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 الكابالت الكهربائية

 الكابالت األرضية

 :مقدمة

وكذلك تستخدم الخطوط . توزيعتستخدم الكابالت األرضية في نقل القدرة الكهربية من أماكن التوليد إلى مناطق ال
 .الهوائية في نقل القدرة الكهربية

 .وهناك فروق كثيرة بين الخطوط الهوائية والكابالت األرضية نذكر هنا بعض منها
 :الفرق بين الكابالت والخطوط الهوائية

 
 :ورغم وجود فروق أخرى كثيرة من مميزات وعيوب إال أنه يجب العمل باالثنين معا حيث

عوبة اكتشاف األعطال بالنسبة للكابالت وصعوبة إصالحها في بعض األحيان ولكن داخل المدن رغم ص .1
 .البد من العمل بها فال يمكن لنا تركيب خطوط هوائية في وسط المدن

رغم أن الخطوط الهوائية تتأثر بعوامل الجو والتعرية نظرا لعدم وجود عازل فوق الموصل ورغم رخص ثمنها  .2
غم تعرضها لعوامل أخرى مثل البرق، والرعد، والصواعق إال أنه يجب العمل فيها خارج عن الكابالت ور 

 .المدن لما فيها من مميزات أخرى وسرعة في إنجاز العمل
 .وهكذا نحن مضطرين لنقل القدرة الكهربية بالطريقة المناسبة لها وللمكان المراد نقل القدرة إليه .3

 :تعريف الكابل

 ل يستخدم في نقل القدرة الكهربية من أماكن التوليد حتى المستهلكهو موصل معزو : الكابل

 :أواًل كابالت الجهد المنخفض

 :مكونات كابل جهد منخفض

 (.مصمت أو مجدول)مصنوع من األلومنيوم أو النحاس : الموصل 
 مصنوع من مادة : العزلP.V.C "فينيل الكلورايد بولي." 
 غير كثيفة سواء شعيرات أو شرائط( نايلون خفيف)من ألياف صناعية : الحشو. 
  مصنوع من : الداخليالغالفP.V.C عادى وأحيانا يبثق على األوجه. 
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 وهو عبارة عن طبقتين مغناطيسيمصنوع من الحديد الغير : التسليح. 
  مصنوع من مادة ال: الخارجيالغالفP.V.C. 
 1 أيف  1111فولت حتى  1ويكون جهد التشغيل لكابالت الجهد المنخفض بداية من : جهد التشغيل  

 .ف.ك
 :عدد أوجه كابالت الجهد المنخفض

+  أو ثالثة أوجه(. نيوترل) تعادل +وعادة تكون عدد أوجه أي كابل جهد منخفض تتراوح ما بين وجه واحد 
وتوجد كابالت  (في بعض الكابالت)لكابالت الجهد المنخفض عادة إن وجد  األرضيويكون التسليح هو  .تعادل
 .لالكونترو موصالت متعددة تستخدم في عدة مجاالت منها مثال كابالت تستخدم في أخرى ب

 
 مكونات كابل جهد منخفض
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 .L.Tكابل جهد منخفض  (وصلة)طريقة عمل 

 :إعداد الكابل

 .يوضع طرفي الكابلين المراد على الحوامل المعدة لعمل الوصلة على استقامة واحدة   ويقطع الكابلين .1
 .ارجي للطرفين جيدا ثم تدخل أنبوبة الحماية الخارجية من جهة أي طرفينظف الغالف الخ .2
 ".في حالة الكابالت المسلحة "في الطرف اآلخر" الشيلد"النحاسي يدخل الشراب  .3
 ".A ،B"حسب المقاسات الموضحة بالجدول " الجاكت"يزال الغالف الخارجي  .4
 .وال يقطع مباشرة" وبنسهبمفك "سم من الجاكت ويقطع 3يحز التسليح بعد مسافة  .5
 .ويحز الحشو أو يقصر ويضبط كل لون فازة أمام مثيلها الداخلييقطع الغالف  .6
 .وتركب أنابيب العزل في الطرف الطويل( (C+3Mيقطع عزل الفازات بطول  .7
 .وتكبس" الكابل فازتيكل سرفيل في "تركب السرافيل األربعة معا  .8
 .ل إن وجدتالسرفي باقييتم برد زوائد الكبس لتتساوى مع  .9

ويتم  "تكون نقطة انتصاف السرفيل فوق نقطة انتصاف األنبوبة" تسحب أنابيب العزل األربعة فوق السرافيل .11
 .تسخين األنابيب بلهب متزن حتى تتقلص وتنكمش حول الفازات

 .يتم تجميع الفازات األربعة بحيث يكون قطر التجميع أقل ما يمكن .11
" الكابل المسلح" وتفرد فوق األربع فازات وتربط بتسليح الكابل " رضياألالشراب " تسحب الشبكة النحاسية  .12

 .وتلحم بالقصدير وتربط بقفيز جيدا
سم من بدايته ويركب  2يلف شريط ماستيك فوق التسليح من الطرفين ويخشن الغالف الخارجي علي بعد  .13

 ".لمنع دخول الماء داخل الوصلة"عليه شريط ماستيك أيضا 
 .وتركب فوق الوصلة بحيث تكون فوق الكابلين بمسافة متساوية" لحماية الخارجيةا"تسحب األنبوبة  .14
 .من الوسط ثم إلى الطرفين حتى تتقلص تماما ابتداءتسخن األنبوبة  .15

 :ملحوظة

يجب أن يكون لون اللهب أزرق مصفر ويجب أن ال يتم التركيز في منطقة واحدة ويكون التسخين دائريا دون 
 .توقف على مكان معين

 



 درجة ثالثة - الكابالت الكهربائية  المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صيانة كهرباء
 

 

 

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

 :ومسافة التقشير لعمل الوصالت" مساحة مقاطع الكابالت" جدول يبين
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 ف.ك 02/20ثانيا كابالت الجهد المتوسط 

 .عمل وصالت الكابالت وأنواعها .1
 عمل علب نهايات الكابالت وأنواعها .2

 
 :(ونسبها)أشهر مناطق أعطال الوصالت 

 81:75  %نتيجة العمل الفني 
 21 %والوصالت نتيجة عيب في الكابالت 

 :أسماء بعض شركات تصنيع الوصالت التقلصية

 "Raychem". PLMشركة  .1
 "."Sigma formشركة  .2
 "Alcatel''شركة  .3
 "Italco"شركة  .4
 .""Luxo3شركة  .5
 "Elastimold.Egypt": شركة .6
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 ك ف 12:21األوجه  ثالثيمكونات كابل 
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 :كابالت الجهد المتوسط -اً لثثا

أو المملؤة بزيت قليل اللزوجة تحت ضغط " الكابالت الزيتية " المشبع بالزيت تعتبر الكابالت المعزولة بالورق 
أقدم الكابالت استعماال وأكثرها شيوعا في الفترة السابقة حتى ظهور الكابالت  هي الجويأعلى من الضغط 

ت الزيتية ومع ذلك فان الكابال. تميزت بمميزات تفوق الكابالت الزيتية التيالمصنعة من مواد بالستيكية و 
 .والكابالت البالستيكية هما أكثر شيوعا حتى اآلن

 :الكابالت الزيتية. أ

وهي كما ذكرنا معزولة بورق مشبع بالزيت قليل اللزوجة وفائدة الزيت هو زيادة العزل وملء أي فراغات تتكون 
لى ليونة الورق ويجب أن نتيجة تمدد الغالف الخارجي وهذا الزيت يمنع دخول الهواء المشبع بالرطوبة ويحافظ ع

أو أي ( طبقة الرصاص)داخل الكابل وعند حدوث كسر في الغالف الخارجي  العالييحتفظ الزيت بضغطه 
تشققات يحدث تسرب للزيت فيهبط ضغطه فيجف الورق العازل نتيجة لهذا التسرب ويتسبب في عمل قصر في 

 .فيتلف الكابل( الفازات)األوجه 

 :ةالكابالت البالستيكي. ب

 .وهي كابالت ذات تكنولوجيا عالية جدا وبفضل مميزاتها ونظافتها سيطرت علي جميع األسواق العالمية
 :الكابالت الغازية. ج

مع استخدام غاز النتروجين للضغط بدال من ضغط الزيت ( معزولة بورق مشبع بالزيت)وهي كابالت زيتية 
 :وتنقسم إلى قسمين

 :داخليكابالت ذات ضغط غاز  .2

معزولة من الورق المشبع بالزيت وبها قميص رصاص  الجويكابالت ذات ضغط معين أعلى من الضغط وهي 
 .الجويأو ألومنيوم ويمر داخلها غاز النيتروجين بضغط أعلى من الضغط 

 :خارجيكابالت ذات ضغط غاز  .0

ين حول الكابل وهي نفس المكونات السابقة ولكنها موضوعة داخل مواسير من الصلب ومحاطة بغاز النيتروج
 .الجويوداخل الماسورة بضغط أعلى من الضغط 

 "X.L.P.E"الكابالت البالستيكية 

المستخدمة حاليا في جميع دول العالم لما فيها من مميزات  هيوهذه الكابالت هي أحدث كابالت حتى وقتنا هذا و 
 .عديدة وتتكون هذه الكابالت من

 .X.L.P.E""مكونات كابالت الجهد المتوسط 

 :الموصل .2

 .ويصنع من النحاس أو األلومنيوم وغالبا يكون مجدول
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 :العــــزل .0

 .X.L.P.E"" متشابك إيثلين بوليأو . P.E))اثيلين  بوليويصنع من عدة مواد صناعية منها 
 :وهي الشبكة .3

 .طبقة شبه الموصل المبثوقة فوق الموصل وذلك لمالقاة تأثير الجدل في الموصالت المجدولة .أ 
ن شبه الموصل مبثوقة فوق العزل إما أن تكون مواد بالستيكية أو شرائط بها مسحوق مبثوق طبقة أخرى م .ب 

 .(البودر)عليها شبه موصل يشبه 
مم ملفوف فوق شبه الموصل لفا حلزونيا وفي بعض  15ارة عن شريط نحاس سمكه حوالي مادة معدنية عب .ج 

ادية أحيانا يلف فوق الشريط النحاسي سلك مم وفي الكابالت األح 21الكابالت يلف شريط ألومنيوم بسمك 
 .نحاس

 :الفرشة –الحشو  .4

ويوضع حشو بين الفازات وحولها وذلك نتيجة لجدل الفازات ووجود فراغات بينها وذلك حتى يتم ملء هذه 
 .الفراغات لمنع تكوين أي مياة ولعمل استدارة للكابل وحماية الفازات من االحتكاكات وهذا الغالف يتم بطريقتين

 .الفراغات والثانية شرائط من ألياف صناعية تملء الفراغات فيملئاألولى يكون مبثوقا 
 :الدرع أو التسليح .5

أو من أسالك صلب أيضا غير قابلة  مغناطيسيويتم عمل تسليح للكابالت عبارة عن شريطين من الصلب الغير 
الفازات من تجريحها من الشريط أو من  لحماية P.V.C))للمغنطة ويتم تركيبهم على بطانة أو على  غالف من 

 .األسالك وهذه الدروع هي حماية ميكانيكية للكابل وحماية كهربية حيث تساعد على تفريغ الشحنات باألرض
 :الغالف الخارجي .6

 إيثلين البوليوذلك في حاالت كابالت . P.V.C)" )البولي فينيل كلورايد"من مادة  يتكون الغالف الخارجي
ولكن في حالة الجهود الفائقة يضاف إليه مادة الجرافيت ليزيد من صالبته وقوة تحمله  X.L.P.E""المتشابك 
 .للصدمات

هو الغالف الخارجي لهذه الكابالت ويقوم " المقترن الجوت"يتية يكون الجوت المشبع بالغاز أما في الكابالت الز 
 .من الثقوب خاليللكابل ويجب أن يكون  النهائيبإعطاء الشكل 

 :لتمييز أو العالماتا .7

أو أرقام وتوضع هذه العالمات بين شبه الموصل . يتم التمييز بين الفازات بعالمات معينة إما أن تكون ألوان
 11أو إذا كانت أرقام تطبع على شبه الموصل بلون واضح وبطول الفازة وبمسافات ال تزيد عن  النحاسيوالشريط 

 .سم
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 :ملحوظة

فيكون لون كل فازة مختلف يعنى ذلك أن  P.V.Cكون غالبا من ألوان ثابتة للعزل كابالت الجهد المنخفض ت
 :يكون عزل الفازات باأللوان التالية

 .أحمر و أزرق و أصفر و أسود وغالبا يكون األسود هو فازة التعادل
 :المتطلبات الضرورية عند تصنيع الكابالت

 .نيجب أن يكون العزل مناسب بحيث يعطى أعلى درجة أما .1
 .يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة في صناعة الكابالت متزنة كيميائيا وفيزيائيا .2
يجب أن يزود الكابل بحماية ميكانيكية جيدة وكافية لمقابلة العنف في فرد الكابالت وتحمل الصدمات الناتجة  .3

 .من مرور المركبات فوق الكابالت حتى لو كانت مدفونة

 :أسس تصنيف الكابالت

 من ناحية الجهود المستخدمةأوال 

 .L.T فولت 1111: فولت 1كابالت الجهد المنخفض من  .1
 .M.Tف .ك 33: ف.ك 11كابالت الجهد المتوسط  من  .2
 .H.Tف .ك 132: ف.ك 66كابالت الجهد العالي من  .3
  E.H.Tف .ك  511: ف.ك 221كابالت الجهد الفائق من  .4

