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 مكونات لوحات الجهد المتوسط والمنخفض

 لوحة التوزيع. أ

 :مكوناتها

 .خاليا دخول 4الشائع   مجموعة من خاليا الدخول  .1
 خاليا خروج 8الشائع   يا الخروج مجموعة من خال .2
 B.C   رابط القضبان  .3
 CT   محوالت تيار  .4
 P.T or VT   محوالت جهد  .5
 أجهزة وقاية .6
 أجهزة قياس .7
 (التونجر)الشاحن  .8
 البطاريات .9

 محول الخدمة .11
في التغذية ويطلق  Radialوالشكل الراديل  Ringتتميز التغذية في لوحات التوزيع بأنها تجمع ما بين الشكل الحلقي 

 .ارًا ألنها تأخذ الشكل الحلقيتصعليها التغذية الحلقية اخ

 
 :خاليا الدخول. 1

خاليا  4هي خاليا الدخول القادمة من محطة المحوالت إلى اللوحة الخاصة بالتوزيع حيث تتكون في الغالب من 
دخول يتم تغذيتها من محوالن مختلفان لضمان التغذية المستمرة في حالة خروج المحول اآلخر من الخدمة أو في حالة 

 ابط القضبان إلجراء هذه العمليةإجراء الصيانة الدورية على المحول كما أنه يوجد مفتاح يسمي بر 



 درجة ثالثة - اللوحات الكهربية والتحكم  المسار الوظيفي لوظيفة فني تشغيل مياه
 

 

 

 3 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 :خاليا الخروج. 2

والتي بدورها تغذي المستهلكين ( األكشاك)خاليا خروج إلى محوالت التوزيع في الشوارع  8وهي في الغالب تتكون من 
تح المثلي بين المحوالت وبعضها لكي يتم تغذية المشتركين من وكما هو واضح بالرسم يوجد قاطع يسمي بنقطة الف

المحول اآلخر في حالة فصل المحول األول وهي نقطة تتغير دوريًا تبعًا لتغير األحمال وهي تفضل أن تكون عند 
في أي من ( آخر محول)رك منتصف األحمال لضمان تساوي التغذية على المشتركين كي ال يقل الجهد على آخر مشت

 .الطرفين
 : رابط القضبان. 3

 .وهي وسيلة ربط المغذيات معًا في حالة حدوث أي خطأ في وجه أي منهما لضمان استمرار الخدمة
 :محوالت التيار والجهد .4

التعامل وهي محوالت تستخدم في عمليات القياس والحماية حيث أنها تحول قيم الجهد والتيار إلى قيم صغيرة يمكن 
 والحمايةمعها في القياس 

األولي هي  5هي تيار الملف االبتدائي في الكابل والـ  411حيث الـ  411/5/5: نسبة تحويل محول التيار : مثال
 .الثانية مع جهاز القياس 5والـ  نسبة التيار المحول في الثانوي وتستخدم مع جهاز الوقاية

 
 .كور ثانوي في ذلك المثال 2المحول به عدد إذًا فـ

 core type & part typeومحول التيار نوعان  -
من على أطراف محول التيار الثانوية عمل شورت على أطراف المحول  (Burden)يراعي عند فصل الحمل  -

 :لكي ال ينفجر المحول لألسباب التالية الثانوية

هد عالي جدًا على أطراف يمر الحمل األساسي لمحول التيار في الملف االبتدائي وبالتالي عند فصل الحمل يتولد ج
المحول الثانوية وبالتالي ينفجر المحول لعدم استطاعة الملفات حمل الجهد المتولد ووصول المحول إلى مرحلة ما بعد 

 .التشبع

 .أما بالنسبة لمحول القدرة عند فصل الحمل ال ينفجر المحول ألن الحمل األساسي على أطرافه الثانوية -
 1حيث الـ . ف، ويستخدم مع الفولتميتر في القياس وعداد الطاقة 111/ف.ك 11: جهدنسبة تحويل محول ال: مثال
 .هو الجهد المحول 111لكابل والـ ف هو الجهد المار في ا.ك
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 تذكر أن

