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GE
Digital Energy

المحوالت
 ثالثي الوجه بما يصل إلى 1500 ميجا فولت أمبير

Primary PlusTM
باستخدام مجموعة الحلول سابقة التجهيز 

 تتكامل حلول primary plus الرقمية مع معدات XD|GE األساسية بتزويد الشبكات بخواص المراقبة و الوقاية 
والتشخيص واالتصال. 
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محول بجهد 800 كيلوفولت في شيانغجيابا، شنغهاي

ألكثر من قرن مضى، اعتمدت المنشآت حول العالم على منتجات وخدمات شركة GE لزيادة اعتمادية 
نظام الطاقة وتحسين مرونة الشبكة واستجابتها. وباعتبارها رائدة عالمًيا في منتجات وخدمات البنية 
األساسية للشبكات، فإن GE تدعم مجموعة واسعة من تطبيقات الوسائل بدًءا من المحوالت والتشغيل 
السالمة وقوة  الذكية، مما يمنح مزيًدا من  التوزيع والعدادات  الفرعية وحتى شبكات  للمحطات  اآللي 

االتصال واألمان المعزز. 

ومن خالل تحالفها مع ®XD Electric، فإن GE قد وسعت من مجموعة خدماتها لتتضمن معدات 
الطاقة ذات الجهد بالغ العلو والجهد فوق العالي، مما يتيح استخدام أعلى مستويات جهد النقل في العالم. 

ُتعد شركة XD Electric أحد أكبر مصنعي المعدات األساسية المخصصة للبحث والتطبيق والتطوير 
الخاص بمعدات نقل الطاقة ذات الجهد العالي وفوق العالي. ُتعد XD Electric كذلك واحدة من رواد 
مصنعي محوالت الجهد العالي في الصين مع إمكانات تصميم من الطراز العالمي وقاعدة تركيب كبيرة 
أن  كما  بأنها راسخة  تتسم تصميماتها  والمستمر.  المتردد  التيار  لتقنيات   )UHV( العالي  فوق  للجهد 

لشركة XD قاعدة كبيرة ثابتة لتقنيات مختارة من محوالت الطاقة والمفاعالت.

توفر XD|GE مجموعة من منتجات المحوالت التي تقدم مجموعة متنوعة من مستويات الجهد والسعة 
لدعم أعلى مستويات الجهد المتاحة حول العالم. إن منتجات XD|GE مصممة لتلبية طلبات متنوعة 
للعمالء تتضمن محوالت مولدات الرفع )محول رفع الجهد( ومحوالت الخفض في المحطات الفرعية 
االنصهار  فرن  ومحوالت  المقّومات  ومحوالت  المستمر  العالي  الجهد  ومحوالت  الذاتية  والمحوالت 
والمحوالت  الطورية  اإلزاحة  ومحوالت  التوازي  على  والمفاعالت  الحديدية  السكك  جر  ومحوالت 

الجافة. 

مصممة ألداء محّسن
 XD|GE من خالل الوحدات التي تعمل في بعض أكثر البيئات الكهربائية طلًبا حول العالم، تصمم
وتقدم حلوالً تقنية توفر من خاللها أعلى مستويات األداء واالعتمادية لتلبية متطلبات التشغيل الخاصة 
بالعمالء. فقد طّور الجهاز الفني الكبير لدي XD|GE من الخبراء في هذا المجال وفي مختلف جوانب 
من  منتجاتها  لمجموعة  تصنيع  تقنيات  إلى  باإلضافة  وأثبت جدواه  ومتكامالً  متقدًما  تصميًما  الهندسة 

المحوالت بالكامل. 

الفائق  واألداء  العالية  المتطلبات  تخدم  لكي  وتقديمها،  تقنية  حلول  تصميم  على  تعمل   XD|GE  إن 
و االعتمادية لدي العميل.  

وقد أنتجت هذه األنظمة المتقدمة األولى في السوق والمنتجات المبتكرة التي تتضمن أول محول ذو قلب 
صلب مزدوج للجهد فوق العالي في العالم بجهد 1000 كيلوفولت، 1000 ميجا فولت أمبير.

قدرة رافعة تصل إلى 800 طن في ميناء التصدير

ثورة في قطاع محوالت الجهد العالي

المحوالتالمحوالت المحوالتالمحوالت



المزايا األساسية
إن جهود تطوير المحوالت والمفاعالت تركز دائًما على مضاعفة األداء من أجل:  

التفريغ 	  بدء  منع  في  والمساعدة  المعزولة  البنيات  في  الكهربائي  الضغط  تقليل 
الجزئي

وتحليل 	  متعمقة  دراسات  من خالل  الملفات  على  الجهود  توزيع  سمات  تحسين 
األداء

تقليل تسرب التدفق والتحكم في الكثافة وفقدان التيار المتسرب	 

التحكم في الحرارة الزائدة لموصالت التيار العالي من خالل إعادة تصميم البنية 	 
وترتيب الموصالت

تحسين اعتمادية تشغيل المحوالت من خالل زيادة قوة تحكم ملفات دائرة القصر	 

الوسائل 	  تحليل  المحول من خالل  قلب  المستمر على  التيار  انحياز  تأثير  تقليل 
المستخدمة حالًيا

