
 (CIT2017مؤتمر التقنية الصناعية األول )
 

1 
 

 مكافئة أعمدة توزيع القدرة الكهربائية
 الخشبية باألعمدة الفوالذية 

 

 علي الجعراني دد. محمو

  الهندسة الصناعية والتصنيعقسم ندسة، كلية اله

 مصراته، ليبيا

m.eljaarani@eng.misuratau.edu.ly 

 أ. أحمد حسين القلته

  مجلس اإلدارةصناعات الهندسية، لشركة القلته ل

 ياليب مصراته،

Ahmed.elgulta@gulta.ly 

 م. محمد حسن القلته

 كلية الهندسة، قسم الهندسة الصناعية والتصنيع 

 مصراته، ليبيا

m.algalta@eng.misuratau.edu.ly 

 
 

مشوللل   موةف ليي مولأل ملتصوممم تحتوي  ذو ا الية ول  لوا ةةا ول ــــــ الملخص
مملوووو  يبمل  مووووةف الخشووووملالئوووول لأتلووووي   (Swaging)بيا وووولل التخصوووومة

ف لوووأ معتموووة  موووةف تي مووور اللوووةةف اللفةبائمووول ال ا وووتخةامفا لوووأ ناووو   صووونا 
التحلو  مملانمول ملالئول  الافة  ذ ا الية ل ت .الشةلل اللمبمل لللفةباء مياصاات

الصنام  األلثة ا تخةاما لأ األصنا  الثالث لأ مةف الخشبمل بمياصاات الشةلل 
المختواة مو  األ موةف  المحلمول للنوي  ئمل الخاماتمالالتألمة  لا  العامل لللفةباء،
الحموو   بأخوو  التصوومم  لفوو ا المنووت  خلوويات تتموو . ملموول التصوومم الايي موول لووأ 

األلثوووة  م ـاوووـنـلوووأ الص لـموووـالميضوووي لوووأ لووو  لوووي  مووو   لووويا  األ موووةف الخشب
 الخاموووو  يالمتي وووولا موووو   بوووو  الشووووةلل العامووول لللفةبوووواء  ي يذمووووا ـوووـا تخةام

 التحلملمووول ةاء الح ووواباتـمجووو  ـ  ثوووـموووي ،للفةبووواءشوووةلل العامووول لبمياصووواات ال
 المعووووووواةيت الميضوووووووحل ا وووووووتخةا ب متوووووووة 9 لللوووووووي  لإلجفووووووواةات الةماضووووووومل

 : (American Society Civil Engineering) لـاووــــمياصال أ ـلوو

   ASCE 48-11  ــالبةنامجم  بةنام ةا ـخـتـي  با ـاف لف ا اللـ  محالـي م  
(ANSYS) ةنوووام يب (RSAP)  ،  ا التحلملمووول لوووأ نوووتغلمووول ا لوووا الجيالموووت
مخةاج نتوائ  لأ  ANSYS))بةنام  األلثة ة ل بمنفا  ، يا تخةا  ململ التصمم 

المشوتةل  ح وا لالتحلملمو ذ ا النتوائ  التألمة  لام  ث  ي التحلم  لبا أ األليا .
 ذووأ اآللموول موو  خووال  اتبووا  ذوو ا لالنتمجووللانووت ، بووف لووأ المياصوواات الموو ليةف

اإلنشائمل للللا ات التأ ي ور  لمفوا ايختمواة لفو ا النوي  مو   م  الناحملالجةيى 
ي  اإلجفواةات الناتجول مو  التحلمو   الح وابات  ي لو األ مةف الايي مل لوأ جممور 
 .(ASCE 48-11)مياصال اللأ لانت     م  الم ميح بف 

