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  :مقدمة
تستخدم   ةمحطات الطاقة الكھربائیة ھي عبارة عن مجمع تجھیزات كھر بائی

لى محوالت قوى لتحویل وتوزیع القدرة الكھربائیة بشكل عام وھي تحوي ع
وتجھیزات أساسیة وأجھزة حمایة وتحكم وأتمتة ومقاییس وقضبان تجمیع 

  .وخالیا وأجھزة مساعدة
ومحطة الطاقة الكھربائیة ھذه موضوع الدراسة ذات نظام توزیع مكشوف 

  kv 127خارجي وذات  نظام توزیع مغلق داخلي بجھة التوتر العالي 
  kv 27.5.التوتر المتوسط وذات  نظام توزیع مغلق داخلي بجھة 

وتتكون ساحة التوزیع المكشوفة من عدة أقسام وأجزاء تتوزع فیھا 
الكھربائیة و یتخللھا التجھیزات األساسیة عالیة التوتر ومحوالت القوى 

  للمراقبة والتبدیل والوصول إلیھا بأمان إلجراء الصیانةممرات خاصة 
  .و اإلصالح الالزم

  التجھیزات التالیة إضافة لمحولة القوى من قاطع وتتألف خلیة المحولة من 
  آلي مناسب إلستطاعة المحولة وتیارھا ومن محولة تیار و محولة توتر

  .وقاطع سكین ومؤرضات نقطة الحیادي 
یتألف مبنى التوزیع المغلق من طابق واحد یحتوي عدة صاالت و غرف 

موصالت وأجھزة تتوزع فیھا التجھیزات األساسیة متوسطة التوتر ونظام ال
القیادة و الحمایة والتحكم و األتمتة والقیاس والتجھیزات المساعدة مثل 

تجھیزات التیار المستمر و المدخرات والشواحن و ورشة الصیانة و (
  ).و المكاتب اإلداریةالكھربائیةمجموعة التولید 

  تتألف الدارات المساعدة من لوحات التغذیة بالتوتر المنخفض المتناوب 
380 v  .  

  .مجموعات التقویم البطاریات والمدخرات 
  .لوحات التغذیة بالتیار المستمر المتواصل 

  .مجموعات الدیزل اإلحتیاطیة والحمایة من الصواعق ونظام التأریض 
  

ومن أجل نقل وتوزیع وتركیب المحوالت و الصیانة واإلصالح تم األخذ 
ن بالقرب من خط سكة بعین االعتبار اختیار موقع المحطة بحیث یكو

  .الحدید في المنطقة المراد إنشاء المحطة فیھا
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  :الفصل األول
  الدراسة التحضیریة                         

  :تم إجراء الدراسة التحضیریة والتي شملت 
  .وموقع محطة التحویل بالنسبة لنظام القدرة الكھربائیةةتحدیدغای-1
  :حطة والتي تطلبتتحدید المنطقة االقتصادیة للم-2

إجراء التحریات الالزمة و التطلعات المستقبلیة لمیزان الطاقة -1"
الطلب األعظم (الكھربائیة ضمن منطقة عمل المحطة األحمال

االستھالك كالیومیة والشھریة وكذل) واألصغر والحمل الوسطي
  .قادمة ) سنوات10-5(خالل   السنوي للقدرة الكھربائیة المتوقعة 

یین األحمال الرئیسیة والمستھلكین الرئیسیین الذین                                                             تع-2"
  .تغذیھم المحطة ومراتبھم و درجاتھم

األخذ باالعتبار األحمال الخاصة الموجودة في المنطقة      -3"
  ).األحمال المركزة(
  

بالقرب من التجمعات السكنیة و بناءاً على ذلك یقترح بناء المحطة
  .للمنطقة في المكان المخصص المشار إلیھ على الخارطة

  
  2Res+2)(ھوائیة وعددھا ) 127KV(بحیث أن خطوط المداخل 

  1Res+1)(كابالت وعددھا )127KV(وبحیث أن خطوط المداخل 
  .ال تمر ضمن التجمعات السكانیة 

  ) .2-1( ْمنأرض المحطة مستویة بانحدار ال یسمح بأكثر 
  .وھي غیر مكشوفة ) 3,5m(المیاه الجوفیة على عمق 
وعددھا )كابالت(أرضیة ) 27.5kv(خطوط التوزیع المخارج 

)9+2Res+1opp.(  
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  :الفصل الثاني
  مبدئیةالدراسة ال

  
kv  127/27.5أسس تصمیم محطة تحویل كھربائیة    

  :محطات التحویل الكھربائیة 
التحویل الكھربائیة العقد األساسیة في شبكات نقل وتوزیع تعتبر محطات

الكھربائیة القدرة الكھربائیة وھي ذات أھمیة كبیرة لتأمین التغذیة 
للمستھلكین في مختلف المناطق أو لتأمین إغالق الحلقات المختلفة في 

وتلعب ھذه المحطات دوراً كبیراً في تحدید وثوقیة القدرةشبكات نظم 
الذي تعمل فیھ وذلك بھدف تأمین التغذیة المستمرة بالقدرة لكھربائياالنظام 

.للمستھلك الكھربائیة 
یریة )أ ة التحض زان:الدراس تقبلیة لمی ات المس ة والتطلع ات اللالزم التحری

  الطاقة ضمن منطقة العمل
  :الكھربائیةالدراسة )ب

لتجھیزات تشمل الدراسة التنفیذیة والتصمیمیة و التخطیطیة الختیار ا
  الكھربائیة األساسیة

  :المخططات التوضیحیة)ج
  مخطط التوصیل الكھربائي لجھتي التوتر لجملة قضبان التجمیع

  .مقطع إلحدى الخالیا - و مخطط التوصیل الكھربائي
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  :لثالفصل الثا
  الكھربائیةالدراسة 

زات تشمل الدراسة التنفیذیة والتصمیمیة و التخطیطیة الختیار التجھی
  :الكھربائیة األساسیة و التي تعتمد 

  .تحدید التوتر المناسب بما یتوافق و نظام القدرة الكھربائیة القائم -1
  .انحراف التوتر وتقلباتھ والحدود الضروریة لتنظیم التوتر -2
  .االستطاعات و تیارات القصر-3
  .تعویض االستطاعة الردیة وتحسین عامل االستطاعة-4
  .نقطة النجمة وتحدید أنواع الحمایات الالزمة طریقة تأریض -5

  :في ھذه الدراسة تم األخذ بعین االعتبار بعد تحدید التوتر المطلوب
  في%5أو ینقص عندانحراف التوتر ال یزی    -أ                           

