
 الدراسة التحسينية

الستخدام األبراج بدالً عن األعمدة 

 الخاصة لقطع األودية

 نشاط التوزيع وخدمات المشتركين
 القطاع الغربي



 رؤيتنا

 .ملتزمون بالتحسين المستمر -

 .نخدم عمالئنا والمجتمع -

 .لدينا طموح طويل األمد لنرقى إلى المستويات العالمية -

 .نقدم الطاقة وخدماتها مستقبال -

 



 مراحل الدراسة التحسينية



 تحديد الفرصة التحسينية

إيجاد البدائل 
 للعدادات الميكانيكية

إيجاد البدائل 
لألعمدة الخاصة 

 لقطع األودية

إيجاد البدائل 
 لألعمدة الحديدية

 اقتراح عمليات تحسينية
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 بدائل العدادات الميكانيكية بدائل األعمدة الخاصة لقطع األودية بدائل األعمدة الحديدية

 الرضا األهمية

 اختيار العملية التحسينية

 تحديد الفرصة التحسينية



 دراسة الوضع الحالي

7 m 

200 m 

23 m 

 وادي

3 m 

 الشبكة قبل عملية التحسين



 دراسة الوضع الحالي

 تحديد الفجوات في األداء وبيان أسبابها



 اختيار مقياس التحسين
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 الجودة الوقت
 (المواد، الظروف البيئية)

 اإلجراءات األيدي العاملة التكلفة

 الرضا األهمية

 دراسة الوضع الحالي



 .عدم مرونة تصميم العامود•

 .تأثير العوامل البيئية•
 الجودة

 .المسافة بين األعمدة قصيرة•

 .صيانة األعمدة•
 التكلفة

 دراسة الوضع الحالي

 أسباب فجوة مقياس الجودة والتكلفة



 ابتكار التحسينات

 إيجاد الحلول

 استخدام األبراج
بدالً عن األعمدة الخاصة   

استخدام كابالت أرضية 
 لقطع األودية

معايير 
 التنفيذ التكلفة االختيار



 ابتكار التحسينات

 معايير تصميم البرج

 المطلوب المعيار

 350-250 (متر)المدى 

 ˚90-˚0 زاوية االنحراف للبرج

 35-25 (متر)االرتفاع 

 مزدوجة -مفردة  نوع الدائرة

 7 (متر)الخلوص 



 تصميم مبدئي للبرج



 ابتكار التحسينات

 الشبكة بعد عملية التحسين

14  m 

250 m 

 25 m 

 وادي



 مبررات استخدام األبراج



 مبررات استخدام األبراج لقطع األودية

تحمل الظروف 
 البيئية

 ارتفاع الخلوص
قطع مسافات 

 أطول

سهولة النقل 
 والتركيب

زيادة 
 الموثوقية

سهولة 
 الصيانة



%نسبة التحسين   



 المقياس
نسبة 

 التحسين
 المبررات

 %25 التكلفة

 (LCC)طول عمر البرج مقارنة بالعامود الخاص •

 خفة وزن البرج و سهولة مراحل تصنيعه•

مصاريف الصيانة نظراً لسهولة استبدال أجزاء  تقليل•

 .البرج في حال الصدأ و تحمله للعوامل الجوية 

استخدام عدد أبراج أقل من األعمدة لقطع نفس •

 المسافات

الجودة 

 والموثوقية
50% 

 تقليل زمن االنقطاعات •

امكانية االستفادة من البرج للتسلق في أعمال •

 .الصيانة دون الحاجة للرافعات خصوصا وقت األمطار

 نسبة التحسين المتوقعة



 مثال للتوضيح



 مقارنة بين األعمدة واألبراج لقطع الوادي



 التوصيات



 L.C.Cخفض التكلفة الكلية •

 رفع الجودة والموثوقية•
استخدام األبراج بدالً 
 عن األعمدة الخاصة

 اعتماد  التصميم فنياً •
اعتماد التصميم من 

 الجهة المختصة

 اختبار الجودة•

 التكلفة•

 التصميم•

استخدام برنامج 
 محاكاة

 توصيات التحسين



 شكراً لحضوركم


