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 Circuit Breakers C.Bقواطع الدورة 

التي  ةئارتستخدم في قطع الدائرة الكهربائية في الظروف االعتيادية وفي الحاالت الط هنالك عدة اجهزة

 تحدث للدائرة الكهربائية. ومن هذه االجهزة:

 .Switches انواعها.المفاتيح بكافة  .1

 .Relaysالمتابعات )الريليات(.  .2

 .Fusesالمصهرات.  .3

 Circuit Breakers CBقواطع الدورة الكهربائية.  .4

في انها يمكنها فتح او غلق الدائرة في ظروف التشغيل  Switchesوتختلف قواطع الدورة عن المفاتيح 

العادية وكذلك في الحالة الخطرة في التشغيل مثل حدوث قصر والذي ينتج عنه قيم عالية للتيار الكهربائي 

 ن يصل الى عشرة امثال القيمة المقننة للتيار في الدائرة الكهربائية. المار في الدائرة يمكن ا

ان ما تتميز به قواطع الدورة والمتابعات في عزل دوائر القصر الكهربائي اليمكن للمصهرات او المفاتيح 

ايقاف قاطع الدورة ان تكتشف العطب وعزل الدائرة واجهزتها و -مجموعة المتابع فبإمكانالعادية القيام به. 

سريان القدرة من المصدر الى الحمل لتفادي اضرار تيار العطب العالي الذي قد يؤدي الى تلف هذه 

االجهزة والمعدات. كذلك من محاسن قواطع الدورة تحمل تيارات الحمل العالية في بداية العطب. وفي حالة 

مثل ل حساسات المراقبة حدوث العطب يكون القاطع قادر على فتح الدائرة وحماية المعدات من خال

 المتابعات.

 مواصفات قواطع الدورة:

 تتصف قواطع الدورة بالمواصفات الرئيسية التالية:

 تعمل كمفتاح لتيار الحمل للدائرة. .1

( في حالة التشغيل الطبيعية وتفصل ONتعمل في حالة حدوث العطب )أي انها موصلة بالدائرة ) .2

 عملها كمفتاح الطرد المركزي بالتوصيل والفصل(.أي تعمل في حالة حدوث العطب يعني 

يمكن ان تفصل الدائرة من خالل قواطع الدورة في الحاالت االعتيادية اضافة الى عملها  .3

 االوتوماتيكي في حالة حدوث العطب.

أي اليوجد تشويش للقوة  – (ح نفسهاتنفخ او تضخم او فاثار سلبية )تحمل تيار العطب بدون  .4

 حالة العطب. المغناطيسية تحت

 لذا فالخصائص المهمة من وجهة نظر نقطة الحماية هي:

 العطب.سرعة فتح او ايقاف التيار الرئيسي بعد تسلم اشارة  .1

 سعة الدائرة تجعل الموصالت الرئيسية قادرة للمقاطعة. .2

 ان الخاصية االولى هي االشارة الى زمن العطب المبتدئة في الدورات. 
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دورات زمن االعطاب او زمن  (8-3الدورة العالية السرعة تملك زمن عطب بين )النماذج الحديثة لقواطع 

 تصنع طبقا الى:و الفتح او القطع

 .زمن الفتح: الزمن بين لحظة تطبيق او وقوع قدرة العطب الى لحظة فصل الموصالت الرئيسية 

  تيار القصر زمن القوس: الزمن بين لحظة فصل الموصالت الرئيسية لقاطع الدورة الى زمن انتهاء

 للدائرة.

 .زمن القطع الكلي: هو مجموع زمن الفتح وزمن القوس 

 ( ملي ثانية.04-44ويتم الفصل خالل زمن قليل يصل حديثا من )

  :أجزاء القاطع

 : أ( المالمس المتحرك

 ل المباشر بين أطرافيوصتالتوصيل للكهرباء ووظيفته )مع المالمس الثابت( الويكون من مادة جيدة 

المصدر الكهربائي وأطراف دائرة الحمل . وفي بعض القواطع خاصة ذات القدرات الكهربائية العالية 

تكون المالمسات المتحركة وكذلك المالمسات الثابتة ذات جزأين حيث يكون الجزء الثاني مضافا لوقاية 

مالمسات الرئيسية من آثار الشرر الكهربائي الذي يحصل عند الوصل و الفصل وتسمى المالمسات ال