  مةف المخصةف، الملالئل.مل، األاينبيب لللمات الماتاحمل:   مةف التي مرا

 الملةمل

اعتمادًا على تكلفة الفوالذ مقارنةً بالخشب، فإن األعمدة الفوالذية تعتبر 
منافسا قويا لألعمدة الخشبية فهي تتميز بالسهولة والمرونة في التصنيع، 
وبذلك يمكن القول إنها خيار جيد للبلدان الفقيرة في الغابات. حيث تختلف 

األعمدة على االحتياج المتطلب منها، واألشكال التي المقاسات في هذه 
توجد بها هذه األعمدة في خطوط التوزيع مشابهة تقريبا ألشكال األعمدة 
الخشبية، فحسب المتداول استخدامه في مختلف البلدان حول العالم فإن 
األعمدة الفوالذية تصنع مفردة على أشكال متعددة وهي: أعمدة فوالذية 

ة أو أنبوبية، أعمدة فوالذية تتكون من قطاعات متعددة، مخروطية مضلع
ويعتبر النوع المراد مكافئته  ،ل كمرة مركبةأعمدة فوالذية على شك
ددة عاألعمدة الفوالذية ذات القطاعات المت عانوأباألعمدة الخشبية أحد 

 .والتي سيتم التطرق لها في النقطة التالية

 تعةةف ات الللا ات الم الايي ملاأل مةف 

المصنوعة من الفوالذ والتي  تنقسم األعمدة ذات القطاعات المتعددة
 رـ  إلى نوع مخص (Tubular Poleام )ـعف ـتحت وص ةادــون عـتك

(Swaged Type)، ج  نوع نوع ذو شفة  ،(Stepped Type)مدر 
(Flange Type) مخروطي، نوع (Tapered Type).[1]  

تكون من ي الورقة،هذه موضوع والذي يعتبر  حيث إن النوع المخص ر 
أن ، ومن المعروف (Longitudinal Weld) أنابيب ملحومة طوليا

 الكهربائيةطريقة اللحام بالمقامة  هناك طريقتان في لحام األنابيب
(ERW:  Electrical Resistance Weld) ، طريقة القوس المغمور

(SAW: Submerged Arc Welding) وهناك نوع أخر من ،
يمكن  (Seamless Pipe)األنابيب يعرف  باألنابيب غير الملحومة 

 [2].ودإنشاء العماستخدامها كذلك في 
سيتم في تصميم هذا العمود استخدام األنابيب المصنوعة بطريقة  إذ 

األكثر شيوعا في ، وذلك تماشيا مع (ERW PIPE)المقاومة الكهربائية 
مع بعضها عن طريق وصلة  الموارد المحلية، حيث تربط هذه األنابيب

السماحية في  اعتبارمع  األكبر قطر االنبوب بانحدار مدروس في  تداخلية
بوصلة التخصير  ة التداخل، وتعرف الوصلة المتكونة من هذه العمليةعملي

(Swaging Joint) ، االنبوب إدخال حيث تمكن هذه الوصلة من 
ليتم الحصول على وصلة تراكبية  راً؛قطاألكبر  االنبوب في األصغر قطراً 

اوي معطية شكل العمود الواحد المبين التأكيد عليهايتم   محيطيا باللحام الز 
 .1شكل في 
 

 

  بمانات العمية المخّصة .1شل  

تعتبر عملية التخصير إحدى عمليات التشكيل  (Swaging):التخصير
الساخن التي تقوم بتقليل قطر األنابيب دون أو على  الميكانيكية على البارد

ا، إذ تقتصر على تطبيق قوى ضغط وجود فقد في المادة الخام المكونة له
يفضل وضع وقوالب،  ةالخارجي بواسط االنبوب هيدروليكية على سطح 

الواقع عليه  االنبوب ذو تحمليه عالية داخل  (Mandrel)عمود صلب 
عملية الضغط؛ حيث أن وضع العمود الصلب يعطي تناسق في القطر 

هذه العملية إلى  ءاحصر الطُّرق المستخدمة إلنشيمكن و ،والسمك لألنبوب
 طريقتين:

