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  الجزء الرابع –التركيبات الكهربائية فى األبنية 
      الحماية من أجل السالمة

  

  المجال.١
الصــدمة الكهربائيــة ، الحمايــة ضــد االثــار حمايــة مــن بالمتطلبــات العامــة لل هــذه المواصــفة القياســية تخــتص

الحرارية ، الحماية ضد زيادة التيار، الحماية ضد ضعف الجهـد، العـزل والفصـل ، تطبيـق إجـراءات حمايـة 
  . السالمة وانتقال تدابير الحماية بداللة التأثيرات الخارجية

  ١مالحظة
ال يتضــمن الترتيــب الــذي . هــذه القاعــدةاألول مــن هــذا الجــزء مثــاال عــن تطبيــق  ممــن القســ ٣,٢يبــين البنــد 

  .حددت فيه إجراءات الحماية أية أهمية نسبية
  ٢مالحظة 

 دانيةي قيد الدراسة من قبل اللجنـة الدوليـة الكهرتقنيـة وسـتعد كمواصـفة سـو نحيثما ترد عبارة قيد الدراسة تع
  .حين صدورها

  ٣مالحظة 
قبـــل اللجنـــة الدوليـــة الكهرتقنيـــة وســـتعد كمواصـــفة  تعنـــي قيـــد اإلعـــداد مـــن" قيـــد اإلعـــداد"حيثمـــا تـــرد عبـــارة 

  .حين صدورها سودانية
  

  المتطلبات العامة.٢
  
  

  :اتقر تؤمن الحماية من الصدمة الكهربائية بتطبيقات اإلجراءات المالئمة الواردة في الف
  .حماية سواء في الخدمة العادية أو عند حدوث عطلال ١,٢
  .حماية أثناء الخدمة العادية ال ٢,٢
  .حماية في حالة عطلال ٣,٢

مــن القســم الســادس مــن هــذا الجــزء وكــذلك فــي القســم الثــامن مــن هــذا  ٢وذلــك كمــا هــو مطلــوب فــي الفقــرة 
  .الجزء
الحماية من التمـاس المباشـر ( لةالحماية من الصدمة الكهربائية في حالة الخدمة العادية وفي حالة عط .٢

  .)وغير المباشر
  اً مان المنخفض جداأل جهدالحماية بواسطة  ١,٢

تعتبــر الحمايــة مــن الصــدمة الكهربائيــة فــي حالــة الخدمــة العاديــة وفــي حالــة حــدوث عطــل محققــة  ١,١,٢
  :عندما
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  . I(*)–في الحزمة  جهوداالسمي أن يزيد عن الحد الكلي لل جهدال يمكن لل -
  و ٢,١,٢تؤمن التغذية من واحد من مصادر تغذية األمان المذكورة في البند   -
  .٣,١,٢شروط البند  تحقق  -

  مالحظة
األمــان جهــد ، يعتبــر النظــام غيــر محمــي ب)٣,١,٢(و )٢,١,٢(إذا لــم تتحقــق أي مــن متطلبــات البنــدين 

وتطبــق عليــه  الــوظيفي المــنخفض جــداً  جهــديمكــن تعريفــه فــي هــذه الحالــة بأنــه نظــام ال. المــنخفض جــداً 
  .٣,٢المتطلبات المناسبة الموصوفة في البند 

بواســـطة تجهيـــزات أخـــرى مثـــل المحـــوالت الذاتيـــة،  جهـــداُ نظـــام مغـــذي مـــن نظـــام آخـــر أعلـــى إذا كـــان ال .أ
رة الــدخل وينبغــي ئلــدا اً رة المخــرج تعتبــر امتــدادئــن داإ، أدوات ذات إنصــاف النواقــل، الــخ فــجهــدمقســمات ال

  .رة الدخلئحمايتها بإجراءات الحماية المطبقة على دا
 .لبعض حاالت التأثيرات الخارجية )أقل( اً جهدقد تستدعى الحالة حدود  .ب

  .للتركيبة الكهربائية في األبنية الجهدوالخاصة بحزم ا (IEC-449)انظر مواصفة اللجنة الدولية الكهرتقنية  *
  مصادر السالمة ٢,١,٢

  . األمانمحول عزل  ١,٢,١,٢
  مالحظة

عن الثانويـة تعتبـر  اختبار عال خاص أو وضع حاجز مؤرض يفصل الملفات األولية الجهدإن استعمال 
  .كوسائل لتأمين درجة عالية ضرورية في العزل

 )٢,١,٢,١(ول عزل لألمـان المـذكور فـي البنـد حمنبع تيار يؤمن درجة من األمان مكافئة لم ٢,٢,١,٢
  .اً مكافئ مثال مواد المحرك ذات اللفات التي تؤمن عزالً 

مثـال مولـد يـدار (أعلـى  جهـدرة ئـقل عـن داأو أي منبـع مسـت) مثال البطاريـة(منبع كهركيماوي  ٣,٢,١,٢
  ).بمحرك الديزل
بعـــض الوســـائل اإللكترونيـــة المتماشـــية مـــع المواصـــفة القياســـية المالئمـــة، والتـــي اتخـــذت فيهـــا  ٤,٢,١,٢

في نهايات الخرج أن يزيـد  جهداإلجراءات للتحقق من أنه حتى في حالة حدوث عطل داخلي، ال يمكن لل
األعلــى فــي نهايــات الخــرج إذا تــم التأكــد مــن حالــة  جهــودتقبــل ال. ١,١,٢نــد عــن القــيم الموصــوفة فــي الب

إلى هـذه القـيم أو إلـى أقـل  في نهايات الخرج، سيخفض فوراً  جهدالتماس المباشر أو غير المباشر، بأن ال
  .منها

  مالحظة
  .ختبار العازليةإألمثلة على مثل هذه الوسائل تتضمن تجهيزات 
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  .وائرترتيب الد ٣,١,٢
إلـــى األرض أو إلـــى  األمـــان المنخفضـــة جـــداً  جهـــدرات ئـــال توصـــل األجـــزاء المكهربـــة فـــي دا ١,٣,١,٢

  .أخرى دوائراألجزاء المكهربة أو إلى نواقل الحالة التي تشكل جزءا من 
  -:إلى ال توصل األجزاء المكشوفة عمداً  ٢,٣,١,٢

  .األرض -
  .آخرنواقل الحماية أو األجزاء المكشوفة الناقلة ألي نظام   -
األجزاء الناقلة الخارجية، ماعدا تلك المالزمة للتجهيزات الكهربائية، وفي هذه الحالـة يـتم التأكـد مـن أن   -

  .رةئاألمان المنخفض جدا في الدا جهدها إلى قيمة تزيد عن حد جهدهذه األجزاء ال يمكن أن يصل 
  مالحظة

، معرضـة للتمـاس المقصـود أو العفـوي اً جـد رات األمـان المـنخفضئإذا كانت األجـزاء الناقلـة المكشـوفة لـدا
أخرى، عندئذ لـم تعـد الحمايـة مـن الصـدمة الكهربائيـة تعتمـد وحـدها علـى  دوائر مع األجزاء المكشوفة من

األمــان المــنخفض جــدا بــل علــى إجــراءات الحمايــة المطبقــة علــى األجــزاء المكشــوفة الناقلــة  جهــدالحمايــة ب
  .األخرى أيضاً  دوائرلل