في الجهود الفائقة ويضاف  X.L.P.Eأو المصنوعة من وتستخدم كابالت الزيت المضغوط أو الغاز المضغوط 
لتزيد من قوة تحمل الكابل لعوامل التربة " الجرافيت"على مكونات الغالف الخارجي مادة   X.L.P.Eإلى كابالت 

 ."Single core"العوامل الميكانيكية األخرى وتكون عادة هذه الكابالت ذات وجه واحد + 
 :ثانيا من ناحية الموصل

الموصالت المستخدمة في الكابالت من النحاس أو األلومنيوم والنحاس أفضل من حيث التوصيل للكهرباء  تصنع
متر ولكنه / 2مم/وأوم  29متر أما األلومنيوم فمقاومته النوعية /2مم/وأوم  18وكذلك المقاومة النوعية للنحاس 
 .أخف في الوزن وأرخص في الثمن

- :من ناحية الشبكة: ثالثا

ورق + من مادتين األولى شبه موصلة والثانية شبه موصل  والعاليالشبكة لكابالت الجهد المتوسط  وتتكون
وتكون األولى مبثوقة على الموصل أثناء صناعة الكابل وذلك حتى تقلل من تأثير الجدل في الموصالت . نحاس

 .المجدولة وللعمل على تنظيم المجال داخل
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 :من ناحية العزل :رابعا

 ت الجهد المنخفضعزل كابال

 .الحرير والقطن .1
 (.الهنديالصمغ )الورنيش  .2
 .الخزف واألسبتوس .3
 .P.V.C""فينيل الكلورايد  بولي .4
 .وهناك بعض المواد العازلة األخرى لكابالت الجهد المنخفض .5

 :عزل كابالت الجهد المتوسط

 .ورق مشبع بالزيت .1
 X.L.P.E"."متشابك  إيثلين بولي .2
 .P.E""  إيثلين بولي .3
 .E.P.R""  بروبلين نإيثلي .4

 :خواص عزل كابالت الجهد المتوسط

 .أن تكون ذو مقاومة نوعية عالية .1
 .أن تكون قوة العزل عالية ومتزنة .2
 .أن يكون العزل صلب ومرن في نفس الوقت .3
 .أن يكون غير مسامى حتى يقاوم الرطوبة .4
 .أن يتحمل درجات الحرارة العالية دون تلف .5
 . يتأثر باألحماض واألكاسيدأن يكون غير قابل لالشتعال وال .6
 .أن يقاوم جهد التمزق أو االنهيار .7
 .هاختيار ويجب اختبار عزل الكابالت جيدا قبل العمل بها مع مراعاة جهد الكابل المراد  .8

 :من ناحية الحماية للكابالت خامسا

وهو . P.V.Cمادة  جميع أنواع الكابالت بها حماية ميكانيكية متمثلة في التسليح الذى يوجد بين غالفين من
 التيولكن وفي بعض الكابالت  ،أو األلومنيوم أو أسالك صلبة مغناطيسيعبارة عن طبقتين من الحديد الغير 

السلك "لجهد المنخفض يضاف إلي التسليح وفي بعض كابالت ا. تتطلب استعماالت خاصة ليس بها تسليح
 .ذه الكابالتله كأرضيبعض أسالك نحاس وقد تستخدم هذه األسالك " الصلب

 :العوامل األساسية لضمان األداء الجيد للكابالت

 .االختبارات الجيدة والدقيقة للمواد العازلة للكابالت قبل التشغيل .1
 .أن تكون المادة العازلة على درجة عالية من النقاء .2
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 .أن يصمم الكابل ضد تسرب المياه أو الرطوبة إلى داخله .3
 (.العمل في الكابالت عموما)ع وعند عمل الوصالت النظافة المطلقة في عمليات التصني .4
 .الكابالت( نقل، فرد، تخزين)الحرص أثناء  .5

 ن كابالت الجهد المنخفض والمتوسطالفرق بي

 
 :في كابالت الجهد المتوسط( التشوه)التشجـــر 

 .فوقه( المغلفة)وهي تعتبر بداية النهيار عزل الكابل نتيجة لوجود فراغات بين العزل وشبه الموصل المبثوق 

بسبب زيادة األحمال  المفاجئوكذلك نتيجة تعرض أطراف الكابل لتغيرات في درجات الحرارة وخاصة التغير 
 .وعوامل الجو والتربة وخالفه

فيجب أن تكون المادة شبه الموصلة مبثوقة جيدا بحيث تكون مالصقة تماما في جميع األوقات وفي كل نقطة من 
ذا لم يتحقق ذلك الكابل وعند جميع در  جات الحرارة وأن يكون السطح أملس بين المادة العازلة والشبه موصلة وا 

 هيتتكون فراغات بين هذه المواد مما يؤدى إلي حدوث تفريغات كهربية وتؤدى إلى تكوين ما يعرف بالتشجير و 
 .تشققات تشبه شكل أفرع الشجر داخل العزل وتظهر واضحة عليه
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 ف.ك 02/  20لجهد المتوسط أنواع وصالت كابالت ا

 :الوصلة الزيتية .2

 .ازلزيت ع+ وتستخدم في الكابالت المعزولة بورق مشبع بالزيت وتعتمد على ورق مشبع بالزيت 
 .Tape Joints using insulating self-Bounding Tapeاالندماج  ذاتيالوصلة بشريط  .0

 "Single"ف وفي حالة الكابالت األحادية .ك 411وتستخدم هذه الوصالت في جميع الجهود الكهربية حتى جهد 
 .وكمباوند االندماج ذاتييمكن استخدام ماكينة للف الشرائط وتعتمد على شريط 

 " Heat shrinkable Joints "-:الوصلة التقلصية .3

ة تعتمد هذه الوصلة على أنابيب عازلة وأخرى لتنظيم الجهد وثالثة للحماية وكل هذه األنابيب تتقلص بالحرار 
 " " pololefin( بولولفين)وتصنع من مادة 

مم يصل قطرها بعد  55ويعتمد سمك األنبوبة على نسبة التقلص وعلى سبيل المثال أنبوبة قبل التسخين قطرها 
 .مم تقريبا3حوالى  النهائيمم ويكون سمكها 25التقلص إلى حوالى 

  " Premolded Joint "-:الوصلة سابقة التجهيز .4

 هيوتكون مختبرة جيدا علي الجهد المصممة له و ( Housing)لة علي قطعة واحدة لكل فازة تعتمد هذه الوص
 .والحرارية من الناحية الكهربية X.L.P.Eتماثل في جميع خواصها مادة  هيو ، E.P.R""مصنوعة من مادة 

 :منأو بيت الوصلة   Housing""وعادة تكون هذه القطعة 

 .األطراف الخارجية مم في21+ ل طبقة شبه موصل داخلية بطول السرفي .1
 .طبقة المادة العازلة .2
 .طبقة شبه الموصل الخارجية .3

 ف.ك 02/  20أنواع علب نهايات كابالت الجهد المتوسط 

 .علبة نهايات زيتية .2

وتستخدم في الكابالت الزيتية وتعتمد على استمرارية تغذية الكابل بالزيت العازل عن طريق علبة نحاس مركبة في 
 .بداية الكابل وتزود بصفة دوريةو نهاية 

 ".كومباوند " علبة نهاية  .0

 .بمادة الكومباوند العازلة وتملئعبارة عن زهر  هيوتستخدم غالبا في الكابالت الزيتية وخاصة خارج الخاليا و 
 .علبة نهاية ايبوكسايد .3

+ هاردنر )مادتين  وتعتمد على خلط ما بين. X.L.P.Eوتستخدم في أي أنواع من الكابالت سواء زيتية أو 
 .رتفع درجة حرارتها فيتم التفاعلوتقلب جيدا إلى أن ت( ايبوكسايد
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 ".منكمشة" تقلصيهعلبة نهاية  .4

 .على األنابيب التقلصية بالحرارةوتعتمد 
 .علبة نهاية سابقة التجهيز .5

 .أنابيب خفيفة للحماية الخارجية وتعتمد على مخاريط وأقماع سابقة التجهيز مع

 .ف.ك 33 :ف .ك 22مل الوصالت لكابالت الجهد المتوسط أوال طرق ع

 طرق عمل الوصالت أوال

 :يجب اإللمام بعدة أشياء منها( الوصالت) األرضي االتصالقبل العمل في علب 

 .خدمة مناسبة للكابل والوصلة معاالتأكد من أن العدة المست .1
 .والتأكد من حالتها" كاملة " لة التأكد من أن مكونات الوص .2
 .ميجر قبل العمل فيه والتأكد منهب اختبار طرفي الكابل المراد عمل الوصلة فيه باليج .3
يجب التأكد ، ميع أطراف الكابل وتفريغ الشحناتيجب تفريغ الشحنة الموجودة بالكابل بعمل أرضى محلى لج .4

 .من عدم اختزان الكابل ألي شحنات
تها حيث يقع عليهما دائما عوامل كثيرة من الشد سم في بداية الكابالت ونهاي 151: سم 51يقطع حوالى من  .5

 .واإلجهادات التي تقع على أطراف الكابالت نتيجة ذلك تكون كبيرة. والفرد
 :العدد المستخدمة في عمل الوصالت

 خيمة .1
 .2حامل حديد أو خشب عدد  .2
 .ميكانيكيأو  هيدروليكيمكبس  .3
 .أنبوبة غاز .4
 .خرطوم غاز+ بورى لحام + نظم غاز م .5
 .2 حام قصدير يدوى عددكاوية ل .6
 .فرشة سلك .7
 .براية لشبه الموصل .8
 .حداديمنشار  .9

 .قصافة سلك+  بنسه .11
 .يمبرد خشاب+  حداديمبرد  .11
 .قصافة + مفك عادى .12
 .3 عدد" كتر " سكينة تقشير الكابالت  .13
 .صنفرة كابالت .14
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 ."وصلة زيتية"رضى عمل علبة اتصال أ

 :الوصالت الزيتية. 2

وهذه الكابالت لم تعد تستعمل  ."الت المعزولة بورق مشبع بالزيتالكاب"الزيتية  الكابالت تتم هذه الوصالت في
 .منها مازال في الخدمة حتى اآلنولكن بعضا ، "X.L.P.E"حاليا بعد انتشار الكابالت المصنوعة من

 :مكونات الوصلة الزيتية

 لبة زهر بغطاءع. 
 كم رصاص. 
  (استرلنج)شريط عازل. 
  (سم تقريبا على شكل بكر2زيت عرض ورق مشبع بال)شريط عازل. 
  (سم تقريبا 15ورق مشبع بالزيت عرض )شريط عازل. 
  شريط عازلP.V.C. 
  كجم  5الورق حوالى + ة بها زيت صفيح" زيت عازل". 
  حماية (بوتامين)كومباوند. 
  كجم  1. 25قصدير لحام. 
  (للتبريد وقت اللحام)شمع أو دهن. 
 شريط قطن. 
  (تبر جوانتع" )ماستيك " عجينة. 
 سرافيل بمقاس الكابل. 
  معتمدة"مادة نظافة". 
 قطع قماش قطن للنظافة. 
 فوطة نظافة صفراء. 

 :طريقة عمل الوصلة

 المعدة لذلك (اإلستندات)الكابل إلجراء عمل الوصلة بوضعه على الحوامل  يهيئ

 .رمن طول العلبة الزه. و5يتم تحزيم الكابل من الطرفين فوق الجوت بمسافة تساوى  .1
 .مباوند والزيـوت المتراكمة عليهيتم قطع الجوت وتنظيف التسليح جيدا من الكو  .2
 .(نزعه) وقطعه سم ثم حزه 6:4يتم تحزيم التسليح جيدا من الطرفين لمسافة من  .3
 .سم7امل جيدا ثم حزها علي مسافة يتم تنظيف طبقة الرصاص بالك .4
ويكون بارزا عنها بحوالي " دوبارة أو شريط عازل  أو قطنيشريط "يتم رفع نهاية طبقة الرصاص ويلف تحتها  .5

 .تلفها سم حتى ال يؤثر حافة الرصاص على عزل الفازات أثناء ثنيها فيتسبب في 2:1
 ."ويوضع الكم الرصاص في الكابل"بعد الشريط مباشرة " ورق مشبع بالزيت"للكابل  يتم قطع الحشو الداخلي .6
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 ."استرلنج" منظف وتلف بورق عازلئل التنظف الفازات جيدا من آثار الزيت بالسا .7
 ."مم3+ من السرفيل . و5" ويقطع العزل على هذا المقاس " نأخذ مقاس السرفيل  .8
 .برد ثم تنظف الثالث فازات ثانيايتم كبس الفازات بالمكبس وتنظف زوائد الكبس بم .9

ى تستطيع لف الورق دون يتم تسخين الزيت ومعه الورق لتبخير الرطوبة إن وجدت ولزيادة سيولة الزيت حت .11
 .تجميد الزيت فوقه وكذلك سهولة دخول الزيت داخل الفازات

ويتم لفه على الفازات من بداية السر فيل حتى نهايته ويلف عدة ( سم 2عرضه ) الزيتييستخرج الورق  .11
وعادة سم بعد السرفيل من كل جهة  15في كل اتجاه لمسافة  1/2مع زيادة "  1/2علي  1/2" لفات تراكبية 

طارئ يحدث بكرات تحسبا ألي "  3" وغالبا تكون عدد البكرات زيادة ( الشرائط الزيتية)تلف جميع البكرات 
 .لبكرة ما

