
يةالتمديدات الكهربائ

ياسر الحسون. م. د

2020



ي ؟ماهي اللوحات التنفيذية للمشروع الكهربائ

.لوحة مسار المواسير بمختلف أنواعها وطرق تثبيتها –1

.لوحة مسار حامالت الكابالت وعددها و أبعادها–2

.لوحة المآخذ بمختلف أنواع مع المفاتيح الكهربائية–3

ن الكابالت مودخول وخروج تثبيتها  و أبعادها وطريقة اللوحات الفرعية والعمومية لوحة أماكن توزع  –4

.والى اللوحات مع تسميتها وترقيمها 

.(....،التياروجهد للاسمية القطع ، تيار القصر، قيم سعات )الكهربائية بعد معرفة توزع القواطع -5

.انارة الطوارئواالنارة العادية لوحات توزع -6

.لوحات توزع أماكن الصواعد وعددها وأقطارها والمسافات البينية وطريقة  التثبيت–7

، أنظمة المراقبة، أنظمة االنذار، أنظمة الصوت، التلفون)لوحات بمختلف أنواع أنظمة التيار الضعيف –8

(......شبكات الحواسيب،
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التنسيق مع المهندس المعماري

ويتغير 500KVAاذا تجاوز حمل المبنى  مثالً : غرفة المحوالت –1
.الدولة المعمل بهتبعاً لكود 

ت اذا كانت المحولة  من النوع الزيتي ، يجب اضافة حجرة تجميع زي-
.سم 60من كثر أبعمق 

:غرفة مولدات الديزل -2

.تتوقف مساحتها على حجم أحمال الطوارئ بالمبنى-

.تتطلب جدران عازلة للصوت -

.تبعاً لكتالوج المولداتو أم 5الى  3ارتفاع  الحجرة من -

:غرفة اللوحات العمومية-3

بنىتحتوي على اللوحات الرئيسية لشبكة التوزيع الخاصة بالم-

الكهربائيةالالزمة لوضع المعدات واألماكن بخصوص تحديد المساحات 
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(لديز)غرفة المولدات االحتياطية  

غرفة المحوالت  4ائيةالكهرباللوحات غرفة 



التنسيق مع المهندس االنشائي

لمراعاةاعليطوابقفيستوضعالتيالثقيلةاألوزانذاتالكهربائيةالمعداتأماكنتحديدأجلمن

فمنتصفيالتوزيعلمحوالتمحطةتوضعجداً العاليةاالبراجفي.وأحمالهاالبالطةسماكة

.منهالعلويالنصفلتغذيةالمبنى

:خطاء شائعة أ

منضاألعمدةأحدمنبالقربالشديدوتركيزهاكمياتهاوضخامةالكهربائيةالداراتتوزيعسوء

وجودمعخاصةمقطعهمساحةمنوهامةكبيرةمساحةالجزءهذايفقدمماالصلبالجسر

الطةالبلهذهسيكونفكيفالتكييف،ولمواسيرالصحيللصرفلهممالصقةأخرىمواسير

؟األعمدةمنبالقربالقصوىقيمتهاتبلغالتيالقصاجهاداتتحملعلىالقدرة
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التنسيق مع مهندس الميكانيك

 ةتعارض أماكن توضع المعدات الكهربائية مع الميكانيكيعدم.

:أخطاء شائعة 

 مخرج اطفاء حريق فوق مصباح  فلورسنت متدلي منوضع

.السقف 

 الممرات انابيب التكييف في اماكن تعيق الفراغ المتاح فيوجود

.  قبل تمديد مواسير الكهرباء

تعارض مسار دكتات التكييف مع حوامل الكابالت
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خطوات تصميم مشروع كهربائي