ــ اً األمــان المــنخفض جــد جهــد وائرغــي فصــل األجــزاء المكهربــة لــدينب ٣,٣,١,٢  جهــد دوائــر عــن اً كهربائي
يجــب أن تــؤمن الترتيبــات فصــال كهربائيــا ال يقــل عــن ذلــك الــذي بــين مــدخل ومخــرج محــول عــزل . أعلــى
  .األمان
  مالحظة

ل عـزل من الضروري أن يكون هناك فصل كهربائي ال يقل عن ذلك الذي بين مدخل ومخـرج لفـات محـو 
األمان وذلك بين األجزاء المكهربة للتجهيزات الكهربائية مثـل الحـواكم والتماسـات والمفـاتيح المسـاعدة وأي 

  .أعلى جهد رة ذاتئجزء من دا
رة ئـأيـة دا عـن نواقـل  اً مفصولة فيزيائي األمان المنخفض جداً  جهدرة ئل أن تكون نواقل داضيف ٤,٣,١,٢

  :ر عملي، يطلب إجراء واحد من الترتيبات التاليةوعندما يكون هذا الطلب غي. أخرى
  .األمان المنخفض جدا ضمن غالف غير معدني إضافة لعزلها األساسي جهدرة ئتوضع نواقل دا -
  .المختلفة بحاجز معدني مؤرض أو غالف معدني مؤرض جهودذات ال وائريفصل بين نواقل الد -

  مالحظة
رة التــي يشــكل ئالــدا جهــدلعــزل أساســي كــاف فقــط لتحمــل  فــي الترتيبــات المــذكورة أعــاله، يحتــاج أي ناقــل

  .منها جزءاً 
المختلفــة فــي كبــل متعــدد النواقــل أو أيــة مجموعــة النواقــل ولــدى يجــب أن  جهــودال وائريمكــن احتــواء الــد -

  .موجود جهدمعزولة ألفراد أو جماعيا عن أعلى  األمان المنخفض جداً  جهد وائرتكون نواقل د
  :القابسات والمقابس المتطلبات التالية ينبغي أن تحقق ٥,٣,١,٢
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  .خرآ جهود هاما الدخول في مقببسات ل جهدال يمكن لقابسات نظم  -
  .خرآ جهدما لدخول قابسات نظم  جهدلن تسمح مقابس نظم   -
  .ينبغي أال تحتوي المقابس على تماس لناقل حماية  -

ت عـــزل األمـــان أو مولـــد المحـــرك ختيـــار أو إشـــادة منـــابع األمـــان المتنقلـــة مثـــل محـــوالإينبغـــي  ٦,٣,١,٢
  ,٢,٣نظر البند أأو عزل مكافئ  IIبالتطابق مع متطلبات الحماية باستعمال تجهيزات الدرجة 

مســتمر خــال مــن  فولــت ٦٠أو عــن  r. m. sمتنــاوب  ولــتف ٢٥االســمي عــن  جهــدإذا زاد ال ٧,٣,١,٢
  :خدمة العادية بما يليغي تأمين الحماية من الصدمة الكهربائية في الينبالتموجات، فانه 

  .على األقل I P 2 xحواجز أو حيزات تتحمل درجة الحماية  -
  .لمدة دقيقة واحدة فولت ٥٠٠عزل قادر على الثبات أمام توتر اختبار قدره   -
فـان : مستمر خال من التموجات فولت ٦٠أو  r. m. sمتناوب  فولت ١٥االسمي  جهدإذا لم يتجاوز ال  -

ربائية أثناء الخدمة العادية غير ضرورية بشكل عام، ومع ذلك فان بعض شـروط الحماية من الصدمة الكه
 .تستدعي ذلك) قيد اإلعداد(لتأثيرات الخارجية ا

  الحماية بالحد من طاقة التفريغ ٢,٢
  قيد اإلعداد ١,٢
  :الوظيفي المنخفض جداً  جهدال ٣,٢

  عام ١,٢,٣
المتعلقــة  ١,٢دون تحقيــق كافــة متطلبــات البنــد ، Iضــمن الحزمــة  جهــداُ عنــدما نســتعمل، ألســباب وظيفيــة، 

غيـــر ضـــروري، ينبغـــي اتخـــاذ  اً األمـــان المـــنخفض جـــد جهـــداألمـــان المـــنخفض جـــدا، وعنـــدما يكـــون  جهـــدب
لضــمان الحمايــة ضــد الصــدمة الكهربائيــة  ٣,٣,٢و ٢,٣,٢ة فــي البنــدين فاالحتياطــات اإلضــافية الموصــو 

  .اً الوظيفي المنخفض جد جهدى مزيج االحتياطات هذا الأثناء الخدمة العادية وأثناء حالة العطل يسم
  مالحظة

نقطـة مؤرضـة أو عنـدما  اً المنخفض جـد جهدرة الئيمكن أن تصادف مثل هذه الشروط مثال عندما يكون لدا
غيــر معزولــة ) مثــل المحــوالت، الحــواكم، قواطــع الــتحكم عــن بعــد، التماســات(رة علــى تجهيــزات ئتحتــوي الــدا

  .أعلى جهدذات  وائرلد بشكل كاف بالنسبة
  الحماية من الصدمة الكهربائية في الخدمة العادية ٢,٣,٢

وٕاذا  )٢,١,٢(من منبع آمـن يحقـق شـروط البنـد  اً الوظيفي المنخفض جد جهدرة الئإذا غذيت دا ١,٢,٢,٣
بنـدين األخرى بـالتوافق مـع شـروط ال وائرمفصولة عن الد اً المنخفض جد جهدرة الئكانت كافة التجهيزات لدا

، عندئــذ ينبغــي تــأمين الحمايــة مــن الصــدمة الكهربائيــة فــي الخدمــة العاديــة بإحــدى ٤,٣,١,٢و ٣,٣,١,٢
  :الطريقتين

  . ١,٢,٣وضع حواجز أو حيزات تحقق شروط البند  -
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  .لمدة دقيقة واحدة r. m. sمتناوب  فولت ٥٠٠اختبار قدره  جهدتأمين عزل قادر على الثبات أما   -
دون حمايــة إضــافية تجهيــزات ال تـؤمن حمايــة مــن الصــدمة  -ط تركيــب أو اسـتعمال ال يسـتثني هــذا الشــر 

الكهربائية في الخدمة العادية إذا كان الجهـاز يتماشـى مـع المواصـفات القياسـية ويكفـل درجـة مسـاوية مـن 
 متطلبــات األمــان كتجهيــزات اإللكترونيــة ومــا يتعلــق بهــا والمغــذاة مــن الشــبكة )IEC-65(األمــان، وكمثــال 

  .العامة والمستعملة في المنازل واستعماالت عامة مشابهة
، )٢,١,٢(من منبع آمن يحقق شـروط البنـد  ىمغذ اً الوظيفي المنخفض جد جهداذا لم يكن ال ٢,٢,٣,٢

، عندئــذ ينبغــي )٤,٣,١,٢(و )٣,٣,١,٢(رة ال يحقــق شــروط البنــدين ئأو إذا كــان أي مــن تجهيــزات الــدا
  :ماإكهربائية في الخدمة العادية تأمين الحماية من الصدمة ال

  .)٢,٣(بوضع حواجز أو حيزات تحقق شروط البند  -
  .رة األوليةئاألدنى المطلوب للدا جهدبتأمين عزل يناسب ال  -