يلف شريط استرلنج فوق الشريط المشبع بالزيت فوق الثالث فازات كل فازة على حده بطبقتين تبدأ الثانية  .12
 .(5)خطوة رقم  ،لرصاص حتى الطرف اآلخرتحت طبقة امن نهاية االولى بداية من الشريط الذى 

، كما سبقبطبقتين  مرات 5:4فوق الفازات كل فازة على حده من " سم 15"العريض  الزيتييتم لف الشريط  .13
في الوسط بين الثالث فازات ويتم تحزيم " العريض" زيتيثم تجمع الثالث فازات معا بعد وضع لفة شريط 

 .من الرصاص لطرف حتى الطرف اآلخرالثالثة معا بداية  عريض زيتيالفازات معا ولفهم بشريط 
 .للحصول على أقل قطر ممكن يتم تحزيم الوصلة بالشريط القطنى .14
بعد وضعه في مكانه ويتم لحامه جيدا ( من الناحيتين)يطرق أطراف الكم الرصاص ليصل إلى قطر الكابل  .15

هن لتسوية اللحام وتوزيع القصدير عند صبه بالقصدير مع مراعاة استعمال قطعة قماش مملؤة بالشمع أو الد
 .(الكم الرصاص مع رصاص الكابل)فوق المكان المراد لحام 

في الجزء األول واألخير " <"فتحة صغيرة في الكم الرصاص وليكن علي شكل زاوية لمثلث  2يفتح عدد  .16
 .لصب الزيت واآلخر لخروج الهواء من الكم احداهما

مع مراعاة ترك الفتحتين حتى ضمان  يمتلئدرجة مئوية حتى  61والى يتم صب الزيت بدرجة حرارة ح .17
دقائق لضمان تسرب الزيت داخل الفازات وبينها بعد التأكد من  11الكم بالزيت ويتم تزويده بعد حوالى  امتالء
م الفتحة األخرى ثم تلح الكم بالزيت تقفل فتحة من األثنين وتلحم بالقصدير ويزود مرة ثانية من الفتحة امتالء
 .الثانية

في العلبة وفي األماكن المعدة " جواناتال"هر ويوضع شرائط عجينة الماستيك تركب الوصلة في العلبة الز  .18
الغطاء ويصب  فتحتي داخل الوصلة ويوضع الغطاء ويربط جيدا بالكامل ويفتح المياهلها حتى ال تتسرب 

دقيقة مفتوحة لتزويد الكومباوند ثم  15مئوية وتترك  درجة 81:61عند درجة حرارة من " البوتامين"الكومباوند 
الكومباوند فوق نهاية العلبة من الطرفين وفوق الغطاء بالكامل وعلى أطراف الكابل  بواقيتقفل ويتم صب 

المالمسة للعلبة الزهر وحول العلبة وتترك دون إطالق التيار على هذه الوصالت إال بعد صب الكومباوند 
 .دقيقة 61:31من يبا ساعة تقر  بحوالي
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 :ملحوظة

الكابل لضمان عدم تكون أي مياه في داخل الوصلة  باقييجب أن تكون مستوى الوصلة أعلى قليال من مستوى 
وبالنسبة لهذه الوصلة فيساعد ذلك على توزيع الزيت داخل الكابل عند نقصه نتيجة عمل الوصلة أو أي أسباب 

 .أخرى
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 :ثالثي األوجه عمل علبة اتصال أرضى لكابل

 االندماج ذاتيالوصلة بشريط . 2

ويجب أن يوضع الكابل المراد فقة بالكتالوج المرفق مع الوصلة يجب قبل عمل الوصلة أن نتبع التعليمات المر 
أو الحوامل المعدة  أو األماكن المعدة له سابقا ووضع أطراف الكابل فوق اإلستندات المجاريعمل الوصلة فيه في 

ويجب التأكد من أن أطراف الكابل سليمة وليس بها أي عيوب أو ثقوب كما  يجب قطع جزء من لة لعمل الوص
 .د رطوبة بها ويكون القطع مستوياهذه األطراف حتى التأكد من عدم وجو 

 :عمل الوصلة

 .م يأخذ عليه مقاس التقشير ويقطعجيدا ث( الغالف الخارجي)تنظف أطراف الكابل  .1
 .يحز التسليح وينزع .2
 .كذلك يزال الحشوسم بعد التسليح و  2بعد ترك مسافة  الداخليطع الغالف يق .3
 .اس ويلحم بالقصدير ثم يحز ويقطعبسلك رباط نح النحاسييحزم الشريط  .4
ويجب مراعاة  النحاسيسم من جهة الشريط  3تزال طبقة شبه الموصل الخارجية من فوق العزل تاركا منها  .5

ى استقامة دائرية واحدة ودون المساس بالعزل وذلك بواسطة براية شبه تسوية أحرفها جيدا على أن تكون عل
ن لم يتوفر يدهن بشبه موصل  .سائل المرفق مع مكونات الوصلة الموصل وا 

 :ملحوظة

في حالة وجود كابل له شبه موصل عبارة عن ورق مكربن يجب حز الورق بحذر شديد ويلف على نهايته شريط 
 .صل سائل المرفق مع مكونات الوصلةبشبه مو  شبه موصل وان لم يتوفر يدهن

تصنفر الفازات الثالث جيدا وتنظف بالسائل المعد لذلك ويلف شريط عازل فوق نهاية شبه الموصل قبل  .6
 .العزل عندما يختلط بشبه الموصل التنظيف وذلك حتى ال يتلف السائل

وتكون هذه السالبة  المتبقية العزل مم ثم تعمل سالبة على نهاي 5 +من السرفيل . و5يقطع العزل مسافة  .7
 :كالتالي

  سم1= ف .ك11جهد. 
  سم2= ف .ك 22جهد. 
  سم3= ف .ك 33جهد. 

بعد عمل . (حسب سمك العزل)ويجب أن تكون هذه السالبة بنسبة ميل معينة تتناسب مع الجهد وتكون متزنة 
إن أمكن وذلك إلمكان استمراريته ولو بنسبة بسيطة  الداخليالسالبة تصنفر جيدا ويفضل إظهار شبه الموصل 

 .مع الطرف اآلخر للفازة

تدخل مكونات الوصلة في كال الطرفين مثل أنابيب الحماية والكم الرصاص في بعض أنواع الكابالت مثل  .8
 .والتأكد من ذلك. ف.ك 33كابالت جهد 

 .تركب الثالث سرافيل وتكبس وتزال زوائد الكبس بمبرد وتصنفر جيدا .9
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 .بالسائل جيدا (عزل الفازات)فازات بالكامل تعاد نظافة ال .11
حتى الطرف ( والعزل أي من الجزء الذى بين السرفيل)يلف شريط شبه موصل بداية من نهاية السالبة  .11

 .كان ولتنظيم المجال فوق السرفيلاآلخر وذلك إلرجاع الكابل كما 
هذا الفارق  فيملئيل وعزل الكابل بداية من الفارق بين السرف" االندماج ذاتيشريط "يلف الشريط العازل  .12

ع بالشريط مرة أخرى ويكون ويرج فيملئحتى يتساوى مع السرفيل ويستكمل فوق السرفيل إلى الفراغ اآلخر 
 1.3الشد بنسبة الشد الخفيف من جميع الجهات حيث يجب أن يكون  مع 1/2على  1/2أي " تراكيبا"اللف 

لفة زائدة في  1.5ف ويكون لف الشريط طوليا حيث يترك الشريط قبل الل من 1.6أي يلف بعرض  1.6: 
( 15:11)المشوار الواحد وتتم هذه العملية لجميع عدد البكرات المرفقة مع الوصلة وغالبا يكون عددها من 

وفي نهايتها مخروط كما في  اسطوانيفازة ويجب عند نهاية لف الفازة الواحدة أن يكون شكلها بكرة لكل 
 .التاليالشكل 

للطرف اآلخر  النحاسيللفازة حتى الشريط  النحاسيلف شريط شبك أرضى علي الفازة بدءا من الشريط ي .13
 .الطرفين في النحاسيمن نفس الفازة ويلحم بالقصدير على الشريط 

 .وتلف بشريط عازل معا لفا محكما تجمع الثالث فازات معا في أضيق نطاق ممكن .14
لطرفين ويعمل فيه فتحتين إحداهما لصب كومباوند عازل ويلحم من ا( إن وجد)يدخل الكم الرصاص  .15

التدريع  أما في حالة عدم وجود كم رصاص فيدخل .لهواء وتقفل هذه الفتحات بعد ذلكواألخرى لخروج ا
 .ويربط بقفيز من كل طرف

 5يخشن الغالف الخارجي للكابل ويلف على القفيزين شريط ماستيك وكذلك يلف شريط ماستيك على بعد  .16
 .خرىمن بداية الغالف وتركب أنابيب الحماية وتسخن واحدة ثم األسم 

 ف.ك 02: 20لكابل جهد  تقلصيهعمل وصلة 

  X.L.P.E 0مم 042*  3كابل مسلح ألومنيوم قطاع 

المعدة له ثم يعمل حساب الكرب إذا طلب  المجارييتم فرد الكابل المراد عمل الوصلة فيه بطوله داخل الحفر أو 
ربيا عدم عمل هذه الكرب ولكن من الناحية العملية واالقتصادية يفضل عمل الكرب وخاصة عند ذلك ويفضل كه

ويتوقف قطر هذه الكرب على القطر الخارجي للكابل وعلى جهد التشغيل ، وجود عمالة غير كافية أو مدربة جيدا
 .عمل الوصلة وتوضع في المكان المعد لها قبل البدء في

 :طريقة عمل الوصلة

 الكابل على اإلستندات المخصصة لهذه العملية وينظف الغالف الخارجي جيدا يوضع. 
  يقطع من طرفي الكابل الزيادة في الكابل بحيث يكون الكابلين على استقامة واحدة ويكون القطع مستقيم وغير

 (.1)مائل كما في الشكل 
  يتم إتباع تعليمات الكتالوج المرفق مع الوصلة"Joint "ساتمن حيث المقا. 
 (.للكابالت المسلحة) يتم إدخال أنابيب الحماية الخارجية في طرفي الكابل ثم القفيزان 
 ور ثم يحز التسليح وينزع بعد ذلكيقطع الجاكت الخارجي حسب المقاس المذك. 
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  وذلك لحماية الفازات من التسليحسم بعد التسليح  2يقطع الجاكت الداخلي بعد ترك. 
 ذلك إن أمكن" ر مساويا للغالف الداخلييقطع الحشو الداخلي بالكت". 
  ويقطع بدون حز على شبه الموصل بسلك رباط بعد أخذ مقاسه النحاسييحزم الشريط. 
  شبه "لموصل بواسطة براية شبه ا باقيمن شبه الموصل ويعلم بشريط الصق ثم يزال  الباقييأخذ مقاس الجزء

ويجب عدم المساس بالعزل وعدم ترك أي بقايا من شبه أو بقطع زجاج ويكون متساويا دائريا جيدا " الموصل
حرف شبه الموصل يجب لف شريط شبه موصل على نهاية شبه  استواءالموصل فوق العزل وفي حالة عدم 

الموصل الخاص بالكابل لعمل استدارة مستوية وان لم يتوفر يجب دهان نهايته بسائل شبه موصل لهذا 
من أضعف  هيفي هذه المنطقة بالذات لخطورتها حيث تعتبر  الغرض ويجب علينا الحرص في العمل

 .ر نقطة فيه لتجمع المجال حولهاأماكن الكابل وأخط
  4، شكل 3الوصلة كما في شكل يتم صنفرة العزل جيدا وينظف بالسائل المرفق مع. 
  يقطع من العزل مسافة "" X (1.5  مم5+ فيل من السر )ملية كبس وذلك لمعادلة عملية الكبس حيث أن ع

ب عمل فيج( عرض اللقمة الخاصة بالمكبس+ سمك السر فيل )السرفيل تجعله يتمدد بمقدار يعتمد على 
 .حساب هذا التمدد للسرفيل

  يتم وضع األنابيب العازلة وكذلك األنابيب المنظمة للمجال ويتم مراجعة جميع مهمات الوصلة حتى التأكد
 .لية الكبسقطعة من الوصلة قبل عممن عدم نسيان أي 

  في هذه السرافيل ويجب  الثانيتركب السرافيل الثالثة في الموصل لطرف الكابل ثم يدخل الموصل للطرف
 .كد من مالمسة الموصلين معا جيداالتأ

  سواء كانت ألوان أو أرقام ( الفازات)يجب التأكد من األوجه " محمل سابقا " عند عمل وصلة في كابل
 1)أو كانت أرقام " أحمر مع أحمر، أزرق مع أزرق، أصفر مع أصفر " مثال  وتوصل كل فازة مع مثيلتها

 .وهكذا (3مع  3، 2مع  2، 1مع 
 ثم ينظف مكان الكبس وتزال أي زوائد ناتجة من عملية الكبس بواسطة مبرد وينظف  ،يتم كبس الثالث فازات

 .الكبس ويمكن صنفرة السرفيل أيضاجيدا مكان 
 فازة إلى شبه الموصل للطرف اآلخرلية الكبس من شبه الموصل لليتم نظافة العزل بعد عم. 
  جود بين السرفيل والموصل إن وجديلف شريط شبه موصل على السرفيل وفي الفراغ المو. 
  1/2" االندماج بداية من الفراغ بين السرفيل والموصل وفوق السالبة لفات تراكبية  ذاتييلف الشريط العازل 

" وغالبا يكون لون هذا الشريط إما . ب أن تكون اللفات متساوية جيدا فوق السرفيلطبقتين ويج"  1/2على 
 "" مم فوق العزل  51ويلف بشد خفيف وبإتقان ويجب أن تملء جميع الفراغات حتى " بنى  –أصفر 

