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بالت الکھربائیة یھبوط الفولتیة في الکولتأسیسات الکھربائیةفي االتصمیم یاتسااسن ع

اعداد المھندس : ھوشیار انور واحد 

دراسھ وبحث استکماال لمتطلبات الحصول 

علی درجة استشاري في ترتیب المستوی لدی نقابة المھندسین في اقلیم کوردستان

ملخص البحث 
بعض االسس النظریة والعلمیة في کیفیة التصمیم في التأسیسات الکھربائیة یتناولیتألف من جزئین الجزء االول البحث 

بیان العالقات السیما في اختیار قواطع الحمایة الکھربائیة في لوحة التو
کیفیة اختیار الخاصة بالریاضیة التطرق الی العالقات التیار وکل حالة وکذلكموضحة التغیرات الکمیة في قیم الفیزیائیة

الکیبالت او الموصالت الخاصة بھا وبتألف مع قیم تیارات الحمل التقدیریة الجل السالمة المھنیة وضمان دیمومة االجھزة 
ئیین المھنیین والفنیین یجھلونھ. ربما اغلب والمکونات االساسیة لھذا الجانب من العمل الکھربائي والذي العدید من الکھربا

االعمال في مجال التأسیسات الکھربائیة الیوم یجري باسلوب تقلیدي وبمجرد استنساخ لصیغ معینة دون ان یفھمھ 
الکھربائي الفني وال حتی المھندسین الکھربائیین العاملین في ھذا المجال. الموضوع ربما یبدو بنظر البعض بسیطا ولکن 

ل العدید منا بمجریات االسس النظریة والعلمیة في ھدا المجال یثیر فضولي الی ان اجد من الضروري ان ابحث في ھذا لجھ
العدید منا الیجد ضعوبة ملحوظة في ھذا المجال عندما یتعلق االمر بتأسیس منزل او وحدة . الموضوع ولو بصورة مبسطة

او حتی چامعة فھنا ةتصمیم تأسیسات لبنایة کبیرة او مستشفی او مدرسسکنیة بسیطة ولکن عندما یصل االمر الی بناء و
بھذا الخصوص ویجدون انفسھم عاجزین عن االقرار مھنیین اجانبستنساخ واالستشارة من االالی ھندسینلب المغیلجأ ا

بمفردات ومکونات ھذە االعمال لجھلھم التام بھذە االساسیات.

یتطرق الی انواع انخفاض الجھد المختلفھ والمعالجات التي یستوجب القیام بھ في فھو عن ھبوط الفولتیة اما الجزء الثاني
ھدا القطاع نظرا الی االستھالك المفرط في استھالك الطاقھ وبصورە عشوائیھ وغیر علمیھ. 

في ھذا المجال. والفنیین علی حد سواء ھذە الدراسھ یفید المھندسین الکھربائیین 
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بسم هللا الرحمن الرحیم

االولالجزء

التأسیسات الکھربائیة

مقدمة 
في ھذا الجزء سوف نتعرف علی بعض المفاھیم الالزمة لحسابات التصمیم في مجال التأسیسات الکھربائیة وکیفیة التعامل 
مع ھذە المفردات . من ضمن ھذە الحسابات کیفیة اختیار السلك المناسب من حیث مساحة المقطع بالنسبة الی قواطع 

الکھربائیة المستخدمة علی ضوء تیار الحمل المحتمل في الخط الکھربائي ومن ثم تداول العمل الجل اختیار القاطع الحمایة 
الرئیسي في لوحة السیطرة للتأسیسات والحسابات الالزمة لذلك.کذلك التعرف علی بعض الرموز الواجب العمل بھ في 

بدأتبارات اخری نأتي للحدیث فیھ. الجل ھذا سوف اعنظر االعتبار وااختیار نوع التمدید واالخذ بالوسط المستخدم  لذلك ب
بالت الکھربائیة والتطرق الی بعض المزایا الخاصة بھا.یالحدیث عن االسالك او باالحری الکب

بالت الکھربائیة یعن الک
) Current carrying capacity(السعة االمپیریة للکابل 

للسلك او الکابل الکھربائي قیاسي والمعدلتیار العن ال

او ثر أتالیبحیثھو اقصی تیار یتحملھ السلك الکھربائي بصورة دائمیة دون ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة التیار القیاسي 
بعبارة اخری ) ،PVC, PEX, XLPEلعزل السلك الکھربائي مثال ( فیھا المواد العازلة المستخدمة یقصر من عمر 

الذي یضمن عمر السلك والمواد العازلة المستخدم لزمن مناسب دون التأثر الحراري الناجم عن والتیار ھالقیاسيالتیار
مرور ھذا التیار في ظروف العمل العادي.

اما التیار المعدل

ان تحمل اي کابل او سلك موصل للتیار یختلف  باختالف السمك بالدرجة االولی ثم بمجموعة معامالت یتباین درجة 
تأثیرھا تبعا لعوامل عدة  منھا المادة العازلة المسخدمة لحمایة السلك في الکابل و ظروف اخری منھا طریقة النصب او 

حیث التیار المعدل ھذا .وعدد الکیبالت الممدودة معھا في النصبالمار فیھاوسطالتمدید وکذلك مدی تعرضھ للحرارة وال
).یرمز لھ في بحثنا بالرمز (

معامالت التصحیحxیار المعدل = التیار القیاسي الت

في صنع الکیبالت الکھربائیةالمواد العازلة المستخدمة
الکیبالت واللذي یدخل کعامل مھم في مزایابالتیھناك عدة انواع من المواد العازلة واللذي دخل مجال تصنیع الک

نذکر منھا ماھو متداول بصورة عامة.من ھذە المواد فمثال في ظروف ...الکھربائیة ودرجة الحرارة القصوی اللذي یتحملھ
٩٠بحدود  ) PEX   or EPRالتشغیل القیاسیة تکون درجة الحرارة لکل من الکابالت المعزولة بالبولي اثیلین المتشابك (

درجة مئویة وھذا فقط في ظروف التشغیل القیاسیة او عندما درجة حرارة ٧٠) PVCوکلورید البولي ڤینیل (درجة مئویة 
درجة مئویة والکابل بمفردە. ٢٥النصب تحت االرض حال درجة مئویة) وفي ٣٠(في حدودالوسط في الھواء
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کیھ او تحت السمنت تم تمریرە في داخل ماسورە پالستیالکھربائي اما عندما تختلف درجة حرارة المحیط او یکون الکابل 
او مع اعداد اخری من الکیبالت حینھا نستخدم معامل تصحیح لمثل ھذە الحاالت مضروبا بالقیم القیاسیھ والتصمییھ لھذە 

.. حیث مقدار التبادل الحراري لمثل واللذي نسمیة ھنا بالتیار المعدل کما ذکرت اعالەالکیبالت کل حسب سمکھ و نوعھ
االختالفات وبالتالي یستوجب استعمال ھذە المعامالت التصحیحیھ للکیبالت.والیکم ھذە المعامالت ھدە الظروف یخلق ھذە 

عامل الوسط وفیھ یحدد نوع البیئة او الوسط الذي یتم فیھ التمدید او الترکیب او النصب ویرمز لھ برمز
)A,B,C,D,E,F,G … داول التیار القیاسي لنوع وسمك وفیما بعد نتابع ھذا الرمز في ج) کما في الجداول ادناە

او قطر السلك الیجاد القیمة الفعلیة التي یعمل فیھا الکیبل باحسن وجھ.
 عامل المجموعة ویتعلق عامل التصحیح في ھذە الحالة علی عدد الکیبالت المجاورە للکیبل المعني في مسارە من

في وسط ما.المصدر الی الحمل سواء في حال نصب الکیبل بالتعلیق او مدفونا
) عامل درجة حرارة الوسطAmbient Temperature (

حیث کما ذکرت انفا یجب االخذ بھذە العوامل التصحیحیھ بنظر االعتبار عند حساب التیار في الکیبل او الموصل.

