
 السالمة والصحة المهنيةاألمن و 

ىو العلم الذي يهتم باحلفاظ على سالمة وصحة اإلنساف ىف رلاؿ العمل :  تعرف األمن والسالمة المهنية 
وذلك بتوفَت بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات احلوادث أو اإلصابات أو األمراض ادلهنية وحيافظ على ادلهمات 

 ومكونات وبيئة العمل .

عد والنظم يف إطار تشريعي هتدؼ إىل احلفاظ على اإلنساف أو بعبارة أخرى.. ىي رلموعة من اإلجراءات والقوا
 من خطر اإلصابة واحلفاظ على ادلمتلكات من خطر التلف والضياع .

ذلا العامل بسبب مزاولتو  يف رلاؿ العمل ىى محاية العامل من اإلصابات الىت قد يتعرض ولتعريف السالمة
إىل إجياد بيئة عمل آمنة خالية من مجيع أنواع ادلخاطر واألمراض اليت  إذاً  السالمة األمنيةهتدؼ هتدؼ  . العمل

هتدد حياة وصحة األفراد ويف العمل عن طريق اختاذ رلموعة من اإلجراءات واالحتياطات الوقائية ادلختلفة من 
 تقنية ، وصحية واجتماعية وتربوية وتنظيمية واقتصادية.

” من أى مرض قد يصيبو بسبب مزاولتو للمهنة الىت ديارسها مبعٌت  ىى سالمة العامل ولتعريف الصحة المهنية
 ” .لو مل يكن العمل ما وجدت اإلصابة 

 مرض مهٌت ومت حتديدىا مبعرفة اللجنة الطبية ادلتخصصة والتابعة للتأمُت الصحى.”  ٖٖ“واألمراض ادلهنية بعدد 

 .على يكوف ادلرض لو عالقة بطبيعة العمل الذى ديارسو العامل 

إذف للحفاظ على سالمة العامل من أي إصابات أو أمراض مهنية يلزمها تشريعات وقوانُت ولوائح للحفاظ أواًل 
 على سالمتو مث احلفاظ على سالمة ادلهمات.

 هتدؼ إىل الوصوؿ إىل أعلى معدالت إنتاج مع أقل تكلفة وأقػل فاقػد. رؤية إدارة الشركةإذا كان 

ىى احلفاظ ومحاية العامل من خطأ نفسو أو خطأ األخرين و ىى من  السالمة والصحة المهنيةفإن رؤية إدارة 
 أمسى األعماؿ رلتمعياً ومؤسسيا وإقتصاديا .

ىو من يقـو بأخطر  وعامل الكهرباءألى مؤسسة وىو األساس ىف قوة األداء  يفالعامل ىو العمود الفقر 
وإرشاده بتعليمات األماف عند العمل على مكونات شبكات التوزيع األعماؿ على اإلطالؽ واجبنا مجيعا توعيتو 

 أعماؿ.. ومتابعة أداء أعمالو بصفة دوريو يتدريبو قبل تكلفو بأ



أعماؿ ال تناسب قدراتو الفنية و تدبَت مهمات األماف الالزمة لو .. ىذه ىى  يوالتأكد من عدـ تكليفو بأ
 الرسالة األمسى للعمل .

 تيتسعى إدارة السالمة والصحة المهنية إلى تحقيقهااألهداف العامة ال

العمل وذلك مبنع تعرضهم للحوادث واإلصابات  محاية العنصر البشري من اإلصابات النامجة عن سلاطر بيئة -ٔ
 واألمراض ادلهنية .

 
 .احلفاظ على مقػومات العنصر ادلادي من أجهزة ومعدات من التلف نتيجة للحوادث -ٕ
ذ كافة اشًتاطات السالمة والصحة ادلهنية اليت تكفل توفَت بيئة آمنة حتقق الوقاية من ادلخاطر توفَت وتنفي -ٖ

 للعنصرين البشري 

 مفهوم األمن والسالمة

يشَت إىل رلموعة اإلجراءات اليت يتم اختاذىا من أجل توفَت احلماية لألفراد وكافة ادلمتلكات اخلاصة هبم، ويعرؼ 
تؤدي إىل دفاع اإلنساف عن نفسو عند تعرضو خلطر ما، سواًء كاف من قبل أشخاص، أو أيضًا بأنو احلالة اليت 

حوادث، أو أضرار طبيعية، وعادًة يتخذ الفرد من أجل محاية سالمتو واحدًا من اخليارات التالية وىي الدفاع، أو 
 اذلروب. 

 
إف احلاجة لألمن والسالمة تعد من احلاجات البديهية، والفطرية عند كافة الكائنات احلية، من أجل االستمرار 
على قيد احلياة، ومحاية النفس من التعرض ألي نوع من أنواع اخلطر، لذلك سعى اإلنساف منذ القدـ لتوفَت كافة 

يف أي مكاف يوجد فيو، فاعتمد على قدرتو على البحث، الوسائل، واألدوات اليت تساىم يف محاية أمنو، وسالمتو 
واالكتشاؼ من أجل التعرؼ على البيئة احمليطة فيو، والتمييز بُت األشياء ادلفيدة، والضارة واليت حتافظ على 

 سالمتو، وتوفر لو األمن، وحتميو من التعرض ألية سلاطر. 

 
ة باحملافظة على توفَت األمن، والسالمة لكل من هتتم كافة ادلؤسسات، والشركات بقطاعات العمل ادلختلف

العاملُت، والعمالء الذين يتعاملوف معهم، وذلك ألف مفهـو األمن، والسالمة مل يعد فكرة فقط، بل صار عنصراً 
أساسيًا من العناصر اليت تساىم اكتشاؼ اخلطر قبل وقوعو، وخصوصًا مع توفَت رلموعة من األجهزة احلديثة  

التعرؼ على دخاف احلرائق، وتسعى إىل إمخاده قبل انتشاره، كما أهنا تساىم يف توفَت الطرؽ اآلمنة كاليت هتتم ب
 للهرب من اخلطر. 