تقليل مستويات الضوضاء، حتى 65 ديسيبل، باستخدام تقنية التكديس المتقدم للقلب 	 
الصلب

تحسين دورة زيت العزل و التبريد لخفض حرارة الملفات	 

تحسين تصميم الخزان لتلبية متطلبات قوة النقل و/أو تجاوزها	 

األساسية.  معداتها  جميع  على   Primary PlusTM تقنيات   XD|GE  تقدم 
ُتعد Primary Plus مجموعة حلول سابقة التجهيز والتي تزّود المرافق والمنشآت 
الفرعية  المحطة  بإنشاء  المرتبطة  والعمالة  الوقت  تقليل  بوسائل  الكبيرة  الصناعية 

والتوسيع، وفي الوقت ذاته تستخدم التقنيات والمنهجيات المألوفة للموارد الحالية. 

تتضمن حلول XD|GE التي يتم تركيبها وتهيئتها داخل المصنع ما يلي:

استخدام معدات رقمية الستبدال المعدات التي تتطلب عمالة كثيفة واإلقالل من 	 
التوصيالت بالواجهات المادية الموحدة واالتصاالت الرقمية المفتوحة 

أنظمة الحماية الكهربائية التي تتيح مراقبة الظروف الخاطئة وكيفية التفاعل معها 	 

مراقبة المحوالت وتشخيصها للتنبؤ بالمشكالت وإدارة األداء بشكٍل استباقي	 

الالسلكية 	  الراديو  أجهزة  تتضمن  للصدمات  ومقاومة  آمنة  أساسية  بنية  أجهزة 
وأجهزة إرسال األلياف الضوئية ومحوالت إيثرنت

Primary Plus

النظام األساسي للتقنية المتقدمة
لقد طّورت XD|GE نظاًما متقدًما ثالثي األبعاد للهندسة بمساعدة الكمبيوتر )CAE( للتصميم ثالثي 
األبعاد للمحوالت والمحاكاة ثالثية األبعاد للتجميع واإلنشاء السريع للرسومات الهندسية. يجري نظام 
CAE ثالثي األبعاد تحسين التصميم وتحليل المجال الكهربي والكهرومغناطيسي والتصميم الحراري. 

ويعمل هذا على ضمان االعتمادية العالية في محوالتنا والمفاعالت على التوازي.

وقد تم استخدام نظام CAE ثالثي األبعاد في تطوير وتصنيع جميع المحوالت، بما في ذلك:

المحوالت والمفاعالت على التوازي بجهد 750 كيلوفولت و1000 كيلوفولت 	 

 المفاعالت على التوازي بجهد 500 كيلوفولت، 50 ميجا فولت أمبير تفاعلي و750 كيلوفولت، 	 
140 ميجا فولت أمبير تفاعلي 

كيلوفولت	  و800±  كيلوفولت   500± بجهد  المستمر  التيار  المستمر  التيار  تطبيقات   محوالت 

المحوالتالمحوالت المحوالتالمحوالت
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محوالت القوى الكبيرة
تقدم XD|GE مجموعة واسعة من محوالت الطاقة بتصنيفات ثالثية الوجه تبدأ من 20 وحتى 1500 
ميجا فولت أمبير، وتصنيف جهد يبدأ من 69 كيلو فولت أمبير ويصل إلى 765 كيلوفولت، وتصنيفات 
ثالثية  الذاتية  المحوالت  وتتوفر  فولت.  كيلو   1000 أمبير،  فولت  ميجا   1000 الوجه حتى  أحادية 
األوجه بتصنيفات حتى 765 كيلوفولت، 1500 ميجا فولت أمبير، ومحوالت ذاتية أحادية الوجه حتى 

1000 كيلوفولت، 1500 ميجا فولت أمبير.

ُيعد محول رفع جهد المّولد مكون أساسي لنظم الطاقة الكهربائية. إن محول المّولد، الذي يتم تصميمه 
رائع  بأداء  ويتميز  الطاقة  توليد  متطلبات  مع  كامل  بشكل  يتوافق   ،XD|GE بواسطة  وتصنيعه 
والتحمل  الجزئي  التفريغ  وانخفاض  الضوضاء  وانخفاض  المفقودة  الطاقة  لقلة  استثنائية  واعتمادية 

العالي لتيار القصر الكهربي.

كما أن حجم وأداء محوالت الطاقة المتاحة من XD|GE هي األفضل على مستوى العالم، مثل أول 
محول ذاتي عالي المقاومة تم تركيبه في الصين بجهد 1000 ميجا فولت أمبير / 500 كيلوفولت، 

وهو األول من نوعه.

توفر XD|GE مجموعة واسعة من المنتجات التي تتماشى مع العديد من أنواع أجهزة الطاقة الحرارية 
وأجهزة الطاقة المائية، والتي تتضمن تكوينات تتراوح بين 200 مليون ميجاوات و250 ميجاوات 

و300 ميجاوات و600 ميجاوات. 

