
 

 :-مرحلة التركٌبات النهابٌة للمعدات الكهربابٌة داخل المبانً     ( 6) 
 

 

  و هً المرحلة األخٌرة لألعمال الكهربابٌة داخل المبنى وتتم مباشرة بعد االنتهاء

 : -وتتم على مراحل كالتالً   ( الدهانات )من أعمال التشطٌبات بالمبنى 

 

   مرحلة انهاء التركٌبات الكهربابٌة لنظام اإلنارة- :   
 

  بالنسبة لوحدات اإلنارة الداخلٌة بالغرف والممرات ذات األسقف المستعارة

ٌتم تركٌب أسالك التٌار الظاهرٌة بالغرف لكل وحدة داخل ماسورة مرنة 

 .كما هو واضح بالشكل المرفق  ( EMT )من النوع 

  ٌتم تركٌب(  ًالخط الحL1 و خط التعادل Nًو خط اإلرض  E )  بالوحدة

  ( .االنارة العادٌة )فً أماكنها المحددة وفقا لكتالوج وحدات اإلنارة 
 

  ٌتم اٌصال خط حً ثانً  ( الطوارئ )بالنسبة لوحدات إنارة (L4 ) 

وٌركب بالوحدة فً المكان المحدد   ( التغذٌة الرئٌسٌة )مباشرة للوحدة من 
 .ووظٌفته اشعار الوحدة بانقطاع التٌار الرئٌسً  ( L4 )والمسمى بالرمز 

 

  ٌتم توصٌل أسالك وحدات اإلنارة الفرعٌة بأحد نقاط مفتاح اإلنارة ثم ٌتم
توصٌل التغذٌة المباشرة لمفتاح االنارة بالنقطة األخرى وٌتم الربط عن 

بكل غرفة وٌتم ربط األسالك داخل  ( علبة صلب )طرٌق آسام رئٌسً 

روزتة تجمٌع كما  ( CONECTOR )هذه األسامات باستخدام ماٌسمى بالـ 

 :-بالشكل التالً 

 

 

 

 

  

 خط التغذٌة الربٌسً

 أسام تجمٌع االسالك

 وحدات االنارة

 مفتاح التشغٌل

 روزتة تجمٌع االسالك



 

  صور موقع- :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مخرج وحدة اإلنارة

 ماسورة مرنة صلب

 رباط صلب

 أسالك وحدة اإلنارة



 

 

  

 كشاف طوارئ حابطً

  سم60*60كشاف عادي 

  سم60*60كشاف طوارئ 

 مفتاح اإلنارة

 مفتاح المكٌف

 سقف مستعار



 

 مرحلة انهاء التركٌبات الكهربابٌة لنظام األفٌاش  - : 
 

  ٌتم تركٌب(  ًالخط الحL1 و خط التعادل Nًو خط األرض  E )  تغذٌة

 .مباشرة بالوحدة فً أماكنها المحددة والمعرفة بنفس الرموز العالمٌة  

  ٌتم الربط بٌن األفٌاش المتجاورة لنفس الغرفة وفقا للمخططات التنفٌذٌة

  ( .ربط على التوازي )بنفس الطرٌقة السابقة تماما 

 

 

 

 

 

 

  بالنسبة لفٌش السخانات الكهربائٌة ٌربط على مفتاح تشغٌل لسهولة التشغٌل

 .والفصل 

  توصل التغذٌة المباشرة على مفتاح تشغٌل  ( االسبلت )بالنسبة للمكٌفات

الوحدة الداخلٌة والذي ٌركب ٌمٌن الوحدة الداخلٌة ثم ٌربط خرج المفتاح 

بالوحدة الداخلٌة مباشرة وفقا لكتالوج الشركة المصنعة ثم ٌتم ربط الوحدة 

 : -الداخلٌة بالوحدة الخارجٌة بكابلٌن كالتالً  

 .كابل تحكم للتحكم بالوحدة الخارجٌة   ( 1 )كابل رقم  -

كابل تغذٌة الوحدة الخارجٌة وهو المسئول عن تغذٌة  ( 2 )كابل رقم  -

المكونات الداخلٌة لوحدة التكٌف الخارجٌة من الوحدة الداخلٌة وٌفضل قبل 

من النوع المقاوم  ( 2POLE )ربطه بالوحدة الخارجٌة ٌربط على قاطع 

للعوامل الجوٌة وٌتم وضعه بالقرب من الوحدة الخارجٌة للمكٌف وٌستخدم 

 .فى أعمال الصٌانة 

 تغذٌة مباشرة



 