X.L.P.E. 
  ف اآلخر وتوضع بداية من شبه الموصل حتى شبه الموصل للطر " أنبوبة لكل فازة"تسحب األنابيب العازلة

 .بط وتسخن األنابيب الثالثة معاويكون السر فيل في منتصفها بالض
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  يجب أن يكون التسخين بداية من منتصف األنابيب ثم إلى الخارج وتسخن بلهب متزن لونه أصفر مزرق وال
من يكون ضعيفا وال يكون قويا فيحرق األنابيب أو يؤثر على األنابيب العازلة فيضعف عزلها أو يكون طبقة 

 .الكربون فوق هذه األنابيب
  تركب األنابيب العازلة الباقية وتكون فوق األولى تماما وتتقلص وتتكرر هذه العملية ثم تركب األنابيب

الخاصة بتنظيم المجال ويجب أن تكون فوق شبه الموصل الخاص بالكابل من الجهتين لكل فازة ويجب 
وجود هواء محتبس داخل األنابيب ويجب أن تكون األنابيب  التأكد من تقلص األنابيب جيدا والتأكد من عدم

 .وعه فوق بعضها ومتساوية األطرافموض
 األنابيب باقيبه الموصل وتغطى ويجب أن نالحظ أن أنبوبة تنظيم المجال هي أطول قليال لتوضع فوق ش. 
  تربط بسلك نحاس ومن الطرف األطول إلى الطرف األقصر و  النحاسيمن الورق  ابتداءتلف شبكة األرضي

 .خارجيالخفيف للحصول  على أقل قطر  وتلحم جيدا بالقصدير ثم تجمع الثالث فازات مع الضغط
 جيدا ثم يربط بقفيز من الطرفين يلف التدريع حول الثالث فازات ويحزم. 
  بواسطة " لالكاب"الكابلين  فوق القفيزان ويخشن نهاية الغالف الخارجي لطرفي" الشريط الماستيك"تلف العجينة

الغالف )مم من بداية هذا الغالف 51أو حرف المنشار أو صنفرة خشبية ويلف على بعد حوالى  خشابيمبرد 
 .داخل الوصلة المياهشريط ماستيك لمنع تسرب ( الخارجي

  تسحب األنبوبة األولى الخاصة بالحماية الخارجية فوق التدريع ويراعى أن تكون بعد الشريط الماستيك بما ال
 .ثم يلف على نهايتها شريط ماستيكمم وتتقلص  51ل عن يق
  مم أيضا 51تسحب األنبوبة الثانية ويجب أن تكون بعد الشريط الماستيك الذى فوق الغالف الخارجي بمسافة

مـم ويتم تقليص 41أسفلها بمسافة ال تقل عن ( الذى فوق األنبوبة األولى)وأن يكون الشريط الماستيك اآلخر 
م إنزال الوصلة من فوق الحوامل دقيقة في مكانها حتى تبرد ثم يت 31ثانية وتترك الوصلة حوالى األنبوبة ال

 .إلى المكان المعد لها" اإلستندات"
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 ف.ك 11تسلسل عمل الوصلة الثالثية لكابل مسلح جهد 
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 "سوداء" تركيب أنبوبة تنظيم المجال الخارجية
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 SINGLE CORE""كابل وجه واحد  تقلصيهعمل وصلة 

  ف.ك 21/  12جهد  –مسلح  – 2مم 411*1كابل قياس. 

في المقاسات وسوف  االختالفيتم إعداد الكابل وتقشيره بنفس األسلوب السابق في الوصالت السابقة ولكن 
 :نذكرها

 .ل على استقامة واحدة من الطرفينيقطع الكاب .1
 .سم من كل طرف34للكابل  يزال الغالف الخارجي .2
 .والشريط النحاسي ليح والغالف الداخلييقطع التس .3
 .قشر بالبراية ويصنفر العزل جيدايقطع شبه الموصل أو ي .4
 .الكبس مم من الطرفين لمراعاة تمدد السرفيل بعد5+من السرفيل 1.5يقطع العزل بمسافة .5
 .مم 11سلب طرفا الكابلين لمسافة ي .6
 .(والحماية وخالفهب العازلة األنابي)تركب محتويات الوصلة داخل طرفي الكابل  .7
 .س ويتم برد زوائد الكبس إن وجدتتركب السرافيل وتكب .8
 .لموصل وينظف جيدا العزل بالمنظفيلف شريط عازل على نهاية شبه ا .9

يلف شريط شبه موصل في الفراغ بين السرفيل والعزل ويستكمل حتى الطرف اآلخر من السرفيل والفراغ  .11
 .مع الشد الخفيف 1/2على 1/2 من الجهة األخرى ويكون اللف تراكبيا أي

مم  2 1مم فوق العزل مارا بالسرفيل حتى  21بداية من ( األصفر أو البنى)يلف الشريط العازل ذو ا للون  .11
من العزل في الجهة األخرى ويكون اللف تراكبيا أيضا مع الشد الخفيف وهذا الشريط مالئ للفراغات وأيضا 

 .ىدهن بشحم سيليكوني االنتهاءعازل وبعد 
ولونها أسود وتوضع فوق الشريط العازل وتضبط على أن تكون مسافة ( األقل قطرا)تسحب األنبوبة األولى  .12

ركوبها فوق الشريط النحاسي من الطرفين متساوية ثم ابدأ بالتسخين من المنتصف ثم في اتجاه أحد طرفي 
ا حتى نهاية األنبوبة ويجب مراعاة ابدأ في الجهة األخرى بالتسخين من المنتصف أيض االنتهاءالكابل وعند 

 .ب أن يكون اللهب لونه أصفر مزرقأن تتقلص تماما وال يسمح بوجود أي هواء داخلها ويج
اجذب أنبوبة العزل األولى وضعها فوق أنبوبة تنظيم المجال تماما وابدأ بالتسخين مثل األنبوبة األولى ثم  .13

 .أنابيب العزل الثانية والثالثة حتى تنتهي
 .ابيب العازلة وكرر عملية التسخيناجذب األنبوبة األخيرة فوق األن .14
من الكابل وفوق  أربط الشيلد األرضي فوق الشريط النحاسي ولفه تراكبيا فوق األنابيب حتى الطرف اآلخر .15

 .ثم الحم الطرفين بالقصدير جيدا الشريط النحاسي
ز من كل طرف وفي حالة عدم وجود تدريع إن وجد تدريع للوصلة يركب على تسليح الكابل ويربط بقفي .16

ا إذا لم ويربط بقفيز أيض الثانييركب أرضى شبك من تسليح الكابل األول ويوصل بأطراف الكابل ( تسليح)
 .نستطيع لحامه بالقصدير
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تركب أنبوبة الحماية  على القفيزان وفوق الغالف الخارجي بعد تخشينه ثم( عجينة ماستيك)يلف ماستيك  .17
 .الخارجية

 .المكان المعد لها تركب أنبوبة الحماية الخارجية وتتقلص ثم تنزل الوصلة في .18
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 Single core"" "سابقة التجهيز"عمل وصلة أحادية الوجه 
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 :طريقة عمل الوصلة

 .ستندات أو الحوامل المعدة لذلكيوضع الكابلين المراد لحامهم على اإل

 .جيدا لكال الطرفين ينظف الغالف الخارجي .1
 .مم511مم والثاني251األول مسافة م إزالة الغالف الخارجي والتسليح للطرفيت .2
 .الداخلي ويقطع الباقي ويزال الحشو كذلكمم من الغالف  11يترك  .3
مم من الطرفين وفي حالة اعاقة  الشريط  181حوالى ( مم A  +31)ويقطع بطول  النحاسييحز الشريط  .4

 .مم 381يزال الطرف األول لمسافة ب أن  يج" Housing"لدخول ببيت الوصلة  النحاسي
مع عدم التأثير على سمك العزل أو خدشه وبحيث ال يترك أي  A""مم  151تزال طبقة شبه الموصل بمسافة  .5

 .فر جيدا مع سلب حافة شبه الموصلأثر من شبه الموصل على العزل وتصن
 (.B)مم 11لعزل لمسافة ليظهر الموصل ثم يسلب طرف ا "C"لمسافة  X.L.P.Eتزال طبقة العزل  .6
يلف طبقة من الشريط العازل على طرف الموصل للكابل األول كذلك تلف طبقة من نفس الشريط على شبه  .7

 .م تقريبام 371وبطول  النحاسيالموصل بادئا من جهة الشريط 
إدخال  على العزل وشريط اللحام ويتم يالسيليكونإعادة نظافة كل ما تم عمله جيدا، ثم يتم وضع الشحم   .8

مم من عزل 15بالضغط مع اللف الخفيف ويكون في اتجاه شريط اللحام حتى يظهر  Housing""العازل 
 .X.L.P.Eالكابل 

 يتم إزالة شريط العازل من على أحرف الموصل ويتم تركيب السرفيل ويكبس بالمكبس .9
جيدا ثم يدهن ( X.L.P.E) "2"يتم برد زوائد السرفيل الناتجة من الكبس بمبرد وينظف العزل للكابل رقم .11

والتأكد " 2"الى ان يصل على طبقة شبه الموصل للكابل رقم " Housing" بشحم سيليكونى ويتم سحب العازل
ويمكن مالحظة ذلك بمجرد النظر للطرفين ومشاهدة بروز نهاية طبقة شبه . أن العازل في الوسط بالضبط
 ".Housing" الموصل على سطح العازل

الخاص بالكابل من الطرفين ويربط  النحاسيوتربط على الشريط ( الشراب) األرضيس تسحب شبكة النحا .11
 .بسلك الرباط المرفق ويلحم بالقصدير جيدا

سم من نهاية 7إلى الداخل بعد لف شريط ماستيك على بعد " أنبوبة الحماية الخارجية"تسحب األنبوبة  .12
 .ة ويجب التأكد من انكماشها جيداللطرفين وتسخن إلى أن تتقلص على الوصل الغالف الخارجي

 

 .في حالة وجود كابل مسلح يلزم للوصلة أن يكون لها تدريع أيضا

مسافة متساوية ليتم تركيب التدريع  2، 1وفي هذه الحالة يجب أن يقطع من الغالف الخارجي من طرفي الكابلين 
سم من 11تيك  وبعد ذلك يتم تخشين على تسليح الكابل ويربط بقفيز أو كالمب ثم يلف فوق القفيز شريط ماس

وتسحب أنبوبة ( مانع لتسرب الماء)سم من بداية الغالف شريط ماستيك 5الغالف الخارجي ويركب على بعد 
 .الحماية الخارجية وتسخن جيدا حتى تتقلص تماما
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 لكابل وجه واحد

 " Pre-molded Joint"األوجــــه  ثالثيعمل وصلة سابقة التجهيز لكابل 

عمل هذه الوصلة يلزم وضع الكابل فوق الحوامل المعدة لعمل الوصلة ويكون الكابل على استقامة واحدة ويقطع ل
 ".وأن يكون القطع غير مائل"الكابل بشكل مستوى 

 .ويتم إتباع الخطوات المرفقة مع الكتالوج على نفس المقاسات الموجودة داخله

 .مساحة مقطع الكابل تقريبا وحسب جهد الكابل وحسب:            ويراعى أن تقشير طرفي الكابل تكون بنسبة

 :خطوات العمل

 .ثم يحز التسليح ويزال A ،Bيقطع الغالف الخارجي بمسافة  .1
 .سم 21والغالف بعد ترك مسافة  الداخلييقطع الحشو  .2
لف الورق  في حالة عدم) ثم يربط بسلك رباط ويقطع لكال الكابلين( C)على مسافة  النحاسييحز الورق  .3

عند  نتالفىحتى ( D)يجب زيادة قطعه بمسافة ( النحاسيفي الكابل جيدا أو وجود عيوب في الورق  النحاسي

2  

3 
1 

3
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أو إزاحته من  النحاسيأو قطع في الورق (بيت الوصلة)دخول بيت الوصلة فوقه فقد يتسبب هذا في جرح 
 .مكانه

يدا وكذلك يجب عدم المساس بالعزل وخاصة ويجب أن تكون مستوية ج( F)تزال طبقة شبه الموصل بمسافة  .4
 .قرب شبة الموصل

 .تصنفر الفازات جيدا وتنعم تماما ثم يركب عليها الشحم السيليكونى .5
 (.X)مم ويراعى عدم المساس بالموصل5+السرفيل  1/2يتم قطع العزل بمسافة  .6
 33مم للجهد  31، ف.ك 22مم للجهد21، ف.ك11مم للجهود 11ية العزل بطول يتم عمل سالبة في نها .7

ف وتسنفر جيدا ثم تدهن بالشحم السيليكونى ويلف على نهاية الموصل شريط عازل لضمان عدم جرح أو .ك
 (.Housing) إتالف بيت الوصلة

إن وجد أو فوق شبه الموصل بداية من رأس الكابل حتى نهاية  النحاسيفوق الورق ( عازل)يلف شريط لحام  .8
 .مم للخلف لسهولة فك الشريط من تحت بيت الوصلة 51شبه الموصل والرجوع لمسافة 

في الطرف األطول بعد نظافته جيدا ودهانه بالشحم السيليكونى حتى   (Housing)يتم إدخال بيت الوصلة  .9
 (.م من نهاية العزل م11على بعد )بداية السالبة للعزل 