للتصاميم والتركيبات الكهربائية تحديد المتطلبات العامة -1

Loadالكهربائيةاألحمالتقدير-2 Estimationالمساحاتحساباتعلىبناءمبدئيةبصورة

ً أيضالمرحلةهذهوتشمل.إلخ..الصحية،التكييف،المآخذ،االنارةأحمالتقديروتشمل ا

Demandالطلبعواملباستخدامالتقريبيالكليالحملحساب Factors(واحدبنوعيتعلق

Diversityالتباينوعوامل(األحمالمن Factors(األحمالمنمختلفةبأنواعيتعلق) ً وعموما

بدأتحيثالمعنيةالهيئاتمنالبناءتراخيصعلىالحصولإجراءاتلبدءمهمةالخطوةفهذه

تكتملحتىانتظرنالوأنناالحظ.النهائيةالتصميماتمناالنتهاءقبلالغالبفىاإلجراءاتهذه

ً تأخيراً سيكلفناذلكفإنالمشروععناصربكافةالخاصةالتفصيليةالمعلوماتكافة ،كبيراً زمنيا

اراتهاومسوأماكنهاالكهربائيةلألعمالالمطلوبةالمساحاتتحديدمنيتمكنلنمثالً فالمعماري

،هرباءبالكالمتعلقةالثقيلةالمعداتماكنألمعرفةيحتاجالذىاإلنشاءاتمهندسسيتأخركما،

لىإلألحمالمبدئيتقديرعملعلىقادريننكونلمهناومناألخرى،التخصصاتكافةوهكذا

.المختلقةالمشروعمراحلخاللالتقديرهذامراجعةيتمأن
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يد ، وتحدلمخططاوالمفاتيح على المصابيح تصميم أعمال اإلنارة ووضع رموز عناصر االنارة، -3

.، ووضع رموزها فى أماكنها على المخطط (البرايز)أماكن المخارج العامة 

وضعمعإلخ...،المياهمضخات،والمصاعدالتكييفمثلالقوىألحمالالكهربائيةاألعمالتصميم-4

يتمبالطبعكلهوهذا.االعماللهذهالالزمةالكهربائيةالقوىمخارجكافةألماكنمناسبةرموز

.التخصصاتهذهفىالمختصينالمهندسينمعبالتنسيق

وتصميم دوائرها ، وهذه الدوائر الفرعية  Branch Circuitsالبدء فى حسابات الدوائر الفرعية -5

(.الخ...، مخارج عامة ، مخارج قوى ، لمبات )بأحمال هى الدوائر الكهربائية التى تنتهى 

(. ، حرجة ، طوارئ ، إلخهامة أحمال ، قوى أحمال إنارة ، )تصنيف األحمال طبقاً لطبيعتها -6

ث يتم تجميع طبقاً لطبيعة الحمل و تصنيفه بحيلوحات توزيع فرعيةتجميع الدوائر الفرعية فى -7

أخذ يجداول حسابات لهذه اللوحات انشاء مع منفصلة دوائر انارة مثال بانواعها المختلفه فى لوحات 

.األساسيةالتصميم قواعد االعتبار فيها بعين 

بلوحة وهى الدوائر الكهربائية التى تنتهي)العمومية أو اللوحات العمومية تصميم دوائر المغذيات -8

ي هذه حيث تتم تغذية اللوحات الفرعية من لوحات أخرى عمومية ، ويتم ف( وليس بحمل محددتوزيع 

.المرحلة تحديد أماكن اللوحات الفرعية والعمومية بدقة

خطوات تصميم مشروع كهربائي
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Feedersالحمايةوقواطعالمحوالتحسابات-9 & CB (Circuit Breakers)العموميةللوحات

 ً .العموميةباللوحاتخاصةجداولوعملعليهاالمتفقالتصميملقواعدطبقا

.للتصميمالضروريةالمراجعاتعمل-10

Distributionبالمشروعللوحاتتغذيةنظاماعتماد-11 System ً المبنىوأهميةلطبيعةطبقا

:المثالسبيلعلىالمهمةاألسئلةعددعلىاالجابةخاللمن

ستتموكيفوجد؟انالطوارئمولدحجموما؟؟مصدرينأمواحدمصدرمنالتغذيةيتمهل
SingleLineرسممعوهكذا...توصيله؟ Diagramمنظومةتصميميتمكما.للشبكةمبدئي