   صور موقع- :  

 

  

 فٌش السخان

 تلٌفون تلٌفزٌون فٌش عادي



 

   مرحلة انهاء التركٌبات الكهربابٌة للوحات الكهربابٌة الفرعٌة - :  
 

  ٌتم تركٌب القاطع الرئٌسً والقواطع الفرعٌة داخل صندوق اللوحات الفرعٌة والمركب سابقا

وٌكون التركٌب وفقا لمسمٌات اللوحات والمخططات  ( األعمال الكهربائٌة بالبلوك )بمرحلة 

 ( . SCHEDULE PANEL )التنفٌذٌة الـ 

 

  ٌتم توصٌل األسالك بالقواطع الفرعٌة وفقا للمخطط  الجدولً لكل لوحة الـ( SCHEDULE 

PANEL )  ًوٌنبه هنا بضرورة توصٌل كل خط رئٌسً مغذي لألحمال بقاطعه الفرع

لذلك من الضروري ... المحدد على اللوحات التنفٌذٌة حتى نحقق اإلتزان باألحمال المطلوبة 

من الجهتٌن لتسهٌل عملٌة  ( مرحلة سحب األسالك )جدا ترقٌم كل خط تغذٌة رئٌسً فً 

 .التجمٌع النهائٌة لألسالك على اللوحات الفرعٌة 

 

  ٌتم طباعة الـ( SCHEDULE PANEL )  الخاص بكل لوحة فرعٌة وٌتم لصقه بباب كل

لوحة من الداخل وٌفٌد هذا فً أعمال الصٌانة المستقبلٌة وسهولة معرفة القاطع الفرعً 

 .المغذي لكل حمل 

 

  ٌتم طباعة مسمى كل لوحة فرعٌة الـ( PANEL NAME )  وفقا للمخطط األحادي العام

 .ولصقها على باب كل لوحة فرعٌة من الخارج  ( SLD )للمبنى الـ 

 

  ٌتم تركٌب حامل الكابالت( CABLE TRAY )  فً األماكن والمسار المحدد على اللوحات

المعمارٌة ووظٌفته هو حلقة الوصل والربط  بٌن لوحة الكهرباء الرئٌسٌة للمبنى واللوحات 

 .الكهربائٌة الفرعٌة بالمبنى وٌنبه هنا بضرورة تأرٌض حامل الكابالت من أكثر من مكان 

 

  بعد االنتهاء من تركٌب حامل الكابالت الـ( CABLE TRAY )  ٌتم تمدٌد الكابالت الكهربائٌة

من لوحة الكهرباء الرئٌسٌة للمبنى وحتى كل لوحة كهرباء فرعٌة بالمقاطع المحددة على 

 .اللوحات التنفٌذٌة 

 



 

   صور موقع- :  

  

  بوصة  لدخول الكابالت المغذٌة3مواسٌر مرنة 

 صندوق اللوحات الفرعٌة

 القواطع الفرعٌة

 القاطع الربٌسً

 أرقام الخطوط 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDULE PANEL 

 CABLE TRAYحامل الكابالت 

 (عود تٌش  )عمود التثبٌت 

 حامل معدنً



 

 :- (   LIGHTNING  SYSTEM)  الــ نظام الحماٌة من الصواعق ( 7) 

 

 الغرض من النظام- :   
 

نتٌجة للشحنات الكهروستاتٌكٌة الناشبة عن تبادل الشحنات الكهربابٌة عند تصادم غٌامتٌن 