 أهمية األمن والسالمة

 ليت تتلخص وفقاً للنقاط التالية:إف لألمن والسالمة أمهية كبَتة يف حياة اإلنساف، وا

  أثناء العمل.تساىم يف التقليل من نسب احلوادث، واإلصابات 
 .حتافظ على األرواح، وادلمتلكات 
 .حترص على توفَت رلموعة من التعليمات للمحافظة على السالمة بشكل دائم 

 أهداف األمن والسالمة

 يسعى كل من األمن والسالمة إىل حتقيق رلموعة من األىداؼ، وىي: 

 ستطاع.حتقيق بيئة آمنة وخالية من حدوث أي نوع من أنواع ادلخاطر قدر ادل 
 .احملافظة على أرواح كافة األفراد يف سلتلف رلاالت العمل 
 .محاية ادلمتلكات من التعرض للمخاطر الطبيعية، أو البشرية 
 .التقيد بكافة ادلعايَت الدولية اخلاصة باألمن، والسالمة 
 .احلرص على نشر الوعي الكايف حوؿ األمن، والسالمة الشخصية لألفراد 
 سلاطر قد تظهر يف بيئة العمل. العمل على إزالة أية 
  :التشجيع على استخداـ أدوات السالمة، والوقاية يف ادلهن اليت حتتوي على نسبة من ادلخاطرة، مثل

 العمل يف ادلناجم، أو يف دتديد األسالؾ الكهربائية.

 إجراءات األمن والسالمة

طر على األفراد، شلا يؤدي إىل احلماية من ىي رلموعة من الوسائل اليت تساىم يف التقليل من احتمالية وقوع اخل
 األضرار، أو اإلصابات، ومنها: 

 .احلرص على احملافظة على النظافة بشكل دائم، من أجل جتنب اإلصابة باألمراض 
 .صيانة اآلالت، وادلعدات داخل ادلصانع، من أجل التقليل من نسبة حتوذلا ألدوات قاتلة 
 ة، اليت تساعد على تقدمي اإلسعافات األولية يف حالة التعرض القياـ بتوفَت كافة األدوات الطبي

 لإلصابات.
 .توفَت وسائل مكافحة احلرائق داخل ادلنازؿ، وبيئة العمل 

 



 الصدمة الكهربائية
 .حتدث الصدمة الكهربائية لإلنساف إذا مر يف جسمو تيار كهربائي، أي إذا كاف جسمو معربا للتيار الكهربائي

 مىت دير التيار الكهربائي يف جسم اإلنساف؟
ال دير التيار الكهربائي يف جسم اإلنساف إال إذا كاف يالمس جسمُت موصلُت بينهما فرؽ جهد كهربائي، ومن 

 األمثلة على ذلك
 
أف يلمس شخصا سلكا كهربائيا ويكوف جسمو مالمسا لألرض أو دلوصل مالمس لألرض، ففي ىذه احلالة *

 .يكوف اجلسم معربا للتيار الكهربائي واألرض
 
والقطب السالب  يُت بينهما فرؽ جهد كهريب كالقطب ادلوجببائيلمس شخص يف وقت واحد موصلُت كهر أف *

 . دلبطارية أو سلكي التوصيل يف كابل واح
 أقل تيار حيسو اإلنساف

مللي أمبَت، لكن ىذا التيار ال يسبب أذى للجسم، وكلما زادت ٔٓٓ.ٓديكن لإلنساف أف حيس بتيار شدتو 
 .شدة التيار زاد اخلطر الناشئ عن صعق الكهرباء

 

 قواعد السالمة

 
 .ية، أي وصل ىيكل اجلهاز الكهريب باألرض عرب موصلائتأريض األجهزة الكهرب*
 .دوري على األجهزة والتوصيالت الكهربية والقواطعالكشف ال*

 
 .عدـ تشغيل عدة أجهزة كهربائية على قاطع واحد*

 
ية للجهاز وجب استعماؿ أسالؾ ائاستعماؿ أسالؾ التوصيل ادلناسبة لكل جهاز )كلما زادت القدرة الكهرب*

 مساحة مقطعها أكرب

 
 .مع تيار اجلهاز أو األجهزة ادلوصلةاستعماؿ قواطع آلية ) تفصل ذاتيا ( تتناسب مقاومتها *
ية عند صيانتها أو تصليحها ، وعند عدـ التمكن من ذلك جيب ائي عن الدوائر الكهربائقطع التيار الكهرب*



 .الوقوؼ على أرض معزولة وجافة وعدـ دلس سلكُت يف آف واحد وعدـ دلس اجلدار
 .يائكاف ال يزاؿ متصال بالتيار الكهرب  عند زلاولة إنقاذ ادلصعوؽ جيب احلذر من دلس جسمو مباشرة إذا*
احلذر من دلس سلك يف دائرة كهربائية بغرض التحقق من مرور التيار الكهربائي فيو، وإذا كاف ال بد من ذلك *

فليكن بظهر الكف لكي تنقبض عضالت الكف مبتعدة عن السلك ) العضالت تنقبض عند مرور التيار 
 (الكهربائي عربىا

 أسباب اإلصابة بالتيار الكهربائي:
 األسباب اليت تؤدي إىل اإلصابة بالكهرباء كثَتة نذكر منها اآليت:

  
 :مالمسة التوصيالت الكهربائية 

 يقصد بالتوصيالت مجيع نواقل التيار ومالمسة ىذه النواقل ديكن أف حيدث كاأليت:
  بادلس ادلباشر سواء باليد أو أي جزء من اجلسم أو باستخداـ أداة ما. .ٔ
غَت مباشر، التفريغ الكهربائي ، القوس الكهربائي والذي يظهر يف الشبكات الكهربائية ذات  .ٕ

 كيلو فولت. ٔ اجلهد فوؽ 
  

 األجزاء الناقلة غَت ادلوصلة للتيار: مالمسة 
وىي األجزاء اليت ليست حتت التوتر يف حالتها الطبيعية ولكن بسبب حدوث عطل ما ) اهنيار العازلية 
الكهربية أو وقوع الناقل مباشرة على األجهزة وادلعدات غَت موصلة للتيار( تصبح واقعة حتت التوتر وناقلة 

 للتيار الكهربائي.
  
 : أثر التيارات األرضية 

 تؤدي ىذه التيارات إىل ظهور توترات خطرة كبَتة تشكل خطرا كبَتا على اإلنساف.
  
