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 أنواع الزيوت والشحوم المستخدمة في اعمال الصيانة الكهربائية

 الزيوت الخاصة بالمعدات الكهربائية: أوال

 مقدمة

تقوم بأداء وظائف التبريد الهامة المطلوبة منها بكفاءة  تخليقيهالزيوت الخاصة بالمعدات الكهربائية هي مجموعة مركبات 
 .عالية حيث تعمل في ظروف تشغيل خاصة

 .وتستخدم في المحوالت الكهربية والقواطع الزيتية ومقاومات بدء الحركة

 
 :الغرض من استخدام زيوت المحوالت

 التبريد. 
  الكهربيالعزل. 
 مقاومة األكسدة. 
 خامد للشرارة. 

 :القياسية العالمية لزيوت المحوالتالمواصفات 
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 :الخواص الطبيعية والكيمائية لزيوت المحوالت

 
 :تابع الخواص الطبيعية والكيمائية لزيوت المحوالت

 
 :متطلبات خاصة الختبار األكسدة

 (Inhibited oil)تحتوى على إضافة مقاومة االكسدة  التييجرى هذا االختبار على زيوت المحوالت 

 (م 051ْ/ ساعة  055) األكسدة اختبار

 (حد أقصى) 3.0جم /الحموضة الكلية مجم بوأيد -
 (حد أقصى) 3.30وزنًا   % الرواسب الكلية      -
 (حد أقصى) 3.30 ظل زاوية الفقد -

 :تجرى على زيوت المحوالت المستعملة وحدود التغيير التياالختبارات 

  (ف.ك) 03 الكهربيقوة العزل 
  (جم/مجم بوأيد) 3.0الحموضة الكلية 
 (ج ف م  03< ) القرقعة  موجب  اختبار 

 :االحتياطات الواجبة عند تخزين زيوت المحوالت

 مخزن مغلق، جيد التهوية. 
 البراميل موضوعة على جانبها، مع مالحظة وضع الطبتين. 
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 :العمر الفعال لزيوت المحوالت

 :لآلتيتتغير تبعًا 

 ظروف التشغيل. 
 تصميم المحول. 
 عاماً  03تصل إلى  حجم المحول 

 :إمكانية استرجاع صالحية الزيت

  ماكينة التكرير باستخدامالمعالجة: 
 .إزالة الشوائب -
 .إزالة الرطوبة -
 .إزالة الغازات الذائبة -

 :إمكانية خلط زيت المحوالت

  (يمكن خلطها)الزيوت الغير محتوية على أضافات. 
 (ال يمكن خلطها) الزيوت المـــحتوية على أضافات. 

 :تياطات الواجبة عند سحب العيناتاالح

 (.زجاج ،جافة ،نظيفة) :عبوات سحب العينات 
 الظروف الجوية: 

 .األجواء المتربة فيعدم السحب  -
 .األجواء الممطرة فيعدم السحب  -
 .في العبوةالعبوة بالكامل دون ترك فراغ  ملء -

 :انواع زيوت المحوالت المتوافرة بالسوق المحلى

 زيت شل دياال D , DX 
  زيت شل دياالB 
  زيت ب ب انرجولJSHA 
 زيت أدينولTRF-B  
  2002زيت تيكنول 
  زيت آرال ايزوالنTE Class 1 
 زيت محوالت أموك 
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 الشحوم ثانيا

 تعريف الشحم. 
 الشحم استخدام. 
 مكونات الشحم. 
 أنواع الشحوم. 
 طريقه تصنيع الشحوم. 
 الشحوم اختبارات. 
 تقسيم الشحوم. 
 وتخزين وتداول الشحوم استالم. 

 :تعريف الشحم

 .الماء في كاإلسفنجة(زيت  فيللقوام  مثخنةلتشتيت ماده  نتيجةتكوين صلب أو شبه سائل  الشحم هو

 :الشحم استخدام

 .والرطوبة لألتربةتتعرض  التي اآلالت .1
 .يحدث فيها تسريب للزيوت التياألماكن  .2
 .كميه الزيت كفأيهعدم  .0
 .هذه األماكن فيعدم مناسبه لزوجه الزيت  .0
 .السرعة وارتفاعاألحمال  ارتفاع .0

 :مكونات الشحم

 .صابونه .1
 .أساسيزيت  .2
 .إضافات .0

 :انواع االضافات

 .أقصى ضغط .1
 .األكسدةمقاومه  .2
 .مقاومه للتأكل .0
 .مقاومه للصدأ .0
 .لاللتصاقمقاومه  .0
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 :أنواع الشحوم