مما ٌسبب بوجود تٌار ٌسمى بتٌار الصواعق  ( إحدهما سالبة واألخرى موجبة )مختلفتٌن الشحنة 

وهو بدوره ٌإثر على جهود الشبكات الكهربابٌة األرضٌة مما ٌسبب عدم استقرارها وحدوث 

 . اضطرابات وخٌمة بها  

ومن هنا جاءت أهمٌة نظام الحماٌة من الصواعق حٌث ٌستخدم هذا النظام فى جذب الشحنات 

الكهروستاتٌكٌة الناشبة من الصواعق وتفرٌغها إلى األرض وذلك باستخدام ما ٌسمى باللواقط 

 .والنواقل والنوازل والمآخذ األرضٌة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أماكن التركٌب- :  
 

 ٌركب نظام الحماٌة من الصواعق فً األبنٌة والمنشبات التً ٌزٌد ارتفاعها 

أو تلك األبنٌة ذات المسطحات الكبٌر الشاسعة ولو كانت دون  ( أمتار 10 )عن 

  ( . هذا فً البلدان ذات المناخ الحار والمعتدل)العشرة أمتار 

أما البلدان الباردة والتى ٌكثر فٌها الغٌوم وهطول األمطار فٌنفذ النظام على 

  .كافة األبنٌة والمنشبات مهما كان ارتفاعها

 

 



 

 مكونات شبكة الحماٌة من الصواعق   :- 
                     

  ( : -األقطاب الهوابٌة/ اإلبر   )  اللواقط -1
 

 )عبارة عن قضٌب معدنً مصمت ذا رأس مدبب من معدن غٌر قابل للصدأ مثل 

 2) وقطر  ( سم 100 – 50) بطول ٌتراوح من  (  األلمونٌوم/ النحاس / الفوالذ 

  ( . سم 2.5- 

تعمل هذة اللواقط كؤماكن جذب للشحنات الكهروستاتٌكٌة الناشبة عن الصواعق 

وتوضع بشكل عمودي على الشبكة الناقلة باستخدام قواعد تثبٌت خاصة بحٌث 

   .المبنى كلٌا تغطً مساحة

 

  وعند وجود .  درجة 45منطقة الحماٌة إلبرة واحدة تؤخذ شكل مخروطً بزاوٌة

فإن  (  متر30 )قضٌبٌن متساوٌٌن متجاورٌٌن بحٌث ال تزٌد المسافة بٌنهما عن 

 درجة 45مجال الحماٌة لهما عبارة عن مخروط زاوٌته من طرف كل قضٌب 

وقاعدتة العلٌا هو مستقٌم وهمً واصل بٌن رأسً القضٌب وقاعدته السفلى على 

 . األرض هً مستطٌل عرضه ٌساوي ضعف ارتفاع القضٌب 

فٌكون مجال الحماٌة لهما  (  متر30 )أما إذا كانت المسافة بٌن القضبٌن أكبر من 

 .هو مجال حماٌة كل قضٌب على حدا 

 

 

http://knol.google.com/k/-/-/2zz6jo0ujg3x7/j9ufg0/46.jpg


 

  : - النواقل  -2

 