 الشيلد+  األرضي +فيزان الق +  أنابيب الحماية[ تركب جميع مكونات الوصلة في طرفي الكابل مثل .11
 .بالترتيب وكذلك تدخل السرافيل الثالثة معا ](الشراب)
 (.إن وجد)تكبس السرافيل ويتم إزالة ناتج الكبس بالمبرد والسنفرة  .11
 .من الكابل والسرافيل جيدا ويدهن بالشحم السيليكونى الثانيينظف الطرف  .12
ويوضع لمسافة  الثانيبه الموصل للكابل يسحب بيت الوصلة فوق السرفيل إلى أن يصل طرفه فوق ش .13

مم فوقه ويجب مراعاة أن يكون السرفيل في الوسط تماما وذلك بالنظر للبروز الذى يحدث في نهاية 25
 .طرفي بيت الوصلة ليكون هذا البروز متساويا

 .يفك الشريط العازل من تحت بيت الوصلة نهائيا .14
يط النحاس بسلك رباط ويلحم بالقصدير جيدا حتى يشد فوق الشر ( الشراب) (الشيلد) األرضييربط طرف  .15

من الكابل حتى الورق النحاس ويربط جيدا بسلك رباط ويلحم بالقصدير جيدا أيضا وهذا  الثانيإلى الطرف 
 .هام جدا

بطول الوصلة بحيث يكون قطر التجميع أقل ما ( سلوتيب)يتم تجميع الفازات باستخدام شريط الصق  .16
 .يمكن

مم أو ما يتناسب مع طول التسليح ويربط طرفي التسليح بالقفيزان  75الف الخارجي بطوليتم قطع الغ .17
 .ويلف شريط ماستيك فوقهما

 .مم ويلف عليها شريط الماستيك 111يتم تخشين الغالف الخارجي للكابل لمسافة حوالى  .18
غالف الخارجي مم من ال 211تسحب األنبوبة األولى الخاصة بالحماية الخارجية بحيث تغطى حوالى  .19

 .للكابل األول وتقلص بالتسخين تماما ويوضع شريط ماستيك
 .مم فوق األولى وتقلص تماما151تسحب األنبوبة الثانية وتركب على مسافة  .21
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 :ملحوظة

 دون المساس بالعزل استدارتهوالحفاظ على . يجب الحرص جيدا أثناء نزع شبه الموصل. 
  وجود أي حواف بارزة ويجب أن يكون اللهب متزن ومركز جيدا يجب التأكد قبل تسخين األنابيب من عدم

 .يبدأ من الخارج للداخل
 "سابقة التجهيز" جدول يبين مسافة تقشير الكابالت لعمل وصلة ثالثية

 
 ف.ك 33: ف.ك 22ثانيا طرق عمل علب النهايات لكابالت الجهد المتوسط 

 :عمل علبة نهاية زيتية

 .بالت المعزولة بورق مشبع بالزيتة في الكايتم عمل علبة النهاية الزيتي

 :فائدة العلبة الثالثية النحاس

وتركب هذه العلبة في الكابالت الزيتية لتمد الكابل بالزيت بصفة مستديمة ويمكن عمل صيانة لهذه العلب وذلك 
 .داخل الخاليا فقط تستعمل دائما في هيبتزويدها بالزيت العازل الخاص بالكابالت كل فترة و 

 :مكونات علبة النهاية الزيتية

 .علبة ثالثية نحاس .1
 .3 كوس نهاية عدد .2
 .يكوس نحاس أرض .3
 .زيت كابالت عازل .4
 .شريط استرلنج .5
 .P.V.Cشريط عازل  .6
 .كجم. و25قصدير لحام  .7
 .يسلك نحاس أرض .8
 .سلك نحاس رباط .9
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 :طريقة عمل علبة النهاية الزيتية

 .الخلية المخصصة له ويدخل الكابل فييتم أخذ المقاس المراد عمل علبة النهاية فيه  .1
 .عهبشريط لحام في المكان المعد لقطعه ثم يتم قط( الغالف الخارجي للكابل)يتم تحزيم الجوت  .2
 .ويحز وينزع (أو قفيز)سم من التسليح ويربط بسلك رباط  7يترك مسافة  .3
 .سم 12ص جيدا ثم يقطع على مسافة ينظف الرصا .4
سم  2ويجب ترك مسافة ( عن ورق مشبع بالزيت ملفوف فوق الثالث فازات وهو عبارة) الداخلييحز الحشو  .5

 .منه بعد الرصاص مباشرة لحماية الفازات من طبقة الرصاص
أو خيط ( تافلون)يرفع حرف الرصاص قليال بواسطة قطعة خشب مصنعة خصيصا لذلك ويلف تحتها شريط  .6

 .لرسما دوبارة أو شريط عازل ثم تطرق عليها مرة أخرى كما في
 ."مرات 3"يتم لف شريط استرلنج على الثالث فازات كل فازة على حده  .7
 .سم من بدايته 4ة الرصاص بعد ترك يتم لحام العلبة الثالثية النحاس بالقصدير فوق طبق .8
 .األرضيبطبقة الرصاص والتسليح ويربط في الباسبار  األرضييربط الكابل مكانه ويلحم  .9

 .بس وتزود العلبة النحاسية بالزيته ثم يركب الكوس وتكيأخذ مقاس الكابل ويشكل لربط .11
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 ":ايبوكسايد"عمل علبة نهاية 

 :طريقة عمل العلبة

نفس الطريقة السابقة عدا تركيب العلبة الثالثية النحاس ويوضع بدال منها مادتين يتجانسون معا بعد خلطهم 
 .مئوية تقريبا 250وتقليبهم جيدا حتى يصل الخليط إلى درجة 

مرفق مع )من عمليات التقشير والعزل يركب الكابل في المكان المعد له ثم يلف ورق بريسبان  االنتهاءعند و 
 .على شكل قرطاس (المكونات

ويلف عليه شريط عازل لتحزيمه ثم تصب المادتين بعد تقليبهم جيدا ( خناقة الكابل)عند نقطة التقاء الثالث فازات 
 ."ايبوكسايد+ هاردنر "واد اسمها رجة حرارتهم وهذه الموارتفاع د

 :مكونات علبة النهاية اإليبوكسايد

 .3كوس نهايه عدد  .1
 .شريط عازل استرلنج .2
 .1نحاس عدد نهايةكوس  .3
 .P.V.Cشريط عازل  .4
 .قصدير لحام .5
 .علبة هاردنر .6
 .علبة هاردنر .7
 .علبة ايبوكسايد .8
 .سم 41*31ورق برسبان بطول  .9

 .سلك نحاس أرضى .11
 .سلك نحاس للرباط .11

 ":كمباوند"لبة نهاية عمل ع

 ":كمباوند"طريقة عمل علبة النهاية 

 .المكان المعد لها نفس الطرق السابقة من ناحية تقشير الكابالت وتجهيزها وعزلها ثم تركب في هيو 

 – Out""أو في الكابالت الخارجية  ،كابالت المغذية للخطوط الهوائيةوهذه العلب غالبا يتم العمل فيها في ال
door أو الرطوبة إليها نتيجة تركيبها على الهوائيات فتم  المياهالخاليا وذلك لتعرض العلب الزيتية لدخول  خارج

 .اية الكابل من األمطار والرطوبةعمل هذه العلب حماية لنه

ونظرا لوزنها الزائد ولصعوبة صب الكومباوند فوق الخطوط الهوائية فيمكن صب الكومباوند قبل صعود الكابل إلى 
ذا توفرت معدات صب أعل ى البرج أو المكان المعد له حتى تبرد ثم ترفع ببكاره الى المكان المراد تركيبها فيه وا 

 .عد تركيب الكابل فهذا يكون أفضلالكومباوند ب
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 "كومباوند"مكونات علبة نهاية 

 .3 كوس نهاية عدد .1
 .كوس نهاية أرضى نحاس .2
 .علبة زهر بغطاء .3
 .(بوتامين)علبة كومباوند  .4
 .ط استرلنجشري .5
 .سم ملفوف. و5ماستيك رقيقة رائط ش .6
 .P.V.Cشريط عازل  .7
 .(سم تقريبا 5)شريط ماستيك عريض  .8
 .قصدير لحام .9

 .سلك نحاس أرضى .11
 .سلك نحاس للرباط .11
 .قطع قماش قطن للنظافة .12
 .اوندقمع لصب الكومب .13

 
 ف.ك 12:21نهاية كابل ثالثي األوجه جهد 
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 ف.ك 02/  20األوجه جهد  ثالثيلكابل  "IN – DOOR"داخلية  تقلصيهعمل علبة نهاية 

 .مراجعة مكونات هذه العملية بدقةيجب قبل البدء في أي عملية 
 :مكونات علبة النهاية

 .هاكتالوج لبيان مكونات العلبة وطريقة عمل .1
 .3 أنابيب عزل عدد .2
 .3عدد أنابيب تنظيم الجهد  .3
 .1عدد التفريعة الثالثية  .4
 .3عدد " نهاية حسب موصل الكابل"كوس  .5
 .ماستيك" عجينة"شريط  .6
 .االندماج ذاتيشريط  .7
 ."أو سائل"شريط شبه موصل  .8
 .سلك شبك نحاس أرضى .9

 .قصدير لحام+ سلك نحاس رباط  .11
 .شريط عازل+  سنفرة كابالت .11
 .قطع للنظافة+ سائل منظف  .12
 .للخارجية تقريبا 21عدد للداخلية و  6عدد ( أنبوبة انزالق الماء)المظالت  .13
 .1عدد  ضياألر قفيز لرباط  .14

عند بدء العمل في علب النهايات يفضل دخول الكابل بكامله وأخذ المقاس عليه ثم يتم تقشيره ويركب مرة ثانية 
ثم يفك مرة ثانية ويخرج خارج الخلية على أن يكون داخل  النحاسيقبل نزع الشريط ( النهائيالشكل )لعمل اللوب 

 11للفازات ولمطلوب وغالبا وبعد التقشير يتم عمل ترتيب الفتحة ويتم بعد ذلك تقشير الفازات بالمقاس ا
 :عمليات تقشير علبة النهاية التقلصية

 .بعد قطعه (الجاكت)بعد أخذ المقاس المراد ينزع الغالف الخارجي  .1
 .الباقيمم من التسليح ثم يحز وينزع  71: 51يترك من  .2
 .الباقيويقطع  الداخليمم من الغالف  21: 11يترك حوالى من  .3
ثنى )للفازات  النهائييأخذ المقاس مرة ثانية بعد وضع الكابل مكانه وقطع الزوائد من الفازات بعد عمل الشكل  .4

 .R-Bوالذى يرمز لهم باللون ( الفازاتان الموجودتان في األحرف
بسلك الرباط وتلحم جيدا بالقصدير وتربط فوق التسليح  النحاسيعلى الشيلد  األرضيتربط شبكة النحاس  .5

 .مكن لحامها بالقصدير أفضل بكثيركابل بالقفيز جيدا وان ألل
 .الكابلمم منه من جهة تسليح  41بعد ترك مسافة ال تقل عن النحاسييقطع الشريط  .6



 درجة ثالثة - الكابالت الكهربائية  المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صيانة كهرباء
 

 

 

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

بالبراية أو بقطعة زجاج ويجب أن يكون القطع  الباقيمم من شبه الموصل الخارجي وينزع  21يترك مسافة  .7
وصل على سمك عزل الكابل أو على تجريح سطح العازل وفي حالة مستوى دائريا وال يؤثر نزع شبه الم

يكون شبه الموصل فيها ورق مكربن وبودر يجب بعد قطع هذا الورق ونظافة العزل جيدا أن  التيالكابالت 
 .(مم 21فوق )تلف أو تدهن بشريط شبه موصل أو السائل فوقها 

 .ل آثار شبه الموصلفرته وازالة كينظف العزل جيدا بالسائل المنظف بعد سن .8
 .على القفيز الموجود فوق التسليحيلف شريط ماستيك  .9

مم فوق  15: مم 11 بحواليحتى تتجاوزه  النحاسيفوق الشريط ( السوداء)تركب أنبوبة تنظيم المجال  .11
 .العزل ثم تسخن حتى تتقلص

تتقلص تماما ويراعى  يوضع الشحم السليكونى فوق الشريط الماستيك وتركب األنبوبة الثالثية وتسخن حتى .11
 .الى أبعد مكان ممكن جهة التسليحالضغط عليها حتى تصل 

 .يدا بالمكبس وازالة نواتج الكبسيتم تركيب كوس النهاية في الكابل ويتم كبسه ج .12
 .وس لعدم تسرب الرطوبة إلى الكابلالك من. و25فوق العزل حتى  االندماج ذاتييتم لف شريط  .13
 .األسفل إلى األعلى ناحية الكوس ة الثالثة وتسخينهم بداية منيتم إدخال األنابيب العازل .14
مم تركب الثانية وتسخن حتى  61بداية األولى فوق أنبوبة تنظيم المجال ثم بعد (. الكابات)تركب المظالت  .15

 .مكانه تتقلص تماما ويركب البوت إن وجد بعد رباط الكابل جيدا في
 .ف.ك 02/  20لكابل وجه واحد جهد  SINGLE – CORE""عمل علبة نهاية تقلصية 

 :طريقة عمل العلبة

نفس الخطوات السابقة في عمل علب النهايات ثالثية األوجه غير أن بعض الكابالت األحادية يوجد سلك نحاس 
وفي بعض الكابالت ال يوجد هذا السلك في حالة وجود سلك نحاس أرضى فوق  النحاسيأرضى فوق الشريط 