  .حالة العمل الطبیعي                                  
ن أدانحراف التوتر ال یزی-ب نقص ع ي %10و ی ف

وتر  راف الت ال انح ي ح ري و ف ل القس ة العم حال
وتر  ات الت إن منظم ا ف موح بھ دود المس ن الح ع
المجھزة بھا المحطة تقوم بتنظیمھ وإعادتھ لقیمتھ 

.النظامیة 
  kv 127/27.5       :ة للتوترضمحول القوى الخاف

لعدة مراحل %15لدیھ إمكانیة في حال الحاجة إلى تنظیم توتره في حدود 
كما أن تنظیم التوتر یتم تحت الحمل ) لكل مرحلة%1.25) (مرحلة12(

  .باستخدام منظم التوتر الخاص
وبما أن تیارات القصر الحسابیة ال تشكل خطر على التجھیزات الكھربائیة 

  .المعتمدة فإنھ ال حاجة التخاذ إجراءات خاصة للحد منھا
  ):ثنائي) (127kv(أوالخارجنظام التوزیع المكشوف-1

واحد  نقل خط لبناء المحطة سیدخل في االستثماراألولى المرحلة بعد تنفیذ 
و بعد االنتھاء من) 127/27.5kv(یذھب مباشرة للمحول النقل خط حیث 
  ویتم عندئذ إعادة) 127kv(الثانيالنقل خط یدخل المرحلة الثانیة تبدیل
على زدوج لیعمل كال خطي النقلالنقل األول إلى نظام الباسبارات المخط 

  .غیر مقسم ثنائيالتوازي لتغذیة محوالت القوى بوساطة مخطط توصیل 
وعدد المخارج ) 3res+3(بما أن عدد الخطوط الداخلة (
)9+2RES+1OPP ( االستطاعة كبیرة و محطة التحویل ھذه
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)31.5MVA ( لذلك تم اختیار مخطط التوصیل عند المداخل مخطط
ذات عدد كبیر من و محطة التحویل ھذه,)غیر مقسمثنائيتوصیل

  .المخارج 
  ):مقسمثنائي) (27.5KV(نظام التوزیع المغلق -2

ثنائي مقسمتباراسینفذ بنظام باس) 27.5kv(بما أن نظام التوزیع المغلق 
  عدم انقطاع القدرةالكھربائیةلاألمر تنفیذه وفق ذلك یتطلب 

  شاء نظام الباسبارات ھذا بالتوازيویتم إن)Iدرجة (عن المستھلكین 
  .مع تنفیذ المرحلة األولى من المحطة

  
باستخدام استطاعات : حساب تیار القصر للجانب الثاني لقضبان التجمیع)أ

  المرور الحدیة

uk

SNT
SKT 

SKt2 SKt1

Bb1

Bb2

K1  

K2

S1

S2
  



  7  

SKT :استطاعة المرور للمحول  

SNT :للمحول االستطاعة االسمية  

Uk :توتر القصر حيث  

        
100

3
100% 




Zn

Zt

Un

ZtIn

Un

Uk
Uk

  

Zn :الممانعة االسمية للمحول  

Zt :ممانعة القصر للمحول  

  :ولحساب تيار القصر عند وجود تغذية عكسية

  عند عمل المحوالت على التوازيو

SKT = SKT1 + SKT2

  :تغذية عكسية واحدة

Sopps
SKKS

SKKS
SK

T

T 








1

1
2

عملياً نأخذ بعين االعتبار : K1حساب استطاعة المرور الحدية في  :)1ً(

U1=UN15% لكن في الوظيفة ال تؤخذ  

U1 = 127Kv



  8  

MVAIUSoo

MVAIUSo

MVAIUS

OO

O

58,31232,14.127.33

8,30579,13.127.33

57,31895,14.127.33

1

212

11







  :الواحد لمحولحساب استطاعة المرور الحدية ل:)2ً(

MVA
Uk

SN
SK T

T 300
105.0

5,31

1

1
1 

SKT:وبما أن العمل على محـولين علـى التـوازي    = 2SKT1 = 

600MVA  

  :K2حساب استطاعة المرور الحدية في  :)3ً(

  :عند عمل محولين على التوازي

MVASopp
SKS

SKS
S

MVA

Sopp
SKS

SKoS
oS

MVAS

MVASopp

Sopp
SKS

SKS
SK

T

T

t

T

t

T

318,5107
60058,3123

600*58,3123

1

.

574,5087
60058,3057

600*58,3057

5127
6005,3189

600*5,3189

7

1

1

2
2

2

1

1
2
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  :K2حساب تيار القصر في  :)4ً(

KA
U

S
I

KA
U

S
I

KA
U

S
I

n

n

n

71,10
5,27*3

318,510

3

67,10
5,27*3

574,508

3

75,10
5,27*3

512

3

2
2

)2.0(2
)2.0(2

2
2
















  

I  )2.0(I   )I  
KA

scI 
14.213.914.5       K1

10.710.6610.75K2
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  التجهيزات واألجزاء الناقلة األساسية)ب

  :واليدويةاآللية  القواطع -أوالُ

)CB1)127من جهة المداخلاآللية  القواطع  ـآ

I-  اآللية القواطعCB1:  

31.5MMO-110/1600/:                القاطع الذي اخترناه هو

  توتره االسمي        وهو قاطع آلي قليل الزيت ذو تركيب مكشوف

  أمبير1600كيلو قولت تياره االسمي  110يساوي  

، Sn off = 6000استطاعة القطع In off = 31,5وتيار القطع االسمي 

  .وكل المحددات السابقة تؤخذ من الجدول

  

  ) االسمي االختيار الفني للتوتر: (ـ المتانة العازلية 1ً

UNالتوتر العامل االسمي للنظام  > UwN توتر التصميم  

UwN = 127KVلتوتر العامل للنظام لذلك تجب اختيار قاطع توتره ا

127kv    وفي أغلب األحيان نختار قاطع ذو توتر اسمي مسـاوي إلـى

127kv)إن وجد.(  

Un=110kv, UwN = 127kv ومنه:UN>UwNمحقق.  