لجهـاز تتناسـب عازليتـه عنـد صـنعها مـع  اً الـوظيفي المـنخفض جـد جهـدرة الئـيسمح بالتغذيـة عـن طريـق دا
رة األوليــة، شــريطة أن تكــون عازليــة األجــزاء غيــر ئلــوب للــدااألدنــى المط جهــدختبــار أخفــض مــن الإ جهــد

 فولــت ١٥٠٠ختبــار إ جهــدالناقلــة التــي يمكــن الوصــول إليهــا معــززة أثنــاء التركيــب، ويمكنهــا أن تتحمــل 
  .لمدة دقيقة واحدة r. m. sمتناوب 
  مالحظة

التـي يجـرى (يـيس الدوليـة على نتائج التق اً في وقت الحق اعتماد جهديمكن أن يعاد النظر في قيمة هذا ال
  .المنخفضة جهودفي مجال تنسيق العازلية لل) حاليا

  الحماية من الصدمة الكهربائية في حالة حدوث عطل ٣,٣,٢
مــع األرض، إال أنــه كافــة  الــوظيفي المــنخفض جــداً  جهــدرة الئــفــي حالــة اتصــال نقطــة مــن دا ١,٣,٣,٢

اتخــاذ إجــراءات إضــافية للحمايــة مــع الصــدمة  اً محققــة، فلــن يكــون ضــروري ١,٢المتطلبــات األخــرى للبنــد 
  .الكهربائية في حال حدوث عطل

مغـــذاة مـــن منبـــع آمـــن يحقـــق شـــروط البنـــد  الـــوظيفي المـــنخفض جـــداً  جهـــدرة الئـــإذا لـــم تكـــن دا ٢,٣,٣,٢
ـــدا٢,١,٢ ـــزات ال ـــذ ينبغـــي ٤,٣,١,٢و ٣,٣,١,٢رة ال يحقـــق شـــروط ئ، أو إذا كـــان أي مـــن تجهي ، عندئ

  :الصدمة الكهربائية في حالة حدوث عطل بإحدى الطرق التاليةتأمين الحماية من 
إلـى ناقـل الحمايـة  الـوظيفي المـنخفض جـداً  جهـدرة الئـوفة مـن الجهـاز فـي داشـكموصيل األجزاء الناقلـة الت

ر الحمايـة بقطـع التغذيـة آليـا يرة األولية شريطة أن يكون هذا األخير قد طبق عليـه واحـد مـن تـدابئفي الدا
  .١,٤صوف في البند كما هو مو 

إلـى ناقـل الحمايـة فـي  الـوظيفي المـنخفض جـداً  جهدرة الئإن هذا ال يحول دون توصيل ناقل مكهرب من دا
 الــوظيفي المــنخفض جــداً  جهــدرة الئــتوصــيل األجــزاء الناقلــة المكشــوفة مــن الجهــاز فــي دا رة األوليــة، أوئالــدا
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ة حيـث يطبـق أسـلوب الحمايـة بالفصـل الكهربـائي رة األوليـئإلى ناقل متسـاوي الكمـون غيـر مـؤرض فـي الـدا
  .) ٥,٤( رة األولية بما يحقق البندئفي الدا
  المقابس والقابسات ٤,٣,٢

بحيــث ال يمكــن إدخــال قابســات  الــوظيفي المــنخفض جــداً  جهــدتختــار القابســات والمقــابس المســتعملة فــي ال
 وائرذلك ال يمكــن إدخــال قابســات الــدأخــرى وكــ جهــودالــوظيفي المــنخفض جــدا فــي المقــابس المغــذاة بجهــد ال

  .الوظيفي المنخفض جداً  جهداألخرى في مقابس ال
الحمايــة مــن التمــاس المباشــر، أو الحمايــة : (الحمايــة مــن الصــدمة الكهربائيــة فــي الخدمــة العاديــة .٣

  )األساسية
  الحماية بعزل األجزاء المكهربة ١,٣

  مالحظة
  .مكهربةيراد بالعزل تجنب أي تماس مع األجزاء ال

األجزاء المكهربة بالكامـل بالعـازل الـذي ال يمكـن أن ينـزع عـن هـذه األجـزاء إال بتحطيمـه أو إتالفـه،  ىتغط
صــــنع الشــــروط القياســــية الخاصــــة بالجهــــاز ميجــــب أن تتحقــــق فــــي عازليــــة الجهــــاز المجمــــع مســــبقا فــــي ال

ى الثبـات المتـين أمـام االجهـادات الكهربائي في التجهيـزات األخـرى، ينبغـي تـأمين الحمايـة بعازليـة قـادرة علـ
  .التي قد تتعرض لها أثناء الخدمة مثل التأثيرات الميكانيكية والكيماوية والكهربائية والحرارية

والمنتجــات المشــابهة مناســبة لتــأمين الحمايــة مــن الصــدمة الكهربائيــة  طــالءال تعتبــر الــدهانات والــورنيش وال
  .أثناء الخدمة العادية

  مالحظة
التـي  بيق العازلية أثناء إشادة التركيبات يجب التأكد من جودة العازليـة عبـر تجـارب مشـابهة لتلـك عند تط  

  .تجرى للتجهيزات المجمعة مسبقا ي المصنع
  الحماية بواسطة الحواجز والحيزات ٢,٣
  مالحظة

  .يراد بالحواجز أو الحيزات منع أي تماس مع األجزاء المكهربة
اء المكهربــة ضــمن حيــز أو خلــف حــواجز بحيــث تــؤمن علــى األقــل درجــة ينبغــي أن تكــون األجــز  ١,٢,٣
بعـــض حوامـــل : ماعـــدا تلـــك التـــي تحـــدث فيهـــا فتحـــات كبيـــرة خـــالل اســـتبدال األجـــزاء مثـــل )IP2X(حمايـــة 

المصابيح، المقابس أو المنصهرات، أو عندما تكون الفتحات الكبيـرة ضـرورية بمـا يسـمح للجهـاز أن يعمـل 
  .طلبات المالئمة لهبشكل مناسب وفق المت

ينبغي اتخاذ االحتياطات المالئمة لتجنب تمـاس األشـخاص أو الـدواب بشـكل غيـر مقصـود مـع األجـزاء  -
  .المكهربة
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، بأن األشخاص مدركون أن األجزاء المكهربة يمكن لمسـها مـن خـالل ينبغي التأكد قدر اإلمكان عملياً   -
  .هذه األجزاء بشكل مقصود مسالفتحة وأنه ال يجب ل

ينبغــي أن تحقــق الســطوح العليــا األفقيــة للحــواجز أو الحيــزات التــي يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة  ٢,٢,٣
  .على األقل IP2Xدرجة حماية قدرها 

ينبغي أن تكون الحـواجز والحيـزات محكمـة بشـكل جيـد فـي مكانهـا ولهـا اسـتقرارية ومتانـة للحفـاظ  ٣,٢,٣
م عــن األجــزاء المكهربــة فــي الشــروط المعروفــة للخدمــة علــى درجــات الحمايــة المطلوبــة وذات تباعــد مالئــ

  .العادية، آخذين بعين االعتبار مختلف التأثيرات الخارجية
ينبغــي عنــدما تقتضــي الضـــرورة إزالــة الحــواجز أو فــتح الحيـــزات أو أجــزاء منهــا، أن يكــون ذلـــك  ٤,٢,٣