 :القوس الكهربائي 

يظهر القوس عند حدوث دوائر قصر ، أو عند الفصل اخلاطئ لقواطع التوتر العايل أو عند فصل قواطع 
كمية كبَتة من احلرارة اليت ديكن أف تؤدي أحيانا إىل التوتر ادلنخفض . ويرافق ظهور القوس الكهريب انتشار  

 فقداف البصر وإىل احلروؽ. وحدوث احلرائق أو السقوط ادلفاجئ من األماكن العالية.
  
 :وقوع جتهيزات اجلهد ادلنخفض حتت تأثَت اجلهد العايل 



هزة تقع حتت تأثَت عند حدوث دائرة قصر بُت ملفات اجلهد العايل وملفات اجلهد ادلنخفض فإف ىذه األج
اجلهد العايل، وكذلك احلاؿ عندما حتدث تالمس بُت النواقل ذات اجلهود ادلختلفة وظهور اجلهود الفجائية يف 
الشبكة الكهربائية. يؤدي ارتفاع اجلهد يف التجهيزات ذات اجلهود ادلنخفضة إىل العديد من ادلخاطر 

 لألشخاص القائمُت على استثمارىا.
  
 الساكنة: أثر الكهرباء 

تتولد الكهرباء الساكنة من تراكم الشحنات على سطح ادلادة الكهربائية ادلنتشرة يف بعض العمليات الصناعية 
األخرى. وتفرغ شحنتها دفعة واحدة زلدثة صدمة كهربائية أو شرارة تتناسب قيمتها مع قيمة الشحنة ومسببة 

 بذلك احلرائق واإلنفجارات والتدمَت.
 
 :ىي أهم أسباب حوادث الكهرباءنذكر ديكن أف و 

 
  .عدـ سالمة ادلفاتيح الكهربائيو من حيث نوعيتها وعدـ مالئمتها للتيار الكهربائي ادلار هبا-1
  .عدـ مالئمة االسالؾ لشدة التيار الكهربائي ادلار هبا-2
  .عدـ سالمة التمديدات والقواطع )ادلعرباف( وأسالؾ التوصيل-3
  .ادلاده العازلو اىل تغطي االسالؾ الكهربائيو أو ادلفاتيح واألجهزه الكهربائيو تلف أو عدـ سالمة-4
  .اجلهد الكهربائي للمصدر أكرب من اجلهد الكهربائي ادلقنن لألجهزه الكهربائيو-5
  .رداءة توصيالت الدوائر الكهربائيو وعدـ ضبطها أو تثبيتها باحكاـ ودقو-6
 خطار التوصيالت الكهربائيو قبل شراء أى جهاز يعمل بالتيار الكهربائيارشادات السالمو الوقائيو من أ7

 قياـ عماؿ غَت مدربُت بإجرائات الصيانة -8
 االستهتار والتسرع بالعمل-9

 عدـ محاية لوحات التوزيع الكهربائية -10
 عدـ تأريض التجهيزات الكهربائية -11
 طاء تصميمية بالتجهيزات الكهربائيةوجود أخ -12

 

  ما يلي: التَّيار الكهربائيمن أىم طُُرؽ الِوقاية من أخطار 

ً بادلاء. األجهزة الكهربائيةتشغيل  - عندما يكوف اجِلسم ُمبتالَّ  

 نُّب فجْصل ا  ألجهزة عن قابس الكهرباء عن طريق جرِّ األسالؾ.جتج

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9


 .نُّب إصالح أّي جهاز كهربائي وىو موصوؿ بقابس التَّيار الكهربائي  جتج
 .عرّاة أو استعماذلا لِتشغيل األجهزة الكهربائية

ُ
نُّب لجْمس األسالؾ ادل  جتج

 .نُّب استعماؿ أّي جهاز كهربائي يػجقجع جزء منو يف ادلاء  جتج
  ُُراد تجشغيلو مع توتُّر قاِبس التَّيار الكهرائي قبل ربِطِهم مع بعضهم التأكُّد من م

الءجمة التَّوتُّر لِلِجهاز ادل
 البعض.

  نازِؿ بِأجهزة السَّالمة من أخطار
ج
، ِمثل: الفاِصل العادي، والفاِصل التَّفاُضلي، التَّيار الكهربائيتجزويد ادل

ربط األرضي.
ج
 وادل

 ائي يف أماكن بعيدة عن األطفاؿ.تجركيب قابس التَّيار الكهرب 
  جنزليَّة من الدَّارات الكهربائية القصَتة الَّيت قد ُتسبِّب

اكيب ادل استعماؿ الفواِصل والصَّهائر حلِِماية الًتَّ
 اندالعاً لِلحراِئق.

 .وْصل اذلياِكل ادلعدنية ِلألجهزة الكهربائية بِقواِبس كهربائية مجوصولة مبربط أرضي 
 اصَّة لِلمآخذ الكهربائية حلِِماية األطفاؿ.تركيب أغطية خ 
  حاِيد ِلمركز حتويل األرض مبربط أرضي؛ وذلك حِلماية اخلُطوط الكهربائية من الصَّواعق

ُ
ربط السِّلك ادل

 األرضية.
  نُّب استعماؿ ادلاء مع الكهرباء؛ إذ ُيشكِّل ذلك خطورة كبَتة، وقد يكوف أثره شُليتاً، ويُفضَّل أْف يكوف جتج

 مجصدجر التَّيار الكهربائي مجوصوالً ِبقاطع أرضي تِلقائي عن طريق أحد ادلقاِبس.
  نُّب حتميل أّي ، وعند الشُّعور ِبسخونة يف ادلفاتيح أو التَّوصيالت ِبشكل زائد عن حده مقبس كهربائيجتج

. ختّص لِلقياـ بالالـز
ُ
 الكهربائية جِيب إبالغ ادل

 .اؿ الكهرباء ختّص يف رلج
ُ
نُّب القياـ بِأّي تجصليحات كهربائية إاّل ِبوجود ادل  جتج

 نُّب لجمس أّي ِجهاز كهربائي بِيجد واِحدة مع ّلْمس مادَّة أُخرى موِصلة لِلكه رباء بِاليجد اأُلخرى، مثل جتج
 ماسورة ادلياه.