  .محققالمتانة العازليةإعتبار شرط  يمكن وفي أغلب األحيان

  ):  االختيار الفني للتيار االسمي: (ـ التسخين المطول 2ً
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Inالتيار العامل الذي يدخل إلى القاطع   IwF  

  :ولتحديد التيار العامل المطول لكل طور على حدا

A
U

Smakeaut
I

N

WF 303,227
1273

1050

3

3







  .وهي أكبر قيمة للتيار المار في المداخل 

  :ر الفني الستطاعة القطعاالختيا -3ُ

Inoff≥Iwoff  

Snoff ≥ Swoff  

  tHcB=toff-(0.03)الزمن الذاتي لعمل القاطع

tHcB=0.09-0.03=0.06 S                                                                   
                                     tpcB=thR+thcB                  

 TpcB=0.02+0.06=0.08    الزمن الحسابي لفصل تالمسات القاطع
s  

مع ) x/R=40(و بمقاطعة ) 1(من الشكل 

(TpcB=0.02+0.06=0.08 s ) نجد:  

t =1.25    

t*I ´´=1.25*14,5=18,125KA    Iwoff=   

Inoff=31,5KA                                               
          Inoff≥Iwoff                                                              

                     

  .الشرط محقق

  

Swoff=1,73*Un*Iwoff=1.73*127*18,125وھذا یكافئ  

:4000MVA=    Swoff  
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Snoff=6000MVA  

  :وھذا یكافئ 

Snoff≥Swoff  

  :ـ االستقرار الديناميكي`4

  هو التيار األعظمي المسموح به دون أن يسبب أعطال في القاطع 

  imax > iy: الشرط

  .التيار األعظمي لالستقرار الديناميكي الذي يتحمله القاطع imaxحيث 

  :iyويحسب 

iy = 2 ky I  = 2 *1.92*14,5=39,371KA

  .تيار الصدمة عند قصر الدارة: iyحيث 

وذلك بمقاطعة  المرفق) 2(من الشكل  kyعامل التكافؤنحصل على قيمة

)X/R=40(.  

Imax=14,5KA الشرط محقق).( imax> iy  

  :االستقرار الحراري-5ُ

  :شرطال

tItI NtN
22


BknBk

  االستطاعة الحرارية االسمية: Bknحيث 

Bk االستطاعة الحرارية الحسابية.  

Itn : حسب نوع (التيار االسمي لالستقرار الحراري ويؤخذ من الجدول

  )القاطع
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tn :زمن االستمرار  

 I :14,2لتـوتر المرتفـع  ويساوي لجهة اتيار القصر عند الالنهائية 

KA)(  

t :الزمن المكافئ لtN وتحسب بطرق مختلفة  

  :tالطريقة الحسابية ل

t = tn + ta

Bبقيمة  taو  tnوتتعلق قيمة   حيث  

021,1
2,14

5,14







B

I

I
B

Bومن خالل قيمة   نجد:  

  حیث

tkcB : قصر الدارةالزمن الحقيقي لتيار.  

tmax cB :الزمن األعظمي لمعايرة أجهزة الحماية لكل قاطع على حدا  

ToffcB :ؤخذ من الجدولزمن القطع للقاطع المختار وي.  

  .  sec (1.4(وتساوي  2)    (تؤخذ من الجدول  tmax cBإن قيمة 

  :و بالتاليsec )  (0.09من القاطع المختار وتساويهي  ToffcBو

ToffcB+tmax cB  tkcB=  

  sec) (,491   =0,091,4+=  
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 كما أن:  

t = tn + ta

  

  :حيث

  

  tn   : تمثل المركبة الدورية العابرة بسرعة لتيار قصر الدارة  .  

  :  ta تمثل المركبة الالدورية العابرة بسرعة لتيار قصر الدارة.  

  

       Sec)  (0, 0521=B 0,05*  =  ta  

  tn    العالقة بين (3تؤخذ من الشكل رقمtk   وB (  

  .  sec)(1,2وتساوي

  وبالتالي 

t  =1,252  

                   

* t= 252,05
2  I   =Bk     

  

S(ب  هي الدفع الحراري الحسابي  وتقاس    Bk  حيث  
2

KA  (  

ntn tI *2
Bkn= هي الدفع الحراري االسمي  

                                                   

Bkn=31,5*31,5*4/9=441)S
2

KA (                                     
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Bkn> Bk  

  الشرط محقق

  .محقق للشروط MMO-110/1600المختار                  القاطع 

UN = 110kv    1600AIN=

  .قد حقق جميع الشروط الفنية وأيضاُ االقتصادية

II- اختيار القواطع اليدوية:  

  CI1): قواطع العزل(ـ قواطع السكين  1

  یتم اختیار القواطع الیدویة وفق الشروط التالیة

  )(POHD-110/630سوف نختار القاطع اليدوي 

  ) االختيار الفني للتوتر االسمي: (ـ المتانة العازلية 1ً

UNالتوتر العامل االسمي للنظام  > UwN توتر التصميم  

UwN = 127kv   التوتر العامل للنظام لذلك تجب اختيار قاطع تـوتره

127 kv   وفي أغلب األحيان نختار قاطع ذو توتر اسمي مساوي إلـى

127kv)إن وجد.(  

Un=110kv, UwN = 127kvومنهUN < UwN   يمكـن إعتبارشـرط

  .المتانة العازلية محقق

  ):  االختيار الفني للتيار االسمي: (ـ التسخين المطول 2ً

Inالتيار العامل الذي يدخل إلى القاطع   IwF  

  :ولتحديد التيار العامل المطول لكل طور على حدا
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A
U

Smakeaut
I

N

WF 227
1273

1050

3

3







In=630A> IWf=227A    محقق

  هو التيار األعظمي المسموح به دون أن يسبب أعطال في القاطعو

  imax > iy: الشرط

  .التيار األعظمي لالستقرار الديناميكي الذي يتحمله القاطع imaxحيث 

  :iyويحسب 

iy = 2 ky I  = 2 *1.92*14,5=39,371KA

  .تيار الصدمة عند قصر الدارة: iyحيث 

وذلـك بمقاطعـة    المرفـق ) 2(مـن الشـكل    kyنحصل على قيمـة  

)X/R=40(.  

Imax=79KA الشرط محقق).( imax > iy  

  :االستقرار الحراري

  :الشرط

tItI NtN
22


BknBk

  االستطاعة الحرارية االسمية: Bknحيث 

Bk الستطاعة الحرارية الحسابيةا.  

Itn : حسب نوع (التيار االسمي لالستقرار الحراري ويؤخذ من الجدول
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  )القاطع

tn :زمن االستمرار  

 I :14,2ويساوي لجهة التـوتر المرتفـع  تيار القصر عند الالنهائية 

KA)(  

t :الزمن المكافئ لtN وتحسب بطرق مختلفة  

  :tسابية لالطريقة الح

t = tn + ta

Bبقيمة  taو  tnوتتعلق قيمة   حيث  

021,1
2,14

5,14







B

I

I
B

Bومن خالل قيمة   نجد:  

  حیث

tkcI :الزمن الحقيقي لتيار قصر الدارة.  

tmax cI :الزمن األعظمي لمعايرة أجهزة الحماية لكل قاطع على حدا  

ToffcI :ؤخذ من الجدول0,09زمن القطع للقاطع المختار وي sec)(.  

  sec (1.4(وتساوي  2)    (تؤخذ من الجدول  tmax cIإن قيمة 

  

ToffCI         +tmax cI  tkcI=  
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  sec) (,491   =0,091,4+=  

 كما أن:  

t = tn + ta

  

  :حيث

  

  tn   :قصر الدارة  تمثل المركبة الدورية العابرة بسرعة لتيار  .  