  :ممكنا فقط
  باستعمال مفتاح أو أداة، أو -
المكهربة التي تؤمن الحواجز أو الحيزات حماية لها، فـان إعـادة التغذيـة  بعد فصل التغذية عن األجزاء  -

  لم يتم أو بعد إرجاع الحواجز أو الحيزات، أو
علــى األقــل، يمنــع التمــاس مــع األجــزاء المكهربــة  IP2Xعنــد وجــود حــاجز متوســط يــؤمن درجــة حمايــة   -

 .ويكون هذا الحاجز قابال لإلزالة عند استعمال مفتاح أو أداة فقط

  الحماية بواسطة العوائق  ٣,٣
  مالحظة
وائق منـع التمـاس غيـر المقصـود مـع األجـزاء المكهربـة ولـيس التمـاس المقصـود باالتفـاق المتعـدد عيراد بـال

  .على العائق
  :ينبغي منع العوائق إما من ١,٣,٣

  .اقتراب األجسام غير المقصود نحو األجزاء المكهربة -
  .لمكهربة أثناء تشغيل التجهيزات المكهربة في الخدمة العاديةالتماس غير المقصود مع األجزاء ا  -

يمكن إزالة العوائـق دون اسـتعمال مفتـاح أو أداة ولكـن ينبغـي إحكامهـا بحيـث يمنـع إزالتهـا بشـكل  ٢,٣,٣
  .غير مقصود

  الحماية بواسطة عدم الوصول ٤,٣
  مالحظة

  .هربة فقطيراد بهذه الحماية منع التماس غير المقصود مع األجزاء المك 
  .التي يمكن الوصول إليها في آن واحد في متناول اليد جهوديجب أال تكون األجزاء مختلفة ال ١,٤,٣

  
  مالحظة
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م انظــر الشــكل  ٢,٥يعتبــر جــزءان يمكــن الوصــول إليهمــا فــي آن واحــد إذا كانــا علــى مســافة ال تزيــد عــن 
  .١رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(s) السطح الموقع أن يشغل باألشخاص  
  منطقة في متناول اليد) ١(لشكل رقم ا
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بواسـطة عـائق مـا األفقـي فـي االتجـاه  )مـن األشـخاص(عندما يمتد موضع التشغيل بشكل طبيعـي  ٢,٤,٣
عندئــذ ينبغــي توســيع مجــال متنــاول  )(IP2Xيــؤمن درجــة حمايــة تقــل عــن  )مثــل درابــزون أو حــاجز شــبكي(

دون أن يؤخـذ االختبـار أي  (s)م مـن السـطح ٢,٥اول اليد يكون تنمأما في االتجاه العلوي، إن مجال . اليد
  .)IP2X(عائق متوسط يؤمن درجة حماية تقل عن 

  مالحظة
  .ستطبق قوة مجال متناول اليد على التماس مباشرة مع األيدي العارية ودون مساعدة كالعدد أو السلم

بائيـا ضـخمة طويلـة، ينبغـي زيـادة المسـافات في األماكن التي يتم فيها التعامل مع أشـياء ناقلـة كهر  ٣,٤,٣
  .آخذين في االعتبار أبعاد هذه األشياء ٢,٤,٣و ١,٤,٣المطلوبة في البند 

  الحماية اإلضافية بأدوات التيار المتبقي ٥,٣
  مالحظة

إلجـراءات األخـرى للحمايـة مـن الصـدمة الكهربائيـة فـي الخدمـة ايراد باستعمال أدوات التيار المتبقـي، زيـادة 
  .لعاديةا

ددة التشــغيلية التــي ال تتجــاوز حــيقصــد باســتعمال أدوات التيــار المتبقــي وذات التيــارات المتبقيــة الم ١,٥,٣
ميلــي أمبيــر، كحمايــة إضــافية مــن الصــدمة الكهربائيــة فــي الخدمــة العاديــة وذلــك عنــد إخفــاق إجــراءات  ٣٠

  .الحماية األخرى أو عند إهمال المستخدمين
مال مثـــل هـــذه األدوات بأنهـــا اإلجـــراء الوحيـــد للحمايـــة وال يجنـــب هـــذا االســـتعمال ال يعتـــرف باســـتع ٢,٥,٣

  .٤,٣حتى  )١,٣(الحاجة لتطبيق واحد من إجراءات الحماية الموصوفة في البنود 
  )الحماية من التماس غير المباشر: (الحماية من الصدمة الكهربائية في حالة حدوث عطل .٤

  للتغذية الحماية بواسطة الفصل اآللي ١,٤
  مالحظة

يراد بالفصل اآللي للتغذية، بعد حصول من درع استمرار توتر تماس لفترة زمنية يمكن أن يؤدي إلى نشـوء 
  .خطر

  .من الجزء الثالث من هذه المواصفة من أجل تصنيف أنواع نظام التأريض )٢,٢,٢(نظر البند أ
  عام ١,١,٤

  :يحتم هذا اإلجراء الوقائي التنسيق مع ١,١,١,٤
نظر القسم الثالـث مـن أ(مميزات أدوات الحماية . من الجزء الثالث )٢,٢,٧ (نظر البندأوع نظام التأريض ن

  ).الجزء الخامس من هذه المواصفة
ـــود  ٢,١,١,٤ ـــة فـــي الشـــروط المحـــددة فـــي البن ـــى ناقـــل حماي ـــة المكشـــوفة إل ينبغـــي توصـــيل األجـــزاء الناقل

ينبغي توصيل األجزاء الناقلة المكشوفة التي يمكـن . ضلكل نوع من نظام التأري )٥,١,٤(حتى  )٣,١,٤(
  .الوصول إليها في آن إلى نفس وسائل التأريض
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يجب أن تفصل أداة الحماية التغذية عن الجزء من التركيبات المحمي بتلك األداة آليا، بحيـث  ٣,١,١,٤
ــ اللمــس أن يبقــى مســتمراً  جهــدأنــه فــي حالــة حــدوث عطــل علــى ذلــك الجــزء ال يمكــن ل ي أيــة نقطــة مــن ف

  .٢أو المبينة في الشكل رقم  ١دول رقم جواألرض الواردة في ال جهودالتركيبات زيادة عن ال
  مالحظة

  .يمكن أن تطلب قيم أدنى في شروط خاصة  . أ
  .يمكن أن تقبل قيم أعلى في شبكات توليد الطاقة وتوزيعها  . ب
  .٥,١,٤البند  ال يطلب الفصل اآللي عادة عند حدوث أول خطأ انظر (IT)في نظم  .ج

 )٢٠(متناوب فعال أو  فولت ٥٠في الشروط العادية  (UL)يعتبر حد التوتر المصطلح عليه  ٤,١,١,٤
  .في شروط خاصة .مستمر خال من التموجات يمكن طلب قيم أدنى فولت

بصرف النظر عن قيم توتر األمن، وفي أجزاء من التركيبات الخاصـة التـي تغـذي التجهيـزات  ٥,١,١,٤
ثـوان شـريطة أن يكـون هنـاك تميـز واضـح وهـائم  ٥ط ثابتة فقط، ينبغـي أال يزيـد زمـن الفصـل عـن في نقا

بين هـذه األجـزاء مـن التركيبـات واألجـزاء المخصصـة لتغذيـة التجهيـزات المحمولـة والمتنقلـة وغيرهـا والتـي 
  .)، التجهيزات المغذاة من القابسمثالً (مولة باليد حوفة ومشتحتوي على أجزاء مك