 (Longitudinal Die) طولية قوالب طريقة التحميل المستمر بواسطة
 (Rotary Swaging).[3] وطريقة التخصير بالتدوير
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ن تصنيع العمود المخص ر يتم بأخذ اعتبارات شارة إلى أكما يجب اإل
السماحية عدم زيادة  تتمثل فيتشمل األنابيب والوصلة المكونة لهذا العمود 

 دمن الطول المحدد، أال تزي) ملم (40لزيادة في طول األنابيب عن 
 ،ددمن الطول المح) ملم (25 الكلي للعمود عن طولالالسماحية لزيادة في 

اوي وعطاء وصلة تراكبية مربإل طول التراكب تبعأن ي   طة باللحام الز 
، كما يجب مراعاة معايير الجودة للعمود من ربط وتجهيز بشكل محيطي

وقطع نهايات  ،تشققاتالعوجاج وخلو السطح من اال جيد للعمود والتأكد من
 .عمودي األعمدة بشكل

 التصمم  متغمةات  

الحسابات األولية لمقاييس المنشأ  ة لكيفيةتتضمن هذه النقطة دراس
والتعريف باألحمال المسلطة عليه وفقا لمواصفات  والحالة اإلنشائية له

 خصائص الموادوالتوضيح ل ،(GES10310)الشركة العامة للكهرباء 
المحلية المستخدمة في تصنيع األنابيب ومستويات السماحية لإلجهاد  الخام

 ةموصفوفقا ل المبينة للحدود التصميمية تمعاداللل باإلضافةوفيها، 
(ASCE 48-11).  

األجزاء اإلنشائية على كليا في تصميم  المواصفات معتمدةهذه  نإحيث 
 بواسطة( Ultimate Strength Methods) األقصىأسلوب التحمل 

(LRFD: Lode Resistance Factor Design). 

 لل ال التصمم  .  

مواصفات  اتخاذمدة الفوالذية على تقتضي الفلسفة في التصميم لألع
 عمق الغرس( تطبيق الحمل، الحمل األقصى، )كنقطة األعمدة الخشبية
والموضحة  ،الشركة العامة للكهرباء داخل ليبيا مواصفات المتفق عليها في

فير لتوجزء من االعتبارات التصميمية لألعمدة الفوالذية ك 1جدول  في
 .الكهربائية داخل ليبيا ات الشبكةمتطلب

 مياصاات األ مةف الخشبمل الخاصل بالشةلل اللمبمل لللفةباء .1جةي  

 الصنف
 الطول

(m) 
الحمل

1
 

(KN) 

 القطر
(mm) 

عمق 
 الغرس

m)) 

الحمل لكل ملم 
المسبب في 

 النحرافا
(N/mm) max min 

 خفيف

9 4.46 150 125 1.5 3.6 

10 4.23 160 125 1.5 2.6 

11 4.40 160 125 1.8 2.3 

 متوسط

9 8.15 180 150 1.5 7.8 

10 8.13 185 150 1.5 5.9 

11 8.18 190 150 1.8 5.0 

  
 أطوال الشركة العامة للكهرباء تقس م انف 1جدول الكما موضح في ف

الحمل المتوقع منها على  اعتمادً األعمدة الخشبية من صنف إلى آخر ا
تم أخذ هذا الحمل المعتبر في كونه أقصى حمل للعمود الخشبي فتلبيته؛ 

استخدم حسب والذي منه،  )التصميم( ودراسته الستخالص حمل التشغيل
لتنبؤ بقطر وسمك النوع  ؛تصميم الفوالذتعارف عليها في الطرق الم

صول على إجهادات تكون ناتجة من لحيتم االمختار من األعمدة الفوالذية، ل
الحمل ومقارنتها باإلجهادات المسموحة بها في التصميم حسب  اتأثير هذ

 ، )ASCE 48-11 (في العملية التصميمية المواصفات المتخذة

 األنابماالم تخة  لأ صنا ل  المحلأ الايي  .ا 

المستخدمة في تصنيع األنابيب  لفات الفوالذفإن حسب المتداول محليا، 
 (S275) وتم اختيار النوع المسم ى ،للمواصفات األوربية امصنوعة وفق

 التصميم، عملية في( (DIN EN 10210-2 ألوربيا التصنيف بحس
في عملية التصميم للنوع المختار من  الزمةالخصائص ال 2جدول ويوضح 

  [4]لفات الفوالذ، وفقا لهذه المواصفات.
 

