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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                    

 

 مقــــدمة

املرسلني سيدنا األنبياء واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 

 . حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

نعلم علم اليقني انه ال ميكن والكهرباء  اخرتاع  ناإلنساإن من نعم اهلل على 

 . لو مل تكن الكهرباء معروفة التقنية احلديثةمن  طوريأن  اإلنسان

 وأماكنمن تساؤالت واستفسارات عن املولدات االحتياطية  مايرتددولكثرة 

تسليط الضوء بهدف  وقد أعدت هذه املتطلباتتركيبها وطريقة تشغيلها 

اليت يلزم تامني مولد  واألماكنعليها لتعرف لقة االحتياطية على مولدات الطا

لتلك  التشغيليةباملولد واملدد  إيصاهلاالواجب  األنظمةوكذلك  احتياطي بها 

التخزين الكهربائي بني املولدات وبطاريات  التشغيليةاملولدات والعالقة 

يحيه وكذلك خزانات الوقود ورسوم توض اتالتشغيل ومواصفات غرف املولد

 اآلمنللتشغيل  أوليه إرشادات وأخريًاالوقود  اتغرف املولدات وخزان ألبعاد

 .,,, .بهدف الصيانة الدوريةوصيانة تشغيل املولدات 

 واهلل ولي التوفيق,,,,
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 :املولد االحتياطي

 القدرةالكهرباء فهي توفر  إلنتاج ميكانيكية هو آلهاملولد الكهربائي 

املنزلية  األدواتيف املصانع وتضيء املصابيح وتشعل  اآلالتالكهربائية  اليت تدير 

أو يكون صغري احلجم ميسك باليد  أنميكن ولفظ الدينامو على املولد  أطلقوقد 

كون كبري احلجم اكرب من حجم منزل ويقاس حجم املولد بالكيلو وات حيث ي

 .وات 0111يساوي الكيلو وات الواحد 

وقد تصمم  (D.C) هاملولدات ممكن تكون واحد فاز وتنتج كهرباء مستمر أنواع

 .كما يتضح من الصوره  (A.C)وتنتج تيار متناوب هذه املولدات 
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ميكن استخدام مولد كهربائي يعمل مبحرك ديزل أو بنزين وذلك كمصدر تغذية 

ملولد بشبكة التغذية يتم وصل ا, احتياطي يف حال انقطاع التيار الكهربائي

ملا هو مطلوب تشغيله يف احلاالت الطارئة  التشغيلي االختيارمن خالل الكهربائية 

 واألنظمة املهمة األخرى يف املبنى واملصاعد  ونظام اإلطفاءنظام اإلنذار ومن ذلك 

  ((A.T.Sبواسطة معدات حتويل آلية املولد االحتياطي  إىلويتم التحويل 

Transfer Switch) ِ (Automatic   قوم ي األوتوماتيكي حيث  التحويلمفتاح

ومصدر التغذية ,بتشغيل املولد االحتياطي يف حال انقطاع التيار الرئيسي 

اجلهد  أنالكهربائي يف األحوال االعتيادية من الشبكة العامة للكهرباء حيث 

 .هريتز ( 61اىل51)فولت والرتدد من ( 221أو 027)الكهربائي املتوفر 
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قواعد تامني  احلريق والئحة اليت حددتها لوائح السالمة والوقاية  من األماكن

 أنواليت جيب  هـ 05/2/0410وتاريخ  27قم ر الصادرة بالقرار االحتياطيةصادر امل

 :يركب بها مولد احتياطي كالتالي

 :التالية األماكنجيب تامني مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية يف    

 .ني الشريفنياحلرم ( أ)

 .املستشفيات  ( ب)

 .حمطات ضخ مياه اجملاري-حمطات ضخ مياه الشرب( ج)

 .والالسلكيةمراكز االتصاالت السلكية ( د)

 .اآلليمراكز احلاسب ( هـ)

من مخسني شخصًا فيها  أكثرالتجمع اليت حيتمل تواجد  أماكن( و)

 (ملغلقةالرياضية ااملالعب )العامة وصاالت العرض  واملتاحف كاملكتبات 

 وكذلك والصاالت العامة بالفنادق الكبرية وقاعات االجتماعات واحملاضرات

 .احلجاج والفنادق إسكانمباني 

خمازن التربيد كمستودعات اللقاحات وبنوك الدم وخمازن األغذية املربدة (ز)

 .واملثلجه

والطريان  جملس الوزراء واهم أقسام وزارتي الدفاعمثل املباني اهلامة (ح)