/ الفوالذ ) من معدن غٌر قابل للصدأ مثل  ( شرٌط ) وهً عباره عن خطوط 

تستخدم لربط  ( مم x 3 25) مقطعها مستطٌلً الشكل  ( األلمونٌوم/ النحاس 

 * 15 )جمٌع اللواقط على األبنٌة بحٌث ٌقسم المنشؤ على مساحات صغٌرة حوالً 

  ( . متر 20 * 20) حتى  ( 15

وتمدد أعلى السور المحٌط بالسطح وفوق بٌت الدرج والجدران العالٌة على السطح 

على مسافات  ( بالستٌكٌة/ معدنٌة  )وٌتم تثبٌت هذه النواقل بواسطة حوامل 

) كما ٌجب أال ٌزٌد ارتفاعها عن سطوح التثبٌت عن  (  متر1 )متساوٌة التزٌد عن 

  (  . متر18) كما ٌجب أال تزٌد المسافة بٌن خطٌن من الشبكة عن  .  (   سم5

  ًٌجب ان تربط جمٌع التجهٌزات والهٌاكل المعدنٌة الموجودة على سطح البناء والت

مع الشبكة األفقٌة بصورة  (  متر1 سم أو مساحتها عن 30 )ٌزٌد ارتفاعها عن 

 .كاملة وباستخدام نفس المواد المستعملة فى ربط الشبكة األفقٌة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مم 3 * 2.5 )شرٌط نحاسً 

 قواعد تثبٌت الشرٌط النحاسً

 أعلى سور المبنى



 

  : - النوازل  -3
 

/ النحاس / الفوالز  )تتؤلف النوازل من نواقل معدنٌة غٌر قابلة للصدأ مثل  

عاري أو بنفس شكل النواقل  ( 2 مم50) بمقطع دابري ال ٌقل عن ( االلمونٌوم

 .المستخدمة لربط اللواقط وبنفس أبعادها 

 ) وتستخدم النوازل فى ربط الشبكة األفقٌة المستخدمة للحماٌة من الصواعق 

حٌث توضع هذه  ( األبٌار األرضٌة) بالمآخذ األرضٌة المصنعة  ( النواقل/ اللواقط 

النوازل داخل مواسٌر تم وضعها مسبقا فً مراحل التؤسٌس أو تثبت هذه النوازل 

من  (  متر2 )على وجهات المبنى بشكل ظاهري وتحمى مٌكانٌكٌاً حتى ارتفاع 

سطح األرض بواسطة قساطل فوالذٌة أو بالستٌكٌة مناسبة بحٌث ال تقل المسافة 

وعن التمدٌدات الكهربابٌة المجاورة  (  سم50 )بٌن النوازل واألبواب والنوافذ عن 

كذلك ال ٌجوز  (  سم300) وعن المواد القابلة لالشتعال عن  (  سم100 )عن 

 .تمدٌدها داخل آبار المصاعد أو استخدام سكك المصاعد كنوازل  

  توزع النوازل بصورة متساوٌة قدر اإلمكان حول المبنى من جمٌع جهاته وٌحدد

عدد النوازل على حسب مساحة المبنى وفقاً للجدول التالً على أال تزٌد المسافة 

 .من محٌط المبنى   (  متر20 )بٌن نازل وآخر عن 

 

 

 

 



 

  : -مآخذ التؤرٌض  -4
 

وهى عبارة عن أقطاب معدنٌة  ( المصنعة األبٌار األرضٌة )وتسمى المآخذ األرضٌة بالـ 

مطمورة فى األرض لتفرٌغ تٌار الصاعقة المجذب بواسطة اللواقط إلى األرض حٌث ٌتم عمل 

ببعضها  ( مآخذ التؤرٌض )مآخذ تؤرٌض لكل نازل مستقل ثم ٌتم ربط جمٌع اآلبٌار األرضٌة 

بدون عزل وٌفضل أن تكون مآخذ  ( 2  مم150 - 120 )البعض باستخدام كابل نحاس مقطع 

الخاصة بنظام الحماٌة من الصواعق مستقلة ومنفصلة عن آبٌار  ( األبٌار األرضٌة )التؤرٌض 

 . تؤرٌض المنظومة الكهربابٌة 

  ( خرسانة )كما ٌجب ربط المآخذ األرضٌة الخاصة بنظام الحماٌة من الصواعق بؤساسات 

المنشؤ ذاته وذلك لتقلٌل مقاومة المآخذ األرضٌة ألقل ماٌمكن كذلك لحماٌة خرسانة المنشؤ 