  حظةمال
يعنـــي التمييـــز الـــدائم والواضـــح أن الخطـــأ الـــذي يحـــدث فـــي التركيبـــات الثابتـــة ال يمكـــن أن يضـــعف أمـــان 

أو الشـكل رقـم  ١التجهيزات ذات األجزاء الناقلة المكشوفة والمحمولة باليد وذلك بـالتوافق مـع الجـدول رقـم 
٢.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١الجدول رقم 
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  اللمس المتوقع جهدالزمن األعظمي ل
  )ثانية(زمن الفصل األعظمي   اللمس المتوفر جهد

مستمر 
  فولت

   فولتمتناوب فعال 

١٢٠  
١٢٠  
١٤٠  
١٦٠  
١٧٥  
٢٠٠  
٢٥٠  
٣١٠  

٥٠  
٥٠  
٧٥  

٩٠  
١١٠  
١٥٠  
٢٢٠  
٢٨٠  

  
٥  
١  
٠٫٥  
٠٫٢  
٠٫١  
٠٫٠٥  
٠٫٠٣  

  مالحظات
 .بتيار مستمر خال من التموجات مثل تيار البطاريـات ١يتعلق عمود التيار المستمر من الجدول رقم   . أ

مقومـا، تطبـق عندئـذ القـيم الـواردة فـي عمـود التيـار المتنـاوب القـيم  إذا كان منبع التغذية تيـارا متناوبـاً 
  .)قيد اإلعداد (الخاصة للتيار المتناوب المقوم

اللمــس المتوقــع فــي جهــاز التيــار المســتمر ذا شــكل موجــة مختلفــة عــن شــكل  جهــديمكــن أن يكــون    . ب
  .رة العطلئاالت داالنظام ويكون متعلقا بد جهدموجة 

  جهودالرباط الرئيسي متساوي ال ٢,١,٤
، يحقـق شـروط القسـم الرابـع جهـودفي كل بناء، يوصل ناقل عبارة عن رباط رئيسي متسـاوي ال ١,٢,١,٤

  :من الجزء الخامس ويصل بين األجزاء الناقلة التالية
  ناقل الحماية الرئيسي -
  ناقل استمرارية األرض الرئيسي  -
  الرئيسية أنابيب المياه  -
  أنابيب الغاز الرئيسية  -
  .سواعد التدفئة المركزية وشبكة التكييف  -

  مالحظة
  .يوصى بالتوصيل اإلضافي بين األجزاء المعدنية لهيكل البناء مع تمديدات األنابيب المعدنية األخرى 
  
  
  

  (TN)نظم  ٣,١,٤
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لشــبكة القــدرة بواســطة نواقــل ينبغــي وصــل كافــة األجــزاء الناقلــة المكشــوفة إلــى نقطــة التــأريض  ١,٣,١,٤
  .حماية

تعتبــر عــادة نقطــة التــأريض هــي نقطــة الحيــادي، وٕاذا لــم تكــن نقطــة الحيــادي فــي شــبكة القــدرة موجــودة أو -
وفــي هــذه الحالــة ال يــدمج ناقــل . يتعــذر الوصــول اليهــا فــيمكن أن يــؤرض ناقــل طــور فــي محطــة التحويــل

  .الطور مع ناقل الحماية
إذا وجــــدت . واقــــل الحمايــــة جانــــب كــــل محــــول اســــتطاعة أو مولــــد للتركيبــــاتينبغــــي تــــأريض ن ٢,٣,١,٤

. توصيالت فعالة أخرى، يوصى بوصل نواقل الحمايـة أيضـا إلـى مثـل هـذه النقـاط حيثمـا يكـون ذلـك ممكنـا
نواقـل  جهـدلضـمان بقـاء  ويمكن أن يكون التأريض في نقـاط إضـافية، موزعـة بالتسـاوي مـا أمكـن، ضـرورياً 

األرض قـــدر اإلمكـــان ولـــنفس الســـبب، يوصـــى بتـــأريض نواقـــل  جهـــدمـــن  الـــة عطـــل، قريبـــاً الحمايـــة، فـــي ح
  .الحماية عند دخولها إلى األبنية أو المنشآت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساللم جهدشحنات االستمرارية الزمنية ل) ٢(الشكل رقم 
  )١(المتوقع األعظمي وفق الجدول رقم 
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دوات الحمايــة ومقــاطع النواقــل بحيــث أنــه فــي حــال حــدوث ختيــار المميــزات العامــة ألإينبغــي  ٣,٣,١,٤
فان الفصـل  ،مانعة مهملة في أي مكان بين ناقل الطور وناقل الحماية أو جزء ناقل مكشوفمعطل ذي 

  :يتحقق هذا المطلب إذا تحقق الشرط التالي. اآللي للتغذية سيحدث خالل زمن معين
 
 

Zs . Ia ≤ Uo 

  

  :حيث
Zs  =لعطلة الخاصة لمانعالم.  
Ia  = أو  )١(التيار الذي يؤدي إلى عمل الفصل اآللي ألداة الحمايـة خـالل زمـن مـذكور فـي الجـدول رقـم

  .ثوان ٥خالل  )٥,١,١,٤(لألجزاء من التركيبات الخاصة الواردة في البند 
Uo  =االسمي منسوبا إلى األرض جهدال.  

  مالحظات
  .أو تحدد بالقياس Zsتحسب .أ
النظام بين نسبة ممانعة ناقل الحمايـة إلـى الممانعـة الحلقيـة  جهدلمس المتوقع من ال جهدتحسب قيمة  .ب

  .للعطل
  .)٦,١,٤(إذا لم يتحقق هذا الشرط يصبح ضروريا وجود رباط إضافي وفق البند 

في الحاالت االستثنائية وعند احتمال حـدوث عطـل مباشـر مـا بـين ناقـل الطـور واألرض، علـى  ٤,٣,١,٤
بــين األرض  جهــدالخطــوط الهوائيــة، فينبغــي أن يتحقــق الشــرط التــالي، بحيــث ال يصــل الســبيل المثــال فــي 

هـذا فـي حـال العطـل بـين  U1وناقل الحماية واألجزاء الناقلـة المكشـوفة الموصـولة إليـه، إلـى قيمـة تزيـد عـن 
  :الطور واألرضي

  
  
  

  :حيث
RB  =لتوازيمقاومة التأريض الفعالة لكافة أقطاب األرضي الموصولة على ا.  
RE  = ،مقاومة تماس األرض الدنيا المفترضة لألجزاء الناقلة الخارجية غيـر الموصـولة إلـى ناقـل الحمايـة

  .الذي يحتمل حدوث عطل فيه بين الطور واألرض
Uo  =االسمي منسوبا لألرض جهدال.  
U1  =اإلصالحي جهدحد ال.  
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  مالحظة
  .زءتبين متطلبات التطبيق في القسم السابع من هذا الج

أو ألمنيـوم ال يقـل  ٢مـم )١٠(في التركيبات الثابتة استخدام ناقل نحاسي ذي مقطـع ال يقـل عـن  ٥,٣,١,٤
مـــن القســـم  ٢,٢شـــريطة تحقيـــق متطلبـــات البنـــد ) PENناقـــل (كناقـــل حمايـــة وناقـــل حيـــادي  ٢مـــم ١٦عـــن 