معامالت التصحیح xالتیار المعدل = التیار القیاسي 

)الی احتیاطات خاصة لتجنب تلفھ توجز فیما PVCمواد عزل مثل (صة المستخدمة فیھا ابالت وخیتحتاج عملیة نصب الک
یلي..

 اال یتم ترکیب الکابالت التي تدخل مادة الPVC في مکوناتھا في االجواء شدیدة البرودة حیث یجعل
العازل شدیدة القصافة ویمیل الی التخشب ومن ثم تعرضھ للشروخ والتفطر مما یتسبب في فقد وظیفتھ 

ة السلك او الکیبل.کعازل لحمای
 عدم وجود ارکان حادة في مسار مد الکیبل داخل الحفرة النھا تتسبب في اتالف الکابل اثناء سحبھ داخل

المجری ویستحسن وضع روالت لسھولة انزالق الکیبل.
 .عدم تعریض الکابل لقوی شد او ثني اکثر من المسموح بھا اثناء عملیة نصبھ
 لمنع دخول الماء او الرطوبة الی داخلھ وخاصة اذا کان الکابل منصوبا في احکام قفل نھایات الکابل

بیئة معرضة للمیاە.

نبذة عامة عن فحص الکابل في موقع العمل
رغم ان معظم الفحوصات الخاصة بالکیبالت یتم في المصنع، اال انھ یجب اجراء الفحوصات عند استالم الکیبل في الموقع 

قبل وبعد الترکیب او النصب. ومن اھم ھذە الفحوصات 

سمك الکابل یتم قیاس قطر الموصل بواسطة المیکرومیتر ومن ثم نستخرج مساحة المقطع للدائرة :االبعاد
) وکذلك نحسب سمک العزل والغالف وباقي مکونات الکیبل πالنسبة الثابتة xی ( مربع نصف القطر وتساو

) خاصة لحساب سمك الغالف وعمق Vernierبعنایة تامة عند االستالم ویستعمل في ذلك مقیاس تسمی بأل (
الحشو. 

 اجھزة  وطرق القیاس العادیھ ویمکن یتم قیاس مقاومة العازل المستخدم وسعتھ باستخدام:مقاومة وسعة العازل
اجراء ھذا االختبار بسھولھ لقیاس المقاومة بین الموصل والغالف وبین الموصل واالرض بواسطة المیگر 

)Megger . ویمکن اجراء ھذا القیاس بعد الترکیب ثم بعد التشغیل (
 بل ثم رفع ھذا الجھد حتی اربعة امثال جھد یتم ھذا االختبار بتسلیط جھد کھربائي علی الکا:اختبار الجھد العالي

العزل المقنن بأستخدام جھد ثابت او جھد متردد ویفضل استخدام الجھد الثابت وخاصة بعد عملیة ترکیب الکابل.

بل الکھربي في مدی تحمل یکما ذکرت انفا ان ھناك عوامل وظروف عدة یجب االخذ بھ في حال حساب قدرة و سعة الک
التیار المار فیھ ومنھا مایلي 
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بل یالتمدید للکوسططریقة النصب او
انابیب وماسوراتبل في االرض مباشرة او في داخل مجاري کما یمکن تمدیدە علی رفوف او داخلییمکن ان یدفن الک

حیز اللذي یمرر فیھ الکیبالت ومدی تقاربھا من پالستیکیة او حوامل تراي حدیدیة  . في جمیع ھذە الحاالت یجب معرفة ال
) وکذلك خاصیة التأثیر المجاور Skin effectبعضھا البعض حیث ھناك مفاقید تحدث نتیجة ظاھرة التأثیر السطحي (

)Proximity effectغیر. ) وھناك التیارات الدوامیة التي تمر في االغلفة المعدنیة للکیبالت نتیجة الفیض المغناطیسي المت
کل ذلك یزید من صعوبة مرور الشحنات الکھربائیة داخل الکیبل وبالنتیجة زیادة حرارة الکیبل. 

عند البدء بالتصمیم للتأسیسات یجب ان نحدد الوسط والطریقة التي یجري بھا تأسیس او تمدید الکابالت والموصالت فیھا. 

.الیکم بعض الجداول لتوضیح ذلك 

لتأسیسات  للکابالت الکھربائیة.للنصب في اق المتداولة طرالتوضیح بعضل١رقمجدول

.کیبالت معدودة في جدران معزولة
 مغلقھ.قنواتموصالت معزولة في
 کیبالت او موصالت عدیدة في ماسورات او

انابیب في جدران معزولة.

AA( موصالت معزولة في انابیب علی
جدار معزول.

او کیبالت في قنوات بغطاء.موصالت معزولة
 موصالت معزولة في ماسورات في قنوات

.بالجدران قرب االرضيمشبکة
 تحت السطح جدران کیبالت او موصالت في

.الخارجي(اللبخ) 

BB( ماسورات موصالت معزولة في
علی جدار غیر معزول. او انابیب

،السقف.کیبالت منصوبة في الجدران
مفتوحة او قنوات في کیبالت متعدد الموصالت

مشبکة اي مثقبة.

CC( (موصالت) کابالت متعدد النواة
منصوبة علی الجدار

 کیبالت او کیبل في قنوات (انابیب) تحت
االرض .

DD( کابالت متعدد النواة في قنقات
تحت االرض.

 سم من ٣٠مثبتة وممدودة علی بعد کیبالت
الجدار 

E کابالت ثنائي النواة مثبت علی بعد
مرة بسمك الکابل ٠،٣

.موضح مع الشکلF کابالت احادي النواة مربوطة معا
وعلی بعد مرة واحدة بسمك اکبر 

کابل في المجموعة.

قطر الکابل علی بالت عدة بفواصل بقدریک
االقل فیما بینھا.

G
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 کیبالت معدودة مع بعض بدون فواصل علی
سم علی االقل من الجدار.٢جسور بفاصلة 

سم ٢کیبالت معدودة عمودیة الترتیب مع بعض بفاصلة 
علی االقل کما في الشکل.

بعد اختیار طریقة التأسیس وبعد اختیار تیار الحمل للخط المطلوب نأتي للبحث في تحدید نوع وسمك الکابل او الموصالت 
الیکم بعض ھذە المقادیر موضحة في المستخدمة  لذلك عن طریق جداول اخری تحدد قدرة الموصالت للتیار المار .. 

الجداول التالیة.