 .من أثار تٌار الصاعقة والذى ٌإثرعلى خرسانة المنشؤ  

  ًتوضع فى  (  متر2 )ٌتم عمل األبٌار األرضٌة باستخدام أقطاب معدنٌة ٌصل طولها لحوال

تربة مهٌبة أو ٌتم تهٌبتها باستخدام خلٌط من الفحم والملح حتى وصول قٌمة المقاومة 

باستخدام جهاز قٌاس مقاومة األرض كما  (   أوم2 - 1 )الخاصة بالببر إلى أقل ماٌمكن 

ٌمكن تقلٌل قٌمة المقاومة المقاسة عن طرٌق زٌادة عمق الببر بزٌادة طول القضٌب المعدنً 

 .المطمور فٌه أو عن طرٌق زٌادة عدد اآلبٌار وتوصلها معاً على التوازي 

  كما ٌجب ان ٌكون موضع أبٌار التؤرٌض بعٌدة قدر اإلمكان عن المشاة تجنباً لظهور توتر

خطوة خطرعند تفرٌغ صاعـقة ما وٌتم تغطٌة الببر بغرفة خرسانٌة مصممة بؤبعاد معٌنة 

 .لتغطٌة الببر 



 

 (  :- ببر التؤرٌض)  الطرق المستخدمة لعمل مآخذ التؤرٌض  

 

 

  (   متر2.5) بعمق الٌقل عن  (  سمx  100 100 )ٌتم حفر ببر أرضً بمساحة 

ٌتم فرش طبقة من الملح الخشن على المحٌط الخارجً للحفرة من الداخل ثم ٌتم 

ثم طبقة من الرمل  (  سم20 )فرش طبقة من مخلوط الفحم وبرادة الحدٌد بسمك 

 .ونضع ماء بكمٌة كافٌة على الطبقات  (  سم20 )الناعم بسمك 

أعلى  ( سم  0.5x50x50 )ثم ٌوضع لوح من النحاس األحمر المقصدر أبعاده 

 .الطبقة السابقة 

بهذا اللوح فى  (  سم240 بطول 2 مم 19 )نقوم بتثبٌت عمود التؤرٌض قطر 

 .منتصفه فً المكان المهٌا لذلك 

مثقبة من جوانبها  (  متر2 بوصة بطول 3 )تركب ماسورة بالستٌكٌة رأسٌا قطرها 

بجوار عمود التؤرٌض كً تستخدم الحقا فى غمر الببر بالمٌاه بعد اإلنتهاء من 

 .تصنٌعه  

ثم نضع طبقة من  (  سم30 )نضع طبقة من مخلوط الفحم وبرادة الحدٌد سمك 

الملح على أركان الببر بعٌدة عن عمود التؤرٌض حتى الٌحدث لها تآكل ثم نضع 

 .ثم نضع الماء بكمٌة كافٌة   (  سم30 )طبقة من الرمل الناعم سمك 

نكرر الطبقات السابقة من مخلوط الفحم وبرادة الحدٌد والملح ونضع الماء حتى 

 .أعلى مستوى اللوح النحاسً   (  متر2 )ارتفاع 

ٌتم ربط سلك التؤرٌض أعلى عمود التؤرٌض باستخدام رباط مناسب وفقا لمقطع كابل 

التؤرٌض والذي ٌفضل ان ٌكون بدون عزل وٌدفن فى األرض مباشرة حتى مكان 

 .التؤرٌض 

بعد االنتهاء من عمل الببر واستخدام جهاز قٌاس مقاومة األرضً للتؤكد من قٌمته 

مزودة  (  سم 30x30x30 )توضع غرفة خرسانٌة التقل أبعادها الداخلٌة عن 

بغطاء من الزهر الثقٌل المزود بماسك ٌد رفع وذلك لحماٌة الببر واألشخاص المارة 

 .بجواره  

 

  ٌستخدم الملح لزٌادة نسبة الرطوبة فى التربة وهو ماٌسهل سرعة تفرٌغ الشحنة

بها كذلك ٌستخدم الفحم كموصل جٌد للكهرباء ٌساعد على سرعة تسرب الشحنة 

للتربة وكذلك ٌعمل كعازل بٌن طبقات الملح وعمود التؤرٌض حتى ال ٌتآكل وٌستخدم 

 .الماء لزٌادة الناقلٌة الكهربابٌة  للببر   



 