  .السادس من الجزء الخامس
حيـث يكـون الناقـل متمركـزا ويضـم  ٢مـم ٤ناقـل ومع ذلك، يمكن أن تكون مساحة المقطـع العرضـي الـدنيا لل

دات مثــل هــذه يــينبغــي أن تحقــق تمد .طاقــة نواقــل الطــور ضــمن كبــل يحقــق متطلبــات المواصــفات القياســية
  .الكبالت الشروط الخاصة الواردة في القسم الرابع من الجزء الخامس

  :في هذه النظم، يميز استخدام وسائل الحماية التالية ٦,٣,١,٤
  .لحماية من التيار الزائدأدوات ا -
  .أدوات الحماية من التيار المتبقي  -

  .عند دمج ناقلي الحيادي والحماية، تم الحماية بواسطة أدوات حماية تعمل بالتيار الزائد
  مالحظة

عند استعمال أداة حماية بالتيار المتبقي، في الفصل اآللي، ال تحتاج األجزاء الناقلة المكشوفة إلـى وصـلها 
طـب أرضـي ذي مقاومـة ق، شريطة أن تكون هـذه األجـزاء موصـولة إلـى TNالحماية لنظام التأريض بنواقل 

ويطبـق  TT)( مرة المحميـة كنظـائعند ذلك تعامل الدا. تتناسب مع تيار العمل ألداة الحماية بالتيار المتبقي
مكشــوفة إلــى ناقــل ومــع ذلــك إذا لــم يتــوفر قطــب أرضــي منفصــل، تــربط األجــزاء الناقلــة ال. )٤,١,٤(البنــد 

  .الحماية وذلك في طرف المنبع من أداة الحماية التي تعمل بالتيار المتبقي
  )TT(نظم  ٤,١,٤

توصل كل األجزاء الناقلة المكشوفة المحمية بنفس أداة الحماية بواسطة نواقل حماية إلى قطـب  ١,٤,١,٤
ى التسلسل، تطبق هذه المتطلبـات أرضي مشترك بين كل تلك األجزاء وعند استعمال عدة أدوات حماية عل

  .بشكل منفصل على كافة األجزاء الناقلة المكشوفة المحمية بكل أداة
  .تؤرض نقطة الحيادي، وٕاذا لم تكن هذه النقط موجودة، فينبغي تأريض ناقل طور في كل مولد أو محول

  .)٤,١,١,٤(و )٣,١,١,٤(ينبغي تحقيق الشرط التالي بما يحقق البندين  ٢,٤,١,٤
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  :حيث
RA  =مقاومة القطب األرضي لألجزاء الناقلة المكشوفة.  

Ia  = ـــين فـــي الجـــدول رقـــم ـــة وفـــق زمـــن الفصـــل المب ـــار التشـــغيل ألداة الحماي اللمـــس  جهـــد، وحســـب ١تي
  .المتوقع

U  =صـــطالحي اإل جهـــدحـــد الU1  ٣,١,١,٤(اللمـــس وفـــق البنـــد  جهـــدأو حـــد  )٤,١,١,٤(انظـــر البنـــد( 
  .حسب الحالة

هـــي القيمـــة المحـــددة للتشـــغيل بالتيـــار المتبقـــي  (Ia)نـــد اســـتعمال أداة الحمايـــة بالتيـــار المتبقـــي، تكـــون ع -
(Ion)  وتكونU  هيU1.  

 ٦,١,٤وفـق البنـد  جهـودإذا لم نتمكن من تحقيق هـذا الشـرط يصـبح اسـتخدام ربـاط إضـافي متسـاوي ال  -
  .ضرورياً 

يــة بالتيــار المتبقــي، ولكــن ال يســتبعد اســتعمال فــي هــذه الــنظم، يفضــل اســتعمال أدوات الحما ٣,٤,١,٤
  . الخطأ جهدأدوات الحماية التي تعمل ب

  (IT)نظم  ٥,١,٤
وذلـك  عاليـة بشـكل كـاف  قاومـاتعن األرض أو توصـل إلـى األرض عبـر م (IT)تعزل نظم  ١,٥,١,٤

حالـة عطـل  يكـون تيـار العطـل منخفضـا فـي. محليـةللنظـام أو فـي نقطـة  )النجمـة(إما في نقطة الحيـادي 
ينبغــي . أحــادي مــع جــزء ناقــل مكشــوف أو مــع األرضــي، وال يكــون فصــل العطــل فــي هــذه الحالــة إلزاميــا

  .اتخاذ اإلجراءات لتجنب الخطر في حال حدوث عطلين متزامنين في آن واحد
  .ال يوصل أي ناقل مكهرب في التركيبات مباشرة إلى األرض ٢,٥,١,٤
  مالحظة

أو نقـاط  مقاومـات، قـد يكـون ضـروريا تـأمين التـأريض عبـر جهـدو لتخميد ذبذبة الزائد أ جهدللتقليل من ال
  .، وتكون مميزاتها العامة خاصة بمتطلبات التركيباتمحليةحيادي 

ينبغي تأرض األجزاء الناقلة المكشوفة إفراديـا، أو جماعيـا أو ضـمن مجموعـات ينبغـي تحقيـق  ٣,٥,١,٤
  :الشرط التالي

  
  
 
 

RA. Ia� UL  
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  :حيث
RA  =مقاومة التأريض لألجزاء الناقلة المكشوفة الموصولة إلى قطب تأريض.  

Ia  =تأخــذ . المهملــة بــين ناقــل طــور وجــزء ناقــل مكشــوف قاومــةتيــار العطــل العائــد للعطــل األول فــي الم
  .التأريض الكلية للتركيبات الكهربائية قاومةباالعتبار تيارات التسريب وم Id يمةق

UL  =٤,١,١,٤نظر البند أ(حي االصطال جهدحد ال.(  
إذا وضــعت أداة مراقبــة العازليــة لبيــان حــدوث عطــل أول مــن جــزء مكهــرب إلــى أجــزاء ناقلــة  ٤,٥,١,٤

  :مكشوفة أو إلى األرض عندئذ ينبغي لألداة أن
  .أو بصرية/تطلق إشارة سمعية و -
  .تفصل التغذية بشكل آلي  -

  مالحظات
  .إزالة العطل األول بأقصر زمن ممكن يجب. أ
  .يمكن أن تكون أداة مراقبة العازلية ضرورية ألسباب أخرى غير الحماية من التماس غير المباشر .ب

بعــد حــدوث عطــل أول، تطبــق شــروط فصــل التغذيــة فــي حالــة عطــل ثــان كمــا هــي موصــوفة  ٥,٥,١,٤
عضـها وهذا يتوقف على ما إذا كانت كل األجزاء الناقلة المكشوفة موصولة مـع ب (TN)أو  (TT)لنظامي 

  .بناقل حماية أوال
  :(IT)يميز استعمال أدوات الحماية التالية في نظم  ٦,٥,١,٤

  .أدوات مراقبة العازلية -
  .أدوات الحماية من التيار الزائد  -
  .أدوات الحماية من التيار المتبقي  -
 مــن القســم الرابــع مــن الجــزء)٢,٤(أدوات الحمايــة مــن تــوتر العطــل ضــمن الشــروط المــذكورة فــي البنــد   -