  ِلع احلراِئق عند لونة على أسالؾ الكهرباء بِقجصد الزِّينة، وذلك ِلكي ال تجندج
ُ
نُّب ِلْصق األشرِطة ادل جتج

 ُمالمستها ِلسطح ساخن مثل ادلصباح. 
  نُّب تثبيت األجهزة الكهربائية كادلِذياع بالقرب من أمكاف النَّـو مثل السَّر سلاطر ير؛ وذلك لِتججنُّب جتج

 . الكهرباء
 نُّب وضع الوصالت الكهربائية بالقرب من مصادر احلرا  رة كاألفراف وادلدافئ. جتج
  ادلعرفة التَّامة مبعلومات تشغيل أّي ِجهاز كهربائي قبل استخدامو، ويُفضَّل استخداـ أجهزة كهربائية ِِبالة

 جيِّدة وُمصنَّعة من ِقبجل شركات ذلا مُسعة طيِّبة. 
 .عدـ السَّماح لِلطِّفل بوضع إصبعو داخل مقبس الكهرباء أو خلع الغطاء عنو إف ُوجد 
 بائية وخاصَّة اّليت يف ادلطبخ واحلمَّاـ عند االنتهاء منها.مجيع األجهزة الكهر  فجْصل 
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  وجْضع التَّوصيالت الكهربائية بعيدًا عن أماكن ادلشي واألماكن الَّيت يلعب هبا األطفاؿ، كما جِيب أاّل
 يُوضجع أثاث ثقيل فوقها.

  مِسِهم أِلعِمدة الكهرباء ، وعدـ لج الِوقاية من أخطار التَّيار الكهربائيتوعية األطفاؿ بِأُمور السَّالمة وطُُرؽ
 ادلتواِجدة بِالشَّوارع وخاصَّة أثناء ُسقوط األمطار. 

  التَّأُكد من أفَّ األجهزة الكهربائية اليت تُولِّد احلرارة مثل ادلدافئ وادلصابيح موضوعة بعيدًا عن األشياء
 القابِلة لالحًتاؽ مثل السَّتائر والصُّحف ومواد التجنظيف. 

  يَّة ِلألجهزة الكجهربائية وإصالح التَّالف منها فوراً. عمل ِصيانة دور 
  نشآت اخلالية من السُّكاف مثل ادلخازِف أو ُورجش العمل، أو عند ُمغادرة  التَّيار الكهربائيفجْصل

ُ
عن ادل

 األشخاص ِلمنزذلم ِلفًتة طويلة. 
  ،لّحة فقط وِبصفة مؤقتة وليست دائمة

ُ
وصيل الكجهربائي الفرعية عند احلاجة ادل ّّ استعماؿ زُلوِّالت التَّ

طلوبة. وُمراعاة 
ج
 اختيار نوعيَّة ذلا ُقدرة كهرباية ُمناسبة ِلألمحاؿ ادل

  اع أصوات طنُت نزِؿ: مثل مسج
ج
اذ اإلجراء الالـز إذا ما لوحظ وجود ُعطل يف الكهرباء يف ادل اإلسراع يف اختِّ

 غَت عاديَّة صادرة من شبكة الكهرباء، أو الشُّعور بوخزة عند لجْمس أّي جهاز موصوؿ بالكهرباء، أو
 انبعاث رائحة احًتاؽ من األجهزة الكهربائية، أو توقُّف عمل القواطع باستمرار وحدوث أعطاؿ متكررة. 

 

 نصاِئح ِللعاملين في مجال الكهرباء

  وفيما يلي بعض من اإلرشادات العامَّة لِلعاملُت يف رلاؿ الكهرباء لِلِوقاية من أخطار التَّيار الكهربائي:

  نُّب ارتداء ادلالبس الفضفاضة مكن أْف ُتالمس أسالؾ جتج
ُ
ب ارتداء السًُّتج الواِقية الكهرباءاليت من ادل ؛ إذ جيِج

ناِسبة 
ُ
 أثناء العمل. ادل

  نُّب محجْل أو ارتِداء أشياء معدنيَّة ُموِصلة  اّليت قد ُتسبِّب صدمة كهربائية لِلعاِمل. لِلكهرباءجتج
  عتمجدة، وتنفيذىا ِبطريقة صحيحة مبا يجتالءجـ

ُ
واصفات ادل

ُ
تصميم شبكة التَّمديدات الكهربائية بِناء على ادل

نشأة وأقساِمها ونشاِطها.
ُ
 مع ُمتطلَّبات ادل

 وضع أسالؾ التَّوصيل يف مواسَت مجعزولة؛ حىتَّ ال تجتسرَّب إليها ادلِياه أو الرُّطوبة، أو تُؤثِّر عليها احلرارة 
ُرتجِفعة.

 ادل
  .نُّب ربطو أو تثبيتو بادلسامَت طلوب وجتج

ج
قاس ادل

ج
 قجْطع السِّلك حسب ادل

 .اس كهربائي  استخداـ فاِصل كهربائي تِلقائي ِلفجصل التَّيار يف حاؿ حدوث دتج
  صِهرات ولوحات توزيع الكهرباء خارج الُغرجؼ اّليت حتتوي على أترِبة أو مواد قابِلة

ُ
وضع صناديق ادل

 شتعاؿ.ِلال
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  كاف؛ وذلك من
ج
نُّب القياـ بِأّي عملية حجْفر إاّل بعد التَّأُكد من عدـ وجود كابالت كهربائية يف ادل جتج

 ِخالؿ ِدراسة الرُّسومات اذلجندسيَّة واخلرائط اخلاصَّة بادلوقع.
  ب التَّأُكد من ُحوِّالت أو ادلفاتيح الكهربائيَّ  أماف األجهزة الكهربائيةجيِج

ة قبل تركيبها، ومجْنع أّي مثل ادل
فاجئ.

ُ
 احتماؿ لِْلمّس الكهربائي ادل

  .ْنع االقًتاب منها  وجْضع األجهزة الكهربائية يف ُحجرة خاصَّة هبا، أو وجْضع حجواِجز واقية حوذلا ِلمج
  وصالت، وبياف ِمقدار

ُ
وجْضع تعليمات وحتذيرات واِضحة وسجهلة الفهم ِِبانب األجهزة الكهربائية وادل

ِملو ىذه األجهزة.  الفولتّية اّلذي حتج
   توصيل األجهزة الكهربائية مبججمع ارضي ُمناِسب لِتفريغ الّشحنات فػجْور تجولُّدىا، واستخداـ مجفاتيح

ازِف ادلواد الكهربائية.  كهربائّية مجعزولة داِخل سلج
  ب أْف يكوف القائم على أعماؿ الصِّيانة ِلألجهزة وادلعدات الكهربائية ب جيِج ختّصُت، كما جيِج

ُ
من الفجنّػّيُت ادل

 أاّل يتم أّي إصالح كهربائي ألّي جهاز إاّل بعد التَّأُكد من فصلو عن التَّيار الكهربائي وتوصيلو بِاألرض.