  :  ta تمثل المركبة الالدورية العابرة بسرعة لتيار قصر الدارة.  

  

       Sec)  (,05210=B *0,05    =ta  

  tn    العالقة بين(3تؤخذ من الشكل رقمcItk   وB (  

  .  sec)(1,2وتساوي

  وبالتالي 

t  =1,252  

                   

t  *I 2   =Bk     

252,05=  

  هي الدفع الحراري الحسابي     Bk  حيث  

ntn tI *2
=Bkn  

Bkn=31,5*31,5*4/9=441)S
2

KA (                                     
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  محقق للشروط)POHD-(110/630القاطع اليدوي المختار    

  

 الشرط محقق  

 110/630: القاطع اليدوي الذي اخترناه هو)-POHD(  

  المطابقة القیم الحسابیة–الوسائط الكمیات االسمیة
شرط 

االختیار 2CIالقاطع اآللي
العائد للقاطع 

CI1اآللي
POHD-
110/630

  1CBع اآلليالقاط
MMO-

110/1600  

  التسمیة
  
  
  
  

التسمیةالقیم

110110UN
127UWN  UN 

uW  

6301600IN
227IWF

IN 
>IWF  

________31,5Inoff18,12Iwoff
Inoff  

>Iwoff
  

  
           

________  
6000Snoff4000Swoff

Snoff
Swoff

(A)

7179i max39,3iy
i max 
iy

4200441  
NtN tI 2250  BK  

NtN tI 2

 BK  
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  وبنفس الطريقة يتم إختيار نفس القاطع لجهة مداخل المحوالت 

  )CB3)27.5KVمخارج المحوالت من جهةاآللية  القواطع  ـب

  

  

الكمیات االسمیة
القیم –الوسائط 

  المطابقةالحسابیة
شرط

االختیار

العائد للقاطع 3CIالقاطع اآللي
CB3اآللي

PM-20/1000
  3CBالقاطع اآللي

A-20/800/12التسمیةالقیم  التسمیة

UN=2020UN
27,5UWN  UN  uW  

IN=10001250IN
860IWFIN >IWF  

________23.1Inoff11,5Iwoff
Inoff  

>Iwoff
  

  

           ________  800Snoff550Swoff
Snoff
Swoff  

44100i max28,12iy
i max 
iy

90006400
NtN tI 2200  BK  

NtN tI 2


BK  
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  )CB4)27.5المخارج  من جهةاآللية  القواطع  ـج 

  بنفس الطريقة السابقة نختار

CB4-A-20/800/12

CI4-PM-20/400

  .بحيث تتحقق شروط اإلختيار 

  :والیدویة لقضبان التجمیعاآللیةالقواطع ـد
  :لجانب التوتر العاليوالیدویة لقضبان التجمیعاآللیةالقواطع ـ)1
AIWF     كبر تیار مار في ھذاالباسبار أ 227  

31.5MMO-110/1600/      المختارالقاطع اآللي 

  POHD)- (110/630لمختاراالقاطع اليدوي
  :لجانب التوترالمتوسطوالیدویة لقضبان التجمیعاآللیةالقواطع ـ)2
AIWF     كبر تیار مار في ھذاالباسبار أ 860  

                A-20/800/12   المختارالقاطع اآللي 

  PM-20/1000           المختارالقاطع اليدوي

لجانب المجزأةوالیدویة لقضبان التجمیعاآللیةع القواطونختار نفس 
.التوترالمتوسط

  :قواطع التأریض-ه
  :لجانب التوترالمتوسطقواطع التأریضـ)1

PM-20/400          المختارالقاطع اليدوي

  .ذاتية قاطع السابق لخطوط التحويل لإلحتياجات الويتم إختيار نفس ال

  س محوالت القیاحساب وإختیار )ج
(I) محوالت التیار الكھربائي:  

(CT) current transformer

  )المداخل ( محوالت قیاس التیار بجانب التوتر العالي _1
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  3TMO-110نختار   
3TMO-110/150/300/450
CT1   of  ( CB1 ) -  127  KV  

  :المتانة العازلیة 1_

                                     wfn UU   

                                KVU wf 127

                                                      
KVU n 110

  
                                         

  wfn UU 
  

  .ة مأمنةالمتانة العازلیووذلك ألنھ یمكن إعتبار الشرط محقق 
  :الختیار الفني للتیارا2_

wfn II 
  

  

AI wf 295227*3.1 
  

AIn 360300*2.1   
  مكشوفمحول القیاس زیتي ثالثي النوى قابل للتحمیل لتركیب 

AIAIمحقق                          wfn 227300   

wNN                               :نسبة الدقة3_   
من المحول المختار وبوجود عدادات قدرة وألغراض تجاریة تتطلب أن 

  وباقي النوى   5.0wNتكون نواة القیاس بدرجة دقة    
1N     

wNNوالشرط محقق             
  فالدقة لكل النوى تساوي الواحدوإذا لم یكن ھناك عدادات قدرة
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1N  

  
  
  :تحمیل الملفات الثانویة _4

لتحدید قیمة تحمیل الملفات الثانویة الحسابیة ال بد من رسم مخطط 
  التوصیل لربط التجھیزات مع ملفات التیار مع محوالت القیاس 

wn SS 22   
VAS n 302   
  ھي أكبر طور تحمیالً   S2wب  لحسا

  
  الحمل الثانوي

VAلكل طور  
  الصنف
  والنوع

  الرقم  األجھزةتسمیة 

  C  b    a
______  2  ______  1E52-A1  مقیاس أمبیر

1.5___  1.5FDBA-22  مقیاس وات
1.5___  1.5FDBP-23  مقیاس فولط أمبیر ردي
0.5   ___  0.5 NT مقیاس واط ساعي

  تجاه واحدبإ
4

0.6 ___  0.6 NTPمقیاس واط ساعي ردي  
  بإتجاه واحد

5

  المجموع      4.1  2  4.1

     
  )cأو( aو أكثر األطوار تحمیالً الطور

     VAS w 1.42       وذلك دون ھبوطات  

wnالشرط محقق مبدئیاً                                SS 22   
  :یجب أن نأخذ ھبوطات التوتر بعین االعتبار لكن