، ويسمى الجزء الثاني من المالمس بمالمسات امتصاص  Main contact األولى بالمالمسات الرئيسية

أو ، ويتحكم الجزء الميكانيكي بحركة المالمس المتحرك حيث يقوم بوصله  Arcing contactالشرر

 .فصله عن المالمس الثابت حين نقوم بوصل أو فصل التيار الكهربائي للجزء الكهربائي

 : ب( المالمس الثابت

ويكون من مادة جيدة التوصيل للكهرباء ووظيفته مشتركة مع المالمس المتحرك، توجد هنالك مالمسات 

 . امتصاص شرر ثابتة تقابل مالمسات امتصاص الشرر المتحركة

 : لميكانيكيج( الجزء ا

ويتحكم بحركة المالمس المتحرك ،حيث يقوم بوصله أو فصله بالمالمس الثابت بعد أن يأخذ أمرا بذلك من 

الجزء الكهربائي ،ويأخذ الجزء الميكانيكي أشكاال وتركيبات وخواص تختلف باختالف نوع القاطع و 

 . استخداماته وصناعته

 : ومن أشكال الجزء الميكانيكي

 تركيب ميكانيكي بسيط أن يكون . 1

 .أن يكون قلبا حديديا لملف مغناطيسي ذو تركيب ميكانيكي خاص. 2

  .أن يكون آلة تشغيل ذات تركيب خاص وخواص معينة تناسب نوع االستخدام. 3

 : د( الجزء الكهربائي

محرك  ويكون الجزء الكهربائي إما ،يمكن تشغيلها كهربائياوهذا الجزء موجود فقط في القواطع التي 

 .وإما أن يكون ملف مغناطيسي يتحكم بالجزء الميكانيكي بشكل مباشر أو غير مباشر Motor كهربائي
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 : ه( العازل بين األقطاب

كلما كان التعامل مع مصادر جهود وتيارات أعلى إذ يعمل هذا الجزء بمثابة  هذا الجزء تزداد أهميت 

بينها . والسبب  ( Short circuit) حاجز يمنع التماس بين األقطاب وبالتالي يمنع حدوث دوائر القصر

ونجد أن  .ليوصتوالالذي يحصل لحظة الفصل الرئيسي لحدوث التماس بين األقطاب هو الشرر الكهربائي 

وفي بعض األنواع  ،رة عن نوع خاص من الزيوت العازلةازل في القواطع الصغيرة السعة هو عباالع

، وهناك العازل المحيط الذي تكون وظيفته مفرغة من الهواءيكون هذا العازل غازا خامال ضمن غرف 

 .عزل األقطاب عن األرض أو الجسم الذي تركب عليه وهو مهم جدا كعازل األقطاب

 

Switchgear 

وهي وسائل الفتح والغلق المستخدمة في المنظومة الكهربائية في الحاالت االعتيادية والغير اعتيادية مثل 

وتتضمن اجهزة القطع مع اجهزة الحماية، وايضا تشمل جميع االجهزة مجتمعة مع حالة دوائر القصر 

 أجهزة السيطرة والقياس والتنظيم.

 ا على الجهد الى:اعتماد switchgearتصنيفه: يصنف ال 

1.  Switchgear ( الجهد المنخفضLV.) 

2. Switchgear ( الجهد المتوسطMV.) 

3. Switchgear ( الجهد العاليHV.) 

 

 من االجزاء االتية: switchgearيتكون ال  :مكوناته

 :disconnector switchمفتاح العزل  .1

عطل ما في الدائرة وهومفتاح يدوي له حالتين )فتح/إغالق( يستخدم للعزل االمن عند حدوث 

 الكهربائية.

 Load-breaking switchمفتاح عزل الحمل  .2

تين )فتح/إغالق( ويكون غير لوهو مفتاح سيطرة يدوي وفي بعض االحيان يكون كهربائي له حا

ذاتي الحركة. يستخدم لعزل وتوصيل دوائر االحمال في الحاالت االعتيادية )عدم وجود عطل( 

 المربوط معها. وهو اليوفر حماية للدائرة

 Remote control switchمفتاح السيطرة عن بعد  .3

وهو جهاز يستخدم بشكل واسع للسيطرة على دوائر االضاءة. ويحتوي على نقاط مغلقة وأخرى  

 مفتوحة فعند عمله سوف يغلق النقاط المفتوحة ويفتح النقاط المغلقة.