 ُمسبِّبات الحواِدث الكهربائيَّة

طاِبقة للمعايَت سواء يف ادلنازِؿ  احلواِدث الكهربائيَّةإفَّ من أىم ُمسبِّبات 
ُ
ىي التَّمديدات الكهربائية اخلاِطئة وغَت ادل

ُخِتلفة، وتُؤدِّي ىذه األخطاء إىل خسائر مادية وبشرية كبَتة، وجيب على العاملُت يف رلاؿ الكهرباء 
نشآت ادل

ُ
أو ادل

أو أضرار، كما أفَّ ِقلَّة الوعي يف رلاؿ الكهرباء  االلتزاـ بتعليمات السَّالمة ادلذكورة سابِقاً لِتججنُّب وقوع أي حواِدث
عند الِكبار وجهل األطفاؿ وعدـ توعيتهم ألخطار الكهرباء من شأنو أف يتسبَّب بالكثَت من األضرار، وجيب 
عدـ إمهاؿ جانب الصيانة الدورية وعمل اإلصالحات الالزمة عند اكتشاؼ أّي ُعطل أو خراب يف األجهزة 

ستخدمة.
ُ
 [ٙ]ادل

  
 :ات الكهربائيةأنواع اإلصاب

  
 الصدمة الكهربائية ومظاىرىا:         - أ

تعرؼ الصدمة الكهربائية على أهنا تغَت مفاجئ يف عمل اجلهاز العصيب والعضلي للجسم نتيجة مرور التيار 
السطحي حيث يتضرر اجللد وأحيانا  الكهربائي فيو. تتمثل أضرار اإلصابة بالصدمة الكهربائية بتأثَتىا 

الرخوة مع األربطة والعظاـ وتعتمد خطورة الصدمة على أنواع وخصائص ودرجة األنسجة ورد فعل األنسجة 
 األعضاء للضرر احلاصل ، ومن مظاىرىا :
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  احلروؽ الكهربائية وىي أكثر مظاىر الصدمة الكهربائية انتشارا . وتنقسم حسب شروطها وحدوثها إىل
  األيت:
  احلرؽ ادلباشر بالتيار أو بالتالمس. .ٔ
  احلرؽ القوسي . .ٕ
 احلروؽ ادلختلطة. .ٖ

  
  : الندبة ىي بقعة جلدية صغَتة ذات لوف أصفر أو فضي وذلا شكل دائري أو الندبات الكهربائية

  قطاعي وذات لوف غامق يف مركزىا، وىي ليست خطرة وتشفي مع مرور الزمن.
 لد بفعل ذرات ادلعدف ادلنصهر وادلتطاير بسبب ظهور القوس دتعدف اجللد حيدث نتيجة احًتاؽ اجل

  الكهربائي ، وأخطر ىذه اإلصابات إصابة العُت حيث تؤدي إىل فقداف البصر.
  األضرار الفيزيائية حتدث نتيجة التقلص احلاد وغَت اإلداري للعضالت حتت تأثَت التيار الكهربائي الساري

 ية وانفجار الشرايُت ودتزؽ األعصاب وكسر العظاـ.يف اجلسم وبالتايل ظهور تشققات جلد
 الصعقة الكهربائية:     - ب

تعرؼ الصعقة الكهربائية بأهنا التهيج الذي يصيب األنسجة احلية نتيجة مرور التيار الكهربائي يف اجلسم ، 
 والذي يرافقو تقلص تشنجي للعضالت . وتصنف التشنجات العضلية النامجة عن اإلصابة بالصعقة

 الكهربائية إىل :
 التقلص التشنجي للعضالت دوف فقداف الوعي.        · 
 التقلص يف العضالت مع فقداف الوعي واحملافظة على التنفس وعمل القلب.        · 
 فقداف الوعي واختالؿ عمل القلب أو التنفس أو كالمها.        · 
( ٓ٘-ٕٓالوفاة بسبب توقف التنفس والدورة الدموية ) عندما يبلغ التيار ادلار يف اجلسم )        · 

 ذبذبة يف الثانية. ٓ٘ميللي أمبَت على تردد 
  

 العوامل اليت يعتمد عليها تأثَت التيار يف اجلسم :
 درجة خطورة التيار الكهربائي على جسم اإلنساف تعتمد على أربعة عوامل رئيسية:

 زمن التيار داخل اجلسم.          -
 شكل وشدة التيار وتردده          -
 التيار.زمن سرياف           -

 ِشدَّة التَّيار . تغَتِّ
ُ
ستمّر يكوف تأثَته أقل من تأثَت التَّيار ادل

ُ
 ادلار يف اجِلسم ونوعو، فالتَّيار ادل

 .ُمدِّة سرياف التَّيار يف جسم اإلنساف، فكلَّما زادت مدة سرياف التَّيار زاد الضَّرر 
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 اجِلسم تأثُّراً  العضو اّلذي يسري فيو التَّيار الكهربائي؛ حيث يُعد القلب واجلهاز العصيب من أكثر أعضاء
 بالكهرباء.

  بتّل بادلاء بالّتيار الكهربائيحالة اجلِلد، فيكوف اجللد اجلاؼ أكثر مقاومة لإلصابة
ُ
، أّما اجلِلد الّرطب وادل

 فمقاومتو تكوف أقل.

 الُحُروق

دة تنشأ من التَّيارات ختتِلف ِشدَّة احلُروؽ فقد تكوف بسيطة تنشأ من التَّيارات الضَّعيفة، وقد تكوف قويّة وشدي
رتِفع، وتُؤدِّي التَّيارات القوية إىل تدمَت ُمعظم طبقات اجللد.