رجاعه للخلف وتضفيره  51جيدا بسلك رباط بعد ترك مسافة ( ربطه) تحزيمهالنحاسي يجب الشريط  عمل )مم وا 
بدون تركيب "اشرة بدون عمل أرضى آخر للكابل الخلية مب بأرضيويعتبر أرضى للكابل ويوصل ( ضفيرة له

 "األرضي الشبك المرفق مع العلبة

 .ويأخذ مقاس الخلية ثم يقطع ينظف الغالف الخارجي .1
 .الداخلي ويقطعمم من الغالف  21مم ويترك  31يح بعد حزه ويترك منه مسافة يقطع التسل .2
 .النحاسي ويحز ويقطعمم من الشريط  151يترك حوالى  .3
 .الباقي مع مراعاة عدم المساس بالعزلمم من شبه الموصل وينزع  41يترك حوالى  .4
 .ذلك بالسائل وصل عليه وينظف بعديصنفر العزل جيدا والتأكد من عدم وجود آثار شبه م .5
 .ويكبس بالمكبس ويزال ناتج الكبسيقطع مسافة الكوس  .6
 .مكان يلف شريط ماستيك فوق التسليح ويجب مراعاة عدم وجود أي حواف بارزة في أي .7
مم  21 بحواليوفوق شبه الموصل وتكون فوق نهاية العزل  النحاسيتركب أنبوبة تنظيم المجال فوق الشريط  .8

 .(حرارة متزنة)بلهب متزن  ثم تسخن حتى تتقلص تماما
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 .الفراغات ويمالءالكوس  من. و5العزل من جهة الموصل وفوق فوق نهاية ( األحمر) اندماجييلف شريط  .9
وتتقلص من أسفل إلى أعلى حتى تأخذ  االندماجيتركب األنبوبة العازلة حتى تصل إلى أعلى الشريط  .11

مم  51 بحوالييرة يجب تركيبها أوال من أسفل التسليح للكابل وفي حالة وجود هذه األنبوبة قص النهائيالشكل 
 .ريط عازل عند نهايتها إلى الكوسويجب أن تركب فوق العازل بالكابل أو يلف ش

 .جيدا الرئيسي األرضييكبس كوس نحاس في أرضى الكابل ويوصل ب .11
 :مالحظات

ن لم  "إن توفرت"صلة أخرى أطوال الخاليا قد تكون أنبوبة العزل غير كافية لذا يجب تركيب و  الختالف .1 وا 
 .العلبة باقيعلى "P.V.C"تتوفر يلف شريط عازل

فقط في طول مسافة  واالختالفيتم إتباع نفس الخطوات " داخلية أو خارجية"عند عمل أي علب نهاية  .2
مم وعلب 181ك ف ال يقل عن 11التقشير والحد األدنى لها في علب النهاية الداخلية التقلصية لعزل جهد 

فكما ذكر كل . مم في نفس الجهد سواء كانت ثالثة أوجه أو وجه واحد251هاية الخارجية ال يقل عن الن
الخاليا ومسافات العازل الذى يركب  الختالف اإلجماليالخطوات التحضيرية والعملية متشابهة عدا المقاس 

 .عليه الكابل
ا دون أي اعتبارات أخرى سوى أطوال في حالة وجود كتالوج مع العلبة يجب إتباع مقاسات التقشير جيد .3

 .الخاليا
المقاسات المذكورة هنا سواء في علب النهايات أو الوصالت مقاسات شركة من الشركات وقد تكون هذه  .4

 .المقاسات بها بعض االختالفات عن مثيالتها وذلك راجع لتعدد الشركات المنتجة ألنواع العلب والوصالت
 .تكون طفيفة وغير مؤثرة( وجدت إن)ولكن سنالحظ أن االختالفات 

 االختالفجميع علب النهايات والوصالت ذات الجهود المختلفة متشابهة في تسلسل عمليات التقشير ولكن  .5
 .حسب مساحة مقاطع الكابالت أو الجهود قد يؤثر على المقاسات وليس تسلسل العمليات

 ك ف 20/02 عمل علبة نهاية سابقة التجهيز جهد

لنهايات يجب عدم التقيد بالقياسات الموجودة داخل الكتالوج في طول علبة النهاية الكلى وذلك عند عمل علب ا
أماكن التركيب وهذه األماكن غالبا ال تكون قياساتها ثابتة ولكن يتم التقيد بالمقاسات الموجودة في  الختالف

 .فيها بالكتالوج تماماالكتالوج الخاصة بالعزل وشبه الموصل وهذه المقاسات ثابتة ويجب التقيد 

 :يبين هذه المقاسات اإلجبارية لعلب النهايات سابقة التجهيز التاليوالجدول 
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 "In door" أوال علبة نهاية سابقة التجهيز داخلية

 :باالتينأخذ مقاس الخلية المراد عمل علبة النهاية فيها ثم نبدأ 

س ثم يجر خارجا لنبدأ عملية التقشير بداية بإزالة يدخل الكابل في الفتحة المخصصة له ويأخذ عليه المقيا .1
 .الغالف الخارجي ثم حز التسليح بالمنشار ونزعة من الكابل

 .النحاسيللكابل ليظهر الورق  الداخليويزال ثم يقطع الحشو  الداخلييقطع الغالف   .2
 .برفق النحاسيثم ينزع الورق ( مم 41 + مم 145 + طول الكوس) تترك مسافة .3
شبه الموصل سواء بقطعة زجاج  باقيويزال  النحاسيمم من شبه الموصل من جهة الورق  41فة يترك مسا .4

 استدارةأو بالبراية إن توفرت ويراعى الدقة في إزالة شبه الموصل بحيث يجب عدم المساس بالعزل وكذلك 
 .شبه الموصل وعدم ترك أي فروقات  في أحرفه

أو إضعاف سمكه ثم ينظف " X.L.P.E"يه دون تقليل العزل يصنفر العزل جيدا حتى ال يترك أي بروز ف .5
 .جيدا بالمنظف المرفق مع المكونات ثم يقطع العزل حسب مقاس القوس

األقماع وعدم المساس  انزالقمم وذلك لسهولة  5بطول " X.L.P.E"يتم عمل سالبة في نهاية العزل  .6
 .المخروط( خدش) في حالة وجود حواف في العزل من الممكن جرح. بالمخروط

 .مم ويسنفر جيدا بفرشة سلك أو مبرد أو بحرف المنشار 71:51لمسافة  "P.V.C"ينزع الغالف الخارجي  .7
 األرضيبالقصدير ويلف شريط ماستيك فوق التسليح ويوضع ( األوجه)على الثالث فازات  األرضييلحم  .8

طبقة أخرى من الشريط  ويربط بقفيز جيدا ثم يلف( 2) فوق شريط الماستيك شكل( شبك أرضى نحاس)
 .الماستيك فوقه

 .يتم تركيب األنبوبة الثالثية ويتم تسخينها حتى تتقلص تماما .9
ثم . على الفازات الثالثة ويتم تسخينها حتى تتقلص تماما 3 عدديتم تركيب األنابيب الخاصة بالحماية  .11

أنابيب الحماية  إجماليليكون ( أنابيب 3) األنابيب الخاصة بالحماية الخارجية وعددها باقييوضع فوقها 
 .أنابيب وتترك األخيرة بدون تسخين حتى نهاية العمل 6الخارجية 

حتى ( واحدة لكل فازة)ينظف العزل جيدا بالمنظف ويدهن بالشحم السيليكونى ثم تدخل المخاريط الثالثة  .11
 (.1)مم شكل رقم  26تركب فوق شبة الموصل بمسافة قدرها 

 .لكل فازة على أن يكون نهاية القمع األخير متساوية مع بداية السالبة للعزل 2 عددندخل األقماع بواقع  .12
 (.3)كما في الشكل رقم  النحاسيفي المخاريط وتلحم على الورق  األرضييتم تركيب أسالك  .13
 .يتم تركيب كوس النهاية وتكبس جيدا بلقمة مناسبة .14
خروط من الجزء الصغير السفلية عند بداية األذن يتم رفع أنبوبة الحماية الخارجية إلى أعلى حتى أعلى الم .15

 .الخارجية للمخروط ويتم تقليص األنابيب الثالثة
 .يتم إرجاع الكابل إلى مكانه في الخلية ويربط في الباسبارات المعدة له جيدا .16
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 :ملحوظة

بارات أو ب يجب تركيبه على الكابل والباس - شكل أ( L Boot) أو( Straight Boot)في حالة وجود بوت  .1
 .والرسم يوضح شكل البوت وكيفية تركيبه داخل الخاليا .العازل إن أمكن ذلك

مم من شبه الموصل وذلك كدليل لعدم تعدى المخروط لهذا الشريط  26على بعد( P.V.C)يلف شريط لحام .2
 (.3)أثناء دخوله في الفازات كما في الرسم شكل 
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 "Boot"طريقــة تركــيب الـــبوت 

". الجزء القريب من الكوس"أو الباسبارات ( Bushing)بوت على كوس علب النهايات وعلى العزل يركب ال
 "L-Boot"أو على شكل زاوية قائمة حرف ل " Straight Boot"والبوت له شكالن إما مستقيم 

 ":Straight Boot" البوت على شكل مستقيم أوال

أو الباسبار مع الكابل وخاصة في األماكن الضيقة بالنسبة  العزل استقامةوهو يركب في نهاية الكابل في حالة 
. ثم يسخن ليتقلص على المكان المركب عليه االندماج ذاتيللخاليا أو قرب الفازات من بعضها ويلف تحته شريط 

 .ويصنع من نفس مادة التقلص المصنوعة منها علب النهايات التقلصية
 ":L-Boot"البوت على شكل زاوية قائمة  ثانيا

ويتم تركيبه كالسابق ولكن في حالة تقاطع الكابل مع عازل الخلية بزاوية قائمة فيركب أوال ثم يربط الكابل في 
ثم ينزلق إلى مكانه فوق نهاية الكابل والعزل معا ويسخن  االندماج ذاتيالمكان المخصص له ويلف عليه شريط 

 .بالحرارة حتى يتقلص تماما
 في كابالت الجهد المتوسط( Out Door)بقة التجهيزطريقة عمل علبة نهاية سا

الذى يتم تركيبه على المخروط به  القفيز+ في طول التقشير وعدد األقماع  االختالفنفس الطريقة السابقة عدا 
 .سلك أرضى

 .مم 145مم بدال من  235فيكون مسافة تقشير العزل 

 .لموجود فيهويتم تركيب قفيز فوق المخروط بدال من رباطه في الثقب ا

 .ويعتمد ذلك على األقماع الموجودة مع باقى مكونات العلبة 15أو  12عدد األقماع يكون إما 

لكل فازة في علب النهايات ( 5:4)أو( داخلية)لكل فازة  2ويجب مراعاة فرق المقاسات سواء كانت عدد األقماع 
 .الخارجية

 .مم لكل قمع 41يعادل  فكلما زادت األقماع يجب أن تزداد مسافة التقشير بما

يبين مسافة تقشير الكابل بداية من أول الموصل حتى بداية شبه الموصل ويكون طول شبه  االتيوالجدول 
 :مم 41الموصل الظاهر 
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 :الواجب توافرها عند عمل الوصالت االحتياطات

 .يجب التأكد من معدات العمل وتناسبها مع العملية .1
 .ذىغوضع أرضى محلى على أطراف الكابل أو الميجب التأكد من فصل التيار و  .2
 .يجب وضع عالمات تحذيرية بعدم التوصيل .3
 .استالمهايجب التأكد من مكونات العلبة عند  .4
 .يجب التأكد من أمر التكليف وأمر الشغل الخاص بالعملية .5
 .يجب التأكد من الكابل المراد العمل عليه .6
 . مغطاة بعازل حتى ال تصلها رطوبة يجب التأكد من أطراف الكابل حيث يجب أن تكون .7
متر في حاالت الكابالت الجديدة وعند  1وقطع ما ال يقل عن . يجب التأكد من سالمة أطراف الكابل .8

 .األعطال يجب قطع كل األجزاء المكربنة
 .يجب أن ينظف الغالف الخارجي جيدا قبل البدء في عمل الوصلة .9

 .لالزم عند البدء في عمل الوصلةيجب عدم ثنى الكابل أو الفازات أكثر من ا .11
 .يجب عدم إشراك أحد من العمال العاديين في عمل العمليات الهامة في الوصلة .11
 .يجب النظافة الدائمة أثناء العمل للعاملين في الوصلة والكابل أيضا .12
عيفا وأال يكون قويا فيحرق األنابيب أو ض( أصفر مزرق)يجب أن يكون اللهب المستخدم متزن أي أن لونه  .13

 .فيترك آثار من الكربون عليها
 .يجب أن يركز العامل باللهب في مكان التسخين جيدا ويكون تسخينه دائريا بصفة مستمرة .14
 . يجب أن تكون مهمات العمل في حالة جيدة .15
 .فيه ومراعاة الدقة التأنييجب عدم اإلسراع في العمل بل  .16
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 :ااألخطاء الشائعة عند عمل الوصالت وكيفية تالفيه

ثنى الكابل أكثر من الالزم عند عمل الوصلة أو ثنى الفازات مما يسبب طول أحد هذه الفازات عن األثنين  .1
 .اآلخرين أو تقطع في الشريط النحاسي

 .عدم إتباع مقاسات الكتالوج المرفق مع كل وصلة .2
 .عدم نظافة الكابل جيدا قبل العمل في الوصلة .3
 .زه أوال ثم نزعهيجب ح. قطع التسليح بالمنشار مباشرة .4
بدون حرص أو قطع الحشو بمنشار أو كتر من أعلى إلى أسفل مما قد يتسبب أحيانا  الداخليقطع الغالف  .5