یار لموصالت او کابالت متعددة القلب (ذو موصلین واخری ذو ثالث موصالت او اسالك) یبین قیم الت–)٢جدول رقم (
. وحسب مساحة مقطع االسالك(سمك) للنحاس وااللمنیوم و بطرق تمدید او نصب PEXواخری PVCوبمواد عزل تارة 

A,B,C..والمذکورة في الجدول السابق اعالە
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وبمواد النحاس وااللمنیوم لکل مساحة مقطع السالك (ممدود تحت االرض) D) قیم التیار لطریقة التمدید ٣جدول رقم (
. PEXواخری PVCوعزل 
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کمواد عازلة للموصالت وباوضاع وطرق نصب متنوعة EPRاو PEX)  لقیم التیار مع استخدام ٤جدول رقم (
)E,F,G (.کما مبین ادناە
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) کما مبین E,F,Gکمواد عازلة للموصالت وباوضاع وطرق نصب متنوعة (PVCلقیم التیار مع استخدام )٥رقم (جدول
ادناە.

البیئة المار فیھا الکابل 
قد یمر الکابل بمناطق ذات درجات حرارة مرتفعة وخصوصا في فصل الصیف مما یتطلب االخذ بمعامالت 

حسابیة بنظر االعتبار في حال العمل في التصامیم الکھربائیة . احیانا یتطلب اختیار کابالت بمواد عازلة وحمایة 
الیة نظرا عیانا اخری کابالت بمرونة خارجیة جیدة یتضمن تسلیح میکانیکي جید في الترکیب او التصنیع واح

لتعرض مسارە النحناءات متکررة. 
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لکابالت في حال النصب المکشوف او المعرضة لدرجة حرارة الحراريقیم معامل التصحیح )٦جدول رقم (
الجو.

حرارة مختلفة.بدرجات لکابالت ممددة او المدفونة تحت االرض الحراري ) قیم معامالت تصحیح ٧جدول رقم (

في حال یکون الکابل منصوبا مع مجموعة اخری من الکابالت فھناك ایضا معامالت تصحیح یجب اخذھا بنظر االعتبار 
لبیان ذلك ھنا جداول مبسطة یبین تباین قیم معامل التصحیح لھذە الحالة باختالف عدد الکابالت الممدودة مع بعض.  

بصورة افقیة واخری عمودیة.علی التوازي ) معامل التصحیح لمجامیع کابالت منصوبة ٨جدول رقم (

وبمسافات او فواصل متباینة فیما بینھا. الحظ علی التوازي ) معامل التصحیح لمجامیع کابالت ممدودة معا٩جدول رقم (
االختالف.

کمجامیع وربما موضح بطریقة اخری لما سبق علی التوازي ھنا جدول اخر یبین معامل التصحیح لکابالت منصوبة معا 
ولکن الھدف یصب في نفس المسار بأن ھناك معامالت البد من في ھذا البحث ویمکن اسخدامھا .. حیث المصادر متنوعة 

االخذ بھا في ھذە الحاالت.
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..کذلك الحال لعدد من الخطوط الکھربائیة.والمتوازیةامجاورةکیبالتمعبالت ی.. معامل التصحیح للک١٠جدول رقم 

اعالە١٠رقمالیکم ترجمة للجدول 

طریقة النصب او الکابالت معاعدد الخطوط الموازیة 
اوالتمدید للکابل

٢٠١٦١٢٩٨٧٦٥٤٣٢١

0.380,410,450,500,520,540,570,600,650,700,801

للھواء

یبقی معامل التصحیح کما ھو 
في الحقل او العمود االخیر .. 

الیمکن تقلیلھ اکثر.

علی الجدار 0.700,710,720,720,730,750,790,851
نصب تحت سقف 0,610,620,630,640,660,680,720,810.95

ثانوی من الخشب

0,720,720,730,730,750,770,820,881,00
نصب افقي او 
عمودي لمجوعة 

علی کابل تراي
علی جسورعمودیة  0,780,780,790,790,800,800,820,871,00

بین الطوابق ربما

کل ماتم طرحھ لحد االن ھو لمعرفة قدرة تحمل الموصل او الکابل للتیار المار فیھ دون عواقب او
من الجدیر بالذکر عن الکابالت الممدودة علی التوازي المواد العازلة المستخدمة في الصنع و بعمر وکفاءة الموصل للتیار.

المعمولة بین الجدران في البنایات وکذلك عندما یکون طول التوازي بین الکابالت اقل لثغرات لمعامل التصحیح الیحتسب
من متر واحد.

=.   معامالت التصحیح xالتیار المعدل = التیار القیاسي ویمکن ایجاز ماذکر بالعالقة التالیة I. .

بعد اختیار الوسط الذي یتم فیھ نصب الکابالت الکھربائیة ایا کان فیتم اختیار التیار القیاسی من الجداول المعنیة بذلك 
ومن ثم تحید احتمالیة درجة الحرارة للبیئة التي یعمل فیھا الکابل وربما یجب االخد والمذکورة عن قسم منھا اعالە ... 

بحرارة الصیف عندنا في الشرق االوسط وکذلك عدد الکابالت الممدودة معھا حالیا وحتی المحتملة وضعھا مستقبال الجل 
ي المستقبل مع الکابل الحالي .توخي الحذر في ذلك .. وخصوصا اذا کان ھناك احتمالیة نصب عدة کابالت معا ف
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= I. . .

= معامل التصحیح الحراري 

= علی التوازي معامل التصحیح لمجموعة الکیبالت الممدودة معا

) وان یکون الوسط الذي یمدد بھ الکیبل  في +mm²3*95(50بمساحة مقطع PVCلنأخذ علی سبیل المثال کیبل 
درجة مئویة. 45ماسورة پالستیکیھ یکون علی عمق متر تحت االرض. ویصل درجة حرارة الوسط في فصل الصیف الی 

وعلیھ نبحث عن Dبالرجوع الی جدول بیئة النصب نری ان النصب تحت االرض وفي ماسورە پالستیکیة ھو من فئة 
بینما معامل التصحیح لدرجة حرارة التربة امپیر 179وھو ) ٢رقم (عمود الذي نجد فیھ قیمة التیار القیاسي في الجدولال

سم .. في ھذا الحال نبحث ٣٠بینھماالمتوازیة اخر المسافة کابلولنفرض انھا ممدودة مع ٠٫٩٥) ھو ٦حسب جدول رقم (
کما مبین. ٠٫٩١) والقیمة ھنا ٨الجدول رقم (يف

لحساب معدل التیار المار بصورة مستمرة في الکابل دون ان یعکس تأثیرات سلبیة علی المادة العازلة وعلی عمر الکابل 
یکون الجواب  حسب المعادلة االنفة الذکر کما یلی 

امپیر ١٥٥= ٠٫٩١* ٠٫٩٥* ١٧٩= التیار المعدل

مثال اخر

10بسمك او مساحة مقطع وPVCالمادة العازلة نوع بل رئیسي بموصلینیفي ھذا المثال نحسب معدل التیار لک
متد من القاطع الرئیسي لوحدة سکنیة الی لوحة التوزیع حیث القواطع االوتوماتیکیة  لخطوط التجھیز الجزاء الدائرة ی

الکھربائیة في المسکن. 

