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 :  ثالثةال احملاضرة

 املوصالت الكهربائية 
الموصالت الكهربائية : وهي المواد التي تسمح بسهولة بمرور التيار الكهربائي من خاللها . وتعتبر 

الفلزات من اهم الموصالت الكهربائية وحسب جودة توصيلها للكهرباء وهناك انواع ومنها ) الذهب 

سب طبيعة المادة فان , الفضة , النحاس , االلمنيوم , الفوالذ الصلب , مواد اخرى ( ولكن وح

  االكثر استخداما هو النحاس وااللمنيوم و ذلك لجودة توصيلها وكلفتها القليلة .

 

 اإلتصياالت والمحيوالت وايابلوات المكيائن ملفيات فيككثر واإلسيتخدامات األحجيام مختلفية وهيي

 إسييتخدام إليي  باإلضييافة النحيياس ميين هييي,لألبنييية   الداخلييية التكسيسييات الشييعيرية والسييالك

 المواصيفة علي  تعتميد األسييالك هيذ  , حجيوم النقي  والتوزيي  شيبكات فيي النحياس السيالك

 يمتياز السييلك, تؤلي  التييي الشيعيرات وعييدد للسييلك العرضيي المقطيي  مسياحة تحييدد والتيي

 خصائصي  بسيببنسيبيا   عيالي تييار نقي  علي  وادرتي  , ممتيازة توصييلية بخاصيية النحياس

 ضيع  يقيارب ميا) جيد ا العاليية شيد  وايوة ومتانتي  , العاليية انصيهار  ودرجية الجييدة الحراريية

 ولكني  , اليي  تميدد بمعامي  ويمتياز , عاليية للتآكي  ومقاومتي  , العاليية المرونية مي  (األلمنييوم

 إسيتخدام نحيو عالمي يا اإلتجيا  بيدال لهيذا للسيراة عرضية فيكيون اليثمن وغيالي اليوزن ثقيي 

 .عن  ال بد األلمنيوم

ا كيان النيوع وهيذا  فيي إال مسيتخدم غيير فهيو اآلن الميا العيرا  فيي التوزيي  شيبكات فيي مسيتخدم 

 الشبكات بعض

  : والخصائص الصن  طريقة حسب النواع ٣ إل  تقسيم  ويمكن.القديمة

 hard drawn 
 medium-hard drawn 
 soft drawn or annealed 

 
 فقط التكريض في يستخدمثالث وال  يفي شبكات النق  والتوز ستخدمانياألو  والثاني  نيالنوع

 .شد  اوة وضع  نالعاليتيومرونت   لتوصيليت 
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 ويتميز االلمنيوم بتوصيل  الجيد للكهرباء و وزن  الخفي  و تكلفت  اا  مقارنة م  النحاس .  

  : اختصارات انواع اسالك االلمنيوم 
Circular Wires 
 AAC :- All Aluminum Conductor 
 AAAC :- All Aluminum Alloy Conductor 
 ACSR :- Aluminum Conductor Steel Reinforced 
 AACSR :- Aluminum Alloy Conductor Steel Reinforced 
 ACAR :- Aluminum Conductor Al. Alloy Reinforced 
 ACSR\AS :- Aluminum Conductor Aluminum CladSteel 

Reinforced 
 

 مساحة المواصفة  والتي تحدد عل  تعتمد األسالك من مختلفة حجوم األنواع هذ  من نوع ولك 

 . السلك تؤل  التي الشعيرات وعدد للسلك العرضي المقط 
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 مث  :الموصلة السبائك  من وهناك بعض انواع

 مكوناتها من النيك  و من النحاس وتتستخدم في صناعة   الكونستانتان : سبيكة

 المقاومات المتغيرة ومعدات التسخين الكهربائية .

 مكوناتها من النيك  و من النحاس ونسبة النحاس اا  من  : المانغنيس سبيكة

 .النيك  ويستخدم في المقاومات عالية الداة 

 والتي يصن  منها ما يسم  بالفرش الكاربونية للمحركات  الكاربون : سبيكة

 وكذلك تصن  منها المقاومات العالية و المتغيرة .

 

 

تعتبر الشبا  الموصالت النقية )مث  الجرمانيوم والسليكون( مواد ليست جيدة التوصي  

للكهرباء كما النها ليست رديئة التوصي  للكهرباء . وتتوزع اإللكترونات في الشبا  لموصالت 

إلكترونات فقط في  4و  النويتها في مدارات ولكن تتميز الشبا  الموصالت النقية بوجود ح

المدار الخارجي مما يجعلها مستقرة . الي النها ال تنق  الكهرباء إال بعد الن يتم تحرير إلكترون 

من األربعة عن طريق الحرارة الو عن طريق إضافة شوائب . كما النها تتحو  لعواز  عندما 

 ( .ل  إستقبا  إلكترونات الخرى في مدارها األخير )بإضافة شوائب اليضانجبرها ع

 -: ماهي أشباه الموصالت

 . هي مواد غير موصل  للتيار الو ضعيفة التوصي  في الظرو  العادية

 .ويعتمد توصي  المادة الجامدة للكهرباء عل  الكثافة الحجمية لإللكترونات

الجرمانيوم والسليكون. حيث يحتوى مستوى الطااة األخير ومن الشهر المواد شب  الموصلة 

إلكترونات لذلك تربط ك  ذرة م  الرب  ذرات مجاورة لها لتكوين روابط تساهمية بين  4لها 

 .ك  ذرتين للوصو  إل  حالة التركيب الثماني

وتتميز الشبا  الموصالت بكن خفض درجة حرارتها يؤدي إل  جعلها غير موصلة للتيار 

  .ألن اإللكترونات تصبح الكثر ترابطا بالنواةوذلك 

 


