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تمهيد:
رزـٍت ِؼظُ األػّبي اٌظٕبػٍخ إعزخذاَ اٌىٙشثبء .رؼزّذ اٌغالِخ فً ِغبي اٌىٙشثبء ػٍى
اٌزظٍُّ اٌّالئُ ٚاٌزذسٌت ٚاٌظٍبٔخ ٚاإلعشاءاد اٌّالئّخ ٚاإلدسان اٌجذٌ .ًٙػٍى وً
اٌؼبٍٍِٓ اإلٌزضاَ ثمٛاػذ اٌغالِخ اٌىٙشثبئٍخ اٌّزؼٍمخ ثزظٍُّ ٚاعزخذاَ ٚطٍبٔخ اٌّؼذاد
اٌىٙشثبئٍخ.
 91/61ػٍى ٚعٛة رٛفٍش أطؾبة اٌؼًّ ثٍئخ ػًّ إِٓخ وّب
ٌٕض األِش اٌّؾًٍ سلُ
ٌٛطًَ ثؤْ ٌم َٛوً أطؾبة اٌؼًّ ثبإلٌزضاَ ثبإلسشبداد أدٔـبٖ.
إرشــــادات:
انتىصيم األرضي (انتأريض)
ٌّٕ -1غ اٌظؼك ثبٌزٍبس اٌىٙشثبئً ٌغت إعزخذاَ رٌٍٛفٗ ٔظبَ ِٓ اٌّظب٘ش ِغ اٌزٛطًٍ
ظ ِٛطً ؽً عغُ أداح أ ٚغالف عٍذ اٌزؤسٌغ فئْ
ثبألسع .فؼٍى عجًٍ اٌّضبي :إرا ِـ ّ
دفؼخ اٌزٍبس اٌؼبٌٍٗ عزؤدي إٌى إٔظٙبس اٌّظب٘ش ٚإصاٌخ اٌخـش ٔزٍغخ ٌمـغ اٌذائشح
اٌىٙشثبئٍخ.
التقــم ثئعزجذاي ِظٙش ثآخش أػٍى
رـُظٕف اٌّظب٘ش ؽغت اٌزٍبس اٌّغزخذَ فً اٌغٙبص.
رظٍٕفب أ ٚثغٍه أ ٚثٛسق فؼً .لــذ ٌؼًّ اٌغٙبص فً ِضً ٘زٖ اٌؾبٌخ ٌىٕٗ نه يكىن آمىا.
قاطعات دائرة انتسرب األرضي )(ELCB
ٌٛ -2طً ثٙزا اٌغٙبص اٌزي صجـزذ لذسرٗ ػٍى ِٕغ اٌّٛد ثبٌظؼك اٌىٙشثبئًٌ .زُ ػٓ
ؿشٌك ٘زا اٌغٙبص وشف عشٌبْ اٌزٍبس إٌى األسع (ؽزى خالي اٌغغُ ػٍى عجًٍ
اٌّضبي) ٚثبٌزبًٌ لـغ اٌزٍبس خالي أعضاء ِٓ أٌف ِٓ اٌضبٍٔخ ٚػٍى اٌشغُ ِٓ أْ اٌؼؾٍخ
لذ ٌزؼشع ٌظذِخ وٙشثبئٍخ إال أْ اٌزٍبس ال ٌغزّش ٌٛلذ وبفً ثؾٍش ٌغجت اٌّٛد.