 Contactorالقواطع  .4

لتوصيل دوائرالقدرة الكهربائية وعادة يتم التحكم  solenoidاللولبي عمل بواسطة الملف مفاتيح ت

 . on-off pushbuttonsبعملها عن بعد من خالل 



 

4 
 

5. Discontactor 

قواطع مزودة بحماية حرارية ضد الحمل الزائد. وتستخدم بشكل واسع ويسيطر عليها من بعد من 

 . on-off pushbuttonsخالل 

 المصهرات. .0

 

 

 الكهربائي:الشرر الكهربائي في القاطع 

 (starting current) يسمىتتعرض مالمسات القاطع عند لحظة الوصل لمرور تيار كهربائي عالي نسبيا 

تعتمد قيمته على الجهد المطبق في الدائرة وعلى محصلة مقاومات الحمل. و هذا  (Inrush current) أو

غيل الحمل لذا فإن الحمايات الموجودة يجب أن ال تفصل القاطع التيار اللحظي يكون أضعاف قيمة تيار تش

ولهذا يجب  معين.زمن تأخير  ليعطيلها    Setting) )ٍ عند مرور هذا التيار اللحظي ويجب أن يضبط ال

الشرارة الكهربائية على  وتحدث .التيارأن تكون مالمسات القاطع ذات درجة تحمل مناسبة لتحمل ذلك 

مالمسات كل قطب عند لحظة تماسها كذلك عند لحظة ابتعادها، وسبب حدوث هذه الشرارة هو تأين الهواء 

في لحظة معينة بين المالمس المتحرك والمالمس الثابت ليته( الموجود ضمن مسافة معينة و)كسر عاز

لما ازداد الفرق وكذلك كلما ازداد تشبع الهواء بسبب فرق الجهد الموجود بينهما، وتزداد هذه الشرارة ك

 .بالرطوبة و الغبار
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 القوس الكهربائي )الشرارة(:

تيار  والضوء، عندما يقفز الشديدة الحرارة هو قوس يتكون من Electric arc القوس الكهربائي

بين هذين القطبين قوي عبر فجوة بين قطبين كهربائيين. وتعمل الغازات الموجودة في الفجوة  كهربائي

 .عمل الموصل وتنقل التيار عبر الفجوة

تُعتبر أغلب األقواس الكهربائية غير ذاتية البدء، ولهذا يُوصل قطبان أحدهما موجب، يطلق عليه المصعد 

لمدة قصيرة ثم يبعد كالهما عن اآلخر بعد ذلك، مما يؤدي ( الكاثود)(، واآلخر سالب يُسمى المهبط نود)األ

 .جال كهربائي قوي بينهما. وينشأ هذا المجال عن فرق الجهد الكبير بين القطبينإلى خلق م

الموجودة بين القطبين. وتتحرر بذلك بعض اإللكترونات  الغاز يُؤيّن المجال الكهربائي بعض ذرات

 الضعيفة االرتباط بنوياتها، فتنجذب هذه اإللكترونات إلى المصعد، بينما تصبح الذرات التي فقدت بعض

إلكتروناتها موجبة الشحنة، وتنجذب بذلك إلى المهبط. والسريان الناتج عن هذه الجسيمات المتضادة الشحنة 

هو التيار الكهربائي. وعندما يمر هذا التيار بين القطبين الكهربائيين عبر الغاز المؤين تَْنتُُج حرارة شديدة 

 .وضوء ساطع

 

 المطلوب من قواطع الدورة: 

 الدائرة المعطوبة وقطع تيار العطب.قادر على فتح  .1

لفترة قصيرة حينما يكون مربوط بالتوالي مع قاطع اخر يقوم بعزل  قادر على حمل تيار العطب .2

 العطب.

 تعاريف:

 ( سعة تيار القطعI.وهو قيمة تيار العطب الذي يكون القاطع قادر على قطعه لحظة الفتح : )  

  التيار المقنن االعتيادي: وهو قيمةR.M.S  للتيار الذي يكون القاطع قادر على تحمله باستمرار

 تحت ظروف محددة.

