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 تنجح في قطع تيار العطل  Mitsubishi Electricشركة 

 كيلو فولت ١٦٠باستخدام قاطع دوائر التيار المستمر بقوة 
 جزء من مشروع بحثي للمفوضية األوروبية، وستؤدي التجربة الناجحة له إلى تحفيز التوسع 

 في شبكات نقل التيار المستمر مرتفع الفولتية

 

( عن نجاح النموذج األولي لقاطع ۰۳٦٥)طوكيو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٢٠١٩أكتوبر  ١٠طوكيو، 

كيلو  ١٦( الميكانيكي( في قطع تيار الذروة بقوة DCCBكيلو فولت )قاطع دوائر التيار المستمر ) ١٦۰الميكانيكي بقوة  ＊HVDC دوائر

ميللي ثانية: وهذا هو أحد متطلبات االختبار المحددة في  ٧أمبير الذي يتسبب في حدوث عطل في نظام حقيقي، وذلك خالل 

الذي يموله االتحاد األوروبي في  PROMOTioNوقد تم إجراء االختبار كجزء من المشروع البحثي  .PROMOTioN＊＊مشروع 

 ، وهي خدمة دولية لالختبار والتوثيق يقع مقرها الرئيسي في هولندا.DNV-GLعة لشركة للطاقة المرتفعة التاب KEMAمختبرات 

 

تجارًيا. ومن المتوقع أن تساعد موثوقية  DCCBقدًما نحو تسويق قاطع  Mitsubishi Electricبعد إجراء االختبار بنجاح، ستمضي شركة 

 ار والموثوقية وتوفير التكاليف.مكوناته المثبتة في تطوير شبكة تيار مستمر تتسم باالستقر

 فولت ١٥۰۰تيار مستمر مرتفع الفولتية: فولتية تيار مستمر أعلى من  ＊ 

 تطوير شبكات بحرية مترابطة لنقل التيار المستمر مرتفع الفولتية ＊＊

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيلو فولت المستخدم في االختبارات ١٦۰الميكانيكي بقوة  DCCBالنموذج األولي لقاطع 

ص اإلنجليزي األصلي للحصول على إن هذا النص ترجمة للنص اإلنجليزي الرسمي لهذا اإلصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى الن

 التفاصيل و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجليزي األصلي.
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 معلومات عامة ونتائج االختبار

وتظهر ُيعد نقل التيار المستمر مرتفع الفولتية بديالً أرخص عن نقل التيار المتردد وسيحقق فائدة من انخفاض فقد الطاقة عبر مسافات طويلة. 

في أوروبا، وبصورة خاصة في بحر الشمال وبحر البلطيق. وقد تزايد في كفاءته في توصيل مزارع الرياح البحرية بشبكات الطاقة البرية 

ذات الموثوقية األعلى والتكلفة األقل، وجاء ذلك مدفوًعا بالحاجة إلى توسيع شبكات نقل  DCCBالسنوات األخيرة الطلب على قواطع 

HVDC .وضمان تشغيل يتسم باالستمرارية واالستقرار بصورة أكبر 

 

 يمكن قطع التيار المتردد عندما تصبح قيمة التيار صفًرا وهو ما يحدث كل نصف دورة، ولكن في حالة قطع التيار المستمر، يجب جعل التيار

عند القيمة صفر بصورة صناعية، نظًرا ألنه يفتقد القدرة الطبيعية على الوصول للقيمة صفر للتيار. وعالوة على ذلك، ُتستخدم المحوالت 

ل التيار المتردد إلى تيار مستمر قبل النقل، ولهذا يتطلب األمر قطع أي تيار غير طبيعي قبل أن يتوقف تشغيل المحوالت، وذلك في لتحوي

قطع التيار بسرعة كبيرة خالل وقت قصير  DCCBحاالت انخفاض الفولتية التي تحدث عند وقوع أعطال. وعليه، يتطلب األمر من قواطع 

الميكانيكي  DCCBفي قطع التيار المستمر باستخدام النموذج األولي من قاطع  Mitsubishi Electricة. وقد نجحت شركة يقدر بالميللي ثاني

 الخاص بها، حيث إن لديه القدرة على جعل التيار عند القيمة صفر صناعًيا في غضون هذه األُطر الزمنية الصغيرة.

