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عم هيحيضوتلا روصلا اقفرم ضيرأتلا عوضوم نع يتامولعم

ةيميلعتلا يداف ةانق تايحت

رايتلل ديج لصوم طخ وا راسم ريفوت ةيلمع :وه ضيرأتلا

تابيكرتلا و ةيئابرهكلا واالالت تادعملا و ةزهج نم(اال برستملا

ةيندعم ماسجا ىلع يوتحت يتلا ةيئابرهكلا ةرئادلا رصانع عيمجو

ةرفح خالل نم هنحشلا ةلداعتملا ضر ةلتكاال ).ىلا رايتلل هلصوم

ةيامحل كلذو ةيملا علا تافصاوملا بسح كلذل ةدعملا يضر اال

تادعملا و ةزهج اال ةيامحو ءابرهكلا ب نيلماعلا صاخش اال

فلتلا نم تابيكرتلا و



هيلع لمعن يذلا زاهجلا نم يضر اال طخلا ب فيرعتلا ب أدبنو

يئابرهكلا رايتلل لصوم زلف يندعم ءزج وا لكيه ىلع يوتحيو

نم اهريغو ةيابرهكلا نارف هلاوثلاالةجواال سغلا و هاوكملا لثم

نم ةيئابرهكلا ةرئادلا رصانع عيمج ىلا ةفاض باال ةيلزنملا ةزهج اال

يف ةردقلا الت وحم كلذ لا ثمو هقاطلل ديلوتلا ةكرش ىلا كلهتسملا

ليوحتلا تاطحم



ديلوتلا تاطحم رصانعو



ةيئا برهكلا تابيكرتلا مثو ةيديدحلا جارب واال لقنلا ةدمعاو

هيديدحلا ريساوملا ك

الت بيكلا لمح فوفرو



حيتافملا و ليصوتلا بلعو مكحتلا و عيزوتلا تاحول وا نولبطلا و

اهريغو



واالالت ةزهج هذهاال لصتت مث

نابضق ىلا ليصوتلا ةكبش خالل نم تابيكرتلا و تادعملا و

ضيرأتلا ةرفح يف ةرمغنملا ضيراتلا حاولا و

االةل مسجب لصتم يغرب يأب ضيرأتلا طخ فرط ليصوت متي ثيح

ةدحولا لبيك ربع اديج اال صتا يندعملا ةيئابرهكلا ةدحولا وا

ضيرأتلا كلس ىلع ىوتحملا ةيئابرهكلا



ثلا ثلا فرطلا ب يهتنمو رفص باال جوزمملا رضخ اال نوللا ب زيمملا

هشيفلا وا سباقلا نم

فلتخم ةداعلا يف نوكيو هكامس سباقلا فارطا رثكأب زيمملا و

ىرخ اال فارط نعاال لكشلا ب



طوطخلا ب ةفورعملا و هزيمملا ضيرأتلا عالةم هبناجب مسريو

االوطلا. ةفلتخملا هيزاوتملا



نم يضر اال فرطلا لصتي زيرب باال سباقلا ليصوت مت اذا مث

يذلا و زيرب اال فارطا يف ضيرأتلا لخدم نم هلباقي امب سباقلا

ليصوت متي مث تدجو اذا ةيندعملا زيرب اال ءازجأب ال صتم نوكي

ةداعلا يف نوكي يذلا و ضيرأتلا كلسب يضر اال زيرب اال فرط

ةيملا علا تافصاوملا بسح بسانم رطقبو ارطق ةرئادلا ساالك ربكا

فوشكم يساحن كلس وا رفص باال جوزمملا رضخ اال نوللا ب زيمتيو

طسبم يساحن طيرش وا لزاع نود



لكب ال صتم يسدنهلا ططخملا بسح تابيكرتلا ربع لقتني يذلا و

و حيتافملا بلعو ليصوتلا بلعك اهيلع رمي يتلا ةيندعملا ءازج اال

ةيندعملا ريساوملا

ضيرأتلا بيضق ىلا لصي نا ىلا هينوزلحلا ةيندعملا تايللا وا

ضيرأتلا كلسب لصتملا و هيعرفلا وا ةيسيئرلا عيزوتلا ةحول يف

بيضق وا رابسبو عطاوقلل عيزوتلا ةحول نيب لصاولا يسيئرلا

هنم عرفتي يذلا ضيراتلا ةرفخ نم بيرقلا يضر اال طخلل عيزوتلا

ينابملا ىلا

ةرفحب ةرودب لصتي يذلا و ضيرأتلا ةيلمع يف هكرتشملا ماسق واال



نابضق ىلع يوتحت ويتلا هصاخلا تافصاوملا تاذ ضيرأتلا

يف ةرومطم هيساحن نابضق نم كبش وا ةيندعم حاولا وا ةيساحن

عم نابضقلا و حاول هذهاال هلصتم بسانم قمع ىلع ضر اال

. ضعبلا اهضعب

عيزوتلا بيضقب لصتملا ضيرأتلا كلس اهنم جرخيو

ىلا رتم فصن نم عافترا ىلع رادج برقا ىلع تبثملا يضر لال

رتملا



لثم ليصوتلا ةدوج نم عفرت ةدعاسم داوم ةرفحلا ىلا فاضمو

هصصخملا عنصلا ةثيدح داوملا نم اهريغو ءاملا و محفلا و حلملا