بل ممدود من القاطع الرئیسي الی لوحة التقسیم او التوزیع ولربما بطول بضعة عشرات ین الکلھدا الغرض اوال نجد ا
- Bنفترض انھا معلقة بالجدار فیکون نوع النصب (بحث نوع او طریقة التاسیس او ربما لمتر او مترین ولالسنتیمترات 

امپیر . ٥٤ومن جدول قیم التیار نجد ان التیار المقرر او المقنن لھ موصالت معزولة في انابیب علی جدار غیر معزول ) 
الی مایةحوبما انھ کیبل تغذیة من قاطع درجة مئویة ٤٠معرض لحرارة الصیف الی حدود في مکان بل یونعتبر ان الک

خطوط توزیع الجوزات او القواطع الثانویة في لوحة التوزیع فسوف یکون بمفردە.

. 0.93) لتغیر درجات الحرارة في الھواء نجد معامل التصحیح والذي مقدارە 6من جدول رقم (

فیکون معدل التیار لھذا الکابل کما یلي 

= I. . = 54x0.93 = 50 Amp .

بحث یجب واالن بل لعمر زمني طویل ودون تلف للعزل المستخدم. یوالذي یضمن صالحیة الکالمعدلوبعد ایجاد التیار 
ھذا البد لکن قبل وستھالك لالو تیار الحمل المتوقع لھذە الوحدة السکنیة يالقاطع االوتوماتیکي الرئیسالتنسیق بینکیفیة 

من اعطاء فکرة علی کیفیة عمل القواطع الکھربائیة واللذي یجھلھ اغلب المھندسین الکھربائیین العاملین في ھذا الحقل.
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للتیار في التأسیسات المنزلیةالقواطع الکھربائیة
قبل کل شئ یجب ان نذکر بأن لدینا نوعان رئیسیان من القواطع عندما یتعلق االمر بقواطع التأسیسات الکھربائیة في االبنیة 

)  وعادة تستخدم بعد المأخذ من وحدة القیاس او Patronوالمنازل. وھو قواطع تیار القصر وھو مایسمی بالمصھرات (
الکھربائیة.. واالخری القواطع االوتوماتیکیة المرکبة وھي تعمل علی حمایة الدائرة الکھربائیة الملقاة علی عاتقھا الساعة 

Over Load) وکذلك تیار الحمل الزائد (short circiutمن تیار القصر (
ة الدائرة من التیار الزائد بینما اذا تطلب حمل الدائرة حمایة دائرة یستوجب وضعھ في الدائرة اذا کان عملھا فقط حمای

القصر ایضا فحینھا یوضع عند مأخذ القوة من المصدر اال وھو بعد مخرج الساعة الکھربائیة  وربما بعد المصھر المذکور 
ھنا في حال التأسیسات.

قواطع الحمایة االوتوماتیکیةخصائص 
للقواطع االوتوماتیکیة بیانات للخصائص الکھربائیھ یتم فیھ البت بمعلومات یجب االخذ بھا في حال حیث لکل شرکة منتجة 

ھو الخصائص الحراریة والتي فیھا یتحدد قیم الفصل التصامیم الکھربائیة ومن ھذە الخصائص العلمیة والضروریة
یدعی الخصائص واخری خالل اقل من ساعة واحدة ) وھو قیم الفصل عن الحمل الزائد الحراري ویرمز لھ (

ولھذا منحنیات sec 0,1) وھي القیمة التي یفصل عندھا القاطع خالل الکھرومغناطیسي وقیم الفصل ھنا یرمز لھ (
جب االخذ بھ والتعامل معھ في حال استخدامھ في التأسیسات الکھربائیة.   یخصائص لکل قاطع اوتوماتیکي 

) والمستخدم في التطبیقات Amp 10) بتیار مقرر لھ  (Bمنحنی خصائص لقاطع اوتوماتیکي صنف او نوع (وھذا
.ھ والحدیث عنھ تدریجیاحویأتي شرالمنزلیة 

الیکم نبذة مختصرة عن طریقة تعامل ھذە القواطع مع الکھربائیة االوتوماتیکیة قواطع الحمایة عندما یتعلق االمر بأختیار 
التیار. ولکن قبل ذلك البد من تعریف بعض المفردات الواردة بھذا الخصوص.قیم 
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ذي من المحتمل یستھلکھ الدائرة الکھربائیة والذي یحمیھ القاطع ل= ھو تیار الحمل المحسوبة للخط او ال
االوتوماتیکي.

ھو مدی تحمل القابلو او السلك االفقرات اعالە والمعدل الذي تم تداولھ وحسابھ في التیار ھو = تیار الموصل.. ھذا 
.بعد االخذ بظروف التأسیس او النصب وقد تم شرح ذلك ایضا فیما سبق في البحثالموصل لمرور التیار بصورە مستمرة 

عل والذي یضمن عمل القاطع بصورة عادیة ومستمرة دون اي احماء او ردود ف= تیار المقرر للقاطع االوتوماتیکي
A 16ھو التیار اللذي یعرف بھ الجوزة او القاطع االوتوماتیکي في االسواق فمثال قاطع اوتوماتیك  . تیار المقرر سلبیة

) طالما الحدیث B(امپیر ١٦تیار المقرر لھ 
والسبب لما یتمیز بھ ھذا الصنف بانھ سریع الفصل مع تیار البدء ات السکنیة والمنازل في الوحدعن التأسیسات الکھربائیة 

المنزلیة ةعلھ مألوفا لالحمال االومیة والتي یتصف بھا االجھزجالذي الحاجة لنا بھ في التطبیقات المنزلیة وھذە الخاصیة ی
من مصابیح وربما ھیترات تدفئة وماشابھ.  

وفیھ یبین قیمة التیار اللذي عندە یقوم الجوزة بمھام القطع االني ) short circiut current(للتیاردائرة القصرمعامل 
للتیار في حالة القصر في الخط المعني لھذا القاطع وفي غضون اقل من الثانیة ویسمی بتیار القصراالدنی للجوزة وھذا 

قیمتھ ایضا منسوبھ الی بضع مرات من التیار المقرر )اي () في المواصفات  وحیث ھذا االخیر (یرمز لھالتیار 
وھذا النوع شائع للتأسیسات المنزلیة Bفحیث یختلف ھذە القیمة علی ضوء نوع او صنف القاطع االوتوماتیکي فمثال نوع 

امپیر. ٨٠= ھاامپیر سوف یکون ل١٦= تیار ھالالتيویعني بأن الجوزة x5=  فیکون کما ذکرت حینھا
في الدائرة الکھربائیة والتي ) minimum short circiut(وحیث لھذە القیم اھمیة في حال حساب دائرة القصر االدنی 

تکون اقصی نقطة کھربائیة یصلھا الخط المربوط بالجوزة المعنیة... مثال في حال ان ھناك اربع  نقاط من سویچ پالك لھدا 
فحینھا نأخذ االخیرة بنظر االعتبار ونحسب لھا قیمة التیار االدنی في حال القصر وھنا یأتي حسابنا لطول السلك الخط

المستخدم في الخط کجزء من االجرائات الواجب االخذ بھ.

القواطع یجب االخذ بھا .. فحیث ھنا لکل نوع من انواع ھذە اخری او القواطع االوتوماتیکیة خصوصیات لھذە الجوزات
) ھذا ھو التیار اللذي یتحملھ الجوزة االوتوماتیکیة  تیار یظھر مدی تحمل الجوزة او القاطع للتیار فوق الحمل ویدعی (

1,9وقیمتھا تکون منسوبھ الی التیار المقرر للجوزة بمعامل یتجاوز مابین (قبل ان یفصل الدائرة لمدة ساعة کاملة  -1,25 (
x)ھذە القیمة تتفاوت من مصنع الی اخر حسب مقتضیات االنتاج والصنع. )التیار المقرر

ھنا جدول لبیان خصائص القطع لتیارات فوق الحمل لقواطع اوتوماتیکیة مختلفة االصناف وبرموز خاصة یمیز ادائھا اثناء 
لکي یتسنی لھ التعامل مع العمل. ولکن بمالحظة مھمة بان لکل شرکة جدول خصائص لمنتجاتھا علی الفني المطالبة بھا 

مفرداتھا.