 :Switchboardsلوحات التوزيع 

 .قصي قيمة لتيارات القصر بالشبكةيجب أن تصنع لوحات التوزيع بحيث تتحمل أ

يخصص أحدها للـتأريض الوقائي وتربط به كافة األجزاء المعدنية الغير حاملة للتيار وتثبت به  يثبت بها قضبان توزيع
 .كافه مكونات اللوحة جيدا

 Medium voltage switch boards لوحة التوزيع للجهد المتوسط

 . IEC298والعالمية  861تكون مصممة طبقا للمواصفات القياسية المصرية  -
 .ف . 24أ عند .ف.م 751ف وتساوي .ك 12أ عند جهد .ف.م 351تساوي تصمم لتتحمل سعة قصر  -
 .IEC-129تزود سكاكين الكابالت بسكاكين تأريض طبقا للمواصفات القياسية والعالمية  -
 fused loadأ بسكينة فصل علي الحمل بالمصاهر .ف.ك 1111تزود سكاكين المحوالت التي ال يتجاوز  -

break switch تزيد على ذلك تزود بقواطع  أما المحوالت التيcircuit breakers وتزود بأجهزة الوقاية الالزمة  
 Low Voltage Switch Boards لوحات التوزيع الكهربائية للجهد المنخفض

 . تيار متردد/ فولت  1111ال يقل مستوي العزل بها عن و  مم 2تصنع من ألواح معدنية بسمك ال يقل عن  -
 .ف.ك 21بحد أدني و  يارات القصر بالشبكةتصمم لتتحمل أقصي قيمة لت -
 .2مم/أمبير 1.6يركب بها قضبان توزيع نحاسية تحدد مقاطعها بحيث ال تزيد كثافة التيار بها عن  -
وأجهزة قياس التيار عن ( Selector Switch)مفتــاح اختيار + تزود اللوحة بأجهزة قياس مكونة من فولتميتر  -

 .الثالث فازات
 .أكثر من كابل نهاية واحدةيراعي عدم ربط  -
دون تداخلها و  القواطع باللوحةو  يراعى أن تخصص أماكن باللوحة تسمح بربط الكابالت دون مرورها فوق المهمات -

 مع بعضها
 معدات القياس

 محوالت أجهزه القياس .1

 VOLTAGE OR POTENTIAL TRANSFORMERSمحوالت الجهد ( أ

 .CAST RESINSبراتنجات مصبوبة يصنع محول الجهد من النوع المعزول  -
 .IEC – 186يضع طبقًا للمواصفات القياسية المصرية أو العالمية  -
 .حددة بمستندات المشروعفولت أو طبقًا لظروف التشغيل الم 111أو  111يكون جهده الثانوي  -
 .CLASS 0.5يكون من فئة  -

 CURRENT TRANSFORMERS محوالت التيار (ب

 . CAST RESINSيكون معزول برانتجات مصبوبة  -
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 .IEC-195يكون مطابقًا للمواصفات القياسية المصرية  -
 :يصمم لتحمل االجتهادات الحرارية والديناميكية الناشئة عن تيارات القصر بالمعادالت اآلتية -

 Ith = 100 Ipr  في محوالت التيار للجهد العالي 
   Ith = 60 Ipr   للجهد المخفضفي محوالت التيار 
   Id = 2.5 Ith  المنخفضو  في محوالت التيار للجهد العالي 

 :أجهزه القياس .2

 .IEC – 51  تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو العالمية -
 .م°51و تكون درجة حرارة التشغيل بين صفر -
فيمـا ( 2ث/ م  9.81= ج  حيـث)ج 2.5ج وللتـذبذب 15ومقاومته الميكانيكية للصدمات  CLASS 1.5من فئة  -