 

 الميكانيكي DCCBميزات قاطع 

 لطبيعي بسرعة كبيرةقطع التيار غير ا (1

 يتحقق قطع تيار العطل بسرعة كبيرة من خالل استخدام محركات تنافر كهرومغناطيسية في قاطع الدائرة. -

 انخفاض معدالت الفقد عند النقل (2

بكفاءة عالية من خالل نقل التيار بالوسائل المادية فقط، وهو ما  HVDCفي نقل  Mitsubishi Electricيتمثل مفهوم شركة  -

 يتضمن معدل فقد أقل خالل النقل على عكس استخدام أشباه الموصالت.

 تكلفة منخفضة وبصمة كربونية صغيرة (3

اصر أشباه يتم استخدام موصل ميكانيكي رخيص وذي حساسية أقل لظروف التشغيل مقارنة بوسائل قطع التيار التي تستخدم عن -

الموصالت. ودون الحاجة إلى غرفة نظيفة وأنظمة تبريد، يمكن إنشاء مرافق حماية منخفضة التكلفة وذات بصمة كربونية صغيرة 

 .HVDCلنقل 

 التطوير المستقبلي

التطوير استناًدا  Mitsubishi Electricذات قيم فولتية وتيار مختلفة للوفاء بمتطلبات العميل، وستواصل شركة  DCCBيمكن تطوير قواطع 

 إلى حالة السوق.

 GL-DNVنبذة عن شركة 

خدمات استشارية واختبارية مشهورة عالمًيا لسلسلة قيمة الطاقة، بما في ذلك إدارة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.  DNV GLتقدم شركة 

لتشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة بالطريقة التقليدية والنقل والتوزيع والشبكات الذكية  DNV GLوتمتد خبرات شركة 

العمالء حول العالم في  DNV GLواستخدام الطاقة المستدامة، باإلضافة إلى أسواق الطاقة والتشريعات الخاصة بها. كما يدعم خبراء شركة 

وفعالة ومستدامة. يمكنك معرفة المزيد من المعلومات بزيارة الموقع  تقديم إمدادات طاقة آمنة وموثوقة

renewables-www.dnvgl.com/power. 

 PROMOTioNنبذة عن 

تشكيله لمواجهة التحديات الفنية  ويموله االتحاد األوروبي، وقد تم Horizon 2020هو مشروع ائتالفي تابع لبرنامج  PROMOTioNإن 

األوروبية ومشغلي  HVDCمنظمة تشمل شركات تصنيع  ۳۳البحرية. ويتكون من  HVDCوالتنظيمية والمالية التي تفرضها شبكات نقل 

ث واالبتكار ( والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات االختبار والمستشارين. ويتلقى هذا المشروع التمويل من برنامج البحTSOأنظمة النقل )

Horizon 2020  وتشارك شركة ٦٩١٧١٤التابع لالتحاد األوروبي بموجب اتفاقية المنح رقم ..Mitsubishi Electric Europe B.V 

. Mitsubishi Electric Corporation، وهي إحدى الشركات الفرعية التابعة لشركة PROMOTioNكعضو في المشروع االئتالفي 

https://www.dnvgl.com/power-renewables
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 .www.promotion-offshore.netومات، تفضل بزيارة الموقع لمعرفة المزيد من المعل

 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

)طوكيو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفير منتجات موثوق بها وعالية الجودة، تعد شركة  ١۰۰مع ما يقرب من 
( شركة رائدة عالمًيا معترف بها في مجال تصنيع وتسويق وبيع المعدات الكهربائية واإللكترونية المستخدمة في معالجة المعلومات ٦٥۰۳

ت واالتصاالت وتنمية الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعية واإللكترونيات االستهالكية والتكنولوجيا الصناعية والطاقة والنقل ومعدا
 Mitsubishi Electric. ومن خالل تبني روح عبارة الشركة، التغيير نحو األفضل، وعبارتها البيئية، التغييرات البيئية، تسعى شركة البناء

مليار دوالر أمريكي*(  ٤۰٫٧مليار ين ) ٤٥١٩٫٩لتكون شركة صديقة للبيئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجيا. وقد سجلت الشركة إيرادات بمقدار 
 . للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:٢۰١٩مارس  ۳١المالية المنتهية في  في السنة

www.MitsubishiElectric.com 
 ٢۰١٩مارس  ۳١يًنا للدوالر األمريكي، وهو سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكيو لتبادل العمالت األجنبية في  ١١١*بسعر صرف 

 