لداخلية ومراكز عمليات الدفاع املدني واملطارات ومراكز الشرطة ومبنى وا

 .اإلذاعة والتلفزيون وغريها من األماكن اليت حيددها وزير الداخلية

 .املصانع اهلامة اليت حتددها وزارة الصناعة والكهرباء(ط)

أية أماكن أخرى حيددها وزير الصناعة والكهرباء بعد االتفاق مع وزير (ي)

ذات طابع خاص  مثل مكاتب املشاريع املؤقته وخيام كمباني  اخليةالد

االحتفاالت واملناسبات واملالهي وصاالت األلعاب وأماكن جتمعات الفعاليات 

 .  اخلاصة وغريها من األنشطة واملنشآت املماثلة
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 باملولد االحتياطي  اإيصاهل اليت يتطلب االمر األنظمة

 .رات واملخارج ومهابط الطائراتيف املم  الطوارئمصابيح  .0

 (B.M.S()Building Management System)املبنى  إدارةنظام  .2

التهوية  وأنظمةالدخول  وأنظمة األمنية واألنظمة اإلنذار أنظمةويشمل 

 .والتكييف 

 .مضخات مكافحة احلريق .3

 .الدفاع املدني الستخدام رجال مصعد واحد على األقل يف املباني  .4

يتطلب طبيعة استخدام املنشأة وخطة التشغيل يف احلاالت  أخرى أنظمة أي .5

 .الطارئة

 املدة التشغيلية للمولدات االحتياطية

عديدة وذلك تبعًا للفرتة الزمنية اليت ( Classes)تصنف املولدات إىل  مستويات

ساعات, 3نصف ساعة, )تصنف خالهلا عند انقطاع التيار الرئيسي, مثل 

 .(ساعة, عدة أيام24

 ( (A.T.Sالطاقة االحتياطية إىلنيف التشغيلي للتحويل االتوماتيكي التص

Switch)   Transferِc Automati) 

 

  
من  للتحويل تبعًا للفرتة الزمنية املسموح بها ( Types)وُتصنف إىل  مخسة أنواع

 :ي الاملصدر الرئيسي للتغذية إىل املصدر االحتياطي, هذه األنواع كالت

 1تحويل آنيةمدة ال(: U)نوع  .0

 1ثانية( 01)مدة التحويل (: 01)النوع  .2
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 1ثانية( 61)مدة التحويل (: 61)النوع  .3

 1ثانية( 021)مدة التحويل (: 021)النوع  .4

يكون التحويل يدويًا, بينما األنواع السالفة  (:manual)(M)النوع .5

 1الذكر التحويل فيها آليًا 

 :التشغيل الكهربائيريات دات االحتياطية وبطالالعالقة التشغيلية بني املو

 جمموعة من اخلاليا الكهربائية يتوّلد عنها التّيار :تعريف البطاريات

 .ةكيميائيائي من تفاعالت بالكهر

  :البطاريات اجلافة 

البطارية من  تكونسالب وت خراآلموجب وأحداهما  للبطاريات اجلافة طرفان

طار اإل ربون ميألقضيب من الك هإطار أسطواني من الزنك يوضع عند حمور

الطرف "خيرج التيار من قضيب الكربون  ,األسطواني بعجينه كيميائية 

إىل الدائرة اخلارجية ثم يعود إىل إطار الزنك الذي ميثل الطرف " املوجب 

 .    السالب 

 
  تولد الطاقة الكهربائية يف بعض جمموعة من األوعية: البطارية الكهربائية 

 .املصابيح, وغريها أجهزة الراديو, ويف السيارات, ويف بعض أنواع                     

 :البطارية السائلة 

ومنها بطاريات السيارات , وتتكون من عدة ألواح من الرصاص توضع يف إناء من 

ولذلك تسمى , البالستك ويوضع يف اإلناء حامض كربيتيك خمفف سائل 

عملية التفاعل وهذا النوع من على إمتام  واحلامض يساعد ,بالبطارية السائلة

  التواليويف حالة ربط بطاريات على .....فولت  {02} ًاعالي ًاالبطارية يعطى أمبري

  ...فولتات أعلى إىلميكن رفعها 
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لتشغيل االنظمة املطلوبة وفقًا  احتياطي جيب توفري مصدر تغذية كهربائي 