لتلبية متطلبات محددة، يتوفر لدى العمالء المرونة لتخصيص محوالتهم. تتوفر مجموعة متنوعة من 
الخيارات، تتضمن ما يلي:

أنظمة 	  تتوفر  معتمدين.  المغيرات off load و on load من موردين  من  متنوعة  مجموعة 
التحكم والمراقبة للمغيرات والتي تسمح بالتشغيل المتوازي والتحكم عن ُبعد

المعدنية 	  البطانات  مراقبة  تتضمن  والتشخيص،  المراقبة  خيارات  من  واسعة  مجموعة  تتوفر 
وتحليل الغازات المذابة ودرجة حرارة البقعة الساخنة في الملفات والبقعة الساخنة في الزيت وكل 

من التفريغ الجزئي للتردد فوق العالي والترددات فوق السمعية

تتوفر العدادات من مجموعة متنوعة من الموردين. تتضمن الخيارات المتاحة عدادات تناظرية 	 
باإلضافة إلى عدادات رقمية والتي تعمل مع أنظمة المراقبة عن ُبعد

تتوفر أجهزة تخفيف الضغط مع مدير تدفق الزيت أو بدونه والذي يمكن توجيهه نحو أسفل الخزان	 

داخل 	  النيتروجين  تطلق  التي  الحرائق  إطفاء  أنظمة  إلى  باإلضافة  بوخلز  الوقاية  أجهزة  وتتوفر 
الخزان وتغلق الصمام عند اكتشاف أحد األحداث 

كما تتوفر كذلك أنظمة المحافظة على الزيت المعتادة المستخدمة في المحوالت. ويتوفر أيًضا واقًيا 	 
متعرًجا من الصلب الذي ال يصدأ يتحرك ألعلى وألسفل لئال يترك متنفًسا أو فجوة هوائية 

وتتوفر أنظمة التبريد التي تستخدم المبادالت الحرارية والمراوح ومضخات الزيت وسوائل التبريد 	 
من موردين معتمدين

تتوفر مياه التبريد لمحوالت المقّومات وتطبيقات الطاقة الكهرومائية. يمكن التحكم في المبادالت 	 
الحرارية ليتم تشغيلها بالتعاقب مع زيادة درجة الحرارة

تصميم المحول مزدوج االنقسام وتطبيقه مع المولدات

الطاقة وتجاوزها، فإن XD|GE قامت بتصميم وتصنيع محوالت  لتوليد  المحوالت  لتلبية متطلبات 
القصر  دائرة  تحمل  القدرة على  التصميم  هذا  يعزز  منخفض.  ذات جهد  االنقسام  مزدوجة  محورية 
للمحول والمحول الذي قيد التشغيل/االحتياطي المستخدم في محطة الطاقة. وتغطي فئة الجهد النطاق 
من 35 كيلوفولت وحتى 500 كيلوفولت مع نطاق سعة يتراوح من 31.5 ميجا فولت أمبير إلى 130 

ميجا فولت أمبير. 

وسيتم تصميم البنية بالمقاومة المحددة بواسطة العميل، مما يوفر قدرة عالية على تحمل قوة تيار القصر 
واإلمداد بطاقة يمكن االعتماد عليها.

المفاعالت
ُتعد المفاعالت على التوازي من األمور األساسية في مجموعة منتجات XD|GE، مع تركيب أكثر 
العالم. وكجزء من  من 600 وحدة منها، بجهد 500 كيلوفولت أو أكثر، في مناطق متنوعة حول 
ت  ا ر د  مبا
على  المفاعالت  الشاملة عن  األبحاث  أحد  نتيجة  كانت  فقد  المنتجات،  لتحسين  المستمرة   XD|GE
التوازي هي الحصول على تصميم محّسن للقلب. أدت هذه التحسينات إلى تقليل إجمالي الفقد إلى أقل 
من 100 كيلو وات،  مما أدى إلى انخفاض كبير في ارتفاع درجة الحرارة الجزئي. باإلضافة إلى 
مستويات  أعلى  تمكين  على  يعمل  مما  القلب،  واهتزاز  ضوضاء  في  انخفاضات  هناك  فإن  ذلك، 
 . ية د عتما ال ا

محوالت الطاقة والمحوالت الذاتية والمفاعالت

محول اختبار بجهد 610 ميجا فولت أمبير، 1700 كيلوفولت

المحوالتالمحوالت
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وتتوفر مفاعالت التمهيد، المستخدمة في أنظمة تيار الجهد العالي المستمر بجهد يصل إلى 800± 
كيلوفولت تيار مستمر وقد تم تطويرها في كل من نوَعي التصميم سواء المملوءة بالسائل والجافة. يمكن 

تخصيص المفاعالت المملوءة بالسائل باستخدام العديد من الخيارات المتاحة لمحوالت الطاقة.

و1000  كيلوفولت   35 بين  تتراوح  جهد  بتصنيفات  الوجه  أحادية  التوازي  على  المفاعالت  تتوفر 
كيلوفولت مع تصنيفات ميجا فولت أمبير تفاعلي تصل إلى 20 و30 و40 و50 و60 و70 و100 
و140 و240 و320 ميجا فولت أمبير تفاعلي. تتوفر المفاعالت على التوازي ثالثية الوجه بتصنيفات 
جهد تتراوح بين 35 و400 كيلوفولت مع تصنيفات ميجا فولت أمبير تفاعلي تصل إلى 20 و30 
و40 و50 و60 و80 و100 ميجا فولت أمبير تفاعلي. وتتوفر المفاعالت على التوازي أحادية الوجه 
بالقدرة على التحكم في التيار المتردد الخاص بمفاعله المجّزئ أو ثالثي الملفات لدعم الطاقة في نطاق 

150 وحتى 250 كيلوفولت للتركيب في المواقع النائية التي ال تتوفر بها الطاقة المحلية.