١١جدول رقم 

الوقت الالزم 
لفصلل

اقصی تیار 
فوق الحمل

لکل خصائص التیار 
للقاطعصنف 

1 hour1.45B - (all in)
1 hour1.45C - (all in)
1 hour1.45D - (all in)
1 hour1.9L - (6-12)A
1 hour1.75L - (16-25)A
1 hour1.6L - (32-63)A
1 hour1.9U - (6-12)A
1 hour1.75U - (16-25)A
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في تصامیم التأسیسات الکھربائیة 

صحتھما اثبات ویجب ان یتم یجب االخذ بھ في حال العمل في تصامیم االبنیة یبین العالقة بین مفردات التیار فھناك قاعدتان 
المستخدم  بالنسبة للتیار الزائد او ال الدائرة في التأسیسات الکھربائیةعند االخذ بمدی صالحیة او علی االقل صحة احدھما

)Over Load وھي (

 ≤ ≤ العالقة االولی ....................
 ≤ 1.45 العالقة الثانیة ....................

اکبریجب ان یکون1.45مضروبة بالعدد تحمل السلك المعدل لاعالە ھنا یذکر بان تیار الثانیة في العالقة الریاضیة 
) عند المصنع وعندھا اذ ا کان الفرق حرجا بین العالقة 1,45یکون اقل من (اي واللذي ربمامن التیار 

.1.45 >االولی فلربما یخفق تحقیق البند الثاني 

مثال علی ماتم تداولھ في البحث

سکنیة کما مبین في ةلدینا شکل لوحدلوحدة سکنیة علی ضوء ماتقدم . لنفرض ان الجل فھم ماسبق نأتي الی تأسیسات
الخارطة السکنیة ادناە ...

بعد التداول لنفرض اننا قررنا تقسیم الخطوط المغذیة للدوائر الکھربائیة في الوحدة السکنیة علی وحدات حمایة او جوزات 
ن الدائرة کھربائیة کما یطلق علیھ في العامیة علی نحو موجز کما في لوحة التوزیع التالیة والذي یوضح لنا کل جزء م

الکھربائیة في التأسیسات المنزلیة بصورة مبسطة کما یلي ..
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صندوق التوزیع لقواطع الحمایة االوتوماتیکي

في الدائرة الکھربائیة نأتي ) Oveload protection(الجل حساب واالقرار علی وحدة الحمایة الرئیسیة لحالة فوق الحمل 
اوال .. في لوحة التوزیع لحساب وجمع ھذە الوحدات الثانویة 

امپیر لالضاءة والسویچ پالك في الصالون. ١٦). kurs nr1(١خط رقم 

.٢امپیر للحمام والممر الداخلي وغرفة النوم رقمkurs nr2 .(13(٢خط رقم

امپیر للتدفئة.kurs nr3 .(25(٣خط رقم

امپیر لالضاءة والسویچ پالك في المطبخ وغرفة الغسیل.kurs nr4 .(13(٤خط رقم

. ١امپیر لالضاءة والسویچ پالك في غرفة النوم رقمkurs nr5 .(10(٥خط رقم

.٢امپیر للحمام والممر الداخلي وغرفة النوم رقمkurs nr6 .(16(٦خط رقم

). احتیاط .kurs nr7(٧خط رقم

امپیر اضافیة لخط ١٣امپیر ولنفرض اننا توخینا الحذر وافترضنا ٩٣مجموع تیار الحمل لھذە الخطوط الفعالة یصبح 
امپیر. ١٠٦في المستقبل فیصبح المجموع ٧االحتیاط رقم

Fullھو ھل من الضروري احتساب ھذە الخطوط وکانھا محملة کاملة اي انھا في حالة (ھنا نتداول موضوع اخر و load  (
ھذا الموضوع للتطرق الی موضوع افتراض حالة االستھالك التزامني ویعرف بالطبع غیر ممکن وغیر تطبیقي. لذا یأخذنا 

). Samtidghets factorب( 

)Samtidghets factorاالستھالك التزامني الجھزة الحمایة من التیار في التأسیسات المنزلیة ( 

وط الدوائر الکھربائیة في الوحدة السکنیة کلھا في ان واحد وبتیار حمل کامل فھذا غیر من المستبعد جدا ان یعمل کل خط
ممکن ولکن من الصعب ایضا تقدیر ذلك بالشکل االمثل وربما یتسبب في ارباك المصمم او الفني العامل في ھذا المجال اذا 

حال العمل لقریة سکنیة باکملھا واالقرار علی ا في المشاریع الکبیرة فيص
لکل المشروع. الحمل المحتمل 

الکھربائیة ویمکن ھناك جداول الرشاد الفنیین والمھندسین العاملین في ھذا المجال اي التأسیسات والجل االعمال البسیطة 
االخذ بھا کتوجیھ وارشادات لکي یسھل علی المصمم اتخاذ القرار بشأنھ.
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١٢رقم جدول 

0,5 – مکاتب ودوائر صغیرة ومتوسطة الحجم0,7
0,7 دوائر کبیرة والبنوك0,8-
0,5 – مارکیتات متوسطة وکبیرة الحجم0,7
0,7 مخازن0,9-
0,6 – المدارس0,9
0,5 – مصانع الکیمیائیة0,7
0,8 – معامل السمنت0,9
0,7 – معامل ومصانع اخری0,9
0,4 – سکنیة مع تدفئةوحدات 0,9

واالن لنعود الی مثالنا او ماتم احتسابھ کمجموع استھالك التیار للوحدة السکنیة من خالل قیم الجوزات المستخدمة في 
کما مذکور سابقا.امپیر ١٠٦حوالي . فیکون الحاصل ھنا ٧اخر وھو الجوزە رقمالتأسیس وکان بعد التقدیر لخط احتیاطي 

القاطع االوتوماتیکي لفوق الحمل وللتقریب بین ھذە القیم لتکون عملیة او تطبیقیة المغذي الرئیسي والکابل وھنا لتقدیر 
مضروبة بقیمة التیار 0,4دول اعالە ویکون التخمین في حدود جنعود الی الفعامل التصحیح لتزامن االستھالك نستخدم 

106 Ampمجرد للتوجیة ولیس اعالەث کما ذکرنا بان الجدول السکنیة وحیةالوحدحجم را لصغر ظاو حتی ربما اقل ن
حیح للتیار فیکون الحاصل صکعامل ت0,4االخذ بھ حرفیا.ولنفترض اننا اخترنا 

106 x 0,4 = 41.6 Amp. For single fase.

