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بجور هام في ربط الجامعة مع السجتسع  الهشجسة السيكانيكية والكهربائيةقدؼ هشجسة الظاقة الكهربائية في كمية يقؾم 
االختبارات السسيزة التي يقجمها القدؼ لمعجيج مؽ الجهات العامة وخاصة وزارة الكهرباء  الكثيرمؽ مؽ خالل فعمي بذكل 

حيث يحؾي القدؼ عمى مجسؾعة مؽ السخابر السجهزة بالتجهيزات الكهربائية الالزمة لمقيام بتمػ االختبارات كسا يحؾي 
مؽ عشاصر وتجهيزات تفيج وتداهؼ في عمى صالة التؾتر العالي الفريجة مؽ نؾعها في الؾطؽ العربي لسا تحؾيه 

االختبارات الشؾعية لتجهيزات التؾتر العالي كالسحؾالت والقؾاطع والكابالت ....... حيث تحؾي الرالة عمى ثالث 
 مؾلجات لمتؾتر العالي وهي :

  1000مؾلج تؾتر عالي متشاوب ثالث مراحل بخرجkv . 

  2400مؾلج تؾتر عالي نبزي ثسان مراحل بخرجkv . 

  600مؾلج تؾتر عالي مدتسر مرحمتيؽ بخرجkv . 

 وتغهر األشكال السؾلجات الثالث .
 

   
  2400kvمهلد تهتر عالي نبزي ثسان مراحل بخرج             600kvمهلد تهتر عالي مدتسر مرحمتين بخرج 

 
 
 



 
  1000kvمهلد تهتر عالي متشاوب ثالث مراحل بخرج 

 
 تجييزات التهتر العالي ومشيا :اختبار ندتطيع بيذه الرالة  حيث
   400kv , 230kv , 66kv , 20kvقؾاطع تؾتر عالي  -1

 كابالت التؾتر العالي بجسيع السقاطع . -2

 عمب نهاية الكابالت الكهربائية . -3

 عمب وصل لمكابالت الكهربائية . -4

 مفرغات صؾاعق لمتؾتر العالي . -5

 والديميكؾنية .عؾازل سالسل لتعميق الزجاجية والبؾرسالنية  -6

 عؾازل استشاد تؾتر عالي . -7



 محؾالت القجرة بجسيع االستظاعات . -8

 صؾر بعض التجهيزات السختبرة:
 

                      

                         

 



  
 

 
 



 
 

يتؼ فيها اختبار تؾتر الثبات  100kvكسا يحؾي القدؼ عمى مجسؾعة مؽ مخابر التؾتر العالي لسحؾالت اختبار بخرج 
 الستشاوب لتجهيزات التؾتر العالي كسا في الذكل :

 



   
 

 بجسيع العيارات كسا في الذكل : MCCBو  MCBويحؾي القدؼ أيزًا عمى مخابر اختبار لقؾاطع التؾتر السشخفض 
 

      



  

  
 

العازل وثابت العزل ومعامل الفقج بؾاسظة جهاز قياس متانة الزيت كسا في ما يسكؽ لمقدؼ أن يقؾم باختبار متانة الزيت 
 الذكل :

 



  

 
  

 
 كسا في الذكل : MCCBو  MCBويحؾي مخبر تؾتر عالي نبزي مرحمتيؽ الختبار تؾتر الثبات الشبزي لمقؾاطع 

 

  
 



 الكيرضهئية والتي ىي :كسا ندتطيع في قدم ىشدسة الطاقة الكيربائية اختبار األلهاح 
ورسؼ السشحشيات بذكل  اختبار األداء عمى أرض الؾاقع وتحجيج االستظاعة المحغية السسكؽ تقجيسها مؽ األلؾاح -1

 مباشر لتحجيج نقظة العسل العغسى وتحجيج مذاكل العسل

 
 
 



 تحجيج االستظاعة االسسية لمؾح عشج عروف العسل القياسية ومقارنتها مع البروشؾرات -2
فؾلط  1222حتى  252بتظبيق تؾترات مؽ  اختبار العازلية لأللؾاح مؽ خالل تحجيج قيسة مقاومة العزل -3

 وقياس مقاومة العزل

 
 
 
 



 اختبار عازلية عمب التجسيع ضسؽ المؾح وفحص ديؾدات التسرير -4
 الترؾير الحراري وتحجيج أماكؽ البقع الداخشة -5

 

 تحجيج األداء الحراري لأللؾاح -6

 
 
 
 



 زوايا التركيب وتحجيج قيؼ الزياع الشاتج عؽ انحرافها عؽ القيؼ األمثلقياس  -7

 
 رضؾئية وتحجيج مكان العظل فيها وتذخيرههتحميل عسل الدالسل الك -8



 اختبار السعرجات الذسدية بأنؾاعها وتحجيج السردود لها -9

 
 

 اختبار أجهزة اإلنارة الذسدية  -12

األداء ومدى مطابقة التجييزات لمسهاصفات االسسية، وتم وضع دفتر شروط ىذه االختبارات كافية حاليًا لدراسة 
لسخبر متكامل لتهريد السزيد من األجيزة الالزمة لتهسيع االختبارات بحيث نربح قادرين عمى مشح شيادات اختبار 

 تتطابق مع شيادات االختبار العالسية.

عمسًا بأن ىذه السخابر تمبي حاجة الذبكة الدهرية كاممة في اختبار التجييزات قبل تركيبيا ووضعيا بالخدمة وتتم 
وتعطى شيادات اختبار معتسدة عمسًا بأن أغمب أعزاء الييئة التدريدية في  IECاالختبارات وفق الشظم العالسية 

 القدم تقهم بيذه االختبارات كل حدب اختراصو  .
 
 
 
 
 



 بر الحقهل الكيرطيدية والقياسات الكيربائيةمخا

  قياسات التجاخل الكهرطيدي لألجهزة بذػ عام واألجهزة الكهربائية وااللكترونية مثل مايكرو ويف والسؾبايالت
 والروبؾتات...و.....

  اختبارات التؾافق الكهرطيدي وتدسى عالسيابEMC-electromagnetic compatibility. 

  الحقؾل الكهرطيدية تحت خظؾط التؾتر العالي.قياسات سؾية 

 .قياسات التيارات الجقيقة والسقاومات الرغيرة ججا مؽ مرتبة ميمي اوم واقل 

 .تحميل اإلشارات  واالشعاعات الكهرطيدية وتحجيج سؾياتها وفقا لمشغؼ العالسية الستجاولة 
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 رئيس قدم ىشدسة الطاقة الكيربائية                      
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