انصياوــــة
ال رغزخذَ األعٙضح اٌزً ثٙب أعالن أ ٚوٍجالد ربٌفخ (ِمـٛػخ أِ ٚغزٍٙىخ أ ٚثبٌٍخ) أٚ
-3
ِفبرٍؼ وٙشثبء ثٙب ػٍٛة أِ ٚىغٛسح ،أ ٚأغـٍخ ؽّبٌخ ِؾشن ِزظذػخ أِ ٚىغٛسح أٚ
ِفزٛؽخ ،أِ ٚآخز وٙشثبء ِزظذػخ أِ ٚىغٛسح ،أ ٚأعٙضح ثذِ ْٚآخز وٙشثبء أ ٚثؤعالن
ِفىىخ أ ٚغٍش ِؼضٌٚخ ،أ ٚثّؾشوبد رخشط ِٕٙب ششاساد ِٓ ػبوظ اٌزٍبس
)( .(Commutatorرزوّــش أْ األدٚاد اٌىٙشثبئٍخ اٌزً ثٙب ػٍٛة أ ٚرخشط ششاسا ٌّىٓ
أْ رزغجت فً إٔفغبساد ٚؽشائك فً إٌّبؿك راد خـش اإلشزؼبي).
 -4ال رؼجش ثؤي ِظذس ٌٍىٙشثبء ،أٌٛ ٚؽبد ،أ ٚطٕبدٌك اٌّخبسط اٌىٙشثبئٍخ ..إٌخ.
إعزذػً اٌىٙشثبئً ػٕذ إوزشبف أٌخ أخـبء.
ٌغت أْ رـُٕفز وً أػّبي اٌؼضي اٌىٙشثبئً /إصاٌخ اٌؼضي ثٛاعـخ وٙشثبئً ِخٛي فمؾ.
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 -5ال رمُ أثذا ثزّذٌذ اٌىٍجالد أ ٚاألعالن ثبٌزٛطًٍ ٚاٌشثؾ ثششٌؾ ِؤلذ .إعزذػى
اٌىٙشثبئً أ ٚاعزخذَ ثىشاد اٌزّذٌذ اٌّؼزّذح.
انتصميــم
إعزخذَ ٚعبئً ؽّبٌخ خبطخ ٌٍّؼذاد اٌذٚاسح ِضً اٌّضبلت أ ٚاٌغالخبد أ ٚإٌّبشٍش.
-6
رؤوــذ ِٓ ػذَ ؽشش وٍجالد اٌىٙشثبء فً األعضاء اٌذٚاسح.
 -7إؽّى وً اٌّؼذاد اٌىٙشثبئٍخ ِٓ دخٛي اٌّبء ِضً األِـبس أٍِ ٚبٖ اٌغغًٍ.
 -8ػٕذ إعزخذاَ أدٚاد وٙشثبئٍخ ٔمبٌخ ؽٍش ال ٌٛعذ ٚطً أسػً ،إعزخذَ دائّب ِؼذاد
راد ػضي ِضدٚط ِؼزّذحٌ .ؼٕــً اٌؼضي اٌّضدٚط أْ عٍّغ األعضاء اٌّؼذٍٔخ ِفظٌٛخ
(ِؼضٌٚخ) ثبٌىبًِ ػٓ اٌذائشح اٌىٙشثبئٍخ ٚثزٌه ال رزـٍت ٚطً أسػً.
نعــزل وً ِٕبؿك اٌخـشٌ .غــت رغٌٛش اٌّؾـبد اٌفشػٍخ
ٌ -9غت إرخبر اٌخـٛاد اٌىبفٍخ
ٚإغاللٙب (ٌؾزفظ اٌىٙشثبئٍ ْٛاٌّخ ٌْٛٛثبٌّفزبػ) ٚرشوٍت ٌٛؽبد رجٍٓ خـش اٌىٙشثبء،
وّــب ٌغت رشوٍت ٌٛؽبد ثزٌه ػٍى طٕبدٌك اٌزٛطًٍ ِٚفبرٍؼ اٌىٙشثبء ٚػٍت اٌزٛصٌغ
ٚإغاللٙب عٍذا .ال ٌغّؼ ألي شخض غٍش ِخٛي ثذخٛي أٌخ ِؾـخ وٙشثبء أِ ٚؾـخ
رؾ ًٌٛأ ٚغشفخ ِفبرٍؼ وٙشثبئٍخ.