                                                      
 .2.5ة الخشبية هو معامل التضخيم حسب مواصفات الشركة العامة للكهرباء بالنسبة لألعمد 1

 ايي  المتيلة محلمالل الخياص المملانململ .2جةي  

 S275 JOHنوع الصفيحة 

التركيب الكيميائي 

 لصفيحةل

 إجهاد الخضوع األدنى 

N/mm
2

 

 إجهاد الشد

N/mm
2

 

Fe 430A 275 430/560 

 الحم  الم لل  لا المنشأ .ج 

ا الشأن من في الفصل الرابع بهذ (ASCE 48-11)ة المواصفتوضح 
على المنشأ تحدد من قبل المالك )الشركة  المسلطةالتصميم، أن األحمال 

على العمود  العامة للكهرباء(، ومن هذا التوضيح تم أخذ األحمال المسلطة
على أنها أحمال أفقية مساوية  الخشبي والشاملة لحمل الرياح، والحمل الحي

ت األعمدة الخشبية لألحمال المعرض لها عمود الفوالذ حسب مواصفا
 لشركة العامة للكهرباء، والتي يمكن تفصيلها إلى اآلتي:

   حم  الاش 

المضروب في معامل تضخيم، بعد دراسة ألسواء  هو الحمل النظري
الموصالت، وأحوال الطقس الحرجة داخل ليبيا حسب  عاألحوال كانقطا

هذا الحمل  مواصفات الشركة العامة للكهرباء لألعمدة الخشبية. حيث يقوم
 (Tensile Strength) بتكوين إجهادات يتم التأكيد عنها بمقاومة الشد

للمادة الخام في حالة تصميم الفوالذ، والتي تكون فيها المادة الخام عند نقطة 
وتصفه الشركة العامة للكهرباء  ،غير قابلة لتحمل أي أحمال إضافية

الرقم تها ذات ابالحمل األقصى أو حمل الفشل حسب مواصف
(GES10310).ولن يتم استعماله في التصميم ، 

   حم  التصمم 

رقم  التصميم هو الحمل الذي ستتم به عملية التصميم حسب مواصفة
(ASCE 48-11)  حمل الوالذي يتم الحصول عليه من حاصل ضرب

لتصميم األعمدة  حيث إن معامل األمان في معامل األمان،الحقيقي 
، واختيار هذا المعامل كان تبعا (1.5) نوالفوالذي في الغالب ما يك

للمواصفات المبنية عليها مواصفات الشركة العامة للكهرباء في تقدير 
 ي، وكذلك وفقا للمواصفةاالنبوبتصميم العمود  أحمال

(GN101-03-SP-61-00-BSES Delhi)   المستخدمة لمواصفة
 ت المؤثرة على األعمدةتصميم اإلجهادا يف (ASCE 48-5) رقم

 الفوالذية.