تافصاومب سايكاو تاوبع لكش ىلع قاوس يفاال عابت ويتلا كلذل

هفلتخم



ثيح ضر اال ىوتسم قوف ازراب ضيرأتلا بيضق نم ءزج ىقبيو

ظافحللو دش ليماوص تاذ ةيساحن طبارمب ضيرأتلا كلس هب طبري

ليصوتلا ةدوج ىلع



ةيكيناكيملا همحشلا ةدامب اهيلط وا اهناهد متي

هذه يطغيل ءاطغ وذ يتنمسا يرئاد وا عبرم لهنم اهلوح عضويو

ةدوج نامضو اهدسكأت مدع نامضل رارمتسأب اهيلع فشكلل هلصولا

ةبوطر ىلع ةظفاحملل لهنملا يف ءاملا بص ىلا ةفاض باال ليصوتلا

واالرخ نيحلا نيب هرفحلا



ببسب ضيرأتلا ةرفح نع ءانغتس ىلااال نيكلهتسملا نم ريثك دمعيو

هيموكحلا هايملا ةكبش عم ليصوتلا ب اهؤاشناو اهئانب ةفلكت يف ةدايز

ةيندعملا

دارملا ةءأشنملا واب لزنملا ب صاخلا حيلستلا ديدح عم ليصوتلا واب

. لقا ةءافكب ضرغلا نم ءزجب يفت ويتلا اهضيرأت



عم ةيساحنلا ضيرأتلا ةكبش ةفاضأب ةركفلا هذهل ةدوجلا ةدايز نكميو

يف اما اهيلع تنمس اال بصو ضيرأتلا كلسب اهطبرو حيلستلا ديدح

تايضر يفاال وا فقسلا



ةيعونو ضر اال ةعيبط بسح ضيرأتلا ةرفح ناكم ديدحت متيو

همواقمل هبولطملا ةميقلا يطعتل طورشلا ضعب اهيلع قبطنتو ةبرتلا

ةرفح ةدوج صحفل لمعتست هصاخ ةزهجأب اهسايق دنع يضر اال

. هلماك ضيرأتلا ةكبش ةدوج ىتح وا ضيرأتلا



قعاوص ةعنامب هرفحلا نم جراخلا ضيرأتلا طخ ليصوت نكمي

جارب واال هيلا علا ينابملا ىلعا ىلع عضوت ةيساحن

ضيرأتلا ةرفح ىلا هبحسو قعاوصلا رايت صاصتم ال



باال يهتنم ساحنلا نم كيمس بيضق نم قعاوصلا ةعنام نوكتتو

يهتنمو هيساحن وا ةيندعم هرك اهعمجت هببدم هيساحن عباصأب ىلع

بوقث ىلع يوتحت ةطسبم ةيساحن ةدعاقب لفس نماال بيضقلا

. فقسلا يف تيبثتلل

يساحن بيضق وا رسج ةيسيئرلا وا ةيعرفلا عيزوتلا ةحول يف دجوي

هب لصتيل ريبك يغرب ىلع يوتحي يضر اال طخلا ليصوتب صاخ

طوطخب اهليصوت متي يغارب ةدع اضيا هيفو يسيئرلا ضيرأتلا كلس

. هيعرفلا ضيرأتلا



. يدومع لكشب تبثم ةحوللا نم ىنيميلا ةهجلا يف هناكم نوكيو

ضيرأتلل ةيامحلا هيليرب تاحوللا هذه دوزت نا نكميو



نيلماعلا صاخش اال ةيامحل ( جكيل ثريا ) يضر اال برستلا عطاقو

هكبشلا يف هساسحلا ةيامحلا ةزهجا ةيامحو ةيئابرهكلا هقعصلا نم

. اهيلع دهجلا يف ضافخناو ضر لال برست يا نم



ةطساوب هدح ىلع دومع لك عراوشلا يف االةران ةدمعا ضيرأت متي

لكيه عم ليصوتو دومعلا بناجب سرغت ةيساحن ةيرامسم نابضق

. دومعلا



لوح يعاعش لكش ىلع ساحنلا نم هطسبم هطرشا شرف متي وا

وا دومعلا مسجب اهليصوتو اهنفد متيو هنيعم ةفاسمل دومعلا ةيضرا

. يندعملا جربلا

متي ةيرئاد ةريبك ضيرأت ةرفح لمع ةقاطلل ديلوتلا تاكرش يف متي

ةدوجلا و ةءافكلا يطعتل ةفاثكب ةيندعملا نابضقلا نم ةكبشب اهتئبعت

ضر عماال ليصوتلا يف



هلماك ديلوتلا ةطحم رصانع ضيرأتو يضر اال طخلا ليصوت متيو

نم ابيرق هيلع دهجلا ىقبي نا ىلع ظافحلل اهيف لداعتملا طخلا طبريو

الف تخا نع جتانلا درابلا طخلا يف للخلا رايت بيرستو رفصلا ا

ثلاالهث. تازافلا ىلع نيكيلهتسملل االمحلا ةعيزوت

طخلا ديدمتل ةيمه اال ءاطعأب نييئابرهكلا االةوخ حصنا اذل

فارشا نود اهذيفنتب نوموقي يتلا ةيئابرهكلا شرولا يف يضر األ

. يسدنه

دادح يداف تايحت عم قفوملا وهللا
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:Earthing(االثر) يضر اال