  زمن القصر المقنن: الفترة الزمنية التي يكون القاطع خاللها قادر على حمل تيار العطب حينما

 يكون مغلق او قبل بدء فتحه.
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 أنواع قواطع الدورة:

 الزيتية:الدورة قواطع 

نظرية اطفاء قوسها: في هذا النوع من القواطع يستخدم بعض الزيت كوسط اطفاء. حيث تفتح التالمسات 

ويتكون القوس بينهما. حرارة القوس تبخر الزيت المجاور له وتحلله الى غازات أهمها  الزيت،تحت سطح 

ت سوف يندفع بعيدا الهيدروجين. يكون الهيدروجين مضغوط على شكل فقاعة وبسبب هذا الضغط فان الزي

 بعمليتين:عن القوس وتتمدد الفقاعة فتحيط القوس وكذلك التالمسات. ان تسهيل اطفاء القوس يتم 

ان الهيدروجين يمتلك توصيل حراري عالي فيبرد القوس وهذا يساعد على عملية اعادة االتحاد بين  .1

 داد شدة العزل بين التالمسات.االيونات وااللكترونات داخل القوس لتتحول الى جزيئات متعادلة فتز

ان فقاعة الغاز سوف تنفجر مما يسبب اضطراب بحركة الزيت الى الفضاء او الثغرة بين  .2

وتكون النتيجة انطفاء القوس وانقطاع  التالمسات وهذا يقصي القوس من طريقه بين التالمسات.

 تيار الدائرة الكهربائية التي حدث بها العطب.

 

 اطفاء القوس الكهربائي في قاطع الدورة الزيتيالشكل يبين عملية 

 محاسن الزيت:

 التبريد.يمتص طاقة القوس ويتحلل الى غازات لها خاصية  .1

 يعمل كعازل مما يساعد ان تكون المسافة قليلة بين الخط واالرضي. .2

 .هالزيت يبرد االجزاء القريبة من .3

 مساوئ الزيت:

 لالشتعال.قابل  .1

 لالنفجار.يشكل خليط من الهواء قابل  .2
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الكاربون الناتج من التحلل يبقى داخل الزيت مما يسبب نقص جودة الزيت لذلك يجب فحص وتبديل  .3

 الزيت.

 انواع القواطع الزيتية:

 كثيرة الزيت: وهي القواطع المملوءة بالزيت كليا وتستخدم الزيت نفسه لإلطفاء والعزل وتقسم الى:اوال: 

كثيرة الزيت البسيطة: وهي القواطع الزيتية التي اليوجد فيها سيطرة على القوس وفيها  .أ

 .الموجود في الخزانالتالمسات تتعرض لكل الزيت 

 العمل والتركيب:

يتضمن العمل عملية بسيطة لفصل التالمسات تحت سطح الزيت. والتوجد سيطرة على القوس عدا الزيادة 

المسات. وهذا القاطع يحتوي على تالمسين ثابت ومتحرك محاط  بحاوية في طول القوس بسبب فصل الت

مؤرضة مملوءة بالزيت وهناك وسادة تستقبل الغازات الناتجة من القوس وهذه تساعد على عدم تكون 

ضغط تحت قبة القاطع. كذلك تمتص الرجة الميكانيكية لحركة الزيت الصاعد. والشكل ادناه يبين حدوث 

 قطع مضاعف.

 
 البسيط. –كثير الزيت  –لشكل يبين القاطع الزيتي ا

 

في االحوال االعتيادية تبقى التالمسات مغلقة وعند حدوث العطب تنسحب التالمسات المتحركة الى  

ويتكون القوس بين التالمسين االسفل بواسطة منظومة ميكانيكية بسبب اشارة كهربائية من منظومة الوقاية 

 القوس هي:  إلطفاءمما يبخر الزيت ويتحرر غاز الهيدروجين. والعوامل المساعدة 
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 الهيدروجين حيث تتولد فقاعة الهيدروجين فيبرد القوس وهذا يساعد على االندماج . .1

 االضطراب في الزيت مما يسبب ازاحة القوس عن مكانه. .2

زيد من شدة العزل وانطفائه وبالتالي قطع التيار عند طول استطالة القوس بسبب الفتح مما ي .3

 معين للقوس يسمى الطول الحرج.

