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كات ، ALTANOVAتوفر  كة من شر  تشخيصية للمحطات الكهربيه و المرا، Dobleوهي شر
ا

فق حلوًل
ن أداء أصولها الكهربائية من خالل تقديم معدات االختبار المحمولة وأ نظمة المراقبة الصناعيه لتحسي 

.المتقدمة و خدمات االستشارات الهندسيه



Altanova تاري    خ

١٩٣٨ كه  بشمال ايطاليا Tainoبمدينه  ISAتأسيس شر

٢٠١٩ كه للمجموعهIntellisawانضمام شر

٢٠٢١ كه Altanovaانضمت مجموعه  كه ESCOلشر و اصبحت شر
كات دوبل من شر

٢٠١٧ كه  و تأسيس مجموعه Techimpو  ISAاتحاد شر
Altanova

١٩٩٠ كه  Techimpتأسيس شر



Doble تاري    خ
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الحلول المتوفره

ي المهمه للصيانات الدوريه خالل العمر الف
اضن تر

للمهام و اللي بيشمل
اء و التوريد- الشر
التشغيل-
الصيانه-
االحالل-

اجهزه االختبارات الكهربيه

ه التحول الي الصيانه القائمه علي حال✓
المحول بديال عن الصيانات الروتينيه

ياناتتقليل زمن االنقطاعات و تكلفه الص✓
مواكبه ✓

ي مجال الرقمنه✓
موكبه التقدم الهائل فن

انظمة المراقبه المستمره

ي تقدم خالل المراحل المختلفه للمهام الك
:هربيهالتر
كيب و اطالق الجهد- اف علي التر لالشر
اجراء االختبارات الكهربيه-
تحليل البيانات و النتائج-
التدريب-

االستشارات الهندسيه



حلول االختبار والمراقبة

محوالت القدره

القواطع الكهربيه

الي الجهدالمفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز ع

قكابالت الجهد العالي و المتوسط و الفائ

بطاريات

ض الجهدالمفاتيح الكهربائية متوسط او منخف

محوالت التيار والجهد

معدات الوقايه

المولدات و المواتت  

ة الشعة محركات أقراص متغت 

خطوط الضغط العالي 



ي المحطات الكهربائيةأهمية إدارة األصول لمحوالت القوي•
ف 

:ادوات تقييم حالة محوالت القوي•

تحت الجهد✓

بدون الجهد✓

المركزية والرقمنة:نهج إدارة البيانات •

ي تحديد اولويات الصيانه و اتخاذ القرار(Asset Health Index)مفهوم مؤشر صحه األصول •
و اهميته ف 

االجنده



في الوقت الحاضر ، أصبحت إدارة المحوالت مهمة مع زيادة متوسط عمر المحوالت أثناء الخدمة•

.تكلفة استبدال المحوالت القديمة مرتفعة للغاية بالنسبة للعديد من الشبكات الكهربائية•

تفاع أدت الزيادة االحمال و العدد الكبير من المحوالت القديمة في الخدمة إلى ار•
(Failure rate)معدالت الفشل

محول لكل ٠,٠٠٥٧معدل الفشل لمحوالت القدره هو ➢

.وحدة  سنة

محوالت علي مشاكل ٩محول على ١٠٠سيحتوي عدد ➢
.عاًما١٥كبيرة في غضون 

أهمية إدارة األصول



التحديات

١٨٠٩٥ايزو 



ى حاله المعدهانتقلت العديد من الشبكات الكهربيه من الصيانة التقليدية القائمة على الوقت إلى الصيانة القائمة عل•

.  لم يعد تقييم حاله المحوالت قائما علي نتائج االختبارات الكهربائية عند فصل المحوالت فقط•

كبيرة طرق التشخيص و التقييم  الحالية تعتمد علي  كميات•
من البيانات المتراكمة

بار واحدمن الصعب جًدا تقييم حالة المحوالت بناًء على نتيجه اخت•

التحديات
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ي اليابان
احالل و تجديد القواطع الكهربيه فن
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احالل و تجديد القواطع الكهربيه في اليابان

مخاطره محدوده

تأجيل لفتره طويله

مخاطره عاليه

استبدال في اسرع وقت

-مخاطره متوسطه أ

تأجيل لفتره قصيره

-مخاطره متوسطه ب

تأجيل لفتره قصيره



ون جهدتاكيد النتائج باستخدام االختبارات التشخيصيه بد•

يد اولويات كيفيه التعامل مع نتائج االختبارات و المراقبه لتحد•
الصيانه

ناء تعتمد علي استخدام العديد من االدوات لتحديد حاله المعدات اث
: وجودها في الخدمه