Rectifier Transformers محوالت المقّومات
يجب أن يتم تصنيع المحوالت الُمعدة لالستخدام في التطبيقات الصناعية لتحمل ظروف التشغيل والظروف 
البيئية القاسية والمفرطة. يجب أن يتم توفير تيار كبير إلى أفران الصهر الخاصة بمعالجة األلومينيوم والزنك 
العالي والجهد  الحراري  الدورية والضغط  العملية من خالل األحمال  يتم إجراء هذه  والكلور. ويجب أن 

المرتفع والظروف الحالية التي تتسبب فيها دوائر القصر في الفرن. 

توفر XD|GE محوالت مقّومات متقدمة ومقاومة للصدمات تلبي متطلبات التشغيل والمتطلبات البيئية 
الفردية للعمالء.

وُيعد توفير هذه المحوالت المتقدمة والمقاومة للصدمات مكانة فريدة لشركة XD|GE. يمكن توفير 
محوالت المقّومات بتصنيفات تتراوح بين 35 كيلوفولت و220 كيلوفولت، وبتصنيف يصل إلى 140 

ميجا فولت أمبير، وهو أحد أكبر التصنيفات في العالم. 

تتوفر تكوينات متنوعة للمحوالت، تتضمن: 

مغيرات tap changers التي تعمل مع زيادة الحمل أو انخفاضه	 
مقّوم جسري )bridge rectifier( ثالثي األوجه	 
محول المقوم ثالثي األوجه ذو خمسة أرجل على شكل نجمة دلتا مزدوجة	 
 	ODAF  ،OFAF  ،OFWF  ،ONAF  ،ONAN تتضمن خيارات التبريد

ُيعد المخطط أدناه نظرة عامة على سمات نموذج محول مقّوم كبير:

النوع
السعة 

)ميجا فولت 
أمبير(

جهد التيار 
المستمر
)فولت(

شدة التيار 
المستمر
)أمبير(

 عدد 
النبضات  

74 ميجا فولت 
أمبير/110 كيلوفولت

  7470045000 × 2 12

134.05 ميجا فولت 
أمبير/330 كيلوفولت

134123046000 × 212

70.5 ميجا فولت 
أمبير/220 كيلوفولت

7188034000 × 212

106.26 ميجا فولت 
أمبير/220 كيلوفولت

106122037000 × 212

140 ميجا فولت 
أمبير/220 كيلوفولت

140135044000 × 212

136.2 ميجا فولت 
أمبير/330 كيلوفولت

136130044000 × 212

Rectifier Transformers محوالت المقّومات

مفاعل على التوازي بجهد 240 ميجا فولت أمبير 
تفاعلي، 1000 كيلوفولت

محول مقّوم مزود بمغير مأخذ يعمل مع زيادة الحمل بجهد 110 ميجا 
فولت أمبير، 220 كيلوفولت 

المحوالتالمحوالت
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محوالت أفران االنصهار
لقد طّورت شركة XD|GE التقنية إلنتاج مجموعة متنوعة من محوالت أفران االنصهار، والتي 
تتضمن محوالت صهر الفوالذ ومحوالت للمغرفة ومحوالت لمغرفة المواد الخام الكبيرة. تتوفر 
أفران االنصهار من XD|GE باإلمداد بالتيار المتردد والتيار المستمر وبسعات تصل إلى 200 
ميجا فولت أمبير مع تصميم ذي قلب فردي بجهد 35 كيلوفولت وحتى 160 ميجا فولت أمبير مع 

سلسلة تنظيم الجهد وحتى 100 ميجا فولت أمبير وجهد أساسي يبلغ 110 كيلوفولت.

محول فرن االنصهار بجهد 90 ميجا فولت أمبير  

محوالت الجهد العالي المستمر
لقد صممت شركة XD|GE محول الجهد العالي المستمر على أعلى مستويات الجهد التي تبلغ 
±800 كيلوفولت وقد أنتجت عدًدا كبيًرا من تلك المحوالت. وقد تم تطوير تلك المحوالت لدعم 
مشروعات النقل بداية من محطات التحويل بجهد ±50 كيلوفولت من الجهد العالي المستمر وحتى 

±800 كيلوفولت من الجهد العالي المستمر.

في  كائنة  المستمر  العالي  الجهد  معدات  إلكمال  كبيرة  تصنيع  قاعدة  لديها   XD|GE شركة   إن 
العالي  الجهد  نقل  هندسة  مشروعات  جميع  في   XD مجموعة  اشتركت  الثمانينات،  فمنذ  الصين. 

المستمر المكتملة والجارية والتي يبلغ عددها ثالثة وعشرين )23( مشروًعا في الصين.