 الحالل اإلنشائمل للعمية .ة 

 الكهربائية، من العمود في خط توزيع الشبكة ةحسب الوظيفة المراد
 االنحناءمعرض إلجهادات ضغط ناتجة عن عزم  إن المنشأفيمكن القول 

في  ةوإجهادات قص ناتجة عن قوى القص المتمثل ،والوزن الذاتي للعمود
ه وبالتالي فإن ،بب لحدوث عزم االنحناءكذلك الس فقي والذي يعتبرالحمل األ

ناتج عن تجمع  تأثير جماعي يحدث اإلجهاد من حاالت هذه الحالةمثل  في
المركبة يعرف باإلجهادات هذه اإلجهادات عند كل جزء من أجزاء العمود 

Compound Stress)) [5].(1) بالمعادلة  حسابيا يتم اعتبارهو 
 

(1) 

 

 

 

بطريقة العارضة  حسابيا عن هذا الحمل االنحراف الناتجويمكن حساب 
هاتين الطريقتين معتمدتين في إيجادهما و ،عن طريق التكاملالمرافقة أو 

 [6].(2) لالنحراف على المعادلة
 
 

(2) 
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التحليل  بما فيها متر، 9لطول  أنواع متعددة من التحليل تم إجراء
 والمحاكاة التصميم،الموضحة في مواصفة  بواسطة المعادالت رياضيال
 في مبين ماانت النتائج ككو (ANSYS, RSAP) لياآلالحاسب برامج ب

 .3جدول 
 
 
 

 نتائ  تحلم  اإلجفاةات .3جةي  

 نوع التحليل

N/mmاإلجهادات المركبة 
2

 mmاالنحراف  

 االنبوب 
 العلوي

 االنبوب 
 األوسط

 االنبوب 
 السفلي

قمة 
 العمود

نقطة تسليط 
 حملال

 357.65 414 269.34 247.09 173.43 يدوي

 برنامج

RSAP 
173.04 246.68 268.93 415.08 358.47 

 برنامج
ANSYS 

83.41 124.50 270.77 379.68 329.35 

 
نتائج البرامج المستخدمة من خالل المخططات التحليلية  يمكن مشاهدةو

 .3شكل و 2شكل ها في  يلعالمتحصل 
 

 

 RSAPنتائ  اإلجفاةات المةلبل بيا لل بةنام  . 2شل  

 

 

 ANSYSنتائ  اإلجفاةات المةلبل بيا لل بةنام   .3شل  

 )األنابما( تصمم  العناصة

لخاصة ا المواصفة حسب اإلجهادات المسموحة لتصميم العناصر
 في (ASCE 48-11) الكهربائية بتصميم أعمدة نقل وتوزيع القدرة

تكون مقيدة  (EQ. 5.2-21)ورقم  (EQ. 5.2-20)المعادلتين رقم 
 التي يكون فيها حالةالفي  (Local Pickling) االنبعاج الموضعيبنسبة 

هي المسبب الحرج  الضغط الناتج عن االنحناء أو الوزن المحوري
أن قطة إجهادات الضغط بفصل تصميم العناصر ن على بناءلإلجهادات، و

والتي يجب أن  (4)، (3) د حسب المعادلتينتحداإلجهادات المسموح بها 
 .[5] تكون أكبر من اإلجهادات الناتجة عن عملية التحليل  

(3) 

 
 

(4) 

 

 

 

 تصمم  اليصالت

العلـوي  االنبـوب  األحمـال مـنحسب المواصفات التصميمية فإن انتقـال 
ولــــى علــــى طــــول التراكــــب بالدرجــــة األ الســــفلى معتمــــد االنبــــوب إلــــى 

(Overlap) قـوة القـص وعـزم  عـنناتجـة الاألحمـال هـذه  بنقـل الذي يقـوم
الخـارجي  السـطحضـاغط تاالحتكـاك المتحصـل عليـه مـن  بواسطةاالنحناء 

شـريطة  ،الـداخلي لألنبـوب السـفلي فـي الوصـلة السطحلألنبوب العلوي مع 
وب األصغر حسـب من القطر الخارجي لألنب (1.5)أال يقل هذا الطول عن 

ول ولعدم المحدودية لمعامل إيجـاد هـذا الطـ ،(ASCE 48-11)المواصفة 
لمعرفــة المعامــل المناســب لعمليــة نقــل  (ANSYS)تــم االســتعانة ببرنــامج 