online monitoringالمراقبه المستمرة 
Inline testingالمراقبه الدوريه 

استخدام الصيانه بناء علي حاله



للكشف عن اي عيوب : الفحص الظاهري•
ظاهريه او تشيب

عمل مسح دوري للكشف: التفري    غ الجزئ •
عن مشاكل العزل بداخل المعدات

للتعرف علي النقط: التصوير الحراري •
الساخنه 

ابهالكميماوي و الغازات المذ: تحليل الزيت•

ادوات المراقبه الدوريه



االنبعاث الصوتي

يتم استخدام هذا االسلوب للكشف عن التفريغ الجزئ بداخل المعدات

يعتمد علي رصد الذبذبات و االهتزازات ( Acoustic)يستخدم حساس صوتي 

الناتجه عن التفريغ الجزئ

حساس صوتي DFA 300

التفريغ الجزئ

، فراغ سائل)هو انهيار او تفريغ كهربائي أو شرارة في جزء صغير من كتلة العزل 
(داخل المواد العازله، االسطح المواد العازلة 

اساليب الكشف عن التفريغ الجزئ



(UHF)التردد فوق العالي

غيغاهرتز٣إلى ميغاهرتز٣٠٠المحصورة مابين ترددات الراديومن هي مجموعة

 metal)يستخدم للكشف عن التفريغ الجزئ بداخل المعدات المحاطه بمعدن مؤرض
clad)

(transient skin current)العابره يقيس التيارات السطحيه

حساس جهد التأريض 

(TEV)العابر  DFA 300

اساليب الكشف عن التفريغ الجزئ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2


Radio Frequency Interferenceالالسلكية التردداتتداخل

ئيهمن اسرع الطرق للكشف عن التفريغ الجزئ في محطات العزل الهوا•

لتفريغ يتم استخدام هوائ لقياس االشارات التردد فوق العاليه الناتجة من ا•

الجزئ

هوائي DFA 300

اساليب الكشف عن التفريغ الجزئ



تكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع 

T/F خريطه

التفريغ الخارجي إلى المرحلة Uعند الفازه خارجيلتفريغ التفريغ الخارجي

إلى المرحلة

موزعةصغيرةفراغات
تفريغ جزئ بين القضبانالتفريغ الخارجي إلى المرحلة

التفريغ 

الخارجي إلى 

المرحلة
التصنيفخريطة
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جودها يمكن استخدام هذه األداة لقياس التفريغ الجزئ ألي معده أثناء و➢

في الخدمه 

درجة يمكن استخدامها أيًضا للمراقبة شبه الدائمه ، مع الحفاظ على➢

.األمان المطلوبة

Ultra Wide bandاالستحواذ بيكون ➢

وس  للالب التوصيل بيكون عن طريق واي فاي او فايبر اوبتك او بلوت➢

توب

برنامج التشغيل سهل االستخدام➢

االختبار بيتم بشكل تلقائي مع سهوله إعداد التقارير➢

Aquila
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دد  محول تيار عالي التر

مم٣٩
محول تيار عالي التردد 

مم٧٨

دد  (HFCT)محول تيار عالي التر
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(  TEV)جهد األرض العابر



تحليل الغازات المذابه

قدره كشف عاليه بدقة فائقة•

جزء في المليون الغازات المذابه

٥ هيدروجين

١ الميثان

١ أول أكسيد الكربون

١ ثاني أكسيد الكربون

١ اإليثيلين

١ اإليثان

١ األسيتيلين

٦٠ األكسجين

٥٠٠ نتروجين



التفريغ الجزئي

العوازل/البوشنجات

التنك الرئيسي

نقطه التعادل

الغازات المذابه

التنك الرئيسي
تنك مغير الجهد عند الحاجه

بيانات التشغيل 

حطوه مغير الجهد

االحمال

الجهد

درجه الحراره

حاله المراوح

مستوي الزيت

تيار التسريب من البوشنجات

الثانوي و الثالثي, الملفات األبتدائي

مايمكن مراقبته(Power factor)لقياس معامل الفقد

درجات حراره الزيت

الجو/ درجه حراره المحيط

تيار الحمل

تيار الفصل

كفاءه التبريد 

حساب العمر االفتراضي للمحول
(IEC60076-7)