ُ
  القوية ذات الضَّغط ادل

 انبهار العْين

ينُتج انبهار العُت بسبب الصَّدمة الكهربائية؛ حيث يؤدِّي إىل عتمة يف عدسة العُت بسبب سرياف التَّيار الكهربائي 
ات بسبب تعرُّض العُت إىل الوميض الكهربائي، كما حيُدث ِلعامل الّلحاـ يف العُت، إضافة إىل حدوث االلتهاب

  بالكهرباء.
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 :Switchgearالقواطع الكهربائية 

 اجلهاز ادلستخدـ للفصل والوصل والتحكم بالدارات الكهربائية والتجهيزات ومحايتها . وىو

 circuitىو مصطلح عاـ يشمل رلموعة واسعة من ادلنتجات مثل القواطع االلية  switchgearادلصطلح 
breakers  والقواطع الكهربائيةswitches  و القواطع ادلزودة مبصهرات ومصهراتHRC  وقواطع التأريض

 وقواطع التسريب االرضي

 :Switchgearمكونات القواطع الكهربائية 

 : Switchgearتتكوف 

 عناصر الفصل والوصل -ٔ
 fusesعناصراحلماية مثل ادلنصهرات -ٕ
 isolatorsقواطع العزؿ -ٖ
 circuit breakersالقواطع االلية  -ٗ
 relaysريليهات احلماية -٘
 لوحات التحكم-ٙ
 مانعات الصواعق ٚ
 زلوالت التيارٛ
 زلوالت اجلهد ٛ
 التجهيزات ادلختلفة ادلرتبطة هباٜ

 :Switchgearوظيفة 

بتشغيل أو فصل ادلولدات وخطوط النقل وغَتىا من التجهيزات  switchgearأثناء التشغيل العادي تسمح 
 الكهربائية األخرى

جزء من نظاـ الطاقة يف أي  short circuitمن ناحية أخرى عندما حيدث عطل مثل حالة القصر الكهربائي
 يتدفق تيار كبَتعرب التجهيزات شلا يهدد بتلفها وانقطاع التغذية الكهربائية

 تكتشف اخلطأ وتقـو بفصل اجلزء ادلعطل من النظاـ switchgearومع ذلك فإف 

 :Switchgearتصنيف 
 ديكن تصنيف القواطع الكهربائية على أساس مستوى اجلهد يف ما يلي:



 Low Voltage (LV) Swtichgearاجلهد ادلنخفض -ٔ

 على أهنا مفاتيح كهربائية ذات جهد منخفض KVٔتسمى عادة رلموعة ادلفاتيح الكهربائية ادلقننة حىت 
على قواطع الدائرة الكهربائية ذات اجلهد ادلنخفض وادلفاتيح الكهربائية  LV Switchgearيشتمل ادلصطلح 

وقواطع دوائر التسرب األرضية وقواطع الدائرة ادلصغرة  HRCوعوازؿ التيار الكهربائي عن احلمل وفتحات 
(MCB( وقواطع الدائرة ذات القوالب )MCCB إخل أي مجيع ادللحقات الالزمة حلماية نظاـ )LV  

 Medium Voltage (MV) Switchgearاجلهد ادلتوسط -ٕ

ىي عبارة عن قواطع سكينية أغلبها قواطع غازية تطفئ الشرارة عن طريق غاز  Switchgearغرفة قواطع 
SF6 

 kVٙىي مركز التحكم واحلماية حملركات وزلوالت اجلهد ادلتوسط  Switchgearتعترب غرفة قواطع 
 وجودىا أساسي يف زلطات حتويل الطاقة الكهربائيةغالباًو 

 توضع قواطع اجلهد ادلتوسط ضمن خزائن غالباً يكوف القاطع مزود بعجالت ودواسة
ديكن التحكم بفصل ووصل تلك القواطع من ديسك التحكم يف صالة القيادة للمحطة، وديكن لكبَت ادلهندسُت 

 و على وضع األمافأف يعطي األمر للكهربائي بفصل القاطع وإخراج
بالضغط برجلو أو بيده  kVٕٓحيث يقـو الكهربائي بعد لبس قفازات وبدلة واقية للجسم والوجو تعزؿ حىت 

حسب نوع القاطع على الدواسة فيفك التعشيق ادليكانيكي ويسحب بكلتا يديو القاطع الذي يتحرؾ على سكة 
 معدنية وخيرج قسم منو خارج اخلزنة

 ماف أو عند إجراء الصيانة على احملرؾ او احملولة أو على األمحاؿ ادليكانيكية .ىذا اإلجراء فقط لأل

وتوضع عليو إشارة تنبيو بعدـ الوصل بسبب قياـ عناصر الصيانة بالعمل على أمحاؿ القاطع، يطلق على ىذه 
 العملية اسم احلجز الكهربائي

 وكلما ارتفع اجلهد سيزداد عدد ىذه الريليهات يف اجلزء األعلى من اخلزنة توجد ريليهات احلماية ادلختلفة

 :High Voltage Switgearاجلهد العايل -ٖ

 تنقسم قواطع اجلهد العايل إىل قسمُت رئيسيُت و مها:

 القواطع الزيتية.· 

 القواطع غَت الزيتية.· 



( تعترب القواطػع الزيتيػة أكػثر األنػواع ادلستعػملة خارجياً وذلػك عند  Oil Circuit Breakerالقواطع الزيتية ) 
 ( نظراً لتكلفتها االقتصادية، وتنقسم القواطع الزيتية إىل نوعُت: Kv-360Kv٘.ٖٗجهػود ) 

 قواطع الزيت ادلنخفض.· 

 قواطع كاملة الزيتية.· 

ادلنخفض يف ىذا النوع يعمل الزيت كوسط عازؿ ويوضع الزيت بكميات قليلة لتوفَت أماف  أواًل: قواطع الزيت
أكثر وللحماية من أخطار الزيوت. وتسمى ىذه القواطع أحيانا بقواطع الزيت ذات احلجم الصغَت، كما أف 

 اجلهود اليت تعمل يف قواطع الزيت ادلنخفض ىي:

 (. Indoorلداخلية ) ( يف التطبيقات ا KV – 34.5KVٙ.ٗمن ) · 

 (. Outdoor( يف التطبيقات اخلارجية )  KV – 765KVٗ.ٗٔمن ) · 

 ( فما فوؽ. A – 3000Aٖٓٙو التيارات اليت حتملها ىذه القواطػع تػًتاوح ما بػُت ) 

( تعترب القواطع غَت الزيتية من أكثر األنواع استعماال يف  Oil Less Circuit Breakerقواطع غَت زيتية ) 
 – KVٔ( وتستخدـ ىذه القواطع عند اجلهود اليت يًتاوح قيمها ما بُت )  Indoorالتطبيقات الداخلية ) 