.بالمشروعالخاصةاألرضي

Auxiliaryالمساعدةاالنظمةتغذيةدوائرتصميميتمثم-12 Systemsالضعيفالتيارأنظمةأو

:مثلعديدةأنظمةوهي

Data Networks , Fire alarm , Fire Fighting , Earthing , Telephone, Antenna

.الكمياتجداولوعملوالمواصفاتالشروطدفتركتابة-13

خطوات تصميم مشروع كهربائي
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10

ائيةمثال لتوزيع المآخذ والمفاتيح الكهرب



مواصفات األعمال الكهربائية

قصود بالـ فما الم" الكود المستخدم " ما يتكلم المختصون فى التصميمات الكهربائية عن كثيراً 

.؟؟" الكود" 

كانممنهاواحدةكلاستخدامهوالشائعكانوانكودكلمةوالمواصفاتكلمةبينفرقهناكبداية

مواصفاتلكنالكود،يحددهامثالً المحولتركيبطريقة:المثالسبيلفعلىدقيقغيروهذااالخرى

.الصانعةالشركةمنللمحولالفنيةالمواصفاتفىتجدهاالفنيةالمحول

رجعيةمولها،محددةقياسيةمواصفاتعلىبناءتمتانهايفترضالسابقةالخطواتجميعوفى

ً تنفيذية الحكوميةاتالهيئبواسطهتحددالكودهذاوتفاصيلالدولةفىالمتبع"الكود"لـطبقا

NECمثلعالمىيكودأيتستخدمأنيمكنوبالطبع،الدولةفى (National Electrical

Code)أوBS (British Standards)بالبلدالقياسىيالكودمعتتعارضأالشريطة.
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تصميم انارة المباني

12

compact 
fluorescent lamp
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درجة حرارة اللون
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داخل المبانيأنواع االنارة
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Lamp types واستخداماتهاأنواع المصابيح
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اً حاليالمستخدمةالليدأشهر أجهزة االنارة 

شكل الجهازاسم الجهاز وتوصيفه

وهو:وات30المستعارالسقفضمنفيمخسقفيليدشريحةإنارةجهاز

نيوماأللممنبعاكسمزوداألبيضباللونمطلي(ألمنيومإطار)معدنيهيكلعنعبارة

مصدري،الضوئللفيضتوجيهوأفضلضوئيةفاعليةأعلىويحققالنقاءعالياللماع

1900بحدودالضوئيوالفيضوات30الجهازواستطاعةداتيلشريحةهوالضوء

.لومن

:( وات18)سقفي مخفي استطاعة (بانال)جهاز إنارة ليد
(ألمنيومإطار)معدنيهيكلعنعبارةوهوالمستعارالسقفضمنالمخفيالنوعمن

فاعليةأعلىويحققالنقاءعالياللماعاأللمنيوممنبعاكسمزوداألبيضباللونمطلي

18جهازالاستطاعةوليداتهوالضوءمصدرالضوئي،للفيضتوجيهوأفضلضوئية

.لومن1100بحدودالضوئيوالفيضوات

:(وات3)سقفي مخفي استطاعة ( سبوت )جهاز إنارة ليد  
(ألمنيومإطار)معدنيهيكلعنعبارةوهوالمستعارالسقفضمنالمخفيالنوعمن

فاعليةأعلىويحققالنقاءعالياللماعاأللمنيوممنبعاكسمزوداألبيضباللونمطلي

.لومن190بحدودالضوئيوالفيضالضوئيللفيضتوجيهوأفضلضوئية
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شكل الجهازاسم الجهاز وتوصيفه