اإلجراءات /انتدريــة
ٌ -10زُ رٕفٍز وً أػّبي اٌىٙشثبء فمؾ ثٛاعـخ وٙشثبئٍٍٓ ِخِٚ ٌٍٓٛذسثٍٓ ِٚؤٍٍ٘ٓ.
أتـــدا أداح وٙشثبئٍخ ٔمبٌخ ػٓ ؿشٌك اٌىٍجً .لــُ دائّب ثؾًّ عغُ اٌغٙبص ٔفغٗ.
 -11ال رغؾت
دائــما ثمـغ اٌىٙشثبء ٚاعؾت اٌّمبثظ لجً رغٍٍش ِلـَـغ اٌَخ (ِضً لشص اٌزغٍٍخ) اٚ
 -12لُ
إعشاء رؼذٌالد.
أتـــدا ثزشن اٌىٙشثبء عبسٌخ إرا ٌُ رىٓ األداح اٌىٙشثبئٍخ لٍذ اإلعزخذاَ .أصي
 -13ال رمُ
اٌّمجظ ِٓ ِؤخز اٌىٙشثبء.
تجعــم األعالن أ ٚاألعٙضح اٌىٙشثبئٍخ رزظً ثبٌّبء.
 -14ال
أتـــدا ثئدخبي أعالن ػبسٌخ خبطخ ثغٙبص فً ِؤخز اٌزٍبس .إعزخذَ دائّب ِمجظ
 -15الرمُ
ِظُّ ٌإلعزخذاَ ِغ ِؤخز اٌىٙشثبءِ( .ضال ال رغزخذَ ِمجظ ثّغّبسٌٓ فً ِؤخز ِظُّ
ٌضالصخ ِغبٍِش).
 -16إؽزفظ ثبٌىٍجالد ثؼٍذا ػٓ ِظبدس اٌؾشاسح.
إعزخذَ ِغٕذ ٚؽّبٌخ ِٕبعجخ ألعالن األدٚاد اٌىٙشثبئٍخ إرا وبٔذ ٘زٖ رّش خالي ؽٛاف ؽبدح.
-17
 -18إرا صادد ؽشاسح اٌَخ فال رغزخذِٙب .أؿٍت ِٓ وٙشثبئً ِؤً٘ فؾظٙب.
 -19إؽزفظ ثؤثٛاة ٌٛؽبد ِخبسط اٌـبلخ ِغٍمخ ثؼذ رٛطًٍ اٌىٙشثبء.
أتـــدا رظٍٍؼ عٙبص وٙشثبئً إرا ٌُ رىٓ ِذسثب ػٍى إعشاء رٌه.
 -20ال رؾبٚي
 -21إؽزفظ ثىً األدٚاد اٌىٙشثبئٍخ ٔظٍفخ ٚخبٌٍخ ِٓ اٌمبرٚساد أ ٚاٌغجبس أ ٚاٌشؾ.َٛ
 -22إعزخذاَ ِؼذاد اٌؾّبٌخ اٌشخظٍخ ػٕذ إعزخذاَ اٌـبلخ اٌىٙشثبئٍخ ِضً ٔظبساد اٌغالِخ
أ ٚدسع ؽّبٌخ اٌٛعٗ أ ٚاألؽزٌخ راد اٌىؼٛة اٌّـبؿٍخ (رغٕت اٌٛلٛف فً اٌّبء ػٕذ
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إعزخذاَ عٙبص وٙشثبئً ،إعزخذاَ عضِخ ِـبؿٍخ غٍش ِٛطٍخ

ٌٍىٙشثبء إرا وبْ رٌه

ػشٚسٌب).
 -23ال رؼغ عٍّب (خبطخ إٌٛع اٌؾذٌذي) ثمشة أٌخ أعالن وٙشثبئٍخ ؽٍخ.