مقاومة التماسات وھي ثابتة               1.0cR  
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l

w
l R

L
S 

                   wL         طول بین غرفة القیادة والمحول  
                                                                                                                      

mLw 100     

m     للنحاس    
mm 2

018.0      

           

                        
n

cnwn
l I

RISS
R

2

)22(2
2

2


  

VAS w 1.42 
    

AI n 52   

VAS n 302   




   936.0
5

)1.0*51.4(30
2

2

lR

2  9.1
936.0

100
*  018.0 mmSl 

ندوره إلى السلك الموجود في السوق   

 22 mmS l  
  :حیث أنھ یجب تحقق 
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2)5.25.1( mmSl   

 9.0
2

100
018.0

l

w
l S

L
R 

  

VA1.29)1.09.0(*52.52 2 wS
  

)(*222 2 RcRlnIwSwS    
  إذاً الشرط محقق بشكل تام 

wSnS 22   
  :  االستقرار الدینامیكي 5_

Iyax Im  

IynIKDM 1*  

KAaxKyIy 37.39mI**2   

KAnIKDMax 75300*2501*Im 
  قابلیة االستقرار الدینامیكیة 

  فالشرط محقق    IyaxImإذاً            

  :االستقرار الحراري6_

         :شرط االستقرار الحراري
tItI NtN

22


  

  : CB1كما تم حساب الشرط في القواطع 

SKAnIkttI NtN
2222 900)300.100()1.( 

ــة                                                            :بالمقارن
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skABk .250 2                                               

              skAnIkt .900)1.( 22      

              

      kBnIkt 2)1.( محقق       

  
شروط 
  االختیار

المعطیات االسمیة لمحوالت   القیم الحسابیة
     -3TMO    :قیاس التیار

110/150/300/450
      

  
wfn UU   Uwf=127kv  Un=110kv
wfn II 1  Iwf=227A  In1=300A

_______  ________  In2=5A
wNN   Nw=0.5  N=0.5  
wN SS 2  S2w=29.1VASn=30vA

Iyax Im            Iy=39.37KAKAnIKDMax 75300*2501*Im   

kBnIkt 2)1.(

  
skABk .   250 2  skAnIkt .  900)1.( 22 

  : اختیار محوالت قیاس التیار بجانب المحوالت من جھة التوترالعالي-  2
  الحمایة ولیس للقیاس ألجلمحول قیاس التیار بجانب المحوالتبما أن

  .دات قدرة وحیث الیوجد عدا)1(فإن النوى الثالثة تكون بدرجة دقة 
  3TMO-110/150/300/450    بالتالي المحول المختار

CT2 - of ( CB2 ) - 127KV       
نفس         CT2أي  إذاً نختار نفس محولة القیاس السابقة

CT1  
  الحمل الثانوي

VAلكل طور  
  الصنف 
  والنوع

  الرقم  تسمیة األجھزة
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  C  b    a
______  2  ______  1E52-A1  قیاس أمبیرم

1.5___  1.5FDBA-22  مقیاس وات
1.5___  1.5FDBP-23  مقیاس فولط أمبیر ردي

  المجموع      3  2  3
  

حیث المقطع المختار
25.1 mmS l        

  

VA5.35)1.02.1(*532 2 wS
  
  

شروط 
  االختیار

المعطیات االسمیة لمحوالت   القیم الحسابیة
-3TMO    :قیاس التیار     

110/150/300/450
  

wfn UU   Uwf=127kvUn=110kv
wfn II 1  Iwf=186A  In1=300A

_______  ________  In2=5A
wNN   Nw=1N=1  
wN SS 2  S2w=35.5VASn=60vA

Iyax Im            Iy=39.37KAKAnIKDMax 75300*2501*Im   

kBnIkt 2)1.(

  
skABk .   250 2  skAnIkt .  900)1.( 22 

  
  :المتوسطاختیارمحوالت قیاس التیار بجانب المحوالت من جھةالتوتر-3

CT3 - of ( CB3 ) – 27.5KV       
       2TC-20/600/900/1200:إختیار المحول التاليیتم 

  الحمایة ولیس للقیاس ألجلمحول قیاس التیار بجانب المحوالتبما أن
  .الیوجد عدادات قدرة وحیث) 1(الثالثة تكون بدرجة دقة فإن النوى 
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مع األخذ بعین اإلعتبار أن مقاییس األمبیر تم وضعھا على األطوار 

mLwوالطول     ,الثالثة 85  
  

  الحمل الثانوي
VAر  لكل طو

  الصنف 
  والنوع

  الرقم  تسمیة األجھزة

  C  b    a
2  2  21E52-A1  مقیاس أمبیر

1.5___  1.5FDBA-22  مقیاس وات
1.5___  1.5FDBP-23  مقیاس فولط أمبیر ردي

  المجموع      5  2  5
  
وبما أن الحموالت بجھة التوتر المتوسط غیر متوازنة لذلك تم وضع   

  .أمبیر ثالثة مقاییس 
  :ویتم التحقق من الشروط السابقة ووضع الجدول التالي

  
المعطیات االسمیة لمحوالت قیاس   القیم الحسابیة  شروط االختیار

-2TC        :التیار
20/600/900/1200    

wfn UU   Uwf=27.5kv  Un=20kv
wfn II 1  Iwf=860A  In1=900A

_______  ________  In2=5A
wNN   Nw=1  N=1  
wN SS 2  S2w=33VASn=60vA  

Iyax Im            Iy=28KA  KAnI 225900*2501 
  

kBnIkt 2)1.(

  
skABk .   200 2
  

skAnIkt .  8100)1.( 22 

حیث المقطع المختار
25.1 mmS l        
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  ):ارجالمخ(محوالت قیاس التیار بجانب التوتر المتوسط _4

CT4 - of ( CB4 ) – 27.5KV       
  :إختیار المحول التاليیتم 

2TC-20/300/600/900 
مع األخذ بعین اإلعتبار أن مقاییس األمبیر تم وضعھا على األطوار

  .الثالثة 
تحتوي على تغذیة عكسیة یتم وضع في حالة المخارج التي ال)أ

  ,مقیاس فولط أمبیر ردي,مقیاس وات,مقیاس أمبیر:المقاییس التالیة
  .بإتجاه واحدمقیاس واط ساعي ردي ,بإتجاه واحدمقیاس واط ساعي 

السابقة مع وفي حالة وجود تغذیة عكسیة یتم وضع المقاییس)ب
  .مالحظة أن عدادات القدرة بإتجاھین