وربما اکثر الخطوط في ھذا التأسیس والذي یحتمل استھالك الوحداتەھدمثل في الحقیقة النجد من استھالك بھدا القدر في 
امپیر. 41) الکلي للدائرة یقدر في حدود فأذن تیار الحمل (اقة فیھ ھو خط التدفئة في المنزل. طعال لل

یجب االخذ الجل اختیار کابل رئیسي وکذلك قاطع الحمایة الرئیسي للوحة تقسیم او توزیع الخطوط لھذە الوحدة السکنیة 
≥بالقاعدة التالیة بنظر االعتبار .. ≤

) لبقیة اجزاء الدائرة الکھربائیة فال  bas barھذا الکابل طالما یکون قصیرا وھو الواصل بین قاطع الحمایة الرئیس وال (
قد یکون معرضا لدرجات حرارة معامل التصحیح لدرجات الحرارة طالما الکابل کلھا وربماالتصحیح تحاجة لنا لمعامال

بانھ علی الجدار النواع النصب یمکن ان نعتبر طریقة الربط ١علی ضوء جدول رقملذا درجة مئویة ٤٠فنفترض الصیف 
طالما عملنا یقتصر علی خط ذات طور واحد فنختار کابل PVC/2) مناسب لھذە الحالة والکابل یکون نوع Cنوع (من

معامل و =1. بینما یکون امپیر٨٠التیار لھ 16امپیر او بسمك  ٦٠قیمة التیار لھ 10بسمك 
10فیکون اختیارنا للکابل االول قیمة التیار المعدل  من . =0.93لدرجات الحرارة ٦التصحیح لجدول رقم

.

= I. . = 60x1x0.93 = 55 Amp.

للدائرة المخمنامپیر کتیار الحمل الکلي41لدائرة یجب ان یکون اعلی من لفي ھذا الحال یکون قاطع الحمایة الرئیسي 
≥علی ضوء العالقة المذکورة ھنا.بعد التصحیحبل یامپیر کالتیار المقرر للک55واقل من  ≤

کن مھو قیمة تخمینیة فیامپیر٤١) وبما ان القیمة A 63) او (A 40لکن ماموجود في االسواق ھو اما قاطع حمایة (
). A 40االخذ باالقرب وھو قاطع الحمایة (
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نجد ١١) ومن جدول رقمBلھذا الغرض نأخذ قاطع حمایة نوع (1.45≥واالن ندقق في صحة العالقة الثانیة وھو 
≥ان  1.45

= 1.45 ≤ 1.45

1.45x40 ≤ 1.45x55

58 ≤ 80

واحدة لحین عةامپیر ولمدة سا٥٨بل في حال بلوغ تیار فوق الحمل في الدائرة الی یاذن العالقة صحیحة ویضمن تحمل الک
قطع او فصل قاطع الحمایة الرئیسي للدائرة.

0,5ھو ١٢ولیکن اختیارنا االن من الجدول رقمo,4نا استخدمنا معامل تصحیح تزامني اعلی بدال من ولکن لنفرض ان
وحینھا 53Aمع التقدیرات المستقبلیة في ھذە الدائرة فیکون التیار المصحح امپیر١٠٦مضروبا بالتیار الکلي المخمن

ھ مع الکابل ففي ھذا الحال نجد ان العالقة الثانیة الیمکن اثبات صحت63Aیجب استبدال قاطع الحمایة السابق بأخر مقدارە 
)10(المستخدم 

1.45x63 ≤ 1.45x55 یظھر بان العالقة غیر صحیحة في ھذا الحال ..………………

) وتبدیلھ Cوطریقة النصب (PVC/2نوع  نفس العمود لکابلومن ٢یجب الرجوع الی الجدول رقم لھذا و
حینھا نکون قد ضمنا حمایة الکابل في حال تیار فوق الحمل في دائرة القاطع.امپیر و٨٠بتیار 16بکابل

80x1x0.93 = 84 Amp

1.45x63 ≤ 1.45x84

الحمایة لدائرة القصر 

التأسیسات الکھربائیة ھنا في العراق بان نستخدم قاطع مصھر او فیوز فیجعلنا في غنی عن حیث بما اننا اعتدنا في اغلب 
ذکر حالة القصر في قاتع الحمایة االوتوماتیکي والذي یتطلب جداول والتطرق الی موضوع یمکننا ھنا حلھ بسھولة 

لصندوق الحمایة.باستخدام المصھر او قاطع الحمایة لدائرة القصر کما مرسوم في الشکل التخطیطي

عن نقطة االستھالك.في حال نصب الکیبالت لمسافة عدة امتار

لحین الوصول الی 35mواالن لنفرض ان ھذا الکابل یتم نصبھ من الطابق السفلي والی الطابق العاشر ویجب استخدام 
الفولتیة في ھذا الحال والذي یجب بالطبع یجب حساب مدی ھبوط ٠. مالذي یجب توخیھ والحذر منھوزات جلوحة توزیع ال
... )  لحین نھایة الکیبل%4ان الیتجاوز (

∆بل او موصل یالعالقة الریاضیة التالیة یبین لنا کیفیة حساب ھبوط الفولتیة في ک = . . . ..
یعني التیار المار وبما ان الدائرة الکھربائیة المعنیة ھي لتأسیسات منزلیة وحیث لیس القیمة  ھبوط الفولتیة وU∆حیث 

فیکون ھذە القیمة في دائرتنا مساویة لقیمة التیار المخمن 1cos =ھناك داعي لتحسب معامل تحسین القدرة والتي غالبا  
في اقصی حاالت االستھالك کافتراض.50Aبحدود 
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1.2والعدد سمك او مساحة مقطع السلك الموصلAطول السلك و ھو قیمة المقاومة النوعیة للسلك واالخروان  
ھبوط الفولتیة . واالن لطالما الحدیث عن ھو معامل تصحیح لالرتفاع المتوقع لدرجات الحرارة جراء مرور تیار عال 

.20عند درجة حرارة الجو  یبین المقاومة النوعیة لالسالك کل حسب سمکھالتاليالجدولف

لمقاومة النوعیة لالسالك١٣جدول رقم

مع تیار حمل مثالنا في 0.4مع معامل التصحیح التزامني الحالة االولی في10کابل حساب ھبوط الفولتیة في
=U∆فنحصل علی حسب العالقة الریاضیة . 41Ampتقدیري  41x . . = 3.099 = 3.1 Volt

ر حمل تقدیري امع تی0.5مع معامل تصحیح التزامني کالحالة الثانیة16ثم حساب ھبوط الفولتیة في کابل 
53Amp فنحصل علی في مثالنا حسب العالقة الریاضیة∆U= 53x . . = 1.53 Volt

فات قصیرة الیتجاوز العدة ربما الننا بصدد مساالمقررة لھا.الحالتین نری بان ھبوط الڤولتیة الیتجاوز الحدودففي کال 
امتار. ولکن في احیان عدیدة عندما یکون ھناك تأسیسات لبنایة کبیرة کمستشفی او مدرسة فلربما لمعامالت التصحیح 

موصالت وحینھا الالدور في تقلیل کفاءة او قدرة الکابالت الکھربائیة والمطلوب االخذ بھا في مثل ھذە الحاالت یکون لھ 
الزم في التصمیم الکھربائي للتأسیسات الکھربائیة.لیکون لھبوط الفولتیة دور في اتخاذ واختیار ا
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ي عندما یخص موضوع بحثنا فتأسیسات الکھربائیة الکیفیة التعامل مع متطلبات عن مایستوجبذکرتبھذا وبعد ان 
لفھم لوطرحت الموضوع معززا بالجداول والبیانات الالزمة قواطع الحمایة وتیار الحمل للخط والکابل المستعمل 