 .ذبذبه 71و 5بيـن 

 (:جهاز قياس الجهد)الفولتميتر 

دوائر التيار المتردد ويكون من  فيأن يكون من النوع المغناطيسي المتحرك في حالة استخدامه لقياس الجهد  يجب -
 .دوائر التيار المستمر النوع ذو الملف المتحرك بالنسبة لقياس الجهد في

 :كاالتيلهذه األجهزة  (بالنسبة للقيمة المقننة)دة الحمل يكون معامل زيا -
 2 غناطيس المتحركلمدة دقيقة واحده لألجهزة ذات الم. 
  ثواني بالنسبة لألجهزة ذات الملف المتحرك 5لمدة. 
  لكهربائي المستعمل وينتهي بضعفهامن القيمة االسمية للجهد ا%  21يبدأ مدى التدريج من. 

 (:شدة التيارجهاز قياس )األميتر 

يجب أن يكون من النوع ذو المغناطيس المتحرك لقياس شده التيار في دوائر التيار المتردد ومن النوع ذي الملف  -
 .المتحرك لقياس شدة التيار في دوائر التيار المستمر

 :كاالتي( بالنسبة للقيمة المقننة)يجب أن يكون معامل زيادة الحمل  -
  المتحركاألجهزة ذات المغناطيس: 
 1.2   بصفه مستمرة 
 2    لمدة عشر دقائق 
 4    لمدة ثالث دقائق 
  لمده ثانيه واحدة  51أو 
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 :كاالتي (بالنسبة للقيمة المقننة)معامل زيادة الحمل  يكونيجب أن  -
 لألجهزة ذات الملف المتحرك: 

 1.2  بصفة مستمرة 
 11  لمده خمس ثواني  

 :جهاز قياس التردد .ج

من قيمه % 5+يكون تدريجه في حدود  .من الجهد المقنن% 21+قراءاته بتغيير الجهد في حدود يجب أال تتأثر 
 .التردد المقنن

 جهاز قياس معامل القدرة .د

معامل القدرة عند الجهد  من قيمه التيار المار تعطى داللة دقيقه على% 21يصمم الجهاز على أساس أن قيمة 
 .ثالثية األطواروتستعمل األجهزة أحادية أو  .المقنن

 :جهاز قياس القدرة. ه

 .يكون الجهاز من النوع الكهروديناميكي المركب داخل غالف معدني -
 .زيادة في الحمل بصفة مستمرة% 21يصمم لتحمل  -
 .تستعمل األجهزة أحادية الطور أو ثالثية األطوار -
 (KILO-WATT-HOUR-METER)االستهالك الكهربي و  عداد قياس الطاقة .و

 IEC-521يكون مطابق للمواصفات القياسية المصرية أو العالمية  -
 .دية أو ثنائية أو ثالثية األطوارتكون هذه العدادات أحا -
أ للعدادات  61أ للعدادات أحادية الطور أو  41تكون من النوع الذي يتم توصيله مباشرة إذا كان الحمل في حدود  -

 .أمبير 1أو  5فيجب أن تعمل العدادات بمحوالت تيار ثانوي مقنن حالة تجاوز هذه القيمة  فيثالثية األطوار و 
 .ذات مواصفات موحدة لجميع شركات توزيع الكهرباء( DIGITAL METER)يستخدم االن عدادات الكترونية  -

 (Incoming Feeders)مداخل التغذية الكهربائية 

المتوسط أو الجهد المنخفض من الشبكة يتم تغذية مبنى بالكهرباء بواسطة خط او خطين إما عن طريق الجهد  -
 .الكهربائية

 .في حالة التغذية من الجهد المتوسط يخصص محول قوي ولوحة جهد متوسط ولوحة جهد منخفض للمشروع فقط -
أ بالجهد المنخفض من الشبكة العمومية مباشرة أما المباني .ف.ك111عادة تغذي المباني التي ال تتجاوز أحمالها  -