 .ويجب القطع من أسفل داخل الكابل إلى الخارج. في تلف الفازات
ر بسلك رباط أوال ثم حز جزء صغي النحاسيويجب ربط الشريط  .بالكتر بدون حرص النحاسيقطع الشريط  .6

 .منه ونزعه بعد ذلك من على السلك
 .قطع شبه الموصل الخارجي أو نزعه بشكل غير مستوى دائريا أو ترك بقايا على العزل .7
 .نزع جزء من العزل عند نزع شبه الموصل سواء بالبراية أو بقطعة الزجاج .8
عادة نزعه مرة ثانية قد يتسبب . النحاسيترك جزء من شبه الموصل قريبا من الشريط  .9 في التقليل من سمك وا 

 .من أخطر األماكن في الكابل هيالعزل في هذه المنطقة و 
 .أو عدم سنفرته. عدم نظافة العزل جيدا .11
 .النظافة بمواد بترولية غير مخصصة للكابالت قد يتسبب في تلف العزل .11
 .التركيز على مكان واحد باللهب مما قد يتسبب في تلف األنابيب التقلصية .12
 .يجب أن يكون لهب متزن ولونه أصفر مزرق. المستخدم في تقليص األنابيب عدم ضبط قوة اللهب .13
 .عدم نظافة العمل في كل خطوة من الخطوات السابقة .14
 .ترك العمالة الغير مدربة جيدا للقيام بمهام عمل الوصلة .15
 يجب المحافظة نظافتها. ترك مكونات الوصلة معرضة للجو مما قد يتسبب في تلفها .16
 .من عمل الوصلة االنتهاءالعمل بعد عدم نظافة مكان  .17
 .اإلهمال في إنزال الوصلة في مكانها أو ثنى الكابل في مكان الوصلة أثناء إنزالها في مكانها .18

 :الوصالت انهيارأسباب 

 :مما سبق ذكره في األخطاء الشائعة عند عمل الوصالت يتضح لنا أسباب إنهيارات الوصالت نوجزها فيما يلى

 .عليمات الكتالوجعدم التقيد بت .1
 .سوء الصناعة لمكونات الوصالت .2
 .سوء التخزين لمكونات الوصالت .3
 .عدم سنفرة العزل جيدا مع عدم المحافظة على سمكه .4
 .شبه الموصل فوق العزل وعدم إزالتها بواقيترك  .5
 .معدات عمل الوصلة أو تلف العدة المستخدمة لعمل الوصلة استخدامسوء  .6
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 .ل جيداعدم نظافة العزل والسرافي .7
 .عدم إزالة نواتج الكبس من فوق السرفيل .8
 .ضعف العزل نتيجة إزالة شبه الموصل .9

 .مستقيمة له استدارةضعف العزل نتيجة إزالة شبه الموصل نتيجة محاوالت عمل  .11
 .سبه الموصل استدارة استقامةعدم  .11
 (.نوع الكبس ،مقاس اللقم ،مكان الكبس)عدم الكبس الجيد سواء .12
السرفيل عند قطع العزل مما يتسبب في عدم تالمس طرفي الكابل  1/2م أطول من م5عدم ترك مسافة  .13

 .بعد الكبس
 .بالقصدير جيدا بعد رباطه بسلك رباط نحاس األرضيعدم لحام  .14
 .عدم عمل سالبة للعزل عند بدايته تتناسب مع الجهد الخاص بالكابل .15
 .ترك العمال الغير مدربين جيدا في عمل الوصالت .16

 :الكابالت النهيارب األساسية األسبا

 .زيادة األحمال على الكابالت .1
 .تركيب كابل بمساحة مقطع ال تتناسب مع الحمل الواقع عليه .2
 .عدم رباط نهايات الكابالت جيدا .3
 (.ميتالك) لحام كابل ألومنيوم مع كابل نحاس بدون سرافيل .4
 (.ميتالك)وسك استخدامتركيب نهاية كابل ألومنيوم على باسبارات نحاس بدون   .5
 ".غير جيد الفنيالعمل "اإلهمال في عمل الوصالت أو النهايات  .6
 .سوء التخزين للكابالت .7
 .وجود بعض التشققات في الغالف الخارجي للكابالت .8
أو الرطوبة  المياهترك نهايات أو بدايات الكابالت مكشوفة في أماكن فردها وبدون غطاء عليها مما لدخول  .9

 .داخل الكابل
 .بالت أكثر من المسموح به أثناء فرد الكابالت أو عمل الوصالت والنهاياتثنى الكا .11
 .وتغطية أطراف الكابل جيدا االختباراتيجب تفريغ الشحنات نتيجة  االختباراتعند عمل  .11
 .ترك الكابالت في الطرق العامة مما قد يتسبب في تلفها نتيجة مرور المركبات عليها .12
 .مما قد يعرضها للتخريب سواء المتعمد أو غير المتعمد المجاريعدم دفن الكابالت داخل  .13

 :عزل الكابالت انهيارأسباب 

" P.E"المعزولة بال والعاليالعزل للكابالت ذات الجهد المتوسط  انهيارتؤدى إلى  التياألسباب األساسية 
 :تتلخص فيما يلى" X.L.P.E"أو

 .وجود فراغات في المادة العازلة .1
 .اثل المادة العازلةوجود شوائب مع عدم تم .2
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 .جيدا التصاقهاوجود فراغات بين المادة العازلة وشبة الموصل وعدم  .3
حول الفازات أو قطعه في أحد األماكن مما يسبب في " النحاسيالشريط " النحاسيعدم استمرارية الغالف  .4

 .توزيع اإلجهادات اختالف
 .طع في غالفه الخارجيتسرب الرطوبة في المادة العازلة عن طريق نهاية الكابل أو ق .5
 .عدم مراعاة األصول التقنية عند القيام بأعمال الفرد والمد للكابالت .6

 :لتيار القصر الديناميكيالتأثير 

ويظهر تأثير هذه القوى  .عند حدوث قصر في كابالت الجهد المتوسط تتعرض الكابالت لقوى كهروميكانيكية
كيلو أمبير  31الكبيرة وعادة ما يكون تيار القصر أكبر من واضحا في حالة الموصالت ذات مساحات المقاطع 

الوصالت في الكابالت أو  انفجارولذلك فإنه من المهم ربك األوجه الثالثة في الوصالت رباطا جيدا وقويا لتجنب 
 .أو تخمر السرافيل النصهاردرجة حرارتها عاليا وقد تكون شدة الحرارة كافية  ارتفاع

 :ة لصيانة الكابالتالوقائي االختبارات

يجب أن تجرى مرة  كل عام أو أكثر لكابالت الجهد المتوسط للتأكد من سالمتها وتجرى  االختباراتوهذه 
عند بدء التشغيل  ولمدة تتراوح  االختبارمن جهد % 81بتوصيل وتغذية هذه الكابالت بجهد مستمر قيمته تعادل 

يجب تحديد مكان هذا العيب والعمل على  االختبارابل عند وعند ظهور أي عيوب في الك .دقائق 11:5ما بين 
 .إصالحه

 :واجبات فريق العمل في الكابالت

 :لالمسؤوالمهندس : أوال

 .إذا لزم األمر (فصل التيار)متابعة أمر الشغل وأمر التكليف والتأكد من الفصل  .1
دمة وسرعة التوجه إلى موقع العمل حث فريق العمل على اإلسراع في مراجعة مواد العمل جيدا والعدد المستخ .2

 .المسؤوليةوالخروج معهم لتأمين مكان العمل وبث فيهم روح 
 .أثناء العمل في الكابالت وحثهم على الدقة( الفنيين والعمال)متابعة فريق العمل  .3

 :ثانيا الفنيين

 .متابعة أمر التكليف وأمر الشغل مع المهندس ومع التشغيل .1
 .وكذلك مهمات العملية وصالحيتها التأكد من عدة العمل .2
وعمل قصر على أطراف . التأكد من فصل التيار قبل البدء في العمل وخاصة في الكابالت المحملة سابقا .3

 .الكابالت للتأكد من خلوها من الشحنات والتيار
الحساسة يجب أن يتم بواسطة الفنيين أنفسهم وال داعى إلشراك العمال في األماكن الهامة و  الفنيالعمل  .4

أو نزع شبه الموصل أو استخدام اللهب  النحاسينزع التسليح أو قطع الحشو أو قطع الشريط )للكابالت مثل 
 (.لتسخين األنابيب التقلصية
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متابعة العمال في تنفيذ المهمات لهم كالحفر أو النظافة أو فك أجزاء من الصناديق أو اللوحات أو المساعدة  .5
 .في األعمال األخرى

رجاع الوضع كما كان سابقا واالنتظار حتى يتم التوصيل واالطمئنان على سالمة يجب إر  .6 جاع أمر الشغل وا 
 .العمل

 :ثالثا العمال

ونظافة مكان العمل أثناء  الفنيعن العمل  لالمسؤو  الفنيوكذلك  لالمسؤو يجب االهتمام بتعليمات المهندس 
في الكابالت وخاصة األماكن الحساسة منها حتى لو طلب منه ويجب عدم االجتهاد بالعمل  االنتهاءالعمل وبعد 
 . لالمسؤو  الفنيمنهم ذلك 

 :واجبات فريق عمل الكابالت أثناء الحفر والفرد وعمل الوصالت

وفي حالة عمل مجارى  المجاريأماكن  اختيارمواقع فرد الكابالت في الخطوط الجديدة ويتم  اختياريتم  .1
 .في األجناب حتى ال تنهارعميقة يتم عمل سنادات خشبية 

 .في منطقة العمل المجاريالالزمة والضرورية أثناء حفر  االحتياطاتيجب أخذ  .2
 .يجب أن تكون خالية من أي حواف أو مواد صلبة المجاريأرضية  .3
أي ال يقل قطرها عن )عند فرد الكابالت يجب تجنب عصر الكابالت وذلك بعمل حلقات كالعجل مناسبة  .4

 (.الكابل مرة من محيط 21
 .أي آالت حادة إلزاحة الكابل أو تحريكه استخدامممنوع  .5
في حالة ضرورة وجود كابل قريب من مواسير مياة أو غاز أو تليفون يجب التنبيه على ذلك للجهات  .6

 .المختصة وتدوينه في خرائط الكابالت عن طريق مكتب الرسم
 (.على البكر)ابالت يجب التأكد من تثبيت نهايات الكابالت جيدا قبل نقل الك .7
 .بعد فرد الكابالت يجب أن تغطى نهايات وبدايات الكابالت بعازل حتى ال تتسرب إليها الرطوبة .8
 .على البكر بعازل أيضا حتى ال يتسرب إليه الماء أو الرطوبة المتبقييجب تغطية الجزء  .9

 .وعلى مسار الكابل االتصاليجب وضع عالمات ظاهرة عند علب  .11
 .سم منه 21تحذيرية من الطوب أو الشبك فوق الكابل وعلى بعد  يجب وضع عالمات .11
 .يجب عمل خريطة بمسار الكابالت وبمقياس رسم مناسب .12
 .يجب فصل التيار وتفريغ الشحنات من الكابل قبل العمل في الكابالت المحملة سابقا .13
ل ونهايته كما توضع يتم وضع أجهزة الفصل والقطع في حالة مفتوحة ويوضع أرضى محلى على بداية الكاب .14

 .عالمات تحذيرية في أماكن الفصل والتوصيل
 .الهندسييتم تحديد الكابل المراد العمل عليه بواسطة قسم التشغيل والمعمل  .15
للتأكد  المنخازبواسطة  األرضيقبل العمل في الكابل يتم ثقبه في مكان العطل وعمل قصر على أطرافه مع  .16

 .الشحناتمن خلوه من التيار أو إفراغه من 



 درجة ثالثة - الكابالت الكهربائية  المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صيانة كهرباء
 

 

 

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

 :تقع على الكابالت أثناء الخدمة التيالتأثيرات 

 :السعويالتأثير  .2

كذلك الكابل ألواح . فالمكثف عبارة عن لوحين معدنيين بينهما عازل .نواحييتشابه الكابل مع المكثف في عدة 
 .معدنية بينها عازل

 (.معدن)يليه العزل ثم التسليح ( معدن)الموصل  :مثال

 :اآلتيفعند تغذية المكثف بتيار مستمر نجد ...ه التشابه بين الكابل والمكثفنرى هنا وج

 (.الكترونات مخزنة)يحمل شحنة سالبة : اللوح الموصل بالطرف السالب 
 (. الكترونات مسحوبة منه)يحمل شحنة موجبة : اللوح الموصل بالطرف الموجب 

وحيث أن . على نقصها من المادة العازلةبواسطة اللوح الموجب تعمل  لإللكتروناتأي أن هناك جذب 
التيار يكون عكس حركة االلكترونات من اللوح  انتقالااللكترونات تنتقل من اللوح السالب إلى اللوح الموجب فإن 

 .الموجب إلى اللوح السالب

وح الموجب ونجد مما سبق أن االلكترونات داخل المادة العازلة تمثل اللوح السالب للمكثف وتنجذب بواسطة الل
وتعرف . وتصنع هذه االلكترونات العديد من خطوط القوى" خطوط القوى" وتسمى. وتتحرك بواسطة قوة لها اتجاه

 ".الكهربيالمجال " هذه الخطوط ب
 :الكهربيأي أن المجال 

كابل لل المعدنيولذلك فعند توصيل الشريط " السالبة والموجبة"يتكون من وجود تجاذب بين نوعين من الشحنات 
ولهذا فإنه توجد دائما شحنة على الكابل ويجب " فازة مع األرض "عبارة عن ( فرق جهد)باألرض يوجد فيه

