
   تبسیط الكھرباء بالشرح 
  

  سنحاول تبسیط الكھرباء بالشرح الیوم 
  ابراھیم بشیر شرف/ اعداد م

  

  )مبادى الكھرباء(
  

  ئي في ھذا الباب سنشرح أنواع التیار الكھربا-:أوال 
     
 ٢٢٠ز  فا٣فاز أو ٢تیار /  فولت ٣٨٠فاز ٣ تیار متغیر أو تیار متردد -١   

  فولت ١١٠تیار / فولت 
وبطاریة الموتسیكل أو ) لت  فو١٫٥كالحجر الطورش (  تیار مستمر -٢

   فولت ٢٤ فولت إلى ٦السیارة من 
 فولت ١٢ فولت إلى ١٫٥من ) خوارج الترنس ( االدبتر                                                                                                                                       .

  
  نواع األسالك أ-:ثانیا 

   
  الكھربائیة منھا ) الموصالت ( یوجد العدید من األسالك 

 ٠٫٥مم ومنھ سلك السماعات أقل من ٢ مم إلى ٠٫٥ السلك المجدول من -١
  مم 
مم حسب النوع ٣٢ مم إلى ٠٫٥من ) شعر ومصمت (  السلك المعزول -٢

  واالستخدام
   سلك االیریال  -٣
   سلك التلیفون-٤
  تیر سلك لف الموا-٥
  )كثافات مختلفة (  سلك شعر ترموا بالستك -٦
  
  

   طریقة التوزیع-:ثالثا
  

 واما البرایز ١٣٠ سم وحتي ١٠٠  المسافة ما بین سطح البالط ومفتاح االنارة من 
 سم       حسب حجم ١٩٠-  ١٨٠ سم واما لوحة الخطوط ٧٠سم وحتي ٣٠فتكون من 



ون خطوط التلفون منفصلة عن خطوط  سم یراعي ان یك١٢٥اللوحة اما برایز المطبخ 
انتبة .... الكھرباء والدش وكذللك بالنسبة للدش یكون في مسار  منفرد وعلبة منفردة 

اختر ) المعادل(اللوان السلك ویجب ان تكون الوان السلك مختلفة فبالنسبة لالرضي
  ذیھاللون االسود اما االرث فیكون اخضر  في اصفر ویجب ان تنوع الوان خطوط التغ

  
  مقاسات واحمال االسالك والقواطع االتوماتیكیھ -:رابعا

   أمبیر١٠ مم مربع المفتاح یكون ٢ و ١٫٥ السلك قطاع    
   أمبیر٢٠ أمبیر أ ١٦ مم مربع المفتاح یكون ٣ و ٢    السلك قطاع 
   أمبیر٢٥ أمبیر أو ٢٠ مم مربع المفتاح یكون ٤    السلك قطاع 
   أمبیر٣٢ أمبیر أو ٢٥المفتاح یكون  مم مربع ٦    السلك قطاع 
   أمبیر٤٠ أمبیر أو ٣٢ مم مربع المفتاح یكون ١٠    السلك قطاع 
   أمبیر٤٠ مم مربع المفتاح یكون ١٦    السلك قطاع 
   أمبیر٦٣ أمبیر أو ٥٠ مم مربع المفتاح یكون ٢٥    السلك قطاع 
   أمبیر٨٠ مم مربع المفتاح یكون ٣٥    الكابل قطاع 

   أمبیر١٠٠ مم مربع المفتاح یكون ٥٠لكابل قطاع     ا
   أمبیر١٦٠ أمبیر أو ١٢٥ مم مربع المفتاح یكون ٧٠    الكابل قطاع 
   أمبیر٢٠٠ أمبیر أو ١٦٠ مم مربع المفتاح یكون ٩٥    الكابل قطاع 
   أمبیر٢٥٠ أمبیر أو ٢٠٠ مم مربع المفتاح یكون ١٢٠    الكابل قطاع 
   أمبیر٢٥٠م مربع المفتاح یكون  م١٥٠    الكابل قطاع 
   أمبیر٣٠٠ أمبیر أو ٢٥٠ مم مربع المفتاح یكون ١٨٥    الكابل قطاع 
  أمبیر٣٠٠ مم مربع المفتاح یكون ٢٤٠    الكابل قطاع 
   أمبیر٤٠٠مم مربع المفتاح یكون ٣٠٠    الكابل قطاع 

  
  -:نبدا بكھرباء المنازل والمحالت 

  
 ٥٠ فولت تیار متغیر ٢٢٠مة في المنازل عادتا تكون الكھرباء المستخد

  ھرتز 
  

 فولت وبعض الورش والمصانع ٢٢٠وكذلك المحالت التجاریة تكون غالبا 
 فولت وخصوصا األماكن ٣٨٠التي تحتاج قدرات عالیة من الطاقة تصل إلى 

  التي تستخدم مواتیر حركة 
  

  واآلن نتكلم عن إنارة المنازل وتعریف التوصیالت 



  
  -:ل الكھرباء بدایة مداخ

  
  
 البد أن نعلم أن أي مكان مطلوب توصیل كھرباء إلیھ یجب إن نراعى – ١

  االتى في مسار سلك التوصیل 
  

الكھرباء أالم أو األساس أو العامود الصاعد أو البرشمان أو منبع التیار 
الصادر من الشبكة ثم دخول السلك على فیوزات أمان أو منصھرات ثم إلى 

   ثم إلى علبة الفیوزات داخل عداد الكھرباء
  

الشقة أو المكان المراد توصیل التیار إلیھ ؟ وھذا سیفید في اإلصالح للتیار إذا 
  انقطع وھو األمان المراد 