في الدائرة الکھربائیة  اکون قد اکملت ھذا ھذە المکوناتوشرح العالقة مابین واالطالع علی معامالت التصحیح للکانالت 
ئیة.الجزء واختتمت الحدیث عن التأسیسات الکھربا
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الجزء الثاني

بالت اکھربائیةیھبوط الفولتیة في الک

مقدمة
ھبوط الڤولتیھ عنصر مھم یجب اخدە بنظر االعتبار عندما یتم اختیار االسالك والقابلوات الکھربائیھ وخاصة في المسافات 

البعیدە. حیث کلما زاد طول السلك او الکابل کلما انخفض الجھد  وکذلك الحال کلما صغرت مساحة مقطع السلك او الکابل  
فاض الجھد. لذا یجب االھتمام بحساب طول ومساحة مقطع الکابل او السلك وخاصة او زاد التیار الکھربائي ادی الی انخ

ڤولت ، ) %4الی ( %) ٢،٥في المسافات الجل تأمین وصول الڤولتیھ المناسبھ.ھبوط الجھد المسموح بھ ھو (

اھمیة ولذلك وجدت ان في حال خطوط النقل للطاقة الکھربائیة الی مسافات طویلة یظھر عامل ھبوط الفولتیة جلیا وذو 
طوط المغذیة للطاقة في الشبکات خبحث مبسط عن ھذە الظاھرة اي ھبوط الفولتیة عندما یتعلق االمر بالایضاارفق

.  الکھربائیة

مفھوم ھبوط الڤولتیة 
اداء کتسبھا من المصدر نتیجة یالجھد یقصد بھ انخفاض في الطاقة الکھربائیة المحملھ في الشحنة والتي الفولتیة او ھبوط 
زم عند مرورە  في موصل کھربائي ما، تفقد الشحنة ھذە الطاقة نتیجة لمقاومیة المادة التي صنع منھا الموصل الشغل 

والتي تقوم باستھالك ھذە الطاقة التي اکتسبھا الشحنة وبعثھا علی شکل حرارة وبما ان مقاومیة المواد تختلف فکذلك قیمة 
د تختلف من موصل الخر. نستطیع التحسس بھبوط الفولتیة  بمجرد لمس الکیبل (عن طریق السطح العازل) ھبوط الجھ

حیث الحرارة المرتفعة ،ویعني ان الکیبل محمل اکثر من المقرر .

مقاومیة الموصل، فکلما زادت خاصیة المقاومة في الموصل واشتدت معاکستھ للتیار کان الفقد اکبر مما لو کانت .１
ت بسبب موصلیتھا العالیة الکیبالمادة ذات موصلیة کبیرة ولذلك یستخدم االلمنیوم والنحاس في صناعة ال

وانخفاض مقاومتھا للتیار.
کلما زاد عدد الشحنات المار في الموصل کلما زاد الفقد في الطاقة المکتسبة للشحنة الکھربائیة، لذلك في محطات .２

یة تقوم برفع الجھد وخفض التیار في خط النقل لیکون باالمکان نقلھ الی القدرة یتم استعمال محوالت کھربائ
مسافات بعیدة دون ان یعاني ھبوطا کبیرا . 

اسباب ھبوط الڤولتیة
وھناك عدة عوامل 

نوعیة الخلل لدینا ووضع علی عرف تتوزیع المستھلك لحد وصولھ الی الجھاز. سوف نبحث ھذە النقاط لکي نومن لوحة 
الحل المناسب للھبوط المفرط في الڤولتیة.

ربما الڤولتیة الواصلة من شبکة الضغط العالي الی محولة المستھلك واطئة بسبب )1
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o) 11الڤولتیة العالیة الواصلةKVAالحمل الزائد علی خطوط الڤولتیة تیار ، وذلك بسبب ) اقل من المقرر
علی نفس المغذي والمحملة بحمل زائد من جانب المستھلکین العالیة اي ھناك العدید من المحوالت 

)Feeder .(
o) خطوط شبکة التوزیعL.T) ڤولتیة ردیئة، ربما النخفاض کفاءة المحولة 220/ 380) مابعد المحولة (

زمة لھا.. لعدم الصیانة الال
o

في الڤولتیة. ھناك اھماڵ او عدم درایھ کاملة بأھمیة ربط نھایات الکیبالت بشکل جید وباستخدام العدد 

oover Load وبالتالي ھبوط (
مفرط في الڤولتیة.  

o) الکیبالت المعلقةTwisted cable( او خطوط النقل من المحولة الی المستھلك اصغر حجما من المقرر
ین الحالة. ) تب٤

)  الکیبل الواصل من لوحة عداد کیلوواط ساعة الی لوحة التوزیع داخل المسکن او الکیبل الواصل من لوحة ال ٢
)L.T بعد المحولة الی البنایة غیر کاف اي اقل حجما من المقرر او مما یتطلبھ االستھالك (التیار) او ربما عدم (

االخذ بمعامالت التصحیح الواجب االخذ بھا في ظروف النصب وھذە االخیرة اکثر احتماال لما نعانیھ من قلة االھتمام 
مار .  في ھذە الحالة ترتفع درجة حرارة الکیبل ویحدث ھبوط في بھذا الجانب لدی المھنیین والمھندسین في ھذا المض

الڤولتیة . 

٣
االطوار الثالثة  وحساب وھذا بدورە یزید من ھبوط الجھد، لذا یجب العمل علی توزیع االحمال بصورة جیدە علی 

عدد المستھلکین في کل خط لتالفي ذلك ولو بصورة تقریبیھ. 

ذلةحکومیة للحد من ھبوط الڤولتیال) في االبنیة التجاریة وBank Capacitor) عدم وجود بنك کپاستور (٤
رة ملف البدء المربوط علی ئي داللحمل داخل البنایة. وحتی وجود کپاستور دائمي فيالکلةالی انخفاض معامل القدر

ھذە النوعیة من المحرکات في المنازل النھا اقتصادیة.
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الحیاد (البارد) مع مجموعة من الخطوط ) علی مستوی التأسیسات المنزلیة عمال الکھرباء عادة یستخدمون خط ٥
الفعالة (الحار) وذلك لعدم معرفتھم الکاملة عن دور خط الحیاد وباعتقاد انھ یمر فیھ تیار ضعیف.