  ويالحمل الثان
VAلكل طور  

  الصنف 
  والنوع

  الرقم  تسمیة األجھزة

  C  b    a
2  2  21E52-A1  مقیاس أمبیر

2*1.5  ___  2*1.5  FDBA-22  مقیاس وات
2*1.5  ___  2*1.5  FDBP-23  مقیاس فولط أمبیر ردي
2*0.5  ___  2*0.5  NT مقیاس واط ساعي

  بإتجاھین 
4

2*0.6  ___  2*0.6  NTPساعي رديمقیاس واط  
  بإتجاھین

5

  المجموع      10.2  2  10.2

حیث المقطع المختار
25.2 mmS l        

VA28)1.0612.0(*52.102 2 wS
  

     

VA33)1.002.1(*552 2 wS
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شروط 
  االختیار

المعطیات االسمیة لمحوالت   القیم الحسابیة
-2TC        :قیاس التیار

20/300/600/900
       

wfn UU   Uwf=27.5kv  Un=20kv  
wfn II 1  Iwf=150A  In1=600A

_______  ________  In2=5A
wNN   Nw=2  N=2  
wN SS 2  S2w=28 VASn=30vA

Iyax Im            Iy=28KA  KAnIKDMax 150600*2501*Im 

  

kBnIkt 2)1.(

  
skABk .   200 2
  

skAnIkt .3600)1.( 22 

  :التوتر العاليلقضبان التجمیع محوالت قیاس التیار _5
3TMO-110/150/300/450 ونستخدم مقیاس أمبیر فقط1درجةالدقة

  :التوترالمتوسطلقضبان التجمیعمحوالت قیاس التیار_6  
2TC-20/600/900/1200 ونستخدم مقیاس أمبیر فقط1درجةالدقة

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(II)الكھربائيوترمحوالت الت(VT):  
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  :اختیار محوالت قیاس التوتر العالي من جھة المداخل-1
VT1 of (CB1) –127KV

HMO - 110  
1-nwn UU   
KVU n 110  

KVUw 127  

nwn UU   
  .للمتانة العازلیةالشرط محققویمكن إعتبار 

  
یربط على شكل             

// 
  

  

  3/127توتر الطور الحسابي   
  یتم تحقیق العالقة 

nwn UU   
  .نة العازلیةللمتاالشرط محققویمكن إعتبار 

  :التسخین المطول-2
  محول التوتر ال یمرر التیار )  غیر موجود ( 
  

– HMO:تعریف 110  
  ھو محول توتر زیتي أحادي القطب للتركیب المكشوف 

KVUالتوتر االسمي األولي  n
3

110
1   

C       BA الرقم  تسمیة   الصنف  
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KVU n
3

1.0
2 

  للقیاس   التوتر الثانوي     

KVU s 3

1.0
2         لحمایةلالتوتر الثانوي  

VASnعند دقة واحد        3602       تحمیل الثانویة  
  

VASاالستطاعة الحدیة          cr 2000

3عامل التحمیل          

1.0
,

3

1.0
,

3

110
rKT  

  درجة الدقة -3
0.5ر محوالت من الدقة    بوجود عدادات البد من اختیا

     wNN   

  1Nوللحمایة   
  بوجود عدادت قدرة و

      5.0N  

7  ____  7ZB-21  مقیاس فولط

22  2  FDBA-22  مقیاس واط

22  2  FDBP-2 مقیاس فولط أمبیر
  ردي

3

222NT مقیاس واط ساعي
  بإتجاه واحد

4

22  2  N PT مقیاس واط ساعي
  ردي بإتجاه واحد

5  

6  جھاز الحمایة20  20  20

  المجموع    35  28  35
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  والشرط محقق
  

        0.5عند الدقة 

35  120 2  wn SS                           ًالشرط محقق مبدئیا  
                    

  لحساب مقاطع نواقل أسالك التوصیل حیث  
  الحمل لجھاز الحمایة -الحمل الكلي=  حمل كل طور 

  A   =  [VA]  15حمل
  B   =[VA]8حمل
C     =[VA]15حمل

  )Cأو(  Aو أكثر األطوار تحمیالً الطور 




 11.1
15*3

100*5.0

2*3

2

fbS

UU
R

al

11.1

100
018.0

R

l
S   

22 265.1 mmSmmS   
  
  
  
  
  

  
  

المعطیات   القیم الحسابیة  شروط االختیار
االسمیة

HMO-110  
nUUw 1  KV3/127  KVU n 3/1101 
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__________  ___________  KVU n 3/1.02 

  

__________  ___________  KVU ns 3

1.0
2   

wNN   5.0N  5.0N  

wn SS 22   VAWS 352   VAS n 1202   

  :التوتر العاليمحوالتلجانبمحوالت قیاس التوتر-2
VT2 of (CB2) –127KV

HMO - 110  
- HMOنختار محولة القیاس نفسھا كما اخترناھا      110

  )1(درجة دقةبو بنفس عامل التحویل ونفس التوصیل 
  
  
22 5.118.1 mmSmmS   
  
  

  دول وفق المعطیات  جوبالتالي یتم إنشاء ال

C        BA الرقم  تسمیة   الصنف  
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المعطیات االسمیة  القیم الحسابیة  شروط االختیار

HMO-110  

nUUw 1  KV3/127  KVU n 3/1101   

__________  ___________  KVU n 3/1.02   

__________  ___________  KVU ns 3

1.0
2   

wNN   1N  1N  

wn SS 22   VAWS 312   VAS n 3602   

  
  :المتوسطالتوترلجانب محوالتمحوالت قیاس التوتر -3

VT3 of (CB3) –27.5KV  
HCE – 20  

  
  

7  ____  7ZB-21  مقیاس فولط

22  2  FDBA-22  مقیاس واط

22  2  FDBP-2 مقیاس فولط أمبیر
  ردي

3

  4  الحمایةجھاز 20  20  20

  المجموع    31  24  31
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المعطیات االسمیة  حسابیةالقیم ال  شروط االختیار
HCE-27.5  

wn UU 1  KV3/5.27  KVU n 3/201 

___________  ________  KVU n 3/1.02   

__________  _______  KVU ns 3

1.0
2   

wNN   1N  1N  

wn SS 22   VAWS 312   VAS n 902   

  ):ارجالمخ(بجانب التوتر المتوسط وترمحوالت قیاس الت_5
CT4 - of ( CB4 ) – 27.5KV         

- HCE:إختیار المحول التاليیتم    )0.5(درجة دقةبو 20
ي على تغذیة عكسیة یتم وضع في حالة المخارج التي ال تحتو)أ

مقیاس فولط أمبیر ,مقیاس وات,فولطمقیاس:المقاییس التالیة
بإتجاه مقیاس واط ساعي ردي ,بإتجاه واحدمقیاس واط ساعي ,ردي
  .واحد