نطاق التصنيع لمستويات الجهد من ±50 كيلوفولت وحتى ±800 كيلوفولت:
نظام البحث والتصميم، محاكاة نظام التيار المستمر	 

صمامات الثايريستور	 

محول تحويلي ومفاعالت تمهيد وفالتر	 

مكثف مجّزئ، يعادل المكثف صمامات الثايريستور	 

 محول تيار مستمر بجهد 321 ميجا فولت أمبير، 500 كيلوفولت 
للتطبيقات التي تتطلب جهد عالي مستمًرا بتصنيف ±800 كيلوفولت

محول تيار مستمر بجهد 301 ميجا فولت أمبير، 500 
كيلوفولت لمحطات التحويل بجهد ±50 كيلوفولت

 محول تيار مستمر 

محوالت الجهد العالي المستمر وفرن االنصهار

المحوالتالمحوالت
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محوالت ملفات الزهر
ُيعد محول ملفات الزهر محوالً منخفض الضوضاء والفقد ومن النوع الجاف للراتينج المصبوب. يتم 
 )LV( المنخفض  الجهد  النحاسية وملف  بالموصالت  المزود   )HV( العالي  الجهد  لف كل من ملف 
المزود إما بالموصالت النحاسية أو الرقائق النحاسية وتعزيزها بواسطة ألياف زجاجية، ثم طرحها مع 

الراتينج في الفراغ.

سمات المحوالت الجافة:
إن للملفات قوة ميكانيكية عالية ولن يحدث تفريًغا جزئًيا	 

من 	  تشتعل  لن  لالشتعال،  قابلة  غير  الملفات  في  المستخدمة  والمواد  اإليبوكسي  راتينجات  إن 
الشرارة الكهربية، كما أنه لن تنبعث أية غازات سامة عندما يتم حرق الراتينج  

لن تمتص الملفات الرطوبة كما أن هناك طبقة واقية خاصة مضادة للصدأ تغلق القلب واإلطار. 	 

يعمل تحت نسبة رطوبة نسبية تبلغ %100 باإلضافة إلى الظروف المحيطة القاسية األخرى	 

القدرة على تشغيل الجهاز بدون التجفيف المسبق أو الفترات الطويلة لتعطل الخدمات 	 

قدرة على تحمل تيار القصر وقوة نبض اإلضاءة	 

الهواء 	  اإلجباري عن طريق  والتبريد   )AN( الهواء  التبريد بشكل طبيعي عن طريق  توفير  يتم 
)AF( كخيار لتحسين سعة التحميل الزائدة

أبعاد أصغر ووزن أقل وتوفير المساحة	 

تجويف صرف الزيت وأجهزة إطفاء الحرائق غير مطلوبة للتشغيل	 

التصميمات الخاصة:

برغم أن المحوالت الجافة من الراتينج المصبوب يمكنها تلبية طلبات معظم التطبيقات، إال أن هناك 
العزل ومحوالت  الوجه ومحوالت  أحادية  لتكون محوالت  يتم تطويرها  أن  تصميمات خاصة يمكن 

المقّومات ومحوالت التأريض والمحوالت ذات ترتيبات التفريع الخاصة.

محوالت جر السكك الحديدية
يناسب تطابق المقاومة ثالثية/ثنائية الوجه محول جر الربط المتوازن لتزويد السكك الحديدية بالكهرباء 
ظروف تشغيل عدة دوائر قصر وفترات قصيرة من زيادة الحمل بشكل مفرط والتحميل غير المتكافئ 

لألوجه الثالثة. 

وقد تم تحسين هذا النوع الجديد من محوالت الجر بشكل كبير في كل من البنية واألداء. 

تنتج شركة XD|GE مجموعة متنوعة من محوالت جر السكك الحديدية، تتضمن:

محوالت الجر المتوازن المطابقة للمقاومة	 

 	Vv محوالت الجر المزودة بوصلة

 vvvf محول جاف محول جاف بجهد 20 ميجا فولت 
أمبير، 35 كيلوفولت

محول جر  

المواصفات الفنية:

مستوى الجهد: 35-10 كيلوفولت

سعة الطاقة: 20000-30 كيلو فولت أمبير

نوع تنظيم الجهد: خارج الدائرة أو عند زيادة الحمل

نطاق التفريع: %5، 2 %2.5± )أو حسب الطلب(

التردد: 50 هرتز أو 60 هرتز

المراحل: ثالث مراحل

رمز الربط: Y yno؛ D yn11 )أو حسب الطلب(

أقصى ارتفاع في درجة الحرارة: 100 درجة مئوية

AF أو AN :طريقة التبريد

محوالت جر السكك الحديدية وملفات الزهر

المحوالتالمحوالت
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التميز في التصنيع
لقد تم إنشاء مجموعة منتجات تقنيات XD|GE في أحدث منشآت التصنيع واالختبار باستخدام عمليات 
الجودة الصارمة لتزويد العمالء بالمنتجات التي تلبي متطلبات االعتمادية والمتطلبات البيئية الحرجة 

والمطلوبة. 