أ يتم تغذيتها من الجهد المتوسط ويخصص لها محول ولوحات .ف.ك 625تزيد جملة أحمالها عن التي تساوي أو 
 جهد متوسط منخفض مع ضرورة االلتزام بمتطلبات شركة توزيع الكهرباء المختصة

يجب إتباع نظام شركة توزيع الكهرباء المختصة التي ستقوم بتغذية المباني من الشبكة العامة وكذلك اعتماد  -
 .دات المشروع فيما يخص طريقة التغذية والمعدات المطلوبة لهذه التغذية ومواصفات هذه المعداتمستن
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 :المنخفض من الشبكة الهوائية التغذية بالجهد .1

المطلوبة  يتم التغذية من الشبكة الهوائية بموصالت أحادية معزولة أو بكابالت متعددة األقطاب لتغذية األحمال
 .احتياطي% 25باإلضافة 

نحاس أو ما يعادلها من األلمونيوم مع ضرورة االلتزام بمتطلبات  2مم16يجب أن ال تقل قطاعات الموصالت عن 
 .شركة توزيع الكهرباء المختصة

 التغذية بالجهد المنخفض من الشبكة األرضية .2

طلوبة عددة األقطاب ذات قطاعات مناسبة لألحمال الفعلية الميتم تغذية المباني من الشبكة األرضية بكابالت أرضية مت
 .احتياطي% 25باإلضافة إلي 

ة للمواصفات القياسية تزود جميع المباني بقواطع تيار اتوماتيكية لقطع التغذية الرئيسية وتكون هذه القواطع مطابق
 الخاصة بها

 :التغذية بالجهد المتوسط .3

مع الشبكة  مواصفات وطرق تركيب معدات التغذية الكهربائية بالجهد المتوسط بما يتالئمتحدد شركة التوزيع المختصة 
 .المغذية للمشروع

 المحطات الفرعية للمحوالت .4

حداها لمهمات الجهد المت وسط تصمم المحطات الفرعية للمحوالت من غرف منفصلة تخصص بعضها للمحوالت وا 
 .وأخرى لمهمات الجهد المنخفض

 .غرفة المحول لسعة المحول المطلوب مع سهولة إجراءات صيانته أو تغيره يجب أن تسع

ساعة يوميًا مع سهولة  24غرفة يكون بابها على الشارع ليسهل التعامل معها خالل  فيتوضع مهمات الجهد المتوسط 
 .الفصل والتوصيل بأمان تام

درانها من مواد مقاومة للحريق تعزلها عن بقية إذا كانت المحطة جزءًا من المبنى فيجب في هذه الحالة أن تنشأ ج
 .المبنى

 .ضرورة تركيب أجهزة الوقاية المطلوبة وكذلك اعتماد مستندات المشروع من شركة توزيع الكهرباء المختصة
 امثلة للوحات كهربائية بمحطة مياه المنصورة

 :األنظمة الكهربية

 :(كيلو فولت 11)مغذيات القدرة 

 51)ثالثة اوجه ( كيلو فولت 15)من محطة محوالت عزب طلخا بمعدالت ( كيلو فولت 11)دخول يتم اإلمداد بخطى 
 .(كيلو فولت 11)توجد لوحة التوزيع و  (ذبذبة
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تتيح حماية بقواطع التيار لمغذيات الدخول  التيبلوحة التوزيع الرئيسية ( كيلو فولت 11)وتوصل أطراف خطى الدخول 
 .على وضع التشغيل األوتوماتيكيوالخروج ويعمل النظام عادة 

 :(كيلو فولت 3.3)لوحة التوزيع 

 فييغذيان لوحات مراكز التحكم  نجزئييتتكون من و  "ديسكوير "صناعة شركة  هي (كيلو فولت 3.3)لوحة التوزيع 
 .تشغل طلمبات المياه المرشحة التيالمحركات 