األكبـر  االنبـوب لطول تقليل القطـر مـن األحمال، وعدم تطرق المواصفات 
 ةتيجـة المحاكـاجعـل اإلجهـادات المتكونـة ن األصغر قطر االنبوب إلى  قطر

 ؛الــالزم للتخصــير طــوللهــي المحــدد ل برنــامجالاألحمــال داخــل  فــي تســليط
 تقريبـيال معامـلال 4شـكل ويبين  ،حدوث شروخ بعد تسليط األحمال لتجنب

ــــي  مــــن 2.5 وهــــو ،(S) طــــولاليجــــاد إل ــــين نصــــفي القطــــر ف ــــرق ب الف
محيطـي اللحـام الوصلة كاتصميم يل باقي تفاص إلى باإلضافة ،(L)يناالنبوب
عم وتثبيت األنابيب، وذلك بتحمله ألحمـال الضـغط تتمثل وظيفته في دالذي 
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الناتجة عن الوزن الذاتي لألنبوب العلوي والمكونة للحمل المحوري في كل 
ــاء  لــىباإلضــافة إ ،وصــلة ــه أثن أي أحمــال إضــافية مــن الممكــن أن تقــع علي

 لذاتياالوزن نسبة الضئيلة لألحمال المتولدة عن ال رعملية المناولة. وباعتبا
ً المناولة عملية أو  تبرة في عمليـة تصـميم الشد القصوى المع بمقاومة مقارنتا

 سـاقفإنه سيتم وضع الحد األعلى لسـمك اللحـام باتخـاذ أقصـى  ،اللحام عادة
ــــــه ــــــذي ، (amax) ل ــــــاع اشــــــتراطاتال ــــــون اســــــتخراجه بإتب  النقطــــــة يك

 (Sec J2.2b)         األمريكـــــــــيفـــــــــي مواصـــــــــفة المعهـــــــــد 
 (American Institute Steel Construction :AISC(،  التـي

 [7].(8)، (7)، (6) ،(5)ى المعادالت عل تنص

(5)  
 

 
 

(6) 
 

 

(7) 
 

 

(8) 
 

 

 

 تااصم  لأ يصلل التخصمة .4شل  

 الج ء المغةي  م  العمية

يتم غرسه في التربة  يف العمود من ناحية األساسات خازوق الذيصن
 (Lateral Resistance Approach) اتباع طريقةبأو الخرسانة 

المقاومة الجانبية العتبار إجهادات الخرسانة
 

 المواصفةوالتربة، وحسب 
 (ASCE 48-11)  فإن المواصفات المطلوبة للغرس يتم تحديدها من قبل

حول اعتبار الطول الفعال للخشب  التصميمحور فكرة المالك، وبسبب تم
سيتم إزالة عمق الغرس للعمود الخشبي  ،هو األساس في عملية المكافئة

ناً للعمود ركيزة ثابتة  ، ولكن (Fixed)إليجاده، واعتبار سطح األرض مكو 
على العموم فإن مسافة الغرس للعمود الفوالذي لن تكون بعيدة عن المسافة 

 موصفات األعمدة الخشبية، حيث يوضح تقريرالموضحة ب
(Transmission and Distribution)

 
أن هذه المسافة يمكن حسابها  

 [8].من طول العمود الكلي (%10)متر مع  0.6 تقريبيا بواسطة جمع
الصفيحة المثبتة في نهاية الجزء المغروس ) أما بالنسبة لصفيحة الغرس

ماهي إال قطاع لمنع العمود من  (من العمود تحت مستوى سطح األرض
ولكن البد من تثبيت هذه الصفيحة بلحام محيطي   الغرق في التربة.