  ومة ببر التؤرٌض لألعمال الكهربابٌة المختلفةمقا  - : 
 

  (  لوح توزٌع– لوح ربٌسٌة –تؤرٌض محول  )  آوم 2.5) ٌجب أال تزٌد عن الـ 

) وٌسمى الببر المستخدم للتركٌبات الكهربابٌة بالـ  (  آوم5) ولحد أقصى الـ  (

DIRTY EARTH.  )  

  فى جمٌع  (  آوم2 )مقاومة التؤرٌض لألجهزة الطبٌة ٌجب اال تزٌد عن الـ

  (  . CLEAN EARTH )األحوال وٌسمى الببر بالـ  

  قٌمة مقاومة التؤرٌض لألساسات ونظام الحماٌة للصواعق ٌجب أال تزٌد عن الـ( 

 .وٌكون لها أبٌار تؤرٌض خاصة ومستقلة  (  آوم25

 

 عند تؤرٌض المحوالت ٌتم عمل نظامٌٌن للتؤرٌض -: 

  3 ) خاص بتؤرٌض المحول من جهة الجهد المتوسط حٌث ٌتم تركٌب عدد األول

وتتصل ببعضها البعض بواسطة  (  متر6) على شكل مثلث الٌقل ضلعه عن  ( أقطاب

وتتصل بالنهاٌة بالمحول  (  2  مم95 )موصالت نحاسٌة عارٌة الٌقل مقطعها عن 

من جهة الجهد المتوسط وتتصل معها نقاط تؤرٌض كابالت وتجهٌزات الجهد 

 . المتوسط 

.  لتؤرٌض جهة الجهد المنخفض وٌكون عن طرٌق قطب تؤرٌض واحد الثانً

التؤرٌض جهة الجهد المتوسط والتؤرٌض جهة الجهد  )والٌجوز توصٌل النظامٌٌن 

 .معا نهابٌا   ( المنخفض

 

 

  



 

 :-أعمال الموقع العام   ( 8) 
 
 

  ًتشمل األعمال الكهربابٌة بالموقع العام على التال - : 

 

    غرفة المحوالت الكهربابٌة- : 

 

وفقا لمتطلبات الشركة  ( غرفة المحول )تنفذ غرفة الكهرباء الربٌسٌة للمشروع 

القومٌة للكهرباء بكل دولة حٌث ٌوجد نماذج كاملة لغرفة المحوالت بكامل التصمٌمات 

وتكون بمساحات مختلفة وفقا للقدرة  (  مٌكانٌكا– كهرباء – مدنً –معماري ) 

 . الكهربابٌة للمحول وعدد المحوالت المطلوبة 

كذلك ٌتم تحدٌد مكان غرفة المحوالت بالموقع العام بمعرفة شركة الكهرباء للمنطقة 

الواقع فٌها المشروع حٌث ٌتم التواصل مع إدارة التخطٌط بالشركة لشخوص المختص 

 .للموقع وتحدٌد الموقع المناسب وفقا لنقاط التوزٌع العمومٌة 

 

    غرفة الحارس- : 

 

 –سور  )وأهم ما بغرفة الحارس وجود لوحة الكهرباء الخاصة بإنارة الموقع العام 

.نظام الحماٌة من الحرٌق    (وحدة تكرار  جهاز) كذلك وجود   ( أعمدة إنارة  

   السور الخارجً للموقع العام- : 

 

ٌتم وضع وحدات إنارة دٌكورٌة على السور وٌفضل اختٌار شكل هذه الوحدات مع 

المهندس المعماري وتعمل هذه الوحدات عن طرٌق لوحة خاصة تحتوي على 

كونتاكتور وخلٌة ضوبٌة وتاٌمر للعمل أتوماتٌكً وٌكون هناك خاصٌة التشغٌل 

 .الٌدوي للوحة 



 

   المغذٌة للمبنى   (الكهربابٌة الكابالت  )التمدٌدات الربٌسٌة- : 

 

ٌتم ربط  خرج المحوالت على لوحة العدادت داخل نفس الغرفة ومنها تخرج الكابالت 

لتغذٌة اللوحة الربٌسٌة للمبنى والموجودة بغرفة خاصة داخل المبنى والمهم هنا 

 كابالت التٌار –سواء كابالت القوى  )قبل تمدٌد الكابالت بالموقع العام ....... 