) وکذلك اغلب المھندسین القائمین بتصمیم البنایات الیحسبون  االحمال  الکھربائیة بشکل جید. حیث اختیار ٦
ل تحمل القابلوات للتیار الکھربائي دون ان یعیر اھتمام لھبوط الجھد الذي یحدث في الشبکة القابلوات یتم حسب جداو

الداخلیة في البنایة ولیس علی درایة تامة بعمل الجوزات او القواطع الکھربائیة واللذي لھ مجالھ وقواعدە الخاصة 
خاصة بھذا الخصوص في العراق .. وال ویجب اعداد المھندسین  لھذا الموضوع ...وسبب ذلك ھو عدم وجود مصادر 

حتی یعیرون اھتماما بقیم دوائر القصر للشبکة وتعاملھا مع المعلومات المدونة علی لوحة المعلومات لھذە القواطع 
.کقواطع حمایةاالوتوماتیکیة

م استیراد نوعیات ) عدم وجود سیطرة نوعیة علی االجھزة والمحرکات الکھربائیة الداخلة الی حدود االقلیم. حیث یت٧
مختلفة ومنھا ذي معامل قدرة منخفضة وذي کفاءة متدنیة مما یجعل المحرك یسحب تیار اعلی لبذل نفس الجھد (قدرة) 
التي یبذلھا محرك ذي کفائة اعلی وھذا یعني بدورە سحب تیار عالي فیما اذا کان اغلب المستھلکین یستعملون ھذە 

لکثیر من القدرة المستھلکة في المدینة.االنواع الردیئة. وبھذا یتم ھدر ا

فھذا بالرغم من انھ انخفاض لحظي في قیمة الجھد خارج حدود السماحیة Voltage sag) انحدار الجھد اللحظي ٨
العادیة لالجھزة ولربما الیسبب مشاکل ملحوظة لالضائھ واللمبات المتوھجة وال المحرکات الصغیرة ولکن یمکن ان 

اع کافي لتلف الحاسبات واالجھزة االلکترنیة وھذا ایضا ھدر للمال والطاقة. وھذە الحاالت تکون یکون ھذا االنقط
واردة في حاالت القصر في دوائر التأسیسات الداخلیة لدی المستھلك او لربما في حال تشغیل محرکات عالیة القدرة 
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لمشاریع االستثماریھ في محاولھ لتقلیل عدد نسبیا دون درایة تامة . وحیث صادفت احیانا من مھندسین منفذین في ا
ھذا دمج جوزة المطبخ بجوزة صالة الجلوس وواالجوزات في لوحة التوزیع المنزلیة البداء المشاطرة وحینھا اقترح

بین االجھزة االلکترۆنیة الغالب استعمالھ في الصالون مع کل مایمکن قد جمعتفي ھذا الحالغیر علمي حیث تکون 
من اجھزة کھربائیة في المطبخ .. ففي ھذ الحال قد جازف باتالف االجھزة االکترونیة المستخدمة في الصالھ استخدامھ 

مقابل الحصول علی جوزة اقل في لوحة التوزیع.

في تقلیل استھالك الطاقة الکھربائیة ولکن فعالة) ھناك اسباب اخری ربما یمکن تصنیفھا بغیر المباشرة ولکنھا ٩
بناء البیوت والبنایات في المشاریع الحالیة غیر اقصد ھنا وفي مشاریعنا االعماریة في کوردستانحالةالعکس ھي ال

البنایة وبالتالي حمل کھربائي اضافي علی شبکة اجھزة التکییف بشکل متواصل مما یعني حمل کھربائي زائد داخل 
التوزیع.

ھبوط الڤولتیة ھو نتیجة مرور تیار حمل کبیر مما یتحملھ السلك الکھربائي او الکیبل المعني او ربما لزیادة مقاومیة 
لمنحنیات او السلك فی حال المسافات الطویلھ واللذي یتسبب في رفع درجة حرارة االسالك داخل البنایة  وربما عند ا

االماکن التي تکون فیھا نقطة ضعف الکیبل المستخدم في مکان ما مثال عند وجود ضغط میکانیکي زائد علی الکیبل 

لف الدوائر واالجھزة الکھربائیة في المنازل وخاصة عندما یکون القواطع فیحدث قصر مسببا الحریق او ربما ت
المختارة من قبل المصمم غیر دقیقة وغیر مجدیة لتجنب مثل ھذە الحاالت. 

التوصیات والحلول المقترحة لمعالجة ھبوط الڤولتیة 
تلعب المۆسسات الحکومیة دورا رئیسیا في تحجیم والتقلیل من زیادة االستھالك للطاقة الکھربائیة وکذلك التقلیل من ھبوط 

الڤولتیة عن طریق السبل التالیة 

الی المحولة 11KV) خطوط الضغط العالي لکي یصل Feederالحد من زیادة الحمل الکھربائي علی مغذي (.1
) الن النقص420/220(

اقة الکھربائیة في المشاریع االستثماریة. بموجبھ یجبر طالعمل علی سن قوانین جدیدة یحد من استھالك ال.2
المستثمرون علی بناء مساکن موائمة للبیئة واستخدام مواد عازلھ للحرارة وکنتیجة لذلك الکف عن استھالك 

ھربائیة في اجھزة التکییف. في حین في الوقت الحاضر نری عکس ذلك تماما في المشاریع الحالیة الطاقة الک
حیث المستثمرون والمصممون حلی حد سواء یکثرون من تجھیز االبنیة باالجھزة المکیفة للھواء ونقاط التغذیة 

ھذا من استھالك مفرط وغیر معقول کتراث لما یجلبھ لھا باعتبارھا شکل الحیاة المرفھ المرجوة للجمیع دون اال
في ھذە المشاریع. 

500محاسبة  المعامل والمصانع والتي تکون لدیھم معامل القدرة واطئھ وخصوصا اللذین  یزید استھالکھم عن .3
کیلوواط  ذلك للحد من استھالك الطاقة المبذورة في مثل ھذە الحاالت.

ما یعانیھ ھذا القطاع من تبعثر وفوضی علمحوالت ناھیك العمل علی وضع جداول لالدامة الدوریة وصیانة ا.4
عندما یتعلق االمر بخطوط النقل ھذە من المحوالت المحلیة والی المستھلك. 

5.
طاقة واالخذ بالمبادرە في استحداث لجان تعمل في السیطرن النوعیة بھذا القیاسیة وکفیلة في التقلیل من استھالك ال

الخصوص.
یرات ثاالرشاد وتشجیع المواطنین علی استخدام اجھزة الحمایة لالجھزة والمعدات الکھربائیة المنزلیة للحد من تأ.6

الزیادة والنقصان المفرط في ڤولتیة الشبکات الحالیة. 

حساب التیار الکھربائي في کل فرع في الشبکة الداخلیة للمبنی ومن ثم حساب مقطع الکیبل الکھربائيعلی المصمم
الرئیسي وذلك بضرب التیار الرئیسي بعامل التقنین اي ان مجموع التیارات المارة في کل فرع التکون نفس التیار المار 

ساس یتم اختیار تشغیل في ان واحد.وعلی ھذا االفي الکیبل الرئیسي . النھ لیس بالضرورة ان یکون کل الکیبالت تحت ال
الکیبل الرئیسي  
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الخاتمة 
فقد ذکرت الکثیر واوجزت الحدیث وبجداول معلوماتیة کي یتسنی للقاريء العزیز متابعة الموضوع دون ملل ولکي 

اب وتصمیم الدوائر یالحض بنفسھ التغییرات القیمیة للحاالت واالوضاع المختلفة والتي یجوز االخذ بھا في حال حس
الکھربائیة في التأسیسات المنزلیة.

..المصادر

من کتب نرویجیة مقررة لدراسة موضوع التأسیسات الکھربائیة بصورة عامة.

 Elektro installasjon 2 (Bygnings installasjoner)- Universitets Forlaget.
Terje Christensen & Helge Strømme

 Elektriske Installasjoner i bygg - Nelfo

Svein Johnsen

 Elektriske Lavspenning – Nek 400 –

International Electrotechnical commision.IEC - Norsk elektriske Norm.

 Normguiden –Nek 400 – Nelfo
Bearbeidet av CENELEC HD 384 og IEC 60364
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