 :المولد

 1521)ذات سعة " كاتو"مولدات إنتاج و " كاتربلر"محركات ديزل انتاج  هيالمولدات ذات المحركات وعددهم اثنان 
كيلو  11)وكذلك لوحة التوزيع الخاصة بها وتمد لوحة التوزيع ( كيلو فولت 11( )كيلو فولت أمبير 911( )كيلو وات

بشركة توزيع  حين يحدث انقطاع للقدرة من مغذيات الدخول الخاصة( كيلو فولت 11)بالقدرة الكهربية جهد ( فولت
 .كهرباء الدلتا

 المولدات ولوحة التوزيع ولوحة التحكم

لوحة التحكم الخاصة للمولدات اللتان تتصالن بلوحة تزامن المولد الرئيسية و  (2)و( 1)وتتكون من لوحتان تحكم رقم 
كيلو  11)حة التوزيع تمد لو  التيو بلوحة توزيع المولد لرئيسية ( 2)و( 1)، وتتصل لوحات لوحة تغذية المولدات بها

التغذية الواصلة للمحطة تمد المولدات  مصدريحالة سقوط كال من  في( كيلو فولت 11)بالقدرة الكهربية جهد ( فولت
ويعمل ( كيلو فولت 11)المحطة بالقدرة الالزمة لتشغيلها عن طريق مفتاح تحويل أوتوماتيكي للوحة التوزيع الرئيسية 

ولمعلومات اكثر تفصيال ارجع إلى خطوات ( نصف أوتوماتيك –أوتوماتيك  –يدوى )النظام على ثالثة أوضاع 
 .التشغيل القياسية لمولدات القدرة االحتياطية

 :محوالت القدرة

 3111)قدرة ( كيلو فولت 3.3/ فولت كيلو  11)جهد ( T1 , T2)الزيت اثنان هما  فيتوجد ستة محوالت مغمورة 
كيلو فولت  11)جهد  T3 ,T4 , T5 , T6 هيلشبة السائلة واألربعة محوالت األخرى منطقة ا في( كيلو فولت أمبير

يغذيان لوحة المفاتيح ( كيلو فولت أمبير 3111)والمحوالن قدرة ( كيلو فولت أمبير 1511)قدرة ( فولت 381/ 
عن طريق ( فولت 381)بجهد  A,Bيغذيان لوحة التوزيع  T3 ,T4الرئيسية لطلمبات المياه المرشحة والمحوالت 

عن طريق قضبان ( فولت 381)بالجهد  D,Cيغذيان لوحة التوزيع  T5 , T6 قضبان توصيل معزولة والمحوالن
 .التوصيل المعزولة

 .قفل المحوالت أثناء العمل فيهاو  يجب وضع عالمات التحذير أو الفصل: ملحوظة

 (:كيلو فولت 3.3)المحركات جهد  فيمراكز التحكم 

 3و 2و 1)ويمدان طلمبات المياه المرشحة أرقام ( كيلو فولت 3.3)المحركات جهد  فييوجد اثنان من مراكز التحكم 
 (.فولت 381)الخاصة بها جهد  MCCفان لوحات الـ  العكسيبالنسبة لطلمبات غسيل الفالتر و  بالقدرة الالزمة (4و
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 (:فولت 383)لوحات توزيع للجهد 

للوحات ( 4و 3)وتستمدان القدرة الالزمة لها من المحولين ( 123)بالحجرة رقم ( فولت 381)توجد لوحتا توزيع جهد 
(A,B ) المتصلتان بقاطع ربط يدوى وتستمد اللوحتان(D,C ) وهما متصلتان ( 6و 5)مصادر التغذية من المحولين