  
 شكل السلك ونوعھ شرط قبل التوصیل بمعنى أن الشقة یكون السلك فیھا -١

بمعنى مم ونوع عزل السلك یجب أن یكون جیدا ٣مم و٢مم و ١٫٥ال یقل عن 
أن مصدر السلك یكون معتمد كي ال یسبب حریق ونوع السلك سلك معزول 

 ٢مسار السلك عدد ) بمعنى لیس مجدول أو ترموا بالستك( طرف واحد 
طرف لونین مختلفین في ماسورة سواء كان سلك معزول مصمط بمعنى 

طرف واحد أو شعر عدة أطراف أو ترموا بالستك ویفضل اللونین لتحدید 
 والكھرباء وجود الفیوزات أو المنصھرات أو علبة األمان قبل األرضي

) فیوز أو أمان (  منصھر فقط حالیا أو٢التوصیل وسیكون كالمنا عن وجود 
ویكون توصیل السلك من البرشمان إلى الفیوز كل طرف إلى فیوز ومن 

خرج الفیوز إلى العداد ویوجد بالعداد عدد أربعة مسمار تحتھم فتحات إلدخال 
 واللي یلیھ ٢ واللي یلیھ رقم ١السلك ونعتبر إن المسمار على الیمن ھو رقم 

 ١والخرج ٢ و٤ فدخول الكھرباء سیكون في رقم ٤ واللي یلیھ ھو رقم ٣رقم 
 وخرج الكھرباء لعلبة الفیوزات ٤ و ٣ وممكن دخول الكھرباء في رقم ٣و

 یكون خارج  من الیمین وعادتا الفیوز أو المنصھر٢من رقم واحد ورقم 
العداد موصل إلیھ في المسمار األعلى والدخول إلى الشقة من المسمار األسفل 

  وبذلك نكون أدخلنا الكھرباء إلى علبة الفیوزات مؤقتا 
   



و سننتقل إلى توصیالت الشقة وسنعتبر الشقة او المكان من غرفة واحدة 
وفي السقف توجد ونكرر العملیة إذا زاد عدد الغرف الغرفة الواحدة لھا سقف 

نزلة یعنى طرفین سلك أو ثالثة إلنارة اللمبة أو النجفة ونعتبر طرفین فقط 
اتفقنا أن السقف طرفین نعتبر ھما اصفر واحمر . وسنشرح الثالثة أطراف 

والحائط على المفتاح طرفین أیضا نعتبر ھما اصفر واحمر والكھرباء من 
 واسود مثال أوال نصل طرف علبة الفیوزات إلى حائط الغرفة طرفین اخضر

السقف األصفر مع طرف الحائط األصفر وطرف كھرباء اسود مع طرف 
السقف األحمر یبقى طرف الحائط األحمر سنصلھ الى طرف الكھرباء 

األخضر وبذلك اذا ضغطنا المفتاح ستضاء اللمبة وإذا ضغطناه مرة أخرى 
  ........ ستنطفى اللمبة

  
.  أطراف نازلین من السقف ٣ قالب نجف یعني وإذا كان السقف مقسم لیكون
  فالعملیة سھلة وبسیطة جدا 

  
  

ألننا اتفقنا أن طفي الكھرباء أولوھما إلى السقف واألخر إلى نزلة المفتاح كما 
اتفقنا ان نزلة من السقف الى المفتاح مباشرتا بكده یتم انزال الطرف التالت 

ان طرفین من السقف ) قول والخالصة ن( الى المفتاح لیشتغل قالب نجف 
نازلین مباشرتا الى المفتاح وطرف واحد كھرباء الى السقف ویكون ھو 

االرضى والتاني نازل الى المفتاح ویشترك مع المفتاحین في التقلیب بمعنى 
ان یوصل السلك الى المفتاحین عن طریق كوبري لھما من اقرب طرف 

  ....... كھرباء حى او فیشھ
  

الشكل سیكون مفتاحین ) بریزة مع المفتاحین ( مل فیشة طیب عاو زین نع
  وبریزة 

  
  العملیة سھلة وبسیطة اتفقنا سابقا على األتي 

  
لقالب النجف یعني مثال ( أو ثالثة ) للمبة واحدة (السقف بھ نازلة طرفین 

  ) لمبتین 
  



 (والكھرباء طرفین اتنین فقط من علبة الفیوزات الى الحائط او علبة المفتاح 
  ) تمام 

  
) للنجف (أو ثالثة ) للمبة الواحدة ( ومن علبة المفتاح الى السقف طرفین 

  تمام .تمام 
  

كما اتفقنا ان طرف االرضى یعني الطرف الذي یصل الى السقف یدخل الى 
  اللمبة مشترك 

  
  أو إلى النجفة مشترك وسنوضح ذلك تمام نقول تمام

  
داخل للمبة وننزل بھ نأخذ طرف سلك مشترك مع طرف االرضى اللي 

لوحده الى البریزة ونضعھ في طرف البریزة ونأخذ طرف أخر من المفتاح 
  اللي ھو طرف الكھرباء الواصل من علبة الفیوزات الى المفتاح 

  
  وأیضا سنقوم بإیضاحھ . وھذا الطرف سیكون مشترك بین المفاتیح والبریزة 

  
بائیة وممكن نكرر ذلك في وبكده سنكون انھینا الغرفة من التوصیالت الكھر

  أكتر من غرفة

  
    أرجو ان اكون قد وفقت في ھذا الموضوع 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھة كل حسب موقعة یجب ان تكون اماكن تجمیع 
  االسالك منظمة ومرتبة حتي تسھل عملیات الصیانة فیما بعد

  
  