عبارة جهاز إنارة سقفي وهو : ( وات18)جهاز إنارة ليد ظاهر سقفي ظاهر استطاعة 

از استطاعة الجه-ليداتمصدر الضوء هو –إطار ألمنيوم أو مطلي بلون ابيض ) ظاهر

.(لومن1100الفيض الضوئي ال يقل عن –وات 18

:(وات24)جهاز إنارة ليد ظاهر سقفي ظاهر استطاعة 

-داتليمصدر الضوء هو –إطار ألمنيوم أو مطلي باللون األبيض جهاز إنارة سقفي ظاهر 

(لومن1500الفيض الضوئي ال يقل عن –وات 24استطاعة الجهاز 

:جداري ( وات8)جهاز إنارة الطوارئ، 

اهر إلى في المكان المحدد ضمن المخططات وتوصل كهربائياً بشكل ظيركب على الجدار

سم عن سطح البالط بحيث يكون لكل جهاز 200شبكة تمديدات خاصة مستقلة على ارتفاع 

ساعات ( 3) مخرج خاص به ، و يعطي سوية إنارة جيدة لفترة عمل متواصلة ال تقل عن 

ارية ، على أن تتوفر الحماية الالزمة من تفريغ البطارية بشكل كامل وإقالل عمر البط

يار إمكانية العمل بشكل تلقائي فور انقطاع التوات، مع ( 8) استطاعة اللمبة المركبة فيه 

.الكهربائي عنها

:( وات100)شريحة ليد استطاعة برجكتورجهاز إنارة 

-ليداتمصدر الضوء هو ( إطار ألمنيوم) هو عبارة عن هيكل معدني قابل للتوجيه 

.(لومن6000الفيض الضوئي ال يقل عن–وات 100استطاعة الجهاز 
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حسابات االنارة
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قياسي له مقاطع األسالك والكابالت النحاسية الهوائية كتابع لنوع العزل و التيار ال
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عامل االنعكاس
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عدد أجهزة اإلنارة بالطول

عدد أجهزة اإلنارة بالعرض



الكهربائيةالمآخذ 

عها في وتظهر جميالمباني العامة في أو المنزلية الكهربائية هي وسيلة تغذية غالبية األجهزة 
.بمختلف انواعها الكهربائية لوحة االعمال 

:أنواعها

 كهربائي عادي مأخذ تيارGeneral used sockets or Single sockets
V = 250 volt ; I = 10 A or  I = 16 A                           

، تليفزيون : استخدامه لتشغيل أمبير يمكن 16أو 10من أقل شدته كهربائي يستخدم لالجهزة التي تحتاج تيار 

واط2000وأي جهاز استطاعته اقل من ...فيديو، كمبيوتر ، مروحة، غسالة نصف اتوماتيك 

 كهربائية  قوى مآخذSockets (Power):

V = 250 volt ; I = 20 A or 32 A                                 

واط4000استطاعته حتى جهاز أمبير أو 32أو 20كهربائي حتى يستخدم لالجهزة التي تحتاج تيار 

لعادي في عن المأخذ اميكرووايف يختلف جهاز ، مكييف ، غسالة اتوماتيك ، سخان كهربي : يستخدم لتشغيل 

.كهربائي عاليفهي تتحمل مرور تيار الداخلية مكوناته 
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للوحة السابقة SLDمخطط 



20HPوكذلك تغذية محركين  30HPلوحة كهربائية لنغذية ثالث محركات  



للوحة السابقة SLDمخطط 
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مواصفات القاطع
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طريقة تمديد الكابالت للنظام آحادي الطور







 2.5mm2يجب أن اليقل مقطع التفريعة للمآخذ عن 

𝑃𝑖 استطاعة الحمل(W)

𝐿𝑖 بعد الحمل عن القاطع الفرعي(m)

𝛾 الناقلية النوعية للنحاس(Ω /m)

Δ𝑢%هبوط الجهد النسبي المئوي