نم تادعملا و صاخش لال ةياقولا لجا نم هلمع متي يذلا فرطلا  وه

ضر هسالىلااال اراسم رايتلا ذختي ثيحب رصقلا تارايت

Neutralلا رتوينلا Earthingو يضر نيباال قرفلا

:  ضيراتلا

وا ةزهج نماال يئابرهكلا رايتلا برست نم ةيامح ةرئاد يه

ةيئابرهكلا تادعملا

ةقعصب باصي ئلال ناسن نعاال رايتلا راسم رييغت اهنم ضرغلا و

يف  برستلا رايت لصو اذا ةيئابرهك

دجوتو اهميمصت يف ةصاخ ةقيرط هل ضيرأتلا و ريبما فصن دودح

  ةيئابرهك باطقا االن

ديزت ال ضر اال ةمواقم لعجي ىوتسم دنع ضر يفاال اهسرغ متي

  ليهستل كلذو 3موا نع



ضر باأل هيغرفتو رايتلا رورم

لا: رتو نلا اما

مدختسملا ىلا ةيئابرهكلا ةقاطلا لقن ةمظنا يف عبارلا كلسلا وهف

لا  رتوينلا نوكيو ردصملا ىلا هتدوعو رايتلا راسمل لمكملا وهو

ةعبرا وذ ردصم كيدل ناك اذاو نيدهج يطعت يتلا رداصملا يف

هدهج  ناك امهمو ساالك

=دهج لا رتوينلا االسالكو دحا نم ذوخأملا دهجلا ناف

هجولا دهج كيطعيو 3 رذج /( طخلا ) كلسلا



: يضر األ تاكبش عاونا

: اهضعب ركذن يضر اذهاال لمعل ةنيعم ةيسدنه قرط دجوت  

دحاو دورتكلا خالل  نم رئبلا ماظن -1



قمغو عبرم رتم 1×1 ةحاسم رئب رفح متي ةقيرطلا هذه يفو

راتما ثواالةث نيرتم

دورتكل اال سار ىقبي ثيحب رتم 2وا3 لوطب   دورتكل اال سرغ متي

ضر اال ىوتسم عم

نم ةقبطو حلملا نم ةقبطو معانلا لمرلا نم ةقبط هيلا فاضيو  

  رئبلا تميأل ىتح اذكهو ينوبركلا محفلا

نم ءاطغب هتيطغتو دورتكل اال سأر لوح عبرم لكشب   رادج ءانب متي

بلصلا كيتس بلاال وا طنوفلا ديدحلا



: تادورتكلأ ةكبش ماظن -2



دعاوق يف رتم 2وا3 لوط تادورتكلا سرغ متي ماظنلا اذه يف

ىنبملا ةقيدح يف وا ةيساس اال ىنبملا

ىلع عزوت راتما 10 5ىلا نم ةفاسم واالرخ دورتكل نيباال نوكيو

ىنبملا ةحاسم

ةجاحلا بسح تادورتكلا سرغ متي

ريغ ساحن كلس خالل نم اهضعبب تادورتكل هذهاال طبر متي

ةحاسم بسح 35وا50وا70وا95ملم هعطقم ةحاسم لوزعم

ىنبملا

ىنبملا يف دعاوقلا ديدح عم ةكبشلا هذه طبر لضفي



: ةيساحنلا ةكبشلا ماظن -3



طسبملا ساحنلا نم تاكبش لمع متي ماظنلا اذه يف

1×1رتم سايقب   عبرم لكشب 20×5ملم سايق

ةجاحلا بسح ضر يفاال ةكبش نم رثكا عيزوت متي

لوزعم ريغ ساحن كلسب اضيا اهنيب اميف تاكبشلا هذه طبر متي

: ةيساحنلا ةحيفصلا ماظن -4



2×1رتم سايقب ساحنلا نم ةحيفص سرغ متي ماظنلا اذه يف

ةجاحلا بسح حئافص سرغ متي اضيا

اإلثر: صحف ةقيرط

هلثالث صاخ زاهج ةطساوب االثر ةكبش ةمواقم صحف ةقيرط

(مالطق) كالتاب اهسؤر ىلع رضخا رفصا   رمحا : ةنولم باكالت

25مس دحاولا لوط نيبيضق هاعم دجويو

فرط نيبو اهضعب نيب نوكي نا بجيو ضر باال نابضقلا عرزت

رتم 10 5ىلا نم االثر

اال لباكلا طبريو نابضقلا ىلع رفص واال رمح التاال باكلا طبرت

االثر ةكبش فرط ىلع رضخ

زاهجلا لغشيو

نم لقا ىلا زاهجلا ةءارق لصت نا بجي ال وبقم االثر نوكي ىتح

5موا

بسح تاكبشوا تادورتكلا ةفاضا نم فالدب رثكا ةمواقملا تناك اذا

هب لومعملا ماظنلا

5موا نم لقا ىلا ةمواقملا لصت ىتح

 