800KV  و تعتمد يف استعماذلا على اذلواء ادلضغوط و غاز سػادس فلوريػد الكبػريػت مػن احملطػات اخلػارجػيػة ،)
 (. KV – 362KV٘.ٖٗعػنػد اجلػهػود مػن ) 

 انواع القواطع الكهربائية المنزلية و شرح كيفية عملها و توصيلها في اللوحة الكهربائية

نواع القواطع الكهربائية ادلنزلية و كيفية توصيلها يف اللوحة الكهربائية. لكن قبل يف ىذا الدرس سنتعرؼ على ا
الكهرباء . فإننا سنتعرؼ  ذلك سنتعرؼ على وظيفة قاطع التيار. و دلن يريد التعمق و فهم كيفية عمل قواطع

 رس.و كيفية عمل كل تقنية يف الفقرة الثانية من ىذا الد الكهرباء ثالث تقنيات لقطع على

 ماهي وظيفة قاطع التيار

وظيفة قاطع التيار األساسية ىي محاية األجهزة الكهربائية و اإلنساف من خطر التيار الكهربائي. وذلك عن طريق 
أو تسرب تيار(. و الكتشاؼ التغَت  قطع الدائرة يف حالة وجود تيار غَت عادي يف الدائرة )محل زائد، قصر الدائرة



يستعمل قاطع الكهرباء ثالث تقنيات سلتلفة. و قد صلد كل ادلوجود يف الكهرباء و الذي ديثل خطرا على احمليط 
 قاطع واحد. ىذا مرتبط بنوع القاطع كما سنرى يف فقرة تالية. ىذه التقنيات أو قد صلد بعضها أو أحدىا يف

 تقنيات القطع الثالث الموجودة داخل قاطع التيار

 الثة.يف الصورة التالية رمز لقاطع تيار حيتوي على تقنيات القطع الث

 

فالقاطع احلراري يستعمل للحماية ضد احلمل الزائد و يرمز لو بنصف مستطيل. و القاطع ادلغناطيسي يستعمل 
( فيحمي اإلنساف من تسرب DDRللحماية من قصر الدائرة و يرمز لو لو بنصف دائرة. أما القاطع التفاضلي)

 التيار و يرمز لو بالشكل البيضاوي.

 القاطع الحراري

تقنية القطع احلراري يف القاطع الكهربائي يف احلماية من احلمل الزائد. وىي تتكوف أساسا من صفيحتاف  تستعمل
معدنيتاف متصلتاف ببعضهما البعض كما يف الصورة التالية. و تتميز كل صفيحة بنسبة دتدد عند احلرارة سلتلفة عن 

فيحة األخرى. أي عندما تسخن الصفيحتاف بفعل زيادة احلمل فإف ىذا سينتج عنو إضلناء الصفيحتاف. مث الص
التيار. لفهم أكثر للنظاـ ادليكانيكي شاىد الفيديو  يف فتح الدائرة و بالتايل قطع ىذا االضلناء ادليكانكي يتسبب

( الذي يستعمل عادة حلماية thermal relayيف األسفل. ىذه التقنية ىي أيضا مبدأ عمل ادلرحل احلراري )
 احملركات من احلمل الزائد.



 

 القاطع المغناطيسي

يتميز ىذا القاطع بسرعة قطعو للتيار يف حاؿ وصوؿ التيار اىل ادلستوى ادلطلوب للقطع ادلغناطيسي. و يتكوف 
( دير من خالذلا التيار. و حتوؿ ىذه الوشيعة Electromagnetic coilىذا القاطع أساسا من وشيعة )

الطاقة الكهربائية إىل ميكانيكية يف حالة وصلت قيمة التيار إىل قيمة تيار القطع ادلغناطيسي. مث تتسب ىذه 
شاىدة الطاقة ادليكانيكية يف فتح الدائرة.دلن يريد أف يفهم أكثر ميكانيكية عمل القاطع ادلغناطيسي ديكنو م

 الفيديو التايل.

 الحظ يف ىذه الصورة منحٌت تغَت الوقت الالـز لقطع الدائرة مع تغَت التيار ادلار وسط القاطع الكهربائي:

 
 

ادلنحٌت باللوف األزرؽ ديثل القاطع ادلغناطيسي. و ادلنحٌت باللوف األمحر ديثل القاطع احلراري. عادة صلد ىذاف 
ادلنحنياف يف منحٌت واحد ديثل قاطع التيار. لكننا قمنا بفصلهما ىنا السباب بداغوجية. الحظ يف حالة جتاوز 

ثانية تقريبا(. و ىذا أمر ضروري دلا  ٖٓ.ٓئيال جدا )التيار لتيار القطع ادلغناطيسي فإف وقت القطع يكوف ض



امبَت فإف قاطع التيار ال  ٓٔحيملو قصر الدائرة من خطورة. الحظ كذلك بأف التيار إذا كاف مساويا أو أقل من 
 يقطع الدائرة إطالقا.

 (DDRالقاطع التفاضلي )

لتيار اخلارج. و إذا كاف الفرؽ كبَتا فهذا يعٍت القاطع التفاضلي ببساطة يقـو بقياس الفرؽ بُت التيار الداخل و ا
أف ىناؾ تسرب تيار بسبب عيوب يف العزؿ أو بسبب مرور التيار يف جسم اإلنساف. وحىت يتمكن القاطع 

 التفاضلي من معرفة الفرؽ يف التيار يعتمد على:

 وشيعة دير فيها التيار الفاز )باللوف االمحر يف الصورة اسفلو(-

 يف الصورة اسفلو( )باللوف االزرؽ  ها تيار النوتروشيعة دير في-

 .K1مرتبطة بقاطع للتيار يقطع التيار يف حالة وجود تيار معُت يف الوشيعة  K1وشيعة ثالثة مستقبلة -

 لفهم مبدأ عمل القاطع علينا نقسم حاالت عملو إىل حالتُت:

يف ىذه احلالة. باإلضافة إىل أف التدفق  رب للتيارتيار الفاز مساو لتيار النوتر، اي ال يوجد تس الحالة العادية:
ادلغناطيسي يف يف وشيعة الفاز مساو لنظَته يف و شيعة النوتر. و ىذا يعٍت أف التدفق ادلغناطيسي يف الوشيعة 