 .تفريغها

فإن الكابل يكون غير قادر على تفريغ هذه الشحنة حيث تكون سرعة التردد " المتردد"وحتى مع التيار المتغير 
 .مثل عمل المكثفوعلى هذا يكون الكابل عند تغذيته يعمل . عالية جدا
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 :المغناطيسيتأثير المجال  .0

قاعدة " واتجاه هذا المجال يتحدد حسب مغناطيسيفي أي موصل ينتج عنه مجال  الكهربيعند مرور التيار 
 ".فيليمنج لليد اليمنى

ة متغير وهذا التغير يصحبه قوة دافعة كهربي مغناطيسيوتتولد تيارات دوامية في جسم أي موصل معرض لمجال 
ويظهر تأثير هذه القوة في صورة تيارات ترفع من درجة حرارة الكابل ولتقليل هذه التأثيرات توضع فازات . مستحثة

 .صفر= الكابل على شكل مثلث لجعل محصلة المجال 
 :ملحوظة هامة

غلق يجمع يجب عدم استخدام أي مواد مغناطيسية في تغليف الكابالت ألن المواد المغناطيسية تنتج عنها تيار م
كابالت ( معظم)ومن هنا نالحظ أن . على التيار الناتج عن قطع المجال للغالف وبذلك ترتفع درجة حرارة الكابل

 .أو بدون ألومنيومالجهد المتوسط وجه واحد ذات تسليح 
 :الكهربيتأثير المجال  .3

التردد وهذا التأثير ناتج عن وجود  في حالة عدم تحميل الكابل ألنه يعتمد على التيار أو الكهربييؤثر المجال 
صفر = التيار شحنات لوجود فرق جهد بين الموصل الحامل للتيار والغالف المؤرض وفي حالة عدم الحمل فان 

سوف يظهر وتحدث فرقعة أو شرارة أو  الكهربيوفي حالة زيادة الجهد فان تأثير المجال  .ولكن الجهد له قيمة
يؤدى  وبالتاليالمجال في نقطة يؤدى الى ارتفاع درجة الحرارة في هذه النقطة  ولذلك فان تركيز خطوط .تفريغ

بواسطة حوارف المجال أو توزيع  الكهربيولحماية المواد العازلة من هذا يجب تشويه المجال  .إلى انهيار العزل
لى العزل لتزيد ويتم ذلك عن طريق تركيب أشرطة أو حوارف تركب ع .بواسطة موزعات المجال الكهربيالمجال 

الجهد ناحية  حيث أنها تدفع الخطوط المتساوية في" النحاسيالشيلد + الشبه موصل "عند حافة الشبكة من سمكه 
 .الكابل

 :تأثير الجدل .4

 تتأثر الكابالت ذات الموصالت المجدولة أكثر من الكابالت المصمتة وخاصة من ناحية تدريج الجهد وتكون
" مع بعضها في منطقة الجدل  الكهربيوهذا ناتج عن تقاطع خطوط المجال  .% 21لى من نسبة هذا التأثير أع

معنى ذلك أن أكبر قيمة للمجال تكون في المنطقة المالصقة للموصل وتقاطع خطوط المجال  1" على الموصل 
لتالفي كل هذا ينتج عن ذلك شرارة و  .الهوائية في هذه النقطة يسبب في زيادة الجهد ويحدث تأين في الثغرة

 .ويلغى تأثير الجدل ه موصل فوق الموصل ليعدل من سطحهتضاف طبقة من مادة شب
 :اآلتيولذا وجب علينا عند العمل في الكابالت مراعاة 

 .خالية فوق العزل عند عمل الوصلةممنوع ترك مسافات  .1
 .أحرف حادة عدم ترك فراغات بالسرافيل أو أي .2
 .عدم االقالل من سمك العزل .3
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 :التأثير الحرارى .5

 :تزداد درجة حرارة الكابل تحت الحمل عند توافر هذه العوامل

 .الوسط المحيط بالكابل .1
 .بل عند وجوده بجانب كابالت أخرىمعدل التيار في  بالكا .2
 ."أو متغيرمستمر "طبيعة الحمل  .3
 .عند حدوث قصر .4

 :وتعتمد درجة حرارة كابل الى أخر على هذه العوامل

 .يةحاسالمفاقيد الن .أ 
 .العزل الفقد في .ب 
 .الغالف الفقد في .ج 

 :عند العمل في حالة كابالت الجهد المتوسط المحملة الصناعياجراءات األمن 

 .تين واتخاذ امكانية عدم التوصيلالتأكد من فصل التيار الكهربي من الجه .1
 .وبمعدات خاصه الهندسييتم تحديد موقع العطل بواسطة المعمل  .2
 .أثناء فترة الحفر أو العمل بحرص اورة للكابل العطالتيتم فصل الكابالت المج .3
أو عمال  ممنوع التوصيل)يتم وضع أرضى على أطراف الكابل من الجهتين مع وضع الالفتات المناسبة مثل  .4

 .(111بالعمل  أو قائمون 
 :اآلتيعند الحفر في موقع العطل يجب عمل  .5

  توصيالت المياه)ضرر مرافق أخرى مثل الحصول على تصريح بالحفر حتى ال يتسبب من يحفر في، 
بالغ األمر ل( الخ ...،الغاز ،التليفونات ،المجاري معرفة هذه وعند اكتشاف أي منها يتم إيقاف العمل وا 

 .الخصائص من المسئولين
 افة إشارات ضوئية أو فوانيس ليالعمل سور مؤقت لتحديد منطقة الحفر مع إض. 
 مياه أو غاز والبحث عن سبب ذلك تدفق يجب إيقاف العمل عند حدوث أو ظهور. 
 حفر العميق إذا دعت الحاجة لذلكعمل سقاالت مناسبة للعبور في حالة ال. 
 حالة وجود مرافق بجانب الكابل يحظر استعمال معدات آلية للكشف عن األعطال في. 

 .كابلمراد العمل فيها من الفي المنطقة ال( مثل المنخاز)يجب استعمال جهاز لتفريغ الشحن  .6
 :اآلتيإذا دعت الضرورة إلى نقل أو تحريك كابل تحت جهد يراعى  .7

 حتى ال  بل جيدا قبل علبة النهاية بمترينفي حالة تحريك كابل قريب من علبة نهايته يجب تثبيت الكا
 .لعازل المركب عليه نهاية الكابليؤثر ذلك على ا

 مع هذه النوعية من الكابالت املأن يكون العمل بواسطة عمال مدربون ولهم خبرة في التع. 
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عند فرد الكابالت يجب عدم ترك الفضالت أو البكرات الفارغة وحوامل الكابالت على حافة الحفر أو في  .8
الطريق العام وأن يكون عدد العمال كافي لهذا العمل ويجب عدم تقاطع الكابالت الموجودة في مسار واحد 

 .المنعطفات اء الفرد داخل زواياوعدم وقوف العمال أثن
 ف.ك 33: ف.ك 22ثالثا الكابالت البحرية جهد متوسط من 

 الكابالت البحرية

ت خاصة بها لتالئم توضع في قاع البحر أو النهر ولها مواصفا التييطلق اسم الكابالت البحرية على الكابالت 
 .المكان المعد

 :مواصفات الكابالت البحرية

 .البد أن يكون عاليا معامل أمان هذه الكابالت الكهربي .1
 .أن يصمم للحد األدنى من الفقد .2
 .(والتشغيل –أثناء عمليات الفرد )تقع عليه مثل  إجهاديهيجب أن يتحمل أي تأثيرات  .3
 .من الوصالت خالييفضل أن يكون  .4
 .ختلفةيجب أن يتحمل وبدون تأثير الضغط الخارجي للماء عند أعماق م .5
 .يجب أن يصمم ضد تسرب المياه .6
د أو الجزر أو حركات مرور يكون وزن الكابل كافيا لمنع حركة الكابل في القاع تحت تأثير الميجب أن  .7

 .السفن
 .ب المجلفن أو يضاف إليه كمباونديجب أن يكون تسليح الكابل مقاوم للصدأ أو أن يكون من الصل .8
الكابالت  للكابالت البحرية مصنوع من سبيكة سمكها أكبر من سمك الرصاصييجب أن يكون الغالف  .9

 .البحريثناء المد والجزر للتيار األرضية المماثلة ليتحمل انحناءات وتفاعالت الكابل أ
 .قاع البحر بسبب المد والجزر المتصاص حركة الكابل في الشواطئيجب عمل انحناءات على  .11

 :احتياطيات األمان للكابالت البحرية

 .بل تنم عن وجود كابل بحرىب الكايجب عمل عالمات تحذيرية على الشواطئ بجان .1
 .صالت داخل المياه بقدر المستطاعيجب تجنب عمل الو  .2
 .قبل فرده يجب التأكد من سالمة الكابل وغالفه الخارجي .3
بواسطة أوتاد خرسانية أو حديدية مجلفنة حتى تحد من حركته داخل الماء ( إن أمكن)يجب تثبيت الكابل  .4

 .ةالعمالق بسبب المد والجزر وحركات السفن
 .فرد هذه النوعية من الكابالت يجب أن يتم فرد الكابل عن طريق غطاسين وعمال مهره في .5

 الكابالت البحرية

المد  حركتيتصمم الكابالت البحرية بمواصفات خاصة لتتحمل اإلجهادات الواقعة عليها من سرعة التيار خالل 
واد أكثر صالبة من الكابالت العادية حيث فيصمم الغالف الخارجي من م. والجزر وحركة مرور السفن وخالفه
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كما تضاف أيضا إلى الغالف الخارجي بعض المواد  .الغالف بعض المواد مثل الجرافيت يدخل في تركيب هذا
 .المنفرة للكائنات الحية البحرية ذات رائحة نفاذة حتى تبتعد عنها وال تتسبب في تلف الغالف الخارجي

مم  4:3الفازات بطبقة من الرصاص السميك الذى يصل سمكه حوالى من  كما أنه في بعض الكابالت تغلف
ويلف تحتها شريط ورق ألومنيوم فوق شبه الموصل مباشرة وهما يعتبران  النحاسيتعويضا عن الغالف  هيو 

 قوى لتسهيل تسرب المجال المتولد داخل الكابل إلى األرض  كأرضيحماية ميكانيكية للكابل  كما أنهم يعتبران 

كما تسلح بعض الكابالت البحرية بواسطة أسالك صلبة قوية بدال من الشرائط الحديد وتكون أحيانا مغمورة بمادة 
 .ستديمةالكومباوند لحمايتها من الصدأ وللمحافظة على تماسكها ومرونتها بصفة م" البوتامين"

 :ملحوظة

حيث يتم ربط ، ى دراية كاملة بهذه الكابالتعليتم فرد هذه الكابالت عن طريق أوناش خاصة وغطاسين وعمال 
وبعد فرد الكابل بالكامل على سطح الماء ، تقريبا ومتوازنة مع وزن الكابلالكابل في عوامات على أبعاد متساوية 

يتم إنزاله إلى األعماق بواسطة األوناش والغطاسين وذلك بفك العوامات بداية من نهاية الكابل مع رباط بدايته 
أو " خوازيق"تم محاولة تثبيت الكابل بواسطة وتفك عوامة تلو األخرى ثم ي المياهى الخارج لمراعاة عمق وسحبه إل

جهادات البحار قوية جدا لذل  دعامات في األرض إن أمكن ذلك حتى نحمى الكابل من اإلجهادات الواقعة عليه وا 
 .وسيلة كانت يجب المحافظة على تثبيت الكابل جيدا بأي

 ابالت البحريةوصالت الك

يذ تعليمات وخطوات هذه يستلزم الدقة المتناهية في تنف( برية أو بحرية)لعمل أي وصالت سواء كانت أرضية 
 .الوصالت

نفس خطوات عملهم ثابت وال تتغير نفس التقشير ولكن يجب زيادة " البرية والبحرية"وعموما فان كل الوصالت 
فتضاف بعض المواد مثل العجائن  ،المائيمياه أو حركة التيار األمان لعمل الوصالت البحرية ضد تسرب ال

اية وأخرى فنزيد من هذه فتركب في أماكن الوصالت مثل عند نهاية أنبوبة حم( الماستيك)المانعة لتسرب المياه 
 .العجائن

ت تضاف وفي بعض الوصال" أنابيب الحماية الخارجية"كما تضاف شرائط ذاتية االندماج على نهاية األنابيب 
مادة الكومباوند فوق الوصلة بالكامل ويجب عمل أوتاد حول الوصلة لمنع الكابل من الحركة وخاصة قريب من 

 .(جهد الشد)على السرافيل ومكونات الوصلة الداخلية ( أي جهد)الوصلة بما فيها الوصلة حتى ال يؤثر 

خطوات ثابتة مع الفارق  هيلكابل وتقشيره وبقى أن نعلم أن جميع الوصالت للجهد المتوسط في خطوات تجهيز ا
في مساحة مقاطع الكابالت والجهد المستخدم فيه الكابل وحسب نوع الوصلة والشركة المصنعة لهذه الوصلة 

 هيف يتبع خطوات عمل معينة .ك 18/  12وحسب جهد التشغيل فعند عمل وصلة تقلصية مثال لكابل جهد 
ف ولنفس مساحة مقطع الكابل ولكن الفارق يكون في مساحة .ك 31/  18تتبع في كابل جهد  التينفسها 

 .الكتالوج المرفق مع الوصلة العزل فقط ويكون بسيط وحسب المقاسات المدونة في( طول)
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