المعطیات االسمیة  القیم الحسابیة  شروط االختیار
HCE-27.5  

wn UU 1  KV3/5.27  KVU n 3/201 

______________  ________  KVU n 3/1.02   
__________  _____________  KVU ns 3

1.0
2   

wNN   5.0N  5.0N  
wn SS 22   VAWS 472   VAS n 602   

  
  السابقة مع وفي حالة وجود تغذیة عكسیة یتم وضع المقاییس)ب

  .مالحظة أن عدادات القدرة بإتجاھین
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C       BA الرقم  تسمیة   الصنف  

7  ____  7  ZB-2 1  مقیاس فولط  

____7  ____  ZB-2 مقیاس فولط مع
  األرض

2  

________  7ZB-2 مقیاس فولط مع
  األرض

3  

7____  ____  ZB-2 مقیاس فولط مع
  األرض

4  

2*22  2*2FDBA-25  مقیاس واط  

2*22  2*2FDBP-2 مقیاس فولط أمبیر
  ردي

6  

2*22  2*2NT مقیاس واط ساعي
  بإتجاھین

7  

2*22  2*2  N PT مقیاس واط ساعي
  ردي بإتجاھین

8  

  9  جھاز الحمایة20  20  20

  10  معید اإلغالق اآللي  5  5  5

  المجموع    51  40  51
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المعطیات االسمیة  القیم الحسابیة  شروط االختیار
HCE-20  

wn UU 1  KV3/5.27  KVU n 3/201 

___________  ________  KVU n 3/1.02   
__________  _______  KVU ns 3

1.0
2   

wNN   5.0N  5.0N  
wn SS 22   

VAWS 552   VAS n 602   
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  كھربائیةمحوالتالقوىواختبارمحوالتحساب)د

اراختییتم)kv )27.5/127الرئیسیةالقوىمحوالت-I:نوعینلدینا   
ذاتتكونبحیث)kv)27.5/127الرئسیةالقوىمحوالتمواصفات
  :التالیةالمعطیات

  TMP-31.5/127النوعمنالمحولةالملفاتثنائیةتانمحول
  STN=31.5(MVA):االسمیةاالستطاعة_
  kv28.8%/UTN=127+12*1.25)(:االسميالتوتر_
  Y0/(Y0(:الملفاتربطمجموعة_
  العاليالتوترطرفالىمنسوبةالنسبیةلممنعةا:القصرتوتر_

Uk%=10.5%  
  .ھوائي قسري ,زیتي طبیعي   ONAF:التبریدطریقة_
  
    التوترالعاليلملفالحیادينقطة  بربطالمحولةحیادينقطةمعالجةیتم_

احاديتأریضسكینقاطعطریقعناالرضالىللمحولة127        
التأریضسكینقاطعمعالتفرععلىعقصوامفرغةتركیبویتمخاص
  27.5   المتوسطالتوترلملف

المتوسطالتوترلملفنقطةالحیادي  بربطالمحولةحیادينقطةمعالجةیتم_
خاصاحاديتأریضسكینقاطعطریقعناالرضالىللمحولة27.5
لملفالتأریضسكینقاطعمعالتفرععلىصواعقمفرغةتركیبویتم

  127العاليالتوتر
حملبدونتعملیدویةTap chngerتوتربمبدلةالمحولة" احیانادزووت

خاصةحجرةفيالمبدلةھذهتركیبویتم127العاليالتوترطرفعلى
بواسطةيوالعلتمدد الزیت خزانالىوتوصلالمحولةحوضضمن
  .خاصةانابیب

  للمحولةيالثانوالتوترعلىتحافظانیجبالمبدلةھذهانبحیث
  .االوليالطرفعلىالتغیراتعنالنظربغضثابت
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II-التأریضمحوالت)(الذاتیةاالحتیاجاتمحوالت(القوىمحوالت(  
  .لھاالعائدةالكھربائیةالواقیةوالمنصھرات) (27.5-0.4

  المحطةحاجةحسباختیارھایتم:الذاتیةاالحتیاجاتمحوالت- 1
  .لالستطاعة

  .للتوترالمتوسطنسةالذاتیةاالحتیاجاتمحولتارنخو
  )المراقبةالتحكموالقیاساجھزة(للمحطةالثانویةاالحمال-

     
وعلیھ تم اختیار محول قوى من SNTsn=63(KVA):االستطاعة االسمیة

  TM-63/27.5النوع
%(kv)5/0.4/0.231:التوتر االسمي UTN=27.5  

)/0()طریقة التوصیل(لفاتمجموعة ربط الم   
  Uk=4%الممانعة النسبیة او توتر القصر

  زیت طبیعي وھواء طبیعيONANنظام التبرید من نوع-
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  :المنصرات-2
  Un>=Uwیتم اختیار المنصھرات بمتانة العازلیة

Un=20KV,Uw=27.5KV
  .ویمكن إعتبار أن الشرط محقق 

In>=Iwsn:مطولالتسخین ال-
4 A=In   ,1.7A=Iwsn  

A
KVKV

S
snI sTN

w 7.1
5.27*3

63
*3.1

10*3
*3.1 

  
BP-20/4    

  :بالمواصفات التالیة
  التوتر ذات حشوات كوارتزیةمتوسطة منصھرة واقیة كھربائیة -
  20kv:التوتر االسمي-

  KA  17.5=INoffتیار القطع االسمي
Iwoff=10.75 KA  

offoff: االستجابة للقطع wN II 
  

  .محقق                            10.75<17.5
  SNoff>Swoffاستطاعة القطع االسمیة 
                              600>512(MVA)  محقق.  

  
):المفرغات الكھربائیة(حساب وإختیار أجھزة التفریغ )ه

بما أن المفرغات تستخدم في المحطة لحمایة المادة العازلة المتصلة 
خطوط الھوائیة والتجھیزات الكھربائیة األساسیة التي تتعرض الرتفاع بال

  .والبرق مفرط في التوتر ینشأ بسبب الصواعق
  والتستخدم  للكابالت

PBC -110   

KVU N 110
  .للحمایة من التوترات الزائدة127ات وتركب على الباسبار
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  تیار الموصالت والموزعات والكابالت والعوازلساب واخح)و
  :العاليالتوتربجھة الموصالت والموزعاتظام 1-    

  :نوع ومادة الموصل الكھربائي-1                   
  127یتم اختیار نوع ومادة الموصل لجھة التوتر العالي                           
  .منیوم فوالذالACمن نوع                          

  ):التسخین المطول(التحمیل المسموح بھ-2                    
Iass>=Iwf                                                                               

Iwf=Smakout/( 3 *Un)