( فولت 381)دة بالمحطة جهد الموجو  MCCالمحركات  فيبقاطع ربط يدوى ولوحات التوزيع تمد جميع مراكز التحكم 
( اخضر= مفتوح )ما توجد بها لمبات بيان القاطع تراقب بمراقبات دوائر منطقية ك( D,C,B,A)األجزاء و  بالقدرة الالزمة

 .(ابيض=  مفصول)والقاطع ( احمر= متصل )لقاطع او 
 :لوحات القدرة

تمد هذه الق مصممة للعمل داخل المبنى، و اإلغعلى قواطع تيار محكمة ( فولت 221/  381)ى لوحات التوزيع تحتو 
 51)وجه واحد ذات تردد ( فولت 221)القدرة و  بثالثة اوجه (فولت 381)ة الصغيرة بالقدرة جهد اللوحات الدوائر الفرعي

 .أرجاء المحطة فياللوحات هذه موجودة و  األجهزةو  لوحدات اإلنارة( ذبذبة

التوزيع ولوحات اإلنارة موصلة بالقدرة الكهربية وحين تكون هذه المعدات  ظروف التشغيل العادية تكون كل لوحات فيو 
الخدمة تكون قواطع التيار الخاصة بها مغلقة وحين تكون مفصولة أو خارج الخدمة للصيانة تكون قواطع التيار  في

مراكز  فيلخاصة بها صيانة هذه اللوحات فانه يجب فتح قواطع التيار ا الضروريالخاصة بها مفتوحة وحين يكون من 
 .يتم تغذيتها منها التيالمحركات  فيالتحكم 

 :لوحات اإلنارة

قائمة بلوحات الصيانة وفيما يلى  ألعمال، ويقومان بإمداد أجهزة ومخارج الخدمة شبه لوحات اإلنارة لوحات التوزيعت
 .مواقعهااإلنارة والقدرة و 

 محطات تنقية مياه الشرب
 :(فولتكيلو  11)لوحة التوزيع 

حجرة الكهرباء  فيوتتكون من عشرة أجزاء وتوجد " سكوير دى"كيلو فولت صناعة شركة  11)يسية لوحة التوزيع الرئ
 (د من المعلومات عن مكونات كل جزءارجع إلى خطوات التشغيل القياسية لنظام توزيع الكهرباء لمزي( )123)رقم 
وقاطع ربط مع قواطع التغذية الخاصة بها ويمكن أن ( و فولتكيل 15)تتكون اللوحة من قاطعي تيار للدخول جهد و 

تغذى لوحة التوزيع الرئيسية و ( أوتوماتيك)أو ( نصف أوتوماتيك)أو ( يدوي)تكون أوضاع التشغيل الخاصة بها إما 
د وجه( كيلو فولت 11) ابتدائيوجهد ( كيلو فولت أمبير 3111)بقدرة ( 2،  1)عدد ستة محوالت والمحوالت أرقام

كيلو  11) ابتدائيوجهد ( كيلو فولت أمبير 1511)بقدرة ( 6و 5و 4و 3)والمحوالت رقم ( كيلو فولت 3.3) ثانوي
 .خطوات التشغيل القياسية لنظام توزيع الكهرباء في( 2انظر الشكل رقم ( )فولت 381) ثانويوجهد  (فولت
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 (:كيلو فولت 3.3) لوحة التوزيع

 3و 2و 1)ويمدان طلمبات المياه المرشحة أرقام ( كيلو فولت 3.3)المحركات جهد  فييوجد اثنان من مراكز التحكم 
 فيطلمبات غسيل الفالتر عكسيا كما توجد جميع مراكز التحكم  فيبالقدرة الالزمة كما توجد مركز التحكم ( 4و

 (.فولت 381)ويتم تغذيتهما من لوحات التوزيع جهد ( فولت 381)المحركات جهد 
 (:فولت 383)يع لوحات التوز 