( الغرز ،المظهر)وتعتمد خواص الشحم على  .المصنع منها الشحم( القلوية المادة) القاعدةتعتمد أنواع الشحوم على نوع 
 :وتنقسم انواع الشحوم الى

 .شحم كالسيومى .1
 .ليثيومى .2
 .صوديومى .0
 .سليكونى .0

درجه  ،البسيطة الكراسيتشحيم  فييستخدم  ،الماء فيغير قابل للذوبان ، وناعم زبديقوامه ) الشحم الكالسيومى .1
 (م133 :م03درجه التنقيط من  ،م 03حرارة التشغيل 

درجه حرارة  ،البلى والبلح كراسيتشحيم  فييستخدم  ،الماء فيقابل للذوبان ، مطاط فيقوامه لي)الشحم الصوديومى   .2
 (م103 :م103درجة التنقيط من  ،م 03التشغيل 

 :م 103درجة التنقيط من  ،م 103درجة حرارة التشغيل حتى  ،مقاوم للماء والرطوبة ،قوامه ناعم)الشحم الليثيومى  .0
ويعتبر  ،(لحرارة والسرعات العاليةمدى واسع من درجات ا فيالبلى والبلح  كراسيتشحيم  فييستخدم  ،م 103

 .عن الشحوم األخرى استخدامااألكثر 
الشحوم األخرى ولكن يستخدم السليكون لتثخين  فيالعادية كما  الصابونةتركيبه  فييستخدم  ال :الشحم السليكونى .0

م وايضا مقاوم  203درجة حرارة تصل أعلى من  فيويستخدم ( سليكون+ زيت )نفس شكل الشحم  ليعطيالزيت 
 السرعات العالية فيللماء ويستخدم 

 تركيب الشحم

 الصابونة. ْ

  الدهنيالحمض  الدهنية أو المادةعباره عن: 
 .الخروع/ الزيتون / الكتان / قطن ذره المثل زيت ب( إما نباتية) -
 .شحم األبقار/ شحم الحوت / مثل زيت السمك  (أو حيوانيه) -
  +المادة القلوية 
 القلوية المادةوتتوقف خواص الشحم على نوع  الباريوم/ االلمونيوم / ليثيوم / صوديوم / هيدروكسيد كالسيوم  -

 المصنوع منها الصابون
 المعدنيالزيت . 0

 الشحم حيث أنه يقوم بعملية التزييت في األساسيالمكون  هو -
 حاله االحمال البسيطة والسرعات العالية تكون لزوجه الزيت منخفضه في -
 والسرعات المنخفضة تكون لزوجة الزيت مرتفعة العاليةحاله االحمال  في -
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فس المكان ن فيمنفردا  تخدماسوقد دلت الخبرات على أن لزوجة الزيت الموجود بالشحم أقل من لزوجته لو  هذا -
 .الدقيقة فيلفه  2333لفه إلى  1333وسرعته من  ،بوصة 0بلى قطره  كرسي :مثال وتحت نفس ظروف التشغيل

حالة  فيأما ( مئويةدرجه  03/ ستول  سنتي 103:133يحتاج زيت لزوجته من ) مئويةدرجه  00عند درجة حرارة 
درجه  03ستوك عند  سنتي 00 :23هذه الحالة من  فيتكون لزوجه نفس الزيت  الكرسيشحم لهذا  استخدام

 .من التشغيل وهذا يدل على أن الشحم يتحمل جزء كبير. مئوية
 المادة المثبتة. 3

 حالة الشحم الكالسيومى يكون المثبت هو الماء فيتعمل على ربط الزيت بالصابون فمثال  التي هيو 
 اإلضافات. 4

 .ات لتحسن من اداء الشحمتستخدم اإلضاف -
 .(مانعه للصدأ ،أقصى ضغط ،للصدأ مقاومه)كيمائية  -
االت ظروف التشغيل الشاقة ح فيونستخدم اإلضافات المعدنية ( مولبيدنيوم داى سلفايد ،و كربونجرافيت أ)معدنية  -

 .للشحم
 خطوات تصنيع الشحم

جزء من + كل القاعدة بالنسب المحددة + بالنسب المحددة  الدهنية المادةنضع فيها كل ( أتوكالف)حله مغلقة  .1
ام بار لمدة ساعتين إلتم 0م وضغط حوالى  123تقليب عند درجه حرارة + المحددة  نسبتهمن  األساسيالزيت 
 .وتكوين الصابونة الكيمائي التفاعل