 ملم 4عن  لشريطة أن تكون من نفس نوع الفوالذ للعمود وبسمك ال يق
 .(GES 10310)للكهرباء وذلك حسب مواصفات الشركة العامة 

بقسمة  علما بأن الصفيحة ستكون دائرية ولذلك سيتم حساب القطر للصفيحة

للقيمة المتحصل  يومن ثم أخذ الجذر التربيع مساحة الصفيحة على 

عليها من حاصل القسمة، والمساحة يتم الحصول عليها من المعادالت 
(9) ،(10) ،(11).[9]  

 

(9) 
 

 

(10) 
 

 

(11) 

 

 

 ت الميصالتتثبم لتحات مياصاات

تثبت في  (Racks)و (Cross-arms)حامالت الموصالت مثل 
مواصفات  العمود الفوالذي عن طريق فتحات بقياسات متبعة على أساس

(GES 10310) هرباء التي تنص على التخريم ببعد لشركة العامة للك
 ملم 600من أعلى نقطة في العمود للثقب األول والتخريم ببعد  ملم 200

، أما في (Cross-arms)لكال الثقبين في حالة  ملم 22قطرب للثقب الثاني
افة بمس هاملم يبدأ أول20 فيتم عمل خمس ثقوب بقطر (Racks)حالة 

 .ملم 200بشكل متتالي بمسافة  لتتبعه الثقوب األربعة األخرى ملم 150

  لاء العميةياصاات م

ية أن يتم تغطية رأس العمود االنبوبيجب في أي نوع من أنواع األعمدة 
 ملم 30بغطاء مصنوع على شكل أنبوب مفتوح من أحد النهايتين بارتفاع 

ريكه ويكون ذلك قبل جلفنة ، حيث يركب بشكل يمنع تح) ملم (1.6وسمك 
العمود، باإلضافة إلى االشتراط في تصنيعه بنوع مطابق لخصائص الفوالذ 

 ي.االنبوبالمستخدم في تصنيع العمود 

 النتائ  

في متر  9الخاصة بالطول أن اإلجهادات المركبة  3جدول ي ف نالحظ
حسب اعتبارات  المسموح بها اإلجهاداتجميع أنواع التحليل أقل من 

اإلجهادات  كانتية المذكورة مسبقاً، حيث مواصفة التصميمالالتصميم في 
، MPa 275 ،(4)، (3) من خالل التعويض في المعادلتين المسموح بها

متر مجديه من الناحية  9المختارة لطول  إن القطاعاتيمكن القول  وبالتالي
 فتم بناًء على هذه النتيجة تسريع عملية حساب اإلجهادات ،ئيةاإلنشا

ونتج عن هذا . (ANSYSرنامج باألدق في التحليل ) باستخدام الطريقة
المبينة في مواصفات  األطوال األخرى األمر الجدوى اإلنشائية لقطاعات

 وتتضح، 1الجدول  في وضحةاألعمدة الخشبية بالشركة العامة للكهرباء الم
بالنسبة  أما ،4 الجدولفي  اعات المختارة في جميع األطوالالقط

نسبة لنتائج ال، وب5الجدول  فيوضحهاالناتجة عن تسليط الحمل لإلجهادات 
في موضحة  وصالت وصفيحة الغرس وغطاء العمودالتصميم األخرى كال

 .7الجدولو 6الجدول 

 ينل لأليا جةي  ملا ات الللا ات المل .4جةي  

ف
صن

ال
 

ل
طو

ال
 

m
 

 (القطرو والسمك)الطول مقاسات القطاعات 

ب 
بو
الن
ا

 
ي
لو
لع
ا

 
m

 

ب 
بو
الن
ا

 
ط
س
ألو

ا
 

m
 

ب 
بو
الن
ا

 
ي
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س
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m

 

س 
ر
لغ
 ا
ق
عم

m
 

ب 
بو
الن
ا

 
ي
لو
لع
ا

 

m
m

 

ب 
بو
الن
ا

 
ط
س
ألو

ا
 

m
m

 

ب 
بو
الن
ا

 
ي
فل
س
ال

 

m
m

 