زاهج رفوت مدع حلا يف االثر ةكبش ةمواقم صحفل ةيئادب رطق

صاخلا صحفلا

( يداع حابصم ) مادختساب يضر األ ةليصوت صحف -1



يئابرهكلا ردصملل راحلا طخلا عم حابصملا يفرط دحأ لصوب موقن

يضر طخاأل عم يناثلا فرطلا و

ةديج هتمواقم نااألثر ينعي اذهف ةبمللا تءاضا اذإف

ةمواقملا زاهج مادختساب يضر األ ةليصوت صحف -2

( رتيمو (األ



يف ةيسيئرلا يضر األ ةطقن عم زاهجلا يفرط ىدحإ لصوب موقن

يضر األ بيضق عم يناثلا فرطلا و عيزوتلا ةحول

تناك (0) ارفص ابيرقت يواستو ادج ةريغص ةءارقلا تناك اذإف

. ةديج يضر األ ةليصوت

ريغو ةئيس يضر األ ةليصوت تناك ةريبك ةءارقلا تناك اذإ امأ

. ةحلا ص

+ رتيمتلوف + حابصم ) مادختساب يضر األ ةمواقم سايق -3

( رتيموريبمأ



-: اهبجومبو ةيبيرقت جئاتن يطعت ةقيرطلا هذهو

رايت عبنمل راحلا طخلا عم يداعلا حابصملا يفرط دحأ لصون

يناثلا فرطلا لصويو ( تلوف 220 ةيطلوف وذ جرخم ) ددرتم

سايقل رتيموريبمأ زاهج قيرط نع يضر األ طخلا عم يلا وتلا ىلع

. ةرئادلا رايت

سايقل حابصملا عم يزاوتلا ىلع رتيمتلوفلا زاهج لصوي مث

هيلع ةعقاولا تةي لوفلا

،مث كلذل صصخملا حاتفملا قيرط نع ةيئابرهكلا ةرئادلا لصوت

، رتيمتلوفلا زاهج ةطساوب حابصملا ىلع ةعقاولا تةي لوفلا ةميق أرقن

اننكميو , رتيموريبم األ زاهج ةطساوب ةرئادلا رايت ةميق أرقن كلذكو

-: يلي امك يضر األ ةميق باسح

عبنملا ةيطلوف يواست يضر األ ةمواقم ىلع ةعقاولا تةي لوفلا -1

. حابصملا ىلع ةعقاولا ةيطلوفلا اهنم احورطم

ةمواقم ىلع ةعقاولا تةي لوفلا يواست يضر األ ةمواقم ةميق -2

. ةرئادلا رايت ىلع ةموسقم يضر األ

ثملا:- ذخأن كلذ حيضوتلو

+ يداع حابصم ةطساوب يضر األ ةمواقم سايقل ةبرجت يف

يزاوتلا ب لوصوملا رتيمتلوفلا ةءارق تناك رتيموريبمأ + رتيمتلوف

رتيموريبم األ ةءارق تناكو تلوف )217) يواست حابصملا عم

ريبمأ (0.45) يواست ةرئادلا عم يلا بوتلا لوصوملا



يئابرهكلا عبنملا لوفتةي نأ املع يضر األ ةمواقم بسحإ (س؟)

.( تلوف 220) يواست

( لحلا )

يتة لوفلا – عبنملا =لوفتةي يضر األ ةمواقم ىلع ةعقاولا تةي لوفلا

تلوف 3=217-220= حابصملا ىلع ةعقاولا

رايت ميسقت يضر اقموةماأل ىلع ةعقاولا تةي لوفلا = يضر األ ةمواقم

ابيرقت 0.45=6,67موأ ميسقت 3= ةرئادلا



: ةقاطلا عيزوت تاكبش عاونا

: عاونا ثالةث يهو

 TN عون تاكبشلا -1

وا يلحم دلوم ) ةقاطلا ب االدادم بناج دنع ةطقن دجوت ماظنلا اذه ىف

.(T فرحلا (دالةل ىضر باال ةلصتم ( عيزوت لوحم

. راوط ثلاالىثاال ماظنلا ىف ةمجنلا ةطقن نوكت ام غابلا ةطقنلا هذه

(دالةل ةطقنلا هذه ىلا ىضر باال لصتم ىئابرهكلا زاهجلا مسج

.(N فرحلا

دنع سملل ةضرعملا ةيندعملا ءازج اال لصوي ىذلا لصوملا

.(PE) فورحلا هلب زمريو ةيامحلا ىضرا لصوم ىمسي كلهتسملا

راوط ثلاالىثاال ماظنلا ىف ةمجنلا ةطقن لصوي ىذلا لصوملا و

ماظنلا ىف عجارلا رايتلا ب ىمسي ام لمحي ىذلا (وا ةقاطلا عيزوتل

(N) فرحلا هلب زمريو لداعتملا وا دياحملا ىمسي ( روطلا ىداحا

.