 مساوئ القواطع كثيرة الزيت البسيطة:

 التوجد سيطرة على القوس عدا استطالة القوس اثناء فتح القاطع. .1

 طول فترة وجود القوس والتسمح للقطع السريع. .2

لذلك يستخدم هذا النوع فقط للضغط الواطئ وعندما التكون سعة تيار كبيرة تمر من خالله والتزيد فولتية 

  .11kvالخط عن 

 كثيرة الزيت ذات سيطرة على القوس: .ب

غرفة صغيرة الحجم لذلك فان ضغط غازات  chamberفي هذه القواطع يتم وضع نقاط التالمس في 

 تكون على نوعين هما:القوس كبير مما يسبب اطفاءه. و

 الضغط البسيط: chamberالقواطع ذات  .1

هذه الحجرة عبارة عن اسطوانة ذات جدار صلب وعازل يحيط بنقاط التالمس. ان التالمس المتحرك 

يمر خالل فتحة تسمى فتحة الكبح. عند حدوث العطب فإن التالمس المتحرك  أسطوانيعبارة عن قطب 

ينفصل عن الثابت ويتكون القوس بينهما. الحرارة الناتجة تحلل الزيت الى غازات ذات ضغط عالي تدفع 

يار الصفري فإن قطب التالمس المتحرك يخرج من تلم ينطفئ بعد الوصول الى الالزيت خالل القوس. فإذا 

دفعة قوية من الغازات والزيت من فتحة الكبح مما يسبب اطفاء القوس وانقطاع  ويسبب chamber ال

 التيار.

 

 الضغط البسيط. chamberالشكل يبين قاطع ذات ال 
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 الضغط البسيط: chamberمحددات استخدام 

 اليستخدم للتيار الواطئ جدا حيث الضغط الناشئ قليل لذلك يزداد زمن القطع. .1

 .chamberللتيار العالي جدا حيث الضغط العالي يؤدي الى تدمير ال اليستخدم .2

 

 نفذ الضغط عرضيا: chamberالقواطع ذات  .2

من معدن عازل ويوجد في احد جهاته مجزئ الشرر الذي يزيد من طول الشرارة  chamberيصنع ال 

 مما يسهل اطفاءها.

وس تولد ضغط على الزيت في طريق عند حدوث العطب ونشوء القوس فان الغازات المتولدة من الق

مجزء الشرر فإن زيت جديد يندفع المرور الخلفي. فعندما يكون التالمس المتحرك غير مغطى لمجرى 

 عبر طريق القوس. حيث القوس يساق جانبا الى مجزء الشرر مما يزيد طوله وبالتالي إطفاءه.

تيارات الواطئة فإن ضغط الغاز غير قادر على ان هذا النوع كفوء لقطع التيارات العالية. اما في حالة ال

 عملية القطع.

 

 نفذ الضغط عرضي chamber الشكل يبين قاطع 
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 قواطع الدورة قليلة الزيت:ثانيا: 

ان هذا القاطع يحتاج الى كمية قليلة من الزيت الطفاء الشرارة وذلك بغمر المالمسات بتلك الكمية ومن 

كبيرة لعزل االجزاء لذا فإن القاطع يصبح كبير الحجم وثقيل ويحتاج الى الزيت يستخدم بكمية جهة اخرى 

صيانة . وهناك خطر اشتعال الكمية الكبيرة من الزيت وكذلك كلفته عالية. لذا تم استخدام القواطع قليلة 

الزيت حيث يوضع زيت العزل في حاوية القاعدة وقليل من الزيت في حاوية قاطع الدورة والذي يمكن 

 يله في حين اليحتاج زيت قاعدة االسناد الى تبديل.تبد

 التركيب والعمل :

يتكون القاطع من حاوية قاطع الدورة الذي يضم التالمسات وجهاز اطفاء الشرارة وكذلك هناك حاوية 

كبس وعمود تشغيل المكبس لفتح التالمسات عند ورود اشارة من ماالسناد التي تحتوي على ترتيبة 

الوقاية. عند حدوث العطب فإن التالمس المتحرك يسحب الى االسفل بواسطة نابض القطع منظومة 

ويتشكل القوس مما يسبب تكوين غازات ذات ضغط عالي وهذا يسبب تحرك الزيت في مسالك خاصة 

باتجاه الشرارة وبمساعدة مشت الشرارة او القوس يستطيع القاطع قطع التيار بعد اطفاء القوس. يستعمل 

 ا القاطع لقطع التيارات العالية ذات الجهد العالي.هذ
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 الشكل يبين قاطع دورة قليل الزيت.