 (UPS)مساعدة بطاريات احتياطية ريوفت لطبيعة االستخدام اضافة اىل ضرورة 

((uninterrupted power supply  تقوم بتوفري التيار الالزم خالل  فرتة

أجهزة لضمان تشغيل  التطبيقات أجزاء من الثانية بعض وجيزة التتعدى يف 

 االنظمةبدياًل للمولد الكهربائي وإمنا مساعدًا له يف تزويد ليست والنظام 

زم حلاجة املولد لبعض الوقت للبدء بالعمل ومن ثم توليد بالتيار الكهربائي الال

 .الكهرباء من  املولد 

 غرفة املولد االحتياطي

منشأة هلذا الغرض من مواد الطاقة االحتياطية ان تكون  مولد يشرتط يف غرفة   

ساعات ومعزولة عن البناء كوحدة مستقلة اومة للحريق ملدة ال تقل عن أربع مق

 : ويشرتط فيها ما يلي  (طاع حريق مستقلق)مانعة للحريق

 . املبنى املستخدم خارجيكون مدخلها من  .0

 . ال تتصل أي فتحات موجودة فيها بأي قسم من البناء  .2

ختصص حفرة حتت املولد لغرض جتميع الزيت يف حالة تسربه حبيث تكون  .3

 . سهلة التفريغ والتنظيف 

 .لالشتعال مقاومللتربيد  يستحسن يف هذه احلالة أن يكون الزيت املستخدم .4

 . جيب توفري تهوية منفصلة للغرفة  .5

املولد الكهربائي جبهاز مانعة صواعق حسب ماورد اخلاصة بتزود الغرفة  .6

 .إذا كانت يف مكان مرتفع ومنفصل عن املبنى ((NFPA780بالكود 

للتـيار الكـهربائي ع أي تسرب ـملنوخزانات الوقـود دات ـزم تأريض املولـيل .7

باألرضي اخلاص باملبنى شريطة أن ال يتجاوز مقاومة يتم ربطة  حبيث

 .أوم 5األرضي 

 إطفاءنظام )الالزمة حسب اشرتاطات الدفاع املدني اإلطفاءتوفري معدات  .8

حسب دليل املنظمة  water mistكنظام الضباب املائي (تلقائي مناسب

 االشرتاطاتوحسب الئحة (NFPA750)الدولية للوقاية من احلريق 

 . واإلنذار اإلطفاء مبعدات اخلاصة
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يكون مولد الطاقة الكهربائية االحتياطي مزودا بقاطع ملنع تسرب  أنجيب  .9

 Electric leakage circuit breaker))(E.L.C.B)التيار الكهربائي 

 .مللي أمبري 31على أن يتم معايرته على 

  .ية يف أماكن بارزة توضع املفاتيح ولوحات التوزيع الفرع .01

ضع املفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسية يف مكان مناسب يوافق عليه يو .00

 : الدفاع املدني ويشرتط فيه 

  أن يكون قرب املداخل الرئيسية . 

  يفضل أن يكون يف غرفة معزولة عن البناء ومفتوحة للخارج. 

جيب وضع اللوحات واإلشارات املميزة للداللة على مكان املفاتيح الرئيسية  .02

 . عية مع توضيح جمال واستعمال كل منها والفر

 :خزان الوقود

املولد قدر املستطاع  غرفةد خارج ب خزان الوقود اخلاص بتشغيل املوليتم تركي

 الطوارئيف حاالت وتكون سعته كافية للتشغيل , وحتت سطح األرض أن أمكن 

تيادي ويف حالة تشغيل املولد لساعات العمل االع,الطارئحسب متطلبات التشغيل 

وتطبق علية الشروط الوقائية  جيب ان يكون خزان الوقود منفصاًل عن غرفة املولد

 .لدفن خزانات الوقود
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وبإتباع توصيات ,واجلدول التالي يوضح األبعاد املختلفة للغرفة بناءًا على قدرات املولدات 

 31املولد فلو كانت قدرة املولد  حيث تعتمد أبعاد الغرفة على قدرة, األملانية  Simens شركة 

م 5كيلو فولت فان أبعاد غرفة املولد جيب أن تكون من ضمن الشرحية األوىل حيث طول الغرفة 

 ,,,, م وهكذا0.2م وعرضه 2م وطول باب الغرفة 3م وارتفاعها 4وعرضها 
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 (بالتشغيل والصيانهللمختصني )وصيانة املولدات الكهربائية إرشادات للتشغيل اآلمن 