المتكونة على الزيت  الصابونة م أثناء إتمام التفاعل السابق ثم ننزل 03عند  األساسيحله أخرى لتسخين الزيت  .2
 .ن الشحمالساخن مع التقليب فيتكو 

 .أو زيادة الزيت لتقليلها الحمضية المادةيتم ضبط الحامضية والقاعدية المطلوبة بالمواصفة عن طريق زياده  .0
 عاليشحم طرى غرز  ،قليل نضيف زيت شحم ناشف غرز)ولضبط صالبة الشحم يتم تزويد الزيت أو الصابونة  .0

 .(نضيف صابون
م ولكن على الساخن أفضل ألن إتمام التفاعل على الساخن يتم بالكامل قبل  00أما التصنيع على البارد فيتم عند  .0

 خواص الشحم مع الوقت فييحدث تغير  تعبئه الشحم وال
 خواص الشحوم

 .قه الشحم للمواصفات وتقييم أداؤههو مدى مطاب
 الغرزدرجه . ْ

 ينغرز فيها مخروط  التي( مم، 1بوحدة )وتعرف درجة الغرز بانها المسافة  ليونتهقياس مدى صالبة الشحم او  هي
الشحم / ة كبير غرز  الطريالشحم )م 20ثوان عند  0ية األرضية لمدة الشحم تحت تأثير وزنة والجاذب فيقياس 

 شوطا 03بعد تشغيل الشحم  االختبارثم يجرى ( الناشف غرزة قليل
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  لشحوم التزييت  القوميوعليها يتحدد رقم الشحم طبقا لتقسيم المعهد  التاليوتقاس درجه الغرز حسب الجدول
N.L.G.I National Lubricating Grease Institute. 

 (0--0--0--0--2--1--3--33--333)الغرز  أرقام 
  203 / 223 – 200 / 200 – 003 / 013 – 000 / 000 – 003 / 033 – 070 / 000)درجه الغرز – 

170 / 230 – 103 / 103 – 00 / 110) 
 33 -333 البسيطة والكراسيتشحيم عام  0 - 2و مركزيتشحيم  2 - 1 – 3صناديق التروس و في يستخدم 

 بالماكينات القديمة المكشوفة الكراسيبعض  0 - 0 – 0والبلى والبلح و االحتكاك عديمة

 
 درجة التنقيط. 0

 التحول إلى الحالة السائلة فييبدأ عنها الشحم  التيدرجة الحرارة  هي. 
  عملية  فيعلى أقصى درجة حرارة تشغيل يصلح عندها الشحم دون أن يفقد خواصه  االختبارويستدل من هذا

 .التزييت
  التمييز بين الشحم الصوديومى والكالسيومى والليثيومى االختبارويمكن بهذا. 
  م 03 بحوالي تنقيطهدرجة وتقل درجة حرارة تشغيل الشحم عن. 

 
 Ball 4 االلتحامحمل . 3

 االختبارطريقه عمل 

 0  ثوان ونرى هل  13ودوران لمدة  ،نضع أوزان ،بينهم طبقه من الشحم متحركةعلويه  1+ األسفل  فيبليات ثابته
ونغير البلى ونكرر ( كجم 033نبدأ بوزن )وزن يحدث  أيوعند  التحامأو لم يحدث  االحتكاكبعد  االلتحامحدث 
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كجم هو  03ويكون الوزن السابق له بـ  االلتحامحتى نحدد الوزن الذى يحدث عنده  مختلفةنفس الخطوات بأوزان 
 .االلتحامحمل 

 

 
 (تيمكن باراخت)الوقاية ضد التأكل  .4

 فيبليات ثابته  0)للبلى أو البلح وينتج عنه تأكل له  الخارجيمع الغطاء  احتكاكبلى أو بلح  أثناء التشغيل يحدث  أي
 -دوران الجهاز لمدة ساعه  -كجم  03ونثبت حمل  االحتكاكبينهم طبقه من الشحم لعمل ( علويه متحركة 1+ األسفل 

يحدث بها تأكل ونقيس نصف  التي النقطةمطهر لكى يسهل علينا تحديد  أيثم نفك ونغسل البلى جيدا باألسيتون أو 
 .مم 3،30الميكروسكوب وتكون حوالى  تحت النقطةقطر هذه 
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 الثبات ضد التأكسد. 0