 قواطع الدورة قليلة الزيت:محاسن 

 تحتاج الى زيت قليل )يبدل فقط الجزء العلوي(. .1

 تحتاج الى فضاء صغير )يقصد حاوية القاطع(. .2

 نقصان خطورة نشوء الحرائق. .3

 مشكلة الصيانة تم تقليصها. .4

 مساوئ قواطع الدورة قليلة الزيت:

 زيادة نسبة الكاربون بالنسبة الى كمية الزيت القليلة. .1

 صعوبة ازالة الغازات بسرعة من مكان التالمسات. .2
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 الصيانة المطلوبة على القواطع الزيتية:

 فحص التالمسات فإذا كانت محترقة فيجب تبديلها. .1

تبديله حيث يجب ان يتحمل الزيت في ثغره فحص شدة العزل للزيت. في حالة تغير لونه يجب  .2

 لمدة دقيقة واحدة والينهار في هذه الفترة. 34kvبين التالمسين فولتية مقدارها  4mmطولها 

 فحص العوازل وازالة ترسبات الكاربون من سطحه. .3

 فحص مستوى الزيت. .4

 فحص ميكانيكية الغلق والفتح.  .5

 

 قواطع الدورة بالهواء المضغوط:

هذه القواطع تستعمل ضغط الهواء العالي الخماد القوس. ان الهواء المضغوط سوف يبرد القوس ويزيح 

القوس الى الجو الخارجي. ان ذلك يزيد شدة العزل بين التالمسات المفتوحة بسرعة عالية . ويستخدم هذا 

 .114kvالنوع من القواطع مع منظومة قدرة 

 

 غوط:محاسن قواطع الدورة بالهواء المض

 اقصاء عامل خطورة الحريق. .1

 التوجد نواتج مثل الكاربون في الزيت فالهواء اليحتاج الى صيانة او تبديل واليكلف ثمن. .2

الثغرة بين التالمسين الالزمة لالطفاء قصيرة الن شدة العزل تزيد بسرعة في استخدام الهواء  .3

 قاطع يصبح صغير الحجم.المضغوط، لذلك فإن زمن االطفاء قليل والتالمسات التحترق وال

 

 المساوئ لقواطع الدورة بالهواء المضغوط:

 حساس لتغيرات فولتية الضربة.

 نواع قواطع الدورة بالهواء المضغوط:ا

 قاطع الدورة ضغط هواء محوري .1

في الظروف االعتيادية تبقى التالمسات مغلقة تحت ضغط نابض الغلق. عند حدوث عطب فإن اشارة 

القطع تفتح صمام الهواء. يدخل الهواء المضغوط الى حاوية القوس فيدفع التالمس المتحرك ضد نابض 

قوس الغلق فينفصل التالمس المتحرك عن الثابت وبنفس الوقت يجري الهواء المضغوط على طول ال

ويزيح الغازات المتأينة مما تؤدي هذه العملية الى اطفاء القوس وانقطاع التيار الكهربائي. ان طول الثغرة 

. هذا الطول قصير وقد يكون غير 5cm..1بين التالمسين في هذا القاطع الالزمة لقطع القوس تساوي 
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تح بعد عزل على التوالي مع القاطع يفمناسب للفولتية االعتيادية في الظروف االعتيادية  لذا يوضع مفتاح 

يادية من تسبب قوس عبر غرة لكي التتمكن الفولتية االعتيادية في الظروف االعتفتح القاطع لزيادة طول الث

 التالمسات. مفتاح التوالي يفتح حاال بعد فتح قاطع الدورة.

 

 الشكل يبين قاطع دورة دفع الهواء المحوري.