: ماظنلا اذه ىف ليصوتلل قرط ثالةث دجوي

:TN−S ماظنلا ا-

لصوملا نم لك اهيفو لصفنم separateيا ىنعي S لا فرحو

برق طقف الن صتيو الن صفنم الن صوم نانوكي N لصوملا PEو

. ةردقلا ردصم



:TN−C ماظنلا ب-

PEو نم لك ةفيظو نيب عمجلا combinedيا ينعي C فرحلا

يفو ءانبلا لخدم ةطقنو ةقاطلا ردصم نيب لصوي دحاو لباكب N

.N لل رخاو PEل لصفنم لصوم مدختسي ءانبلا لخاد



 TN-C-S ماظنلا ج-

اال ضعب ىف لصفنم نوكيو كرتشم نوكي ماظنلا نم ءزج هيفو

. ءازج



:TT  ةكبشلا -2

كلهتسملا بناج دنع ةيامحلا يضرا ةلصو لمع متي ماظنلا اذه ىف

. ةقاطلا ردصم دنع دوجوملا يضر نعاال رظنلا ضغب

ددرتلا تاذ الت خادتلا نم هولخ وه ماظنلا اذه زيمي ام مهاو

Nو لصوملا خالل نم لصت وىتلا عفترملا ددرتلا و ضفخنملا

هب. ةلصتملا ةفلتخملا ةيبرهكلا ةزهج نعاال ةجتانلا

اال عقاوم لثم ةصاخلا تامادختس لال لضفملا وه ماظنلا اذهف اذهلو

. ةيكلس ولاال ةيكلسلا صتاالت

 N لباكلا عطق رطاخم بنجتي ماظنلا اذه نا امك



 IT ةكبشلا -3

دجوي ىلعاالطالقدقو يضر لاباال صتا ىا دجوي ال ماظنلا اذه ىف

. ةعفترم ةمواقم طقف

ضرا دجوي ال ثيح نفسلا و تارئاطلا حاالت ىف امك

. يضرا لمعل

رايهنا دنعو يئابرهكلا لزعلا ةبقارمل زاهج مدختسي ماظنلا اذه ىف

. راذنا زاهجلا اذه يطعي لزعلا ضافخنا وا





SurgeArrester رايتلا عافدنا نم ةيامحلا زاهج

دهج غرفم اضيا ىمسيو

ةجيتن ةرباعلا حلااالت يدافتل ةيلحاسلا قطانملا يف ةرثكب مدختسي  

ةينورتكل اال ةزهج يفتاالفاال ببستت يتلا قعاوصلا تابرض

يضرا طخ هيلا لصويو   يسيئرلا عطاقلا عم يزاوت بكريو

وليك ب100 ردقت ويتلا ةرباعلا دهجلا حةلا صاصتم (Earth)ال

انايحا تلوف



ىلااالثر ةرباعلا ةلا حلا غيرفت متيف

سفن هل روتسريافلا الن روتسرياف نع ةرابع وه دهجلا غرفمو

ةرباعلا و ةدئازلا تانحشلا غيرفتو دئازلا تلوفلا فاشتكا يف ةفيظولا

-IT, TN ةقاطلا ةمظنا يف رايتلا عافدنا نم ةيامحلا زاهج مدختسي

S, TN-C-S, TT

ناف دئازلا رايتلا دلوتل ةدئازلا ةرارحلا ببسب زاهجلا لطعتي امدنع

ةكبشلا نم جورخلا و يسيئرلا عطاقلا لصف عيطتست لصفلا ةدحو

ىلا رضخ نماال نوللا لدبتو يئرم راذنا ردصتو ةيئابرهكلا

رمح اال



يف ةدوجوملا ةشوطرخلا ليدبتب ةبرضلا دعب دهجلا غرفم ةنايص متي

فال غرفملا ةعاطتسا نم ربكاةبرضلا نوكت دق  انايحا الن  زاهجلا

ةمئاد رصق حةلا نع جتنيامم ةدئازلا ةنحشلا فيرصت غرفملل نكمي

روتسريافلا يهو زاهجلا لخاد ةدوجوملا ةشوطرخلا ليدبت بجوتست

PTC لا وا

رضخأ اهلخاد نوللا نوكي ةميلسلا ةشوطرخلا

رمحأ اهلخاد نوللا نوكي ةبورضملا ةشوطرخلا و

: نيعون زاهجلا نم رفوتي

روطلا 1-ثاليث

روطلا يداحا -2



روطلا  (SPB)ثاليث ةنحشلا غرفم

دهجلا ثاليث ةنحشلا غرفم ليصوت ةقيرط



روطلا يداحأ  (SDB) ةنحشلا غرفم

روطلا يداحا ةنحشلا غرفم ليصوت ةقيرط



ةيئابرهكلا قعاوصلا نم ةيامحلا ماظن

: ةيئابرهكلا ةقعاصلا فيرعت

ةيدعرلا فصاوعلا ةجيتن أشنت ةيوج ةرهاظ ةيئابرهكلا قعاوصلا

لقحلا ةدش حبصت ثيحب ، مويغلا يف ةيئابرهكلا تانحشلا مكارتو

نم ربكأ ضر واأل ةميغ نيب ،وأ ىرخأو ةميغ نيب دئاسلا يئابرهكلا

ةانق أشنتف ( ءاوهلل ةيئابرهكلا ةناتملا ) لزعلا ىلع ءاوهلا ةردقم

اهرطق ، ةضيرع ةناوطسا لكش ىلع ضر واأل ةميغلا نيب غارفنا

ةانق ىلع اهزكرم يف يوحتو ةبلا، سلا نحشلا ب ةءولمم راتمأ عضب

دنع إال ةقعاصلا ةباصإ ناكم ددحتي ،وال نيأتلا عةيلا بلاالامز نم

عفترت ثيح ( ةريخ لبقاأل ةلحرملا ) ضر نماأل ةانقلا هذه بارتقا

ةدوجوملا ةعفترملا نكام واأل ةانقلا سأر نيب يئابرهكلا لقحلا ةدش

ةريبك ميق ،...)ىلإ ةينبأ ، ةدمعأ ، راجشأ ، جاربأ ) ضر األ حطس ىلع

، ةقعاصلا سأر هاجتاب ضر نماأل قلطنت ةديدج ةرارش أشنتف ًادج،