كاملة من  بقدرات على تصميم مجموعة  منشآت تصنيع حديثة مزودة  أربع   XD|GE تدير شركة 
المحوالت والمفاعالت على التوازي مع جهد تشغيل يصل إلى 1100 كيلوفولت. تتضمن أبرز النقاط: 

 	 ISO® 9001 منشآت حاصلة على شهادة

تقنية نوع القلب الصلب  	 

تصل قدرة التصنيع السنوي إلى أكثر من 200000 ميجا فولت أمبير	 

رافعة تتحرك على جسر بقدرة 400 طن، وسائد هوائية بقدرة 400 طن	 

أفران تجفيف مرحلة البخار بقدرة 400 كيلو وات/9 م	 

طاوالت تكديس بسعة 150 طن	 

ماكينات لف رأسية بسعة 40 طن	 

غرف نظيفة معزولة للف والتجميع < 230 كيلوفولت	 

الوصول إلى الميناء البحري مباشرة لعمليات نقل تصل إلى 800 طن	 

الجودة االستثنائية
ُيعد التركيز على الجودة مبادرة إستراتيجية جارية لدي XD|GE وقد تم إثباته في كل مكان في بيئة 
التصنيع. تبدأ عملية الجودة بفحص جميع المواد الواردة للتأكد من وجود أفضل اإلدخاالت الممكنة قبل 

بدء التصنيع. 

الفحص  من  كالً  تتضمن  والتي  الفحص،  نقاط  من  العديد  هناك  والتجميع،  التصنيع  عملية  وطوال 
البصري باإلضافة إلى توقف التدفق.

يتم إجراء جميع عمليات الفحص بناًء على خطط اختبار موثقة. تتبع منشآت اإلنتاج إجراءات صارمة 
بخالف المواصفات للمطابقة والتحكم وتجنب استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تسليمها. 
وقد طّورت كل من منشآت اإلنتاج معايير بيئية صارمة، تتضمن عناصر التحكم في النظافة ودرجة 

الحرارة والرطوبة. وقد تم وضع عناصر التحكم لمراقبة المعايير المعمول بها وإدارتها.

باإلضافة إلى ذلك، فإن شركة XD|GE قد خصصت قسًما للقياس والفحص مزود بمراقبين معتمدين 
بدوام كامل في كل من مواقع التصنيع الخاصة بها. 

يقدم قسم القياس والفحص فحًصا بينًيا ثانوًيا لجميع األعمال الجارية، باإلضافة إلى المنتجات النهائية، 
اإلنتاج  صافي  ببيانات  االحتفاظ  يتم  التصنيع.  عملية  طوال  الجودة  تحقيق  من   للتأكد 
والعمليات  للمنتج  المستمر  التحسينات  زيادة  أجل  من  منتجات،  عائلة  لكل  وتحليلها،  الجودة  وتكلفة 

والحصول على منتج أكثر اعتمادية. 

بداية من الحصول على المواد الخام والفحص وحتى المنتج النهائي، فإن المحوالت والمفاعالت على 
التوازي من XD|GE مصممة لتلبية عمليات الجودة الصارمة حتى يوفر المنتج الذي يتم تركيبه أعلى 

مستويات االعتمادية. 

منشآت االختبار المتقدمة 
®XIHARI وthe Xi’an High Voltage Apparatus Research Institute، جزًءا  ُتعد 
مكمالً من تحالف XD|GE. لدى XIHARI قدرات اختبار شاملة في مواقع منشآتها، والتي تتضمن: 
معمل الطاقة العالية ومعمل الجهد العالي ومعمل المناخ االصطناعي ومعمل التوافق الكهرومغناطيسي 
 XIHARI لقدرات  نظًرا  المستمر.  العالي  بالجهد  الخاصة  ثيرستر  لصمامات  تشغيلية  اختبار  ودائرة 
المتقدمة، يتم استخدامها لالختبار واالعتماد بواسطة معظم رائدي مصنعي المعدات األصلية حول العالم.

إن منشأة اختبار محوالت XD|GE هي أكبر ساحة اختبار موجودة حالًيا في آسيا، والتي تبلغ مساحتها 
 ISO/IEC® 17025 40000 قدم مربع ويبلغ ارتفاع سقفها ما يقرب من 160 قدم. أنها تفي بمتطلبات
وتفتخر بأنها أحد أكبر منشآت اختبار المعدات في العالم، والتي تبلغ سعة اختبار محوالتها بما يصل إلى 
1100 كيلوفولت/1500 ميجا فولت أمبير، 1100 كيلوفولت/360 ميجا فولت أمبير تفاعلي للمفاعالت 
على التوازي و±800 كيلوفولت/380 ميجا فولت أمبير للمحوالت التحويلية و±800 كيلوفولت/4500 

أمبير لمفاعالت التمهيد. 

ويمكن إجراء اختبارات العزل الكهربائي لمحوالت التيار المتردد والمفاعالت على التوازي بتصنيف 
يصل إلى 1100 كيلوفولت للتيار المتردد وعلى المحوالت التحويلية للجهد العالي المستمر بتصنيف 
يصل إلى ±800 كيلوفولت للتيار المستمر. تتضمن أيًضا منشآت المحوالت مولدات نبض بتصنيف 
4800 كيلوفولت/720 كيلوجول ومحوالت اختبار تردد الطاقة بتصنيف 1800 كيلوفولت/2 أمبير 
وجهاز تقطيع نبضات البرق بجهد 4200 كيلوفولت ومولدات التيار المستمر ومكثفات الجهد العالي 

لالختبارات الحرارية واختبار المقاومة واختبار فقد الحمل على الحد األقصى للتصنيفات.