وضع مغير الجهد

التفريغ الجزئ 

معامل القدره للعوازل

(TrafoNova)المراقبه المستمره 



(Trafonova)المراقبه المستمره



مراقبه التفري    غ الجزئ للمحول

حساسات العوازل

حساسات جسم المحول الرئيسي

(Trafonova)المراقبه المستمره

TD-Sensor

UHF drain valve probe
HFCT UHF sensor



(Trafonova)المراقبه المستمره
انذار مبكر لوجود مشكله

تحديد المشكله

ي لقياس الهيدروجين و الرطوبه ف

د الزيت باالضافه الي اول اكسي
الكربون

غازات باالضافه الي الرطوبه9قياس 

لقياس الهيدوجين و الرطوبه

لقياس الهيدروجين واول اكسيد الكربون

الميثان و االسيتلين و االثيلين و الرطوبه



ي نفس المحطه
مراقبه مجموعه من المحوالت فن

مراقبه حاله و اداء المحوالت علي مستوي المحطه

MODBUS/OPC-UA

MODBUS/DNP3/IEC
TCP/IP

MODBUS/DNP3/IEC
TCP/IP

TiSCADA



االختبارات  الكهربائية بفصل المحول

قياس عازلية الملفات

قياس نسبة التحويل

قياس مقاومة الملفات

قياس تيار الالحمل

قياس معامل القدرة

(SFRA)تحليل استجابة تردد المسح

(Leakage reactance)مقاومه التشيب 



قاعده بيانات دوبل المركزيه

قاعده بيانات دوبل المركزيه

االختبارات الكهربيه 

للمحوالت
تحليل زيت المحوالت يهاختبارات المفاتيح الكهرب

المراقبه الدوريه تحت 

الجهد

مقاومة ,عازلية الملفات

,تيار الالحمل, الملفات
معامل القدرة

ابة استجتحليل

تردد المسح 
SFRA))

الغازات 

المذابه
TDR900 

TDR9100  
PDS

DFA300
LCM500

اغراض احري

ملفات الكيماويصور

Cigre TB 445

Cigre TB 660

ويضاف كل عام حوالي 

نتيجة اختبار 100000
جديدة 



كيفيه االستفاده من بيانات المراقبه المستمره  و نتائج االختبارات

بعد إنشاء قاعدة بيانات مركزيه للبيانات 

كيفية االستفادة من هذه البيانات؟•

و كيف يمكن التعرف من نتائج االختبارات علي مخاطر االعطال و احتماليه فشل المحوالت •

و االهم هو كيف يمكن تحويل هذه النتائج و المعلومات الي قرارات صائبه•

(Health Index)مؤشر صحه األصول 



( Asset Health Index)مؤشر صحه األصول ✓
تحويل جميع البيانات و نتائج االختبارات الي مؤشر يعبر عن حاله و اداء المحول

(Asset Risk Index)مؤشر مخاطر االصول ✓

تحويل جميع مخاطر فشل المحول الي مؤشر يعبر عن خطوره فشل او عطل المحول  

لتقييم هذه المخاطر55002يتم استخدام االيزو  

تخطيط صيانه واحالل األصول✓

اداره االصول



شعبية واسعة ARI))ومؤشر مخاطر االصول (AHI)يكتسب استخدام المؤشرات النوعية مثل مؤشر صحة االصول •

عندما يتعلق األمر بجداوله الصيانات واستراتيجيات االستبدال و االحالل

•AHI هو درجة يتم تعيينها لكل محول بناًء على البيانات المتاحة ، والتي تشير إلى حالة كل محول

Cigre TB 761

طوليتم دمج جميع البيانات لكل محول معًا إلعطاء رقم يعكس حالة كل محول في األس،مع مؤشر صحة االصول•

مؤشر صحة االصول 



:يعتمد حساب المخاطر علي

تقدير العواقب الناتجه عن فشل محول القدره•

لكل محولباالعتماد علي مؤشر االداء(: (POFحساب احتماليه الفشل •

مؤشر مخاطر االصول



مصفوفه قياس المخاطر



مصفوفه قياس المخاطر



امج التشخيصية لحفظ و تحليل ن تائج التر
الغازات المذابه و الكيماويه 

من المعامل•

Myrkosاو من جهاز •

©2019 Doble Engineering Company. All Rights Reserved 

:الفوائد 
مركزية بيانات اختبارات الزيت لسهولة الوصول إليها•

(  الكيماوي)وجودة الزيتتحليل بيانات الغازات المذابه •

تنبيه مستخدمي البرنامج بالبريد الكتروني عند تجاوز نتائج الزيت مستويات الخطر•

مهندسي الصيانه و المديرين, الفنيين, ينظم تداول المعلومات و اوامر العمل بين المعامل•

INSIDEVIEW® علي نظرة عامة



مقارنه حاله المحوالت في الشبكه▲

إستخراج تقارير مفصله عن حاله ▲

الغازات المذابه و جوده , ورق العزل

الزيت

اء تشمل هذه التقارير التوصيات بن▲

علي الخبرات المتركمه لدوبل في 

تحليل الزيوت

INSIDEVIEW® تقييم شامل لمحوالت الشبكه



العتبارتقييم تدهور حالة محوالت القوي هي عملية معقدةهناك العديد من المعايير التي يجب اخذها في ا•

:اهميه وجود ادوات للمساعده في عمليه التقييم و تحديد المخاطر•

لتحديد اولويه الصيانه•

وضع خطط طويله و قصيره المدي لعمليات االستبدال و االحالل •

الختام



mkhalil@doble.com

و سئلةاأل
االستفسارات

شكرا

mailto:bsnyder@doble.com