امهضعبب ناترارشلا مدطصتو ، ةقعاصلا عوقو ناكم ديدحت انه متيو

ةينمز ةرتف ،خالل رايتلا ةميق عفترتو ، يسيئرلا غارفن اال لصحيو ،

.( تاريبم (آالفاأل ةلئاه ميق ًادج،ىلإ ةريصق

ةدرجملا نيعلا ب هتيؤر نكمي يوق لكشب ءيضت غارفن ةانقاال نأ  امك

يلا 10000 وح ىلإ بلاالامز ةانق لخاد ةرارحلا ةجرد عفترتو ،

. ةيوئم ةجرد



سوردم ماظن ةماقإ ،نإف نكمم ريغ ًارمأ قعاوصلا بّنجت ناك اذإو

نما ناكم ردقاإل ليلقتلا و دحلا لفكي قعاوصلا نم ام ةأشنم ةيامحل

. قعاوصلل ةرطخلا آلراث



 : قعاوصلا ةعنام ةيمها

لكايهلا و تايانبلا و ناسن اال ةيامح يف قعاوصلا ةعنام ةيمها لثمتت

. قعصلا ةيلمع نع جتانلا ررضلا نم

االصتاال جارباو ةيطلوفلا عافترا نم لقنلا طوطخ يمحت اهنا  امك

. قعاوصلا ةعنامب دوزت يتلا ت

قعصلا االصتاالتب جارب ال االلو ودعلا ةقعاصلا ربتعت ثيح  

.( رواجم قعص ) رشابملا ريغ وا رشابملا

ةنحشلا غيرفتل ةرشابم تاراسم ريفوت خالل نم ةيامحلا هذه نوكتو

. ضر يفاال

نع لمع يكلس لا صتا اهناب قعاوصلا ةعنام فيرعت اننكمي ثيح

دارملا ناكملا يف ةطقن ىلعا )يف قربلا ) ةقعاصلا لبقتسم نيب دصق

نم ةيامح يا نودب رشابم راسملا نوكي ثيح . ضر واال هتيامح

. عطاق وا حاتفم وا زويف دوجو

ىلا ةيدعرلا بحسلا نع ةجتانلا ةيئابرهكلا ةنحشلا غرفت كلذب يهو  

دوجو نودب مجانلا ررضلا ةريبك ةيامح لثمي امم ةرشابم ضر اال

 . قعاوصلا ةعنام



ةأشنملا ةيمهأو عون بسح قعاوصلا نم ةيامحلا ةجرد فلتختو

: ةيامحلل تاجرد ثالث كانهو ، اهتيامح دارملا

: ةيداعلا ةيامحلا

يتلا لماعملا و ةيعارزلا و ةينكسلا ينابملا و تآشنملا ةيامحل مدختست  

. راجفن وأاال لا لالعتش ةلباق ةرطخ ًاداوم يوحت ال

ةيلا: علا ةيامحلا

وأاال لا لالعتش ةلباق ًاداوم يوحت يتلا تآشنملا ةيامحل مدختستو  

... تارجفتملا تاعدوتسم ، باشخ األ تاعدوتسم لثم راجفن



ًادج: ةيلا علا ةيامحلا

ةثراك ةقعاصب اهتباصإ ببست يتلا تآشنملا ةيامحل مدختستو  

. ةيئيب وأ ةيرشب



: قعاوصلا نم ةيامحلا ماظن رصانع

ىلعأ يندعم مسج دوجو ىلع قعاوصلا نم ةيامحلا أدبم دمتعي

ىنبملا قوف ةلّكشتملا قعاوصلا طاقتل ال هتيامح دارملا ىنبملا

. ضر ىلإاأل يندعم لقان ربع اهغيرفتو

. ماسقأ نمثالةث فلأتي ةقعاصلا نم ةيامحلا ماظن نأ  يأ

: طقاوللا .1

نع ةجتانلا ةيئابرهكلا ةنحشلا ىقلتت يتلا ةيندعملا ءازج األ يهو

. ةقعاصلا ةبرض

نيب حوارتي لوطب ةببدم ةربإ لكش ىلع طقاوللا نوكت نأ نكميو  

،وأ بسانم عافترا ىلع اهتيبثت متي 2.5-2مس رطقو 50-100مس

. امهنم ًاجيزم وأ ةيقفأ ةكبش



: لزاونلا .2

. ةيضر األ ذخآملا ب طقاوللا لصت يتلا ةيندعملا ءازج األ يهو

الذوأ وفلا لثم أدصلل ةلباق ريغ ةيندعم لقاون نم لزاونلا فلأتت

. طسبم وأ يرئاد عطقمب موينمل وأاأل ساحنلا

نيب نكمم يلوقاش قيرط رصقأب لزاونلا ديدمتل يعسلا بجيو

لكشي ال يك اهراسم يف ةداح تاءانحنا نود ضر واأل طقاوللا

. هلوح نيدجاوتملا صاخش ىلعاأل ةروطخ اهديدمت



:( ضيرأتلا داتوأ ) ةيضر األ ذخآملا .3

ةقعاصلا رايت غيرفتل ضر يفاأل ةرومطملا ةيندعملا ءازج األ يهو  

. ضر يفاأل

لوطب موركلا ديدح نم وأ ةيساحن نابضق لكش ىلع األداتو نوكتو  

متيو ةددحملا عقاوملا يف سرغت mm 25-18 رطقو m2-2.5

ةمواقملا ديزت أال بجيو األةيقف، ةكبشلا و لزاونلا ىلإ اهليصوت

10موا نع لقتسم ذخأم لكل ةيضر األ



: قعاوصلا لا كشأ

،اذه ةيرئاد ةرك لكش ةقعاصلا لكش نوكي امدنع : ةركلا ةقعاص

ىتحو باوب واأل ذفاونلا نم لزانملل لوخدلا ىلع ةردقلا هل لكشلا

 . نخادملا

. ءامسلا يف قعاوصلا عفدب حايرلا موقت امدنع : طيرشلا ةقعاص

طوطخ وأ طخ لكش ىلع ةقعاصلا نوكت امدنع  : ةكوشلا ةقعاص