أحدث المنشآت وعمليات الجودة الصارمة

المحوالتالمحوالت
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خدمات هندسة المشروعات العالمية
وتوفير مجموعة من  أنظمتهم  أهداف  إلى  الوصول  في  لمساعدة عمالئها  XD|GE مخصصة  إن 
للمساعدة في نشر منتجات وخدمات XD|GE وصيانتها بنجاح على مستوى  الخدمات االحترافية 
إلى خدمة ما بعد البيع، يتاح فريق من الخبراء  العالم. بدًءا من التصميم ومروًرا بالتنفيذ ووصوالً 
الفنيين واالقتصاديين لمساعدة العمالء في االستفادة بشكٍل فعال من القدرات ومجال المعرفة بالمنتج 

 .XD|GE التي تكون متاحة من

يغطي دعم البنية األساسية هذا دورة المنتج بالكامل. بداية من تنسيق الخدمات اللوجستية للنقل وحتى 
اكتمال اختبار قبول الموقع وخدمة الضمان، فإن فريق XD|GE على درجة عالية من الكفاءة متاح 

طوال عملية التنفيذ. 

لديه مدى  يتوفر  لخدمتكم، حيث  الميدانية ذو خبرة ومكرس  للخدمات  العالمي   XD|GE إن فريق 
وصول كبير حول العالم باإلضافة إلى الوصول إلى شبكة كبيرة من خبراء مجال معدات الطاقة ذات 

الجهد العالي ممن لديهم خبرة في مجموعة متنوعة من التطبيقات وفي بيئات متنوعة. 

يعمل مركز دعم XDlGE العالمي على مدار الساعة طوال أيام األسبوع للرد على أي استفسارات 
واردة وتلبية احتياجات العمالء في أسرع وقت ممكن.

تركيب وجاهزية متخصصة
خدمات لوجستية تتضمن تنسيق خدمات النقل عبر المحيطات والنقل الداخلي	 

خدمات تركيب تتضمن االستالم والتجهيز والتفريغ والعمالة )الميكانيكية والكهربائية(	 

اختبار النظام وجاهزيته	 

اختبار قبول الموقع	 

خدمة ما بعد البيع والتركيب
خدمة العمالء على مستوى العالم على مدار الساعة طوال أيام األسبوع	 

خط ساخن لالستجابة للطوارئ	 

تتوفر نقاط وصول متعددة لخدمة العمالء للحصول على الدعم )الهاتف أو البريد اإللكتروني أو 	 
الفاكس أو اإلنترنت(

توفر األجزاء عبر مخزون عالمي من قطع الغيار	 

نظام عالمي للصيانة ووسائل اإلصالح	 

الدعم والخدمة

 مولد نبض الجهد 4800 كيلوفولت/720 كيلوجول و
مولد جهد تيار مستمر ±2000 كيلوفولت، 30 مللي أمبير

المحوالتالمحوالت
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Primary Plus

المعدات الثانوية سابقة التجهيز
إن العرض اإلضافي من Primary Plus الذي تقدمه XD|GE لمعداتها األساسية، يعد بمثابة مجموعة حلول سابقة التجهيز يتم 
تستخدم  الفرعية وجاهزيتها وصيانتها.  المحطة  بتركيب  المرتبطة  والعمالة  الوقت  بتقليل  للمرافق  تسمح  والتي  المصنع،  في  تثبيتها 

Primary Plus احدث التقنيات في مجال التطبيقات الكهربية للمحطات.

معدات أساسية رقمية الستبدال المعدات التي تتطلب عمالة كثيفة واإلقالل من التوصيالت	 
حماية المحوالت الكهربائية لمراقبة الظروف الخاطئة والتفاعل معها	 
مراقبة المحوالت وتشخيصها للتنبؤ المشكالت وإدارة األداء بشكٍل استباقي	 
أجهزة السلكية آمنة ومقاومة للصدمات وأجهزة إرسال األلياف الضوئية ومحوالت إيثرنت	 

المزايا األساسية 
توفير ما يصل إلى 50% من تكاليف عمالة الحماية والتحكم 	 

الموارد بشكل 	  النحاسية الستخدام  التخلص من معظم األسالك 
أفضل ألغراض التصميم واإلنشاء والجاهزية وصيانة حماية نظام الطاقة والتحكم فيه 

 	IEC 61850 بنية قوية وبسيطة لنشر ناقل العملية

تحسين أمان العاملين من خالل ترك اإلشارات عالية الطاقة محتملة الخطورة في فناء المعدات الكهربية 	 

تقليل فرص أخطاء التشغيل التي تتم خالل العزل واالستعادة بعد الصيانة الروتينية 	 

تم تصميمها كامتداد لعائلة منتجات )UR( جهاز وقاية Multilin عام، المناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات 	 
الحماية 

 	 NERC/CIP واجهة ساحة تحويل قوية وصلبة وآمنة، نظم متوافقة مع

 MultilinTM HardFiber نظام
لـ 	  يمكن   ،Multilin HardFiber نظام  استخدام  بفضل 

باتصاالت رقمية. يحّول  XD|GE توفير معدات أساسية مزودة 
نظام Multilin HardFiber اإلشارات التناظرية من األصول 
إشارات  إلى   IEC 61850 اتصاالت  تستخدم  التي  األساسية 
والتحكم  للحماية  اإلجمالية  التكاليف  تقليل  إلى  يؤدي  مما  رقمية، 

عبر تحسين العمالة والموارد.