هما و  B,A للوحة( 4و 3)تغذية بالقدرة من المحولين  مصدريهما تغذيان بواسطة و ( فولت 381)توجد لوحتان توزيع 
هما أيضا مزودتان و ( 6و 5)تغذية بالقدرة من المحولين  بمصدري D,Cتغذى اللوحتان و  مزودتان بقاطع ربط يدوى

مراقبة  A,B,C.Dاألجزاء و  المحركات الموجودة بالمحطة فيكز التحكم هاتان اللوحتان تغذيان كل مراو  بقاطع ربط
القاطع مفصول بعطل  (احمر)القاطع مغلق  (اخضر)توجد لمبات بيان القاطع مفتوح و  للقدرة منطقيبمراقب دائرة 

 (3-2-6)شكل رقم  (ابيض)

 
 (3-2-6)شكل رقم  (123)شكل تخطيطى لحجرة الكهرباء رقم 
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 :المحوالت

 3111)قدرة  (كيلو فولت 3.3/ كيلو فولت  11)جهد  (T1 , T2)الزيت اثنان هما  فيتوجد ستة محوالت مغمورة 
كيلو فولت  11)جهد  T3 ,T4 , T5 , T6 هياألربعة محوالت األخرى و  منطقة الشبة السائلة في (كيلو فولت أمبير

كيلو  3111)المحوالن قدرة و  التشغيل بحجرة الكهرباءالموجودة بمبنى و ( كيلو فولت أمبير 1511)قدرة  (فولت 381/ 
  A,Bيغذيان لوحة التوزيع  T3 ,T4المحوالت و  يغذيان لوحة المفاتيح الرئيسية لطلمبات المياه المرشحة (فولت أمبير

 381)بالجهد  D,Cيغذيان لوحة التوزيع  T5 , T6 المحوالنو  فولت عن طريق قضبان توصيل معزولة 381) بجهد
 .عن طريق قضبان التوصيل المعزولة (تفول

 (:فولت 383)لوحة توزيع 

عموما و  ،المحطة فيعلى بادئ حركة موتور لجميع المعدات الكهربية ( MCC)المحركات  فييحتوى كل مركز تحكم 
أزرار و  بلمبات بيان (عن بعد ،محلى ،إيقاف ،تشغيل)فكل بادئ حركة موتور يحتوى على مفتاح منتخب للتشغيل 

 .(إعادة الوضع)

 :لوحات التحكم المحلية

تقوم بإمداد القدرة و  (6-2-6)شكل رقم . بمواقع المعدات  (فولت 221/  381)توجد لوحات التحكم المحلية جهد 
أحادية  (فولت 221)القدرة ذات جهد و  الدوائر الفرعية الصغيرةو  األوجه للمعدات المناسبة ثالثي (فولت 381)جهد 
 .األجهزةو  لمعدات اإلنارة (ذبذبة 51)الوجه 

 فيأجهزة اإلنارة و  حين تكون المعداتو  ظروف التشغيل العادية تكون كل لوحات التحكم المحلية موصلة بالقدرة فيو 
 معدات اإلنارة مفصولةو  حينما تكون المعداتو  الخدمة تكون قواطع التيار الخاصة بها داخل لوحات التحكم مغلقة يدويا

 الضروريحين يكون من و  األعطال تكون قواطع التيار الخاصة بها داخل لوحات التحكم مفتوحة خارج الخدمة بسببو 
 التيالمحركات  فيمراكز التحكم  فيلوحات التحكم يجب أن تكون قواطع التيار الخاصة بها مفتوحة  فيعمل الصيانة 
 يجب وضع أقفال عليها مع العالمات المناسبةو  تتغذى منها

 الشرب الجديدة بالمنصورة محطة تنقية مياه
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 لوحات التحكم المحلية

 المصنع أو المورد الموقع الوصف

 فاليت فيأحواض التصا LP- 09 DB فيلوحة تحكم طلمبات التصا
 فاليت محطة طلمبات نزح المياه LP- 12 DW طلمبات نزح المياه 