 . ةكوشلا ةقعاصب ىّمست ءامسلا يف رهظت



 : قعاوصلا رطخ نم ةيامحلل تاداشرإ و حئاصن

راجش ىلإاأل ءوجللا بجي ةّيدعر راطمأو قعاوصلا ثودح دنع

. ةليوطلا راجش نعاأل داعتب واال ةفيثكلا و ةريغصلا

. ةحوتفملا باوب واأل كيبابشلا نع داعتب اال

ةلا. قنلا فتاوهلا مادختسا بنجت

فصاوعلا ثودح دنع ءابرهكلل ةلقان ةّيندعم ماسجأب كاسم اإل بنجت

. ةيدعرلا

. تايانبلا حطسأ ىلع قعاوصلا ةعنام بيكرت



Earthleakagecircuit  يضر األ برستلا وذ ةرودلا عطاق

:ELCB وأ\breaker

األ ماظن النعم صوي نيفرط ىلع يوتحي زاهج نع ةرابع  وه

خ رام برست ألي رايت  رشابملا فاشتك واال سسحتلا ب موقيو يضر

يف امدختسم زاهجلا اذه ناكو ضر ىلإاأل ةزهج نماأل الهل

Residual يقرفلا   رايتلا   زاهج هلحم لح دقف مويلا امأ يضاملا

نيب رايتلا قرفب ساسح اإل قيرط نع لمعي currentdevice

عم ةرشابم لصوي ال وهف خالهل نيراملا لداعتملا و زافلا طخلا

. ضر األ





Residualcurrent يلضافتلا عطاقلا وأ يقرفلا رايتلا زاهج -4

(RCD )وأdevice

 Residual-CurrentCircuitBreaker بـ ًاضيأ فرعُي و

:(RCCB)وا

ريغص رايت برست حةلا يف ةرئادلا لصفل زاهجلا اذه مدختسي  

ميقلا هذه دنع لمعت ال عطاوقلا و تارهصملا نأ ثيح ضر لأل

ةمدصلا نم صاخش األ ةيامح همادختس ال يسيئرلا ببسلا و ةريغصلا

ةيئابرهكلا

 : يلضافتلا عطاقلا نم نيعون دجوي

روطلا يداحأ

راوط  ثواليثاأل

نارمي يدايحلا و زافلا طخل ليصوت نيبطق ىلع األلو يوتحي ثيح

عطاقلل لصفلا لحرمب يوناثلا فلملا لصوي رايت لوحم لخاد

اضيأ يوتحيو زاهجلا الةيح صل صحف ةراد ىلع اضيأ يوتحيو

يعيبطلا عضولا يف رايتلا لصوو لصفب موقت يتلا تاسم تلاال ىلع

يف راملا رايتلا ةميقل ةيواسم زافلا طخ يف راملا رايتلا ةميق  نوكت

يواستم يسيطانغم جملا دلوي طخ لك نإف يلا بوتلا دايحلا طخ



حةلا يف امأ رايتلا لوحم لخاد رايت دلوتي وال يفاالهاجت سكاعتمو

يف راملا رايتلا نإف ةيلزاعلا يف أطخل ةجيتن رايتلل برست لوصح

 جملا لوتي يلا بوتلا لقأ حبصي دايحلا طخ

لحرملا ليعفتب هرودب موقي يذلا و رايتلا   لوحم  يف  يسيطانغم

تاسم تلاال لصفو



روطلا يداحا دهج ىلع روطلا RCDثاليث عطاق ليصوت ةقيرط

وهو ةيلضافتلا عطاوقلا نم ثثلا عون كانهو

RCBO يلصافتلا عطاقلا



L يغرب ىلا زاف هيلا لصوي

لا رتوينلا ةيذغتلا ردصم ىلا هنم جراخلا كيمسلا كلسلا لصويو

االثر ردصم ىلا هنم جراخلا عيفرلا كلسلا لصويو

L N جورخلا يغارب ىلا لمحلا فارطا لصوتو



ةيئابرهكلا ةقاطلا لقن طوطخ ضيرأت

ةقاطلا لقن جاربأ نيب   EarthWire يضر األ كلسلا    ديدمت متي

ةيئابرهكلا

ةيتلوف ألن قعاوصلا نم لقنلا طوطخ ةيامحل وهو

و طوطخلا ىلع رثؤت اهنأ ثيح ًادج, عيلا نوكي ةقعاصلا رايتو

لزاوعلا فلتو ةيجاجزلا لزاوعلا مطحت ىلا يدؤت يلا بوتلا لزاوعلا

. طخلا ىلع (Trip) ثودح كلذ نع جتنيو ةيكيتس بلاال



يف طوبرم هنوك ةقعاصلا رايت ميسقتب يضر األ كلسلا موقي ثيح

يف مسق لك بهذي نيمسق ىلا ةقعاصلا رايت مسقني ثيح جربلا ةمق

. ةهج

نيسحت ىلع لمعي يلا بوتلا أطخلا رايت رارمإ يف اضيأ هنم دافتسيو

. ةيامحلا ةزهجأ ةيساسح

نع ةجتانلا ةيتلوفلا عافترأ نم ةقاطلا لقن طوطخ ةيامحب موقي امكو

هذهو طوطخلا دادتمأ نم ةبيرقلا تانحشلل رشابم ريغ غيرفت

سةبلا ةنحش ةميغلا ةنحش نوكت امدنعف مويغلا يف زكرتت تانحشلا

و تانحشلا هذه نم انصلخت دق نوكن كلذبو يئابرهك غيرفت ثدحيف

. لقنلا طوطخ ىلع ًابلس رثؤت يتلا

ةرشتنم (132kv)إلناألسالك جارب إل دحاو يضرأ عضوي

(400kv)إلنا جاربا (2)يف ددع يضرأ عضويو ةيسآر ةروصب

رطخل ةضرع رثكأ اهلعجي اذهو ةيقفأ ةروصب ةرشتنم ألسالك

لـا يف ةقعاص ثودحل ةلمتحملا ةحاسملا نأ يأ قعاوصلا

.(132kv)ـ لا يف ةحاسملا نم رثكأ (400kv)