يقلل هذا الحل الذي يتم تركيبه داخل المصنع مقدار العمالة الكثيفة 	 
بنهايات  نحاسية  كابالت  استخدام  خالل  من  األسالك  ووصالت 
معدة مسبًقا وكابالت ألياف ضوئية، تتيح استخدام واجهات مادية 

قياسية واالتصاالت الرقمية المفتوحة.

أجهزة وقاية متقدمة لمعدات المحطة الفرعية
تستخدم Primary Plus جهاز وقاية نظام Multilin T60 لمراقبة 
الظروف الخاطئة، التي تتضمن أخطاء اللف والخزان وإخفاق عزل 
هذه  تقديم  يتم  بينما  الزائد.  والجهد  الزائدة  الحرارية  واألحمال  القلب 
الحماية، فإن T60 يلتقط جميع أنواع الموجات التناظرية واإلشارات 
يسّجل   T60 فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  العابر.  المسّجل  عبر  الرقمية 
جميع الكميات التي تم قياسها وحسابها عبر مسّجل البيانات، من أجل 
الخطرة  األوضاع   توثيق 

الستخدامها في عمليات التشخيص الضرورية.

المزايا األساسية  
مع  	  يتوافق  بما  للمحوالت،  السرعة  فائقة  آمنة  حماية 

EE® C37.91

أمان محّسن للمحول إلمداده بالطاقة ودفقها	 

مراقبة حرارية متكاملة للمحول إلدارة األصول 	 

حماية حساسة ألخطاء التأريض توفر حماية تفاضلية ذات مقاومة أقل	 

قوة أمان الشبكة يعمل على حماية البنية األساسية الحرجة	 

قدرات تشغيل آلية متقدمة من أجل حماية مخصصة 	 

التسجيل المتقدم لألخطاء والتعطل، بما في ذلك إشارات تشغيل أجهزة الوقاية الداخلية	 

الحماية الكهربائية والتحكم

المحطة الفرعية الرقمية

المحوالتالمحوالت
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الغاز الزائد

التسخين الزائد للزيت

األحمال الحرارية الزائدة

دائرة القصر
مراقبة الظروف الخاطئة	 
التقاط جميع أنواع الموجات التناظرية واإلشارات الرقمية 	 

Transient Recorder عبر
 	 Data تسجيل جميع الكميات التي تم قياسها وحسابها عبر

Logger

المراقبة والتشخيصات IntellixTM BMT 300
نظام مراقبة الموجات الصوتية 

Kelman TransfixTM

نظام المراقبة متعدد الغازات للمحوالت

الحماية الكهربائية Multilin T60
نظام حماية المحول

المزايا األساسية 
 تقليل األعطال غير المخطط لها وفشل المعدات إلى الحد األدنى 	 

من خالل توقع األخطاء مقدًما بمدة تصل إلى 6 أشهر

 تحسين الطاقة الناتجة عن المحول، مما يعمل على زيادة أداء 	 
األصول إلى الحد األقصى

حساب العمر المقدر للمحول	 

مراقبة األصول عن ُبعد على مدار الساعة طوال أيام األسبوع من أجل كشف األوضاع الخطرة 	 
وتوجهاتها عبر اإلنترنت

التخلص من غازات المعايرة المكلفة والقابلة لالستهالك من خالل التقنية الصوتية والضوئية	 

مراقبة المحوالت وإدارتها بشكل استباقي 
توفر GE مجموعة متنوعة من الحلول التي تعمل على مراقبة 

مشكالت المحول وإدارتها واكتشافها وتشخيصها للحفاظ على أصول 
المحطات الفرعية. تسمح المراقبة عبر اإلنترنت لزيت المحول المزود 

 ،)DGA( بغاز مرّكب أو عدة غازات، نظام تحليل الغازات المذابة
لمالكي األصول بأن يتم إعالمهم بالظروف المتطورة التي يمكن أن 

تؤدي إلى أعطال غير مجدولة. تلتقط هندسة التكهنات وخدمات 
الصيانة والنماذج التي تم إثباتها وتحلل بيانات المحول الحرجة. 

المراقبة والتشخيص 

المحوالتالمحوالت
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ُتعد GE وعالمة حرفي GE المتشابكين وPrimary Plus وMultilin وIntellix وTransfix عالمات تجارية خاصة بشركة 
.General Electric

ُتعد XD Electric عالمة تجارية مسجلة لصالح مجموعة XD Electric الصينية. ُتعد XIHARI عالمة تجارية مسجلة لصالح 
شركة Xi’an High Voltage Apparatus Research Institute Co., Ltd. كما ُتعد IEC عالمة تجارية مسجلة لصالح 
 ISO عالمة تجارية مسجلة لصالح جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات. وُتعد IEEE اللجنة الدولية للتقنيات الكهربائية. ُتعد

عالمة تجارية مسجلة لصالح المنظمة الدولية للمعايير.

تحتفظ شركة GE Digital Energy بالحق في إدخال تغييرات على مواصفات المنتجات الموضحة في أي وقت دون إشعار ودون 
االلتزام بإبالغ أي شخص بتلك التغييرات. 

.General Electric حقوق النشر 2014، لصالح شركة
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