  .الخامس فقط في الحاالت الخاصة
  .جهودالرباط اإلضافي متساوي ال ١,٦,١,٤

إذا كانـت الشــروط المحــددة للحمايــة مــن التمــاس غيــر المباشـر فــي التركيبــات أو جــزء منهــا، والناتجــة عــن 
تزويـد ربـاط محلـي، يعـرف بالربـاط اإلضـافي متسـاوي  الفصل اآللي للتغذية، غيـر محققـة يصـبح ضـرورياً 

  .جهودال
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  مالحظة
مـن األجهـزة،  أن يشـمل كامـل التركيبـات أو جـزءا منهـا، أو واحـداً جهـود يمكن للرباط اإلضـافي متسـاوي ال

  .أو موقعاً 
كافــة األجــزاء الناقلــة المكشــوفة التــي يمكــن  جهــودينبغــي أن يشــمل الربــاط اإلضــافي متســاوي ال ٢,٦,١,٤

ناقلــة خارجيــة، وأن يشــمل إذا كــان ممكنــا، التســليح الوصــول إليهــا فــي آن واحــد مــن جبــار ثابــت وأجــزاء 
إلــى نواقــل  جهــودينبغــي أن يوصــل النظــام متســاوي ال. المعــدني الرئيســي للخرســانة المســلحة المعــدة للبنــاء

  .الحماية لكافة التجهيزات بما فيها اآلخذات
حقق الشروط من نواقل حماية ت جهودينبغي أن تصنع توصيالت الرباط اإلضافي متساوي ال ٣,٦,١,٤

  .المذكورة في القسم الرابع من الجزء الخامس

، Z، ينبغـي التأكـد مـن أن الممانعـة جهـودعند وجود الشـك بفعاليـة الربـاط اإلضـافي متسـاوي ال ٤,٦,١,٤
بــين األجــزاء الناقلــة المكشــوفة التــي يمكــن الوصــول إليهــا فــي آن واحــد واألجــزاء الناقلــة الخارجيــة تحقــق 

  :الشرط التالي
  
  
  :يثح
U  =حد توتر اللمس المتوقع.   
Ia  =  ١,١تيار التشغيل ألداة الحماية الخاص بزمن الفصل المالئم المذكور في البند.  

وللتيـار  (VL)صـطالحي اإل جهـدصهرات، يكفـي التأكـد مـن تحقـق الشـرط، كحـد النعند استعمال الم
  .الذي يؤمن تشغيل المنصهرة خالل خمس ثوان

  .أو عازلية مكافئة (II)تجهيزات الدرجة الثانية الحماية باستعمال  ٢,٤
  مالحظة

خطـــر علـــى األجـــزاء التـــي يمكـــن الوصـــول إليهـــا مـــن التجهيـــزات  جهـــديقصـــد بهـــذه األجـــزاء منـــع ظهـــور 
  .الكهربائية عند حدوث عطل في العازلية األساسية

  
  

  تؤمن الحماية بواسطة ١,٢,٤
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جــرى عليهــا التجــارب النوعيــة ومعلمــة تبعــا للقياســات تجهيــزات كهربائيــة مــن األنــواع التاليــة، م ١,١,٢,٤
  .المالئمة

  .II التجهيزات الكهربائية ذات العازلية المضاعفة أو المدعمة تجهيزات الدرجة الثانية -
 .التجهيزات الكهربائية المجمعة مسبقا في المصنع ولها عازلية كلية  -

  مالحظة
  تعرف هذه التجهيزات بالرمز  

مطبــق علــى التجهيــزات الكهربائيــة ذات العــزل األساســي فقــط، أثنــاء عمليــة إشــارة  عــزل إضــافي ٢,١,٢,٤
، ويحقــق )١,١,٢,٤(التركيبــات الكهربائيــة، بمــا يــؤمن درجــة حمايــة معادلــة للجهــاز الكهربــائي وفــق البنــد 

  .)٦,٢,٤(حتى  )٢,٢,٤(شروط البنود 
  .مكان بارز خارج وداخل الحيز  في      يثبت الرمز  : مالحظة

عــــزل مــــدعم مطبــــق علــــى األجــــزاء المكهربــــة غيــــر المعزولــــة، أثنــــاء عمليــــة إشــــادة التركيبــــات  ٣,٢,١,٤
ويحقـق شـروط البنـود  )١,١,٢,٤(الكهربائية، بمـا يـؤمن درجـة حمايـة معادلـة للجهـاز الكهربـائي وفـق البنـد 

  .المزدوج العزل ، يميز هذا العزل عندما تمنع الخصائص اإلنشائية تطبيق)٦,٢,٤(حتى  )٣,٢,٤(
  مالحظة

  .مكان بارز خارج وداخل الحيز فى      يثبت الرمز   
توضع التجهيزات الكهربائية الجاهزة للتشغيل، التي تحتـوي علـى أجـزاء ناقلـة منفصـلة عـن األجـزاء  ٢,٢,٤

  .على األقل IP2 Xالمكهربة بواسطة عازل أساسي، ضمن حيز عازل يؤمن درجة حماية 
علـى مقاومـة االجهـادات الميكانيكيـة أو الكهربائيـة أو الحراريـة  لحيـز العـازل قـادراً ينبغي أن يكـون ا ٣,٢,٤

  .والتي يمكن أن تطرأ
ومـــع ذلـــك، ال . ال يعتمـــد عـــادة علـــى الطلـــي بالـــدهان والـــورنيش ومنتجـــات مماثلـــة لتحقيـــق هـــذه المتطلبـــات

ءات إذا كانــت القياســات يســتبعد هــذا المطلــب اســتعمال حيــز مــن النــوع المجــرب، والمطلــي بمثــل هــذه الطــال
  .المناسبة تسمح باستعمالها وٕاذا كانت الطالءات العازلة مجربة وفق شروط التجريب المناسبة

ختبــار المتانــة إإذا لــم يجــرب الحيــز العــازل مســبقا، وتبــادر لــك فيمــا يتعلــق بفعاليتــه عندئــذ يجــرى  ٤,٢,٤
  .لمواصفةالكهربائية وفق الشروط الواردة في الجزء السادس من هذه ا

ال ينبغي اختيار الحيز العازل بأجزاء ناقلة تنقل الكمون، ينبغي أال يحتـوي الحيـز العـازل علـى أيـة  ٥,٢,٤
  .براغي من مواد عازلة قد يؤدي استبدال ببراغي معدنية إلى إضعاف العزل الذي يؤمنه الحيز

  
  
  

  :مالحظة
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أذرع التشـغيل لألجهـزة، فينبغـي : الت مثـلإذا توجب اجتياز الحيز العـازل بوصـالت ميكانيكيـة أو توصـي 
  .عندئذ تركيبها بشكل ال يضعف الحماية من الصدمة الكهربائية في حالة حدوث عطل

فــتح أغطيــة أو أبــواب الحيــز العــازل دون اســتعمال عــدة أو مفتــاح، فينبغــي وضــع  إذا كــان ممكنــاً  ٦,٢,٤
غطـاء أو البـاب، خلـف حـاجز عـازل بمـا يـؤمن كافة األجـزاء الناقلـة التـي يمكـن الوصـول إليهـا عنـد فـتح ال

والتـي تجنـب األشـخاص مـن الوصـول دون قصـد إلـى التمـاس مـع هـذه  )IP2X(درجة حرارية ال تقل عـن 
  .األجزاء يمكن نزع الحاجز العازل هذا باستعمال المدة حصراً 