 عرضيا: واءهضغط ال –قاطع الدورة  .2

نسبة للقوس. ان الهواء في هذه الحالة يطول القول  49̊في هذا النوع من القواطع فإن الهواء يدفع بزاوية 

ويدفعه الى منحدر يحتوي على مجزئ او مشتت القوس. ان المجزئ يزيد من طول القوس ويسبب تبريد 

ارات. ولكن في حالة التيارات القليلة القوس والنتيجة تكون اطفاء القوس. ان هذا النوع يستخدم لجميع التي

كافية فإن كلفته تكون عالية بالنسبة لتيار صغير لذلك يعتبر ذو كفاءة قليلة. وتكون الثغرة بين التالمسين 

 نوع السابق.الالطول بحيث النحتاج الى مفتاح فاصل كما في 

 

 

 

 

 

 

 الشكل يبين قاطع دورة دفع الهواء عرضيا.
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 .SF6 قواطع الدورة نوع سادس فلوريد الكبريت 

 الشرارة الذي يمتاز بقابلية على امتصاص االلكترونات.  إلطفاء SF0في هذا النوع يستخدم غاز 

عند فتح التوصيالت ينشأ القوس وتكون التوصيلة المتحركة مربوطة الى اسطوانة تضغط الغاز وتدفعه الى 

 منطقة القوس.

ي هذا الغاز هو غاز سالب الكهربائية ونقصد ميل هذا الغاز المتصاص االلكترونات. ان الخاصية المهمة ف

تحت ضغط عالي خالل القوس الناشئ بين التالمسين بعد فتحها فأنه يقوم بالقبض على  SF0فعندما يندفع 

اإللكترونات لذا نستطيع القول بان االلكترونات تحولت الى ايونات سالبة وثابتة نسبيا حيث انها ملتصقة مع 

 التي تجري خالل القوس. SF0جزيئات 

 

 التركيب:

. فعندما تنفتح SF0حتوي او تحيط بالتالمسات ومتصلة بخزان يتركب هذا القاطع من كابينة االطفاء ت

التالمسات فإن هناك صمام يسمح للغاز ان يجري بضغط عالي الى الكابينة باتجاه القوس المتكون نتيجة 

والتالمس المتحرك عبارة عن اسطوانة فتح التالمسات. ان التالمس الثابت عبارة عن اسطوانة مجوفة. 

للخروج بعد مروره على القوس. ان حافات التالمسات تطلى  SF0مثلثية  لتسمح لل  مجوفة وفيها فجوات

بمعدن مقاوم من النحاس والتنكستون. كذلك هنالك منظومة تعيد الغاز الى حالته الطبيعية او تنقيته بعد كل 

 عملية فتح.

 

 .SF0الشكل يبين قاطع الدورة 
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 العمل: 

وعند العمل فإن التالمس المتحرك  2kg/cm2.8بضغط  0SFفي حالة الغلق فإن التالمسات محاطة ب 

يسحب ويضرب القوس. ان حركة التالمس المتحرك تكون متزامنة مع فتح صمام الغاز الذي يسمح بمرور 

غط الى حاوية القوس. ان المرور السريع للغاز تحت ضمن خزان الغاز  2kg/cm14بضغط  0SFغاز 

والتي هي غير مؤثرة كناقل للشحنة. عالي سوف يمتص االلكترونات الحرة في القوس ليكون ايونات سالبة 

والنتيجة هي ان الوسط بين التالمسات يصبح سريعا شديد العزل ويسبب اطفاء القوس وبالتالي قطع التيار 

 لنوابض.الكهربائي. بعد االطفاء فان صمام الغاز سوف يغلق بواسطة مجموعة من ا

 االستعمال: للقدرة العالية وللضغط العالي.

 مزايا هذا النوع:

 له مقاومة عزل عالية. .1

 له مقاومة عالية ضد الحرارة والعوامل الكيمياوية. .2

 امكانية افضل لتوهين القوس. .3

 التحلل ضعيف عند حدوث القوس. .4

 خواص العزل التتاثر حتى بعد عدد كبير جدا من الفتح. .5

 جدا. جهد الصيانة قليل .0

 كلفة الصيانة قليلة. ..

يكون ناجحا وبسهولة في حمل تيارت الشحن لخطوط الجهد الفائق غير المحملة وتيارات المغنطة  .8

 للمحوالت غير المحملة.

 المساوئ:

 مكلفه. .1

 جودة الغاز. إلعادةتحتاج الى معدات  .2
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  Vacume C.Bقواطع الدورة المفرغة 

 المزايا :

 عالية.للفراغ مقاومة عزل  .1

 .حجمه صغير .2

 عدم وجود ضوضاء اثناء العمل. .3

 نظافة العمل. .4

 المشاكل:

 توليد الفراغ. .1

 عزل الجزء المفرغ عن المحيط. .2

 الحاجة الى الجزء العازل. .3

 