نع(10) ةيئابرهكلا ةمواقملا ديزت أل نا بجي جارب األ ضيرأت دنع

يضرعلا هعطقم ةحاسم يساحن كلس لا معتساب ضيرأتلا متيو موا

ةحاسمو رتم (2-3) لوطب ةيساحن نابضق ىلا طبريو (70)ملم2

2 (150)ملم يضرع عطقم

. ضر يفاال هسورغم

ةليوط تسيل ةرتف لالصتاالتذنم يضر كلساال مادختسا مت دقو

ةراش اال لقنل لمعتست ةيرعش ساالك ىلع ةلخاد يف يوتحي ثيح

جاربا ىلع بكري (opgw(opticalgroundwire ىمسيو

ةيرصب فايلا نع ةرابع وهو تاطحملا نيب دتميو ةقاطلا لقن

دشللو ةيوجلا عيلالالوحلا لمحت وذ نوكي موينملا الك سأب هاطغم

تاطحملا نيب تانايبلا لقنو لالصتاالت مدختسي ةيجراخلا لماوعلا و

. ةيئابرهكلا ةموظنملل مكحتلا زكارمو

: دئاوف ةدع EarthWireهل يضر األ كلسلا نأ  يأ

هل(اال يجراخلا حطسلا خالل نم قربلا تانحش بيرست -1

 .( موينمل

كلس خالل نم ءابرهكلا تاطحم يفاالصتاالتنيب همادختسا -2

 . ضيرأتلا كلس بلق لخاد عوضوملا opgw

دنع اهظح امكنال تارئاطلل هيبنتلا و ميلعتلا تارك هيلع عضوت -3

. تاراطملا نم برقلا بو ةيسيئرلا تاقرطلا عطاقت





ةيئاوهلا لقنلا طوطخل تقؤملا ضيرأتلا

نم هلصف دعب طخلا ضيرأت مزلي يئاوه طخل ةنايص لمع حةلا يف

. ةطحملا

هزاف لك طبر مث يضر األ طخلا وأاليف ضيرأتلا ةادأ طبرب كلذو

هذهاألةاد عم

متي يذلا دهجلا بسح ةفلتخم عاونأ اهل تقؤملا ضيرأتلا ةادا  

هيلع لمعلا

ةفاض باإل ينوزلح تيبثتب قيلعت تافاطخ نع ةرابع غابلا يهو  

لا وطأب ضيرأت الت باكو ضيرأتلا مقط قيلعتل يدوقنع قيلعت دنسمل

دتو ىلع تبثم ينوزلح تيبثت وذ فاطخ ةياهن سأر عم ةيفاك

. بيكرتلا و كفلل فاطخ سأر عم اصعو ضيرأت



تقؤملا ضيرأتلا دئاوف

الت وحم تافلم يف ةدوجوملا ةيوعسلا تارايتلا غيرفت 1-متي

غرفت ةيوعس تافثكم ىلا لوحتت ويتلا لقنلا طوطخو عيزوتلا

اذإ ةيئابرهك ةقعاصب هبيصت دقو اهل ملاالسم صخشلا يف اهتنحش

طوطخلا ضرؤت مل

ةقيرطب لمعلا ءانثا طخلا ليصوت ةداعإب نيلماعلا دحا ماق 2-اذا

ن يلماعلا سالةم ىلع ظافحلل كلذو ليصوتلا اللبقي هناف اذإف  أطخلا



: ةيئابرهكلا الت وحملا ضيرأت

: ضيرأتلا ةمظنأ نم نيعون ىلع الت وحملا يوتحت

(ProtectionGrounding) يئاقولا ضيرأتلا وه االلو عونلا

. لوحملل يجراخلا مسجلا ضيرأت قيرط نع

Function) يليغشتلا وأ يفيظولا ضيرأتلا وه يناثلا عونلا و

. لداعتلا ةطقن ضيرأت قيرط نع (Grounding

التوه: وحملا ضيرات نم ةياغلا و

. ةيئابرهكلا تادعملا و سانلا ةيامح •

. ةلكشم لوصح حلا يف لا األطع سسحت ةزهجا ليغشتل •

فورظلا نم ةدلوتملا ةيكيتاتس األ تانحشلا غيرفت •

. ةطيحملا ةيوجلا



يه: االىلو ةلوحملا ضيرأتل ناتقيرط دجوت

(DirectorSolidGrounding) ةرشابملا ةقيرطلا

نود ضر لأل ًةرشابم (Neutral) لداعتلا ةطقن ضيرأت متي ثيح

. ةمواقم يأ دوجو



ةمواقم ربع ضيرأتلا التيه وحملا ضيرأت يف ةيناثلا ةقيرطلا و

(ResistanceGroung)

ةمواقم خالل نم ضر باأل لوحملل لداعتلا ةطقن ليصوت نوكيو

(NeutralEarthResistance) ىمست