ف
في
خ

 

9 2 2 5 1.5 88.9x4 114.3x4 139.7x5 

10 2.4 2.4 5.2 1.5 114.3x3 139.7x3.6 168.3x4 

11 2.7 2.7 5.6 1.8 114.3x3 139.7x4 168.3x4.5 

ط
س
تو
م

 

9 2 2 5 1.5 114.3x3 139.7x4.5 177.8x5.5 

10 2.4 2.4 5.2 1.5 139.7x4 168.3x5 193.7x5.5 

11 2.7 2.7 5.6 1.8 139.7x4 168.3x5 219.1x5 
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 ANSYSجفاةات بيا لل بةنام  نتائ  تحلم  اي .5جةي  

 الصنف
 الطول

m 

N/mmاإلجهادات المركبة 
2

 mmاالنحراف  

نبوب اال
 العلوي

N/mm 

 االنبوب 
 األوسط

N/mm 

نبوب اال
 السفلي

N/mm 

 قمة العمود

mm 

نقطة تسليط 
 الحمل

mm 

 خفيف

9 83.41 124.50 270.77 379.63 329.35 

10 114.50 129.37 268.29 386.33 339.60 

11 117.47 172.19 240.35 401.88 452.37 

 متوسط

9 103.03 149.43 268.14 312.47 269.48 

10 84.23 156.63 265.90 338.23 299.56 

11 149.49 207.92 238.21 362.05 321.09 

 
 نتائ  تصمم  اليصالت .6جةي  

 الصنف
 الطول

m 

 فليةالس الوصلة العليا الوصلة

طول 
 التراكب

mm 

ساق 
 اللحام

mm 

مساحة 
 اللحام

mm
2

 

طول 
 التراكب

mm 

ساق 
 اللحام

mm 

مساحة 
 اللحام

mm
2

 

 خفيف

9 177.8 4 790.39 228.6 4 1016.20 

10 228.6 3 761.25 350 3.6 1119.14 

11 228.6 3 761.25 350 4 1242.03 

 متوسط

9 228.6 4 1242.03 350 4.5 1395.64 

10 350 3 1242.03 420 5 1871.70 

11 350 3 1242.03 420 5 1871.70 

 
 نتائ  تصمم  صامحل الغة  ي لاء العمية 7جةي  

 الصنف
 الطول

m 

 مقاس صفيحة الغرس

mm 

 غطاء العمود

mm 

 خفيف

9 148x4 80.9x30x1.6 

10 170x4 108.3x30x1.6 

11 172x4 108.3x30x1.6 

 سطمتو

9 180x4 108.3x30x1.6 

10 200x4 131.7x30x1.6 

11 255x4 131.7x30x1.6 

 الخالصل

التحقق من إمكانية مكافئة الصنفين األكثر الورقة إلى هذه هدفت 
ً استخدام  من مالئمة الخامات المحليةوالتأكد أصناف األعمدة الخشبية  من ا

 9تائج التحليلية لطول الن وضحتأف .الفوالذيةلنوع المختار من األعمدة ل
جميع أنواع ب الجدوى اإلنشائية من القطاعات المختارة في هذا الطولمتر 

إلجهادات ا تم تحليل اإلجهادات،وبسبب القرب الملحوظ في نتائج  .التحليل
ببرنامج  صنفين المختارينلل في باقي األطوال للقطاعات المختارة

(ANSYS)، ى من الناحية اإلنشائية لهذه الجدوتبين  وكانت نتائج التحليل
هذا النوع من األعمدة الفوالذية في  من مكافئةا أكد اإلمكانية مم ،القطاعات

بين أصناف األعمدة  )الخفيف والمتوسط( الصنفين األكثر استخداما
 اإلجهادات المسموح بها في المادة الخام مالئمةباإلضافة إلى  الخشبية،

 .هذا النوع نيعميم وتصفي تص المحلية المختارة
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