 :التشغيل:أوال 

 1التأكد من مستوى الديزل باخلزان الرئيسي ونظافته ووصوله خلزان املولد -0

 1(هل هي مثبته وهل هي مبستوى افقي)التأكد من مستوى املاكينة  -2

 1التأكد من مستوى ماء الرديرت ووجود مانع الصدأ  -3

 1التأكد من عدم وجود تهريب زيت أو ماء  -4

 1ونظافته  ءالكشف على فلرت اهلوا -5

 1الكشف على فالتر الزيت والوقود ونظافتها واستبداهلا عند احلاجة  -6

 1التأكد من أن السيور مشدودة وحبالة جيدة  -7

 1التأكد من أصابع البطارية وأنها مشدودة وحبالة جيدة  -8

 1التأكد من أن القاطع الكهربائي للمولد مغلق  -9

أكد من أن قواطع مجيع األمحال من مكيفات وكشافات وسخانات الت -01

  1مغلقة

أو أي او اية اجسام موصلة للكهرباء مفكات  التأكد من عدم وجود  -00

 1أجسام أخرى على املولد 

السلك الواصل بني جسم املولد )التأكد من سالمة توصيل السلك األرضي  -02

 (.واألرض

 :ثانيًا بعد التشغيل 

 1دقائق ( 5)تشغيل املولد بدون أمحال ملدة يتم  -0

 1التأكد من ضغط الزيت  -2

 1التأكد من درجة حرارة املولد وعدم ارتفاعها عن الدرجة املسموح بها  -3

 1تز ريه( 61)فولت وذبذبة ( 221)مالحظة استقرار جهد املولد على  -4

 .ل بالتدريج بعد ذلك يتم فتح قاطع املولد وبعده يتم فتح قواطع األمحا -5

 :ثالثا طريقة إيقاف املولد 

 .فصل قواطع األمحال بالتدريج  -0

 .فصل قاطع املولد  -2

دقائق وذلك إلعطاء ( 5)يرتك املولد يف وضع التشغيل بدون أمحال ملدة -3

 1الفرصة للماكينة بالتدرج
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 .ينظف املولد وتشد الصواميل والسيور يف حالة ارختائها  -4

على املولدات من قبل القسم املختص بالقطاع كل ضرورة الكشف  -5

أسبوعني لتسجيل املالحظات العامة عليها وإجراء الصيانة الوقائية إذا لزم 

 1األمر 

 :مالحظات 

 .أي توقف باملولد أو حدوث عطل طارئ تسجيل جيب  -0

 .احلرص على أن تكون غرف املولدات نظيفة ومرتبة -2

غيل املولدات ومتابعتها حسب اإلجراءات خيصص لتش خمتص ضرورة وجود  -3

 .املوضحة بعاليه

ضرورة تفقد حالة املولدات والغرفة املخصصة هلا من قبل القسم املختص  -4

بالقطاع كل أسبوعني لتسجيل املالحظات العامة عليها وإجراء الصيانة 

 .الوقائية إذا لزم األمر
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 املراجع

 املهندس امحد عبداملتعال  تأليف-ات الديزل املولدات العاملة مباكين .0

 (.4املوسوعه العلمية يف الرتكيبات الكهربائية رقم )

 .غسان محد  تأليف الدكتور الشامل يف احلماية من احلريق  .2

الصادرة من  األولمتطلبات الوقاية للحماية من احلريق يف املباني اجلزء  .3

 .2113دول جملس التعاون اخلليجي عام 

 من وزارة املياه والكهرباء الصادرة واعد تامني املصادر االحتياطيةالئحة ق .4

 العامة للتشغيل والصيانة اإلدارةدليل حتقيق الصيانة الوقائية الصادر من  .5

 .باملديرية العامة للدفاع املدني

 .على الشبكة العنكبوتيهيف هذا اجملال اليت نشرت  األحباثبعض  .6

7. NFPA750),(NFPA70)),((NFPA780(ة الوطنيةاألمريكمعيةاجل

 (National Fire Protection Association()للحماية من احلريق
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 خامتة

يهدونا  أنيبخلوا على  يتقبلوا هذا اجلهد املتواضع وان ال أننتمنى من العاملني 

باًل ه اجلوانب الفنية مستقمبالحظاتهم وجتربتهم الفنية التطبيقية ملا فيه تطوير هذ

بعد  وإضافةمراجعة  إىلوليتذكروا أن هذا هو اإلصدار الفين األول وحيتاج 

 .التطبيق

 :وميكن استقبال أي اقرتاح على العنوان التالي 

 1004627691العامة للسالمة  اإلدارةفاكس 

 alsager998@hotmail.com:أو على اإلمييل التالي

 Abdullah16a@hotmail.com:مييل التاليعلى اإل أو

 ولكم حتياتنا

 اإلدارة اهلندسية لسالمة املنشآت

 الكهربائيةشعبة السالمة 

 