أو نتيجة للتخزين تتكون رواسب صمغيه وورنيشيه على ( درجات الحرارة )ظروف التشغيل  نتيجةيتأكسد الشحم إما 
مم من  23ينتج عنها تطريه للشحم وتلف قوامه ولذلك نستخدم إضافات مقاومه للتأكسد وفيه يوضع  الكراسيأجزاء 
( م133)فهرنهيت  213بوصه مربعه عند درجه حراره /رطل 113تحت ضغط  ألكسجينويعرض  pump فيالشحم 

تأكسد الشحم  أيكسجين الشحم لأل امتصاصويدل ذلك على معدل  األكسجينضغط  النخفاضويتم تحديد الوقت الالزم 
 0:2فترة التخزين من / ساعه 103إذا كانت  –ساعه تكون فتره التخزين سنه  03إذا كانت فتره مقاومه الشحم لألكسدة )

 .(سنوات 0فترة التخزين / ساعه  033إذا كانت  –سنه 
 (الدحرجة اختبار) الميكانيكيالثبات . 6

 قوامة أثناء التشغيل فيقدرة الشحم على مقاومة التغير  االختباريحدد هذا 

 شوط 133333رز قبل وبعد التشغيل تقاس درجة الغ األولى الطريقة 
 تحتوى على الشحم موزع داخلها  أسطوانةدوران درفيل ذو ثقل معين داخل  فيتتلخص هذه الطريقة  الثانية الطريقة

درجة حراره وتقاس درجه الغرز  قبل  أي فيساعات ويجرى  0لمده  الدقيقة فيلفه  103مم تدور بسرعه 0بسمك 
 وبعد التشغيل

 إدماء الزيت. 7

وعموما يحدث إدماء الزيت إما  الصابونةجسم  فيبالزيت  االحتفاظقدره الشحم على  هيمن الخواص الهامة للشحم 
وضع  فيتعرض الشحم لدرجات الحرارة العالية والضغوط العالية ويتم وضع الشحم  نتيجةالبراميل أو  فياثناء التخزين 

 .بعد وقت معين الصابونةعن  المنفصلةمائل ونرى كميه الزيت 
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 مقاومه الشحم للماء .8

يكون فيها الصابون قابل  التيالحاالت  فيحتى حيث أن جميع الشحوم ( لماءقياس مدى مقاومه الشحم لفعل الغسيل با)
من الماء دون اإلضرار بتكوين الصابون ولكن الكميات  بسيطةكميات  المتصاصالماء لها قدرة معينة  فيللذوبان 
يدور  كرسيبتسليط تيار من الماء ليصطدم بجسم  االختبارويتم )الماء  في بال تذو  التيقوام الشحوم  ىتؤثر علالكبيرة 

نقصت أو ذابت من على جسم  التيوتقاس كميه الشحم ( م 03 :م 03بسرعه محددة ومعبأ بالشحم عند درجه حراره من 
 بتأثير غسيل الماء الكرسي

 ضد الصدأ الوقاية .9

 تذوب التيحتى الشحوم الصوديومية ( حوم لها القدرة على مقاومه الماءالش)من الخواص الهامه للشحوم مقاومتها للصدأ 
من حجم الشحم إال أن تعرض الشحم لكميات اكبر من الماء يعرض الشحم % 13تقاوم الماء إلى حد  هيالماء ف في

ونصفه مغمور بالماء لمده أسبوعين ونرى  الكرسييتم دوران ) الصدأدون تزييت أو وقاية من  الكرسيتاركا  للتالشي
 (الكراسيصدأ على أسطح  أيد مدى مقاومه الشحم للصدأ ومن المفترض دائما عدم وجو 
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 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 
  و مشاركة السادة:- 

 القاهرة صحي صرف شركة    توفيق لمعي أشرف/ مهندس 
 البحيرة صحي وصرف مياه شركة    شتيا رجب السيد/ مهندس 
 االسكندرية صحي صرف شركة    النقيب أيمن/ مهندس 
 القاهرة مياه شركة   أحمد  سيد خالد/ مهندس 
 القاهرة صحي صرف شركة   ابراهيم  طارق/ مهندس 
 االسكندرية صحي صرف شركة   الرحمن  عبد علي/ مهندس 
 القاهرة صحي صرف شركة   المقصود  عبد علي/ مهندس 
 البحيرة صحي وصرف مياه شركة    صالح رزق محمد/ مهندس 
 القاهرة صحي صرف شركة   سبيع  مصطفي/ مهندس 
 القاهرة مياه شركة   أحمد  أمين وحيد/ مهندس 
 الدقهلية صحي وصرف مياه شركة   الجواد  عبد يحي/ مهندس 

 