 فاليت محطة طلمبات المياه العكرة LP-5 RSلوحة تحكم الطلمبات الطاحنة 
 يو اس فلتر مبنى الكلور LP-6 CBلوحة نظام غسيل الكلور 
 يو اس فلتر أحواض الترسيب LP-1 SBلوحة تحكم جامع الروبة 
 يو اس فلتر أحواض الترسيب LP-2 SBلوحة تحكم جامع الروبة 
 فاليت أحواض الروبة LP-11 SBلوحة تحكم جامع الروبة 

 يو اس فلتر منشات التغذية بالشبة AF (1)السائلة رقم لوحة تحكم طلمبات قياس الشبة 
 يو اس فلتر منشات التغذية بالشبة AF (2)لوحة تحكم طلمبات قياس الشبة السائلة رقم 
 يو اس فلتر منشات التغذية بالشبة AF (3)لوحة تحكم طلمبات قياس الشبة السائلة رقم 
 يو اس فلتر منشات التغذية بالشبة AF (4)لوحة تحكم طلمبات قياس الشبة السائلة رقم 

 اوتوميشن ABB محطة طلمبات المياه العكرة LCP – 1 RSمحطة طلمبات المياه العكرة 
 اوتوميشن ABB محطة طلمبات المياه المرشحة LCP – 2 HSمحطة طلمبات المياه المرشحة 

 اوتوميشن ABB منشات التغذية بالشبة LCP – 3A AFلوحة التغذية بالشبة 
 اوتوميشن ABB منشات الشبة الجافة LCP – 3B RAالشبة الجافة  

 اوتوميشن ABB مبنى الكلور LCP – 4 CBلوحة التغذية بالكلور 

 جدول لوحات التحكم المحلية( 6-2-6)جدول رقم 

 :األمان

ارجع . الصيانة الصحيحةو  السالمةتحرى األعطال الكهربية بواسطة أفراد مدربين باتباع إجراءات و  تتم أعمال الصيانة
 .إلى خطة األمان الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بالمنصورة

ك ف للمولدات مضاءة  11الخاصة بفتح القاطع ذاتيا والموجودة على لوحة و  البرتقالييجب ان تكون اللمبة : مالحظة
مغلق من لوحة التحكم للمولدات وكذلك تشير للمشغل  ألنهعند توقف المولد حتى تشير الى ان القاطع لن يتم توصيله 

 .الذى يقف امام هذه اللوعة الخاصة بالمفاتيح بان هذا المفتاح ال يتم تشغيله من هذه اللوحة
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 المراجع 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 
  و مشاركة السادة: -
  الصحي بالبحيرةشركة مياه الشرب والصرف     محمد غنيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     محمد صالح / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة    يسري سعد الدين عرابي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    عبد الحكيم الباز محمود / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    محمد رجب الزغبي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج   رمضان شعبان رضوان / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة   عبد الهادي محمد عبد القوي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة    حسني عبده حجاب / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج   ف عبد الرحيم محمد إنصا/ مهندسة 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا   محمد عبد الحليم عبد الشافي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية   سامي موريس نجيب / مهندس 

  شركة مياه الشرب باألسكندرية     جويدة علي سليمان / مهندس 

 شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف     وفاء فليب إسحاق/ هندسة م 

  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي   محمد أحمد الشافعي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط    محمد بدوي عسل / مهندس 

  بدمياطشركة مياه الشرب والصرف الصحي    محمد غانم الجابري / مهندس 

  شركة مياه الشرب بالقاهرة    محمد نبيل محمد حسن / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة     أحمد عبد العظيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     السيد رجب محمد / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا    نصر الدين عباس / مهندس 

  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي    محمد فراج  مصطفي/ مهندس 

  المعونة األلمانية      فايز بدر / مهندس (GIZ ) 

  المعونة األلمانية     عادل أبو طالب / مهندس (GIZ ) 

 