Iwf=70000 /( 3 *127)=318 A
Iass=445 A  

  .محقق التسخین المطولونالحظ أن شرط 
  :حادثة كورونا -3                     

Dmm=
8

0.05127  =
8

331 =16.6 mm

  Dmm=17.0 mmنختار                        
  )(12AC-150نختار من الجدول 

  :بجھة التوتر المتوسطالموصالت والموزعاتنظام 2-
  :نوع ومادة الموصل الكھربائي-1
المنیوم من نوع 27.5لمتوسط نوع ومادة الموصل لجھة التوتر ایتم اختیار  

AL    
  ):التسخین المطول(التحمیل المسموح بھ-2   

Iass>=Iwf                                                                               
Iwf=860 A
Iass=870 A من الجدول   14                                         

                                                         
  .محقق التسخین المطولونالحظ أن شرط 

S=60 6 mm
  :اب واختیار الكابالتحس-3

  من نوع اختیار نوع ومادة الكبل للمخارج13یتم من الجدول
ECE,A                          

  20kvالتوتر االسمي اكبر من التوتر الحسابي :المتانة العزلیة-
Iass=In>=Iwf=147:التسخین المطول- A=210  

                       S=120 mm 2

  :الكثافة االقتصادیة للتیار-                      
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S>=Sec                                                        
Sec=Iwf/Jec =98   mm 2                                             

                           
  لیفض5000Hولكن بما ان استمراریة الذروة االعظمیة                        

  اختیار الكبل بالمقطع االكبر من الكبل المختار                       
                       S=120 mm 2

  :حساب واختیار العوازل الكھربائیة-4
  :عوازل عبوروعوازل استناد

  :للتوتر التوسط) 1
a            (بالمتانة العازلیة: عوازل استنادUn>=Uwf  

قوة مؤثرة PA-20نوععوازل االستنادمبدئیا ار یتم اختی15من الجدول
عند حالة القصر ثالثي االطوار تؤدي الى انحناء الموصل الموضوع على 

  العازل
(bالقوة المؤثرةFassdتسمى قابلیة التحمیل الضادة  لالنھیار) استقرار

  )دینامیكي
Fass>=Fmech                                                                

                Fmch=17.4/100*Iy*Iy*L/a[N]          
L =160 [cm]
a=35[cm]                           Iy = 28.12 KA
Fmech=0.628 KN                ,          Fassd=3.75 KN     

  Fass>=0.6Fassd= 2.25ن إوعلیھ ف                         
2.25=Fass>=Fmech=0.628                                       

    PA-20یتم اختیار عوازل االستناد نوع        
  یتم إختیار العازل بنفس الطریقة السابقة:عاليللتوتر ال) 2

               PAO-110  
          Fmech=0.628 KN                ,          Fassd=3.75 KN     

2.25=Fass>=Fmech=0.628  
b(عوازل العبور:               OPA-20  
  Un=20 KA:التوتر االسمي-

  : المطولالتسخین
            In=300 A    Iwf=147 A                                     

  .والشرط محقق  
    Un>=Uwf    :المتانة العزلیة-
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                            Fassd=3.75 KN       
  "نفس القوة السابقة ال داعي للتحقق میكانیكیا

  .ان عازل العبورال یتعرض لقوة انحناء ونالحظ                        
  
  

  
  
  
  ):وحدات التقویم-مدخرات(مجموعة البطاریات )ز

محطة التحویل الكھربائیة موضوع الدراسة تزود بمجموعة مدخرات 
  بالتیار المستمر ذات ) شاحن-مقوم(ووحدتي تقویم )بطاریات(

  :المواصفات التالیة
تعمل بنظام الشحن الجزئي )رصاصیة(البطاریات حمضیة-1

  .المتواصل
  سعة االجمالیة نسبة الى تیار الشحن التفریغ الذي یساويال-

  :والسعة تكون بحدود) A)10-20:  تقریبا
Q=التیار   10*ساعات

Q= (100-200) A.h  
  :للمدخرة الواحدةسعة التفریغ-
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T=1HOURQ1=(I1+I2+I3).T:حیث

    Q1= (10-20) A.h  
  :سعة التفریغ اللحظیة-

Q'=Q1+I4.T= (15-25) A.h  
  :العدد الكلي للخالیا في المدخرات العاملة  

)(110
2

220
celle

Ucfv

Ubb
n 

توزع على عدد المدخرات من النموذج المقدم من الشركات الصانعة 
  .خلیة إحتیاطیة16والمضاف إلیھا  

    .6: عدد المدخرات

21
6

126
M

وھو عدد الخالیا في المدخرة الواحدة              
بدارة الشحن الجزئي المتواصل توصل وحدات التقویم -2  

یة وحدة الشحن وتكون مصنوعة من مقومات من أنصاف النواقل ئانث
توتر مناسب وذات ثم بالشحن المتواصل بحیث تكون ذات تنظیم 

  :استطاعة مناسبة  
Pg > U bb. (I kch+I L)+5

I kch+I L = (10-20); Ubb=220.  
Pg= 5.5 KW

:وبالتالي وسطیا یتم اختیار وحدة الشحن باستطاعة
Pg2>= 5.5 KW  

  :تیار الشحن التفریغ-
(10-20) A

تركب في DC (V)220توتر الشحن المستمر النظامي یساوي-3
  یة مسبقة الصنع وتركب معھا محولة التغذیة الالزمة للشحن خزانة معدن

  .V 380/220بتوترمنخفض
  

  والشكل التالي یبین المدخرات اإلحتیاطیة في محطة تحویل الزاھرة
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  ):مجموعة تولید الدیزل(مجموعة التولید االحتیاطیة)ح
محطة التحویل تزود بمجموعة تولید احتیاطیة تستخدم في الحاالت

الطارئة ویتم تشغیلھا بشكل آلي عند إنقطاع التغذیة أو عند ظھور أي عطل 
من قیمة التوتر النظامي بحیث )25-20% (أو عند إنخفاض التوتر من 

ھا ضعولىینتقل الحمل الیھا ویتم إیقافھا آلیا عند دورة التغذیة الرئیسیة أ
  : مواصفات التالیةالطبیعي بحیث ینتقل الحمل الى ھذه التغذیة وتكون ذات ال

  100KVAاالستطاعة األسمیة ال تقل عن -1
220V  /380Vر العامل وتالت-2
50HZالتردد النظامي -3
COSعامل األستطاعة -4 f=0,8
   .)(s 10-15الحملزمن التحمیل الكلي بكامل-5
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اإلحتیاطیة في محطة تحویل مجموعة التولیدوالشكل التالي یبین 

  دیرعلي
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