البد من مراجعة كافة التخصصات وعلى األخص المٌكانٌكا نظرا لوجود  (الخفٌف 

تمدٌدات الصرف الصحً وتغذٌة المٌاه و وشبكة الري بالموقع العام والتً قد 

 .تتعارض تماما مع مسار الكابالت الكهربابٌة  

  من منسوب التشطٌب النهابً للموقع  (  سم80 )تمدد كابالت القوى على عمق

 . العام  

  من منسوب التشطٌب النهابً  (  سم30 )تمدد كابالت التٌار الخفٌف على عمق

 .للموقع العام  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طرٌقة تمدٌد كابالت الجهد المغذي بطرٌقة الدفن المباشر  - : 

 

من مستوى التشطٌب النهابً للموقع العام  (  سم80 ) ٌتم الحفر حتى عمق  -1

وبعرض مناسب لعدد الكابالت المطلوب تمدٌدها مع ترك مسافة بٌن الكابالت تقدر 

 .هذه المسافة بضعف أكبر قطر كابل ممدد  

 .أسفل الكابالت   (  سم10 ) ٌتم وضع طبقة رمل ناعم بطول الخندق بسمك  -2

 تمدد الكابالت بالخندق مع ترك مسافات بٌن الكابالت وٌمكن وضع طوب إلحكام  -3

 .طولً   (  م2 )المسافة بٌن الكابالت كل 

   ( . سم10 ) ٌتم تغطٌة الكابالت بطبقة من الرمل الناعم سمك  -4

 ٌتم وضع حماٌة أعلى الطبقة السابقة بوضع طوب خرسانٌة بطول الخندق وبكمٌة  -5

 .كافٌة لتغطٌة عرض الخندق وعلى طول المسار  

 . ٌتم إضافة طبقة من تراب الموقع أعلى الطوب الخرسانً   -6

 . ٌتم تمدٌد شرٌط التحذٌر الكهربابً أعلى الطبقة السابقة   -7

 . ٌتم استكمال عمق الخندق المتبقً بتراب من الموقع   -8

 . ٌتم عمل دك أعلى الخندق بطول المسار   -9

  



 

  صور موقع- :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  سم أسفل الكابالت10رمل ناعم 

 حواجز طوب بٌن الكابالت

  سم أعلى الكابالت10رمل ناعم 

 طوب وشرٌط تحذٌري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواسٌر الكابالت الكهربابٌة

 غرفة تفتٌش

 غرفة تفتٌش



 

   : -كلمة المعد

اتمنى من هللا سبحانة وتعالى ان ٌكون هذا العمل فٌه اإلفادة واإلٌضاح 

فقد حرصت على ربط الجانب النظري بالجانب العملً مدعوم بصور 

موقع لتقرٌب الشرح وخصوصا لمهندسً الكهرباء حدٌثً التخرج 

 .متمنٌا من هللا التوفٌق للجمٌع  

 

    هذا العمل هو وقف هلل سبحانه و تعالى أرجو  الدعاء ألمً  و ألسرتً و لكل من ساهم بهذا العمل 

 

  : - ابحث عن مإلفاتً التالٌة

 .دلٌل المهندس فً األوتوكاد     -1

 .  دلٌل المهندس فً الهندسة الكهربابٌة  -2

 .  دلٌل المهندسة فً التمدٌدات الكهربابٌة   -3

 .  دلٌل المهندس فً الحاكمات القابلة للبرمجة  -4
 

 

                                     

 مهندس                                                                                                             

 

 عبدالجواد سمٌر  لطفً  رزق                                                                      