 -24ال رمُ ثئصاٌخ أي لفً أ ٚثٍبٔبد ػٓ ِظبدس وٙشثبئٍخ .ال ٌّىــٓ إال ٌٍّخزظٍٓ اٌمٍبَ
ثزٌه.
ٌ -25غت رغٕت صٌبدح اٌؾًّ إٌبرظ ػٓ اعزخذاَ اٌٛطالد ِزؼذدح إٌمبؽ ِٓ ِؤخز رٍبس
ٚاؽذٔ .بلــش اٌّٛػٛع ِغ اٌىٙشثبئً أ ٚلُ ثئٌغبد ثذًٌ ٌٍـبلخ.
 -26ال رمجً أثذا أعالن أِ ٚؼذاد سخٍظخ أ ٚسدٌئخ إٌٛػٍخٌ ،غت أْ ٌٛافك ِٕٙذط
وٙشثبئً ِؤً٘ ػٍى وً اٌّؼذاد اٌىٙشثبئٍخ ٚاألعالن اٌغذٌذح أ ٚاٌذائّخ أ ٚاٌّؤلزخ.
 -27فٍّب ٌزؼٍك ثبٌّٕبؿك اٌخـشح (ِضً األِبوٓ اٌّغٍمخ ،اٌخضأبد ،األعٛاء اٌمبثٍخ
ٌإلشزؼبي...إٌخ) رغزخذَ فٍٙب فمؾ اٌىٍجالد ٚاإلٔبسح اٌّؼبدح ٌٍششس /اٌشؼالد (ِالؽظخ:
ٌٕـجك ٘زا أٌؼب ػٍى اٌّظبثٍؼ اٌزً رؾًّ ثبٌٍذ).
لــُ ثٛػغ ػذد وبف ِٓ ِـبفً اٌؾشٌك ٔٛػٍخ صبًٔ أوغٍذ اٌىشث ْٛثبٌمشة ِٓ غشفخ
اٌّفبرٍؼ اٌىٙشثبئٍخ.
 -28فً ؽبٌخ ؽذٚس ؽشٌك فً أٌخ دائشح وٙشثبئٍخ ال رغزخذَ أثذا اٌّبء وـشٌمخ ٌإلؿفبء.
تتدريــة اٌّٛظفٍٓ ػٍى أخـبس اٌىٙشثبءٌ .غــت أْ ٌزٛاعذ ِٛظفِ ْٛذسث ْٛػٍى
 -29لُ
اإلعؼبف األ ًٌٚاألعبعً ٌّؼبٌغخ اٌظذِبد اٌىٙشثبئٍخ.
ثٕظبَ
 -30إعزخذَ إعشاءاد اإلغالق ٚٚػغ اٌجٍبٔبد ػٕذ اٌؼًّ فً دٚائش وٙشثبئٍخ ِمزشٔخ
اٌزظشٌؼ ثبٌؼًّ.
 -31شغغ اٌّٛظفٍٓ ػٍى وشف األخـبء اٌىٙشثبئٍخ ِضً اٌّمبثظ اٌّزظذػخ...إٌخ ٚإعؼٍُٙ
ٌجٍغ ْٛػٓ األخـبء إلرخبر اإلعشاءاد اٌؼالعٍخ.
 -32ال ٌغٛص أْ ٌجذأ رٕفٍز األػّبي اٌغٍش وٙشثبئٍخ ثمشة أعضاء ِىشٛفخ ؽٍخ إال ثؼذ رغـٍخ
٘زٖ األعضاء ثـشٌمخ إِٓخ ٌّٕغ اإللزشاة /اإلرظبيٌ .غت رشوٍت ٌٛؽبد رجٍٓ اٌخـش.
ٌ -33غت ِؼبٌغخ وً اٌؼٍٛة اٌىٙشثبئٍخ فٛسا.
ٌ -34غت رؾشي وً اٌؾٛادس اٌخـشح ٚاٌؾٛادس اٌىٙشثبئٍخ.
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