 . و بالتايل لن تفتح القاطعة.ٓو بالتايل فإف التيار داخلها يساوي  ٓالثالثة ادلستقبلة يساوي 

يف ىذه احلالة سيكوف ىنالك فرؽ يف التيار ادلوجود يف وشيعة الفاز و وشيعة النوتر . و بالتايل  حالة تسرب تيار:
سيتكوف تدفق مغناطيسي يف الوشيعة ادلستقبلة. و نتيجة ذلذا التغَت يف التدفق ادلغناطيسي سيتكوف تيار داخل 

 .K2و بالتايل ستفتح القاطعة  K3الوشيعة الثالثة 

 انواع القواطع الكهربائية المنزلية

 وىي : من أىم انواع القواطع الكهربائية ادلنزلية نذكر ثالثة أنواع

  قاطع التيار الفرعي

مسي قاطع التيار الفرعي هبذا اإلسم ألف جاء يف أسفل الدائرة يف اللوحة الكهربائية كما سنرى يف فقرة قادمة. فهو 
متفرع من أنواع أخرى من القواطع الكهربائية ادلنزلية. يتكوف قاطع التيار الفرعي من قاطع حراري و قاطع 

زلية من احلمل الزائد و قصر الدائرة. أما تيار القطع ادل حماية األجهزةمغناطيسي. أي أف وظيفتو األساسية ىي 
اخلاص بو فيقع اختياره حسب االجهزة ادلرتبطة بو و حسب قدرهتا الكهربائية. فمثال ادلصابيح الكهربائية طلتار ذلا 



درة امبَت. اما االجهزة ذات الق ٕٓأو  ٙٔامبَت. وادلقابس الكهربائية طلتار ذلا قاطع  ٙٔأو  ٓٔقاطع بقيمة 
 امبَت مثال. ٕٖقواطع كهربائية بقيمة  الكبَتة كالفرف الكهربائي فهي تستوجب

 (DDRقاطع التيار التفاضلي )

حيتوي قاطع التيار التفاضلي على تقنيات القطع الثالثة اليت رأيناىا سابقا. أي أنو متكوف من قاطع تيار فرعي 
الكهربائية ادلنزلية من ناحية احلماية. و ذلك نظرا ألف قاطع تفاضلي. و ىو من أىم أنواع القواطع  مضافا إليو

وظيفتو األساسية ىي محاية اإلنساف من التيار الكهربائي. و ىذه الوظيفة يتكفل هبا القاطع التفاضلي داخلو. 
. أما تيار القطع العادي فيحسب عن mA ٖٓحيث يقـو ىذا األخَت بقطع الدائرة إذا جتاوز فرؽ الكهرباء 

امبَت فال جيب أف  ٓٗفة القدرة اجلملية لألجهزة ادلتفرعة منو. فمثال يف حاؿ استعماؿ قاطع تيار بقيمة طريق معر 
 .ٓٗ=  ٖٕٓ/  ٕٜٓٓواط. الف  ٕٜٓٓتتجاوز قدرة األجهزة ادلتفرعة منو 

 

 (EDFقاطع التيار العام )

 فة.أوال جيب أف نعرؼ أف قاطع التيار العاـ قاطع تيار تفاضلي لكن مبميزات سلتل

يركب قاطع التيار العاـ يف أعلى ىـر القواطع الكهربائية كما سنرى يف فقرة قادمة. وظيفتو األساسية ليست 
احلماية اآللية لألجهزة و اإلنساف. لكنو يستعمل من أجل الفصل بُت اجملاؿ العاـ )شركة الكهرباء( و اخلاص 

ؿ. و يستخدـ كذلك كوسيلة للحماية من أحد طرؽ )ادلنزؿ(. و يستعمل من أجل قطع الكهرباء على كامل ادلنز 
سرقة الكهرباء و ىي استعماؿ السلك األرضي كنوتر. ذلذا السبب حيتوي ىذا القاطع الكهربائي على قاطع 

. و ىذه القيمة ليست للحماية فهي تعترب كبَتة بالنسبة حلماية االنساف. لكنها كما mA ٓٓ٘تفاضلي بقيمة 



. أما mA ٓٓ٘ء و ذلك عن طريق القطع إذا جتاوز الفرؽ بُت التيار الداخل و اخلارج قلنا دلنع سرقة الكهربا
 :kVAحسب القدرة اليت اختارىا احلريف باؿ  التيار االقصى الذي دير داخل قاطع التيار العلم فيقع اختياره

ٖkVA—- >ٔ٘A 

ٙkVA—- >ٖٓA 

ٜkVA—- >ٗ٘A 

ٕٔkVA—- >ٙٓA 

  

 الكهربائية المناسبة لألجهزة المنزليةاختيار حجم االسالك و القواطع 

من التيار الذي  اخلاص بالفيوز او قاطع التيار جيب أف يكوف أصغر Irيف ادلنحنيُت التالُت الحظ أف التيار 
 Irأو مساويا لو. و ذلك من أجل محاية السلك. لكن يف اآلف ذاتو جيب أف يكوف التيار  Izيتحملو السلك 

 .Ibار اإلستعماؿ العادي ادلار يف الدائرة أكرب قليال أو مساويا لتي

 

 و إليكم اجلدوؿ التايل الذي يوضح كيفية اختيار االسالؾ و القواطع االلكًتونية ادلناسبة لتيارات كهربائية معينة



 

 طريقة توصيل القواطع الكهربائية في اللوحة الكهربائية

الكهربائية ادلنزلية و اليت صلد فيها انواع القواطع الكهربائية ادلنزلية الثالث اليت  اتطيف الصور التالية بعض ادلخط
 ذكرناىا سابقا.

يف فهم طريقة توصيل القواطع الكهربائية. كما  شيء يف الفقرات السابقة لكن ىذه الصور تساعدؾتقريبا رأينا كل 
 ادلناسب و اختيار حجم االسالؾ. Irتساعدؾ على اختيار التيار 

يف ادلخططات التالية أف قاطع التيار العاـ يقع توصيلو يف أعلى الشجرة مث تتفرع منو قواطع تفاضلية. مث  الحظن
 تيار تفاضلي عدة قواطع كهربائية فرعية مرتبطة بأجهزة معينة. من كل قاطع يتفرع 



 

 

 

 



 

 



 