ومــع ذلــك، . ينبغــي عــدم وصــل األجــزاء الناقلــة الموجــودة ضــمن الحيــز العــازل مــع ناقــل الحمايــة ٧,٢,٤
يمكن تأمين إمكانية وصل نواقل الحماية التي تمر بالضرورة عبر الحيز من أجل خدمـة بعـض تجهيـزات 

ينبغــي عــزل أن مــن هــذه النواقــل ونهاياتهــا، . رة تغــذيتها أيضــا خــالل الحيــزئــكهربائيــة أخــرى والتــي تمــر دا
ينبغــي عــدم وصــل . ا بشــكل مالئــمضــمن الحيــز، وكأنهــا تعتبــر كــأجزاء مكهربــة، كمــا ينبغــي تعلــيم نهاياتهــ

األجـــزاء الناقلـــة المعرضـــة واألجـــزاء المتوســـطة إلـــى ناقـــل حمايـــة، اال عنـــد وجـــود شـــرط محـــدد لـــذلك فـــي 
  .مواصفات الجهاز المعني

  .ينبغي أال يؤثر الحيز بشكل معاكس على عمل الجهاز المحمي بهذه الطريقة ٨,٢,٤
) التثبيـت، توصـل النواقـل، الـخ( )١,١,٢,٤(فـي البنـد  ينبغي أن يـتم تركيـب التجهيـزات المـذكورة ٩,٢,٤

  .بشكل ال يضعف الحماية التي زودت بها وفق مواصفات التجهيزات
  الحماية بواسطة موقع غير ناقل ٣,٤

  مالحظة
اء لمنع التماس المتزامن مع األجـزاء التـي قـد تكـون ذات تـوتر مختلـف أثنـاء تلـف العازليـة ر جاإل ايعد هذ 

  :إذا تحققت كل الشروط التالية ٥يعتمد استعمال التجهيزات من الصنف . زاء المكهربةاألساسية لألج
ينبغـــي ترتيـــب األجـــزاء الناقلـــة المكشـــوفة بحيـــث أنـــه فـــي الظـــروف العاديـــة ال يمكـــن لألشـــخاص  ١,٣,٤

  :مالمسة ما يلي بشكل آتي
  .جزأين ناقلين مكشوفين -
  .جزءا ناقال مكشوفا وأي جزء خارجي ناقل  -
نــت هــذه األجــزاء عرضــة لحصــولها علــى فــرق كمــون مــن خــالل عطــل العــازل األساســي لألجــزاء إذا كا  -

 .المكهربة

  .ال ضرورة لناقل حماية في الموقع غير الناقل ٢,٣,٤
إذا كـان للموقـع أرض وجـدران عازلـة وٕاذا طبـق واحـد أو أكثـر مـن  )١,٣,٤(تحقق شروط البند  ٣,٣,٤ 

  :التدابير التالية
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اســبة بــين األجــزاء الناقلــة المكشــوفة واألجــزاء الناقلــة الخارجيــة، إضــافة إلــى فســحة بــين وجــود فســحة متن.أ
ين، ئمتــر بــين جــز  ٢تكــون هــذه الفســحة كافيــة إذا كانــت المســافة ال تقــل عــن . األجــزاء الناقلــة المكشــوفة

  .متر خارج نطاق متناول اليد ١,٢٥ويمكن تخفيض هذه المسافة إلى 
تكـون هـذه العوائـق فعالـة . األجزاء الناقلة المكشوفة واألجـزاء الناقلـة الخارجيـةتوسط عوائق فعالة بين  .ب

ال ينبغـي . أعـاله )أ(بشكل كاف إذا امتدت إلى المسافات التي يمكن تجاوزها والى قـيم مـذكورة فـي الفقـرة 
  .وائق أو إلى أجزاء ناقلة مكشوفة، كما يفضل قدر اإلمكان أن تكون من مادة عازلةعوصل هذه ال

يجــب أن يكــون للعــازل متانــة ميكانيكيــة كافيــة وقــادرة . عــزل أو تــدابير عــزل لألجــزاء الناقلــة الخارجيــة .ج
ميلي أمبير في شروط  ١كما ينبغي أال يزيد عن . على األقل فولت ٢٠٠٠على تحمل توتر اختبار قدره 

  .االستعمال العادية
فــي كــل نقطــة قيــاس وفــي الشــروط المــذكورة فــي ينبغــي أال تقــل مقاومــة األرض والجــدران العازلــة  ٤,٣,٤

  :الجزء السادس عن
  .فولت ٥٠٠كيلو أوم، عندما ال يزيد االسمي لتركيبات عن  ٥٠ -
  فولت ٥٠٠االسمي لتركيبات على  جهدكيلو أوم، عندما يزيد ال ١٠٠  -

  مالحظة
ناقلـة خارجيـة النسـبة  إذا قلت المقاومة في أية نقطة عن القيمة المـذكورة، تعتبـر األرض والجـدران كـأجزاء

  :ألغراض الحماية ضد الخدمة الكهربائية
كــذلك ينبغــي أن تــؤمن الحمايــة . ينبغــي جعــل التــدابير دائمــة ولــن يكــون ممكنــا جعلهــا غيــر فعالــة ٥,٣,٤

  .فيما إذا هيئت الستعمال تجهيزات متنقلة أو محمولة
  مالحظات

ــ.أ بائيــة التــي ال تخضــع للرقابــة الفعالــة والتــي يمكــن ت االنتبــاه إلــى الخطــر النــاتج فــي التركيبــات الكهر يلف
أو أجـزاء  Iمثـل تجهيـزات منتقلـة أو محمولـة مـن الصـنف (إدخال أجزاء ناقلة أخرى إليها في وقت الحـق 

  .٥,٣,٤والتي قد تبطل تحقيق شروط البند ). ناقلة خارجية مثل أنابيب الماء المعدنية
  .دران ال يمكن أن يتأثر بالرطوبةمن الضروري التأكد من أن عزل األرض والج.ب

 جهــــداً ينبغــــي اتخــــاذ االحتياطــــات للتأكــــد مــــن أن األجــــزاء الناقلــــة الخارجيــــة ال يمكــــن أن تســــبب  ٦,٣,٤
  .عن المكان المعني يظهر خارجياً  كهربائياً 
  .موضعي غير موصل مع األرض جهودالحماية بواسطة رباط متساوي ال ٤,٤

  
  
  

  :مالحظة
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  .لمس خطر جهدموضعي لمنع ظهور  جهودليستعمل رباط متساوي ا
بين كافة األجزاء الناقلة المكشوفة التي يمكـن الوصـول إليهـا  جهودتربط نواقل الرباط المتساوي ال ١,٤,٤

  .في آن واحد واألجزاء الناقلة الخارجية
 الموضــعي بتمــاس كهربــائي مــع األرض مباشــرة جهــودينبغــي أال يكــون نظــام الربــاط المتســاوي ال ٢,٤,٤

  .أو األجزاء الناقلة الخارجية ةلمكشوفاعبر األجزاء الناقلة 
  مالحظة

  ,١,٤لتغذية انظر البند لعند عدم تحقيق هذا الطلب، تطبق الحماية بالفصل اآللي 
ال يمكـــنهم  جهـــودتتخـــذ االحتياطـــات للتأكـــد مـــن أن األشـــخاص الـــذين يـــدخلون موقعـــا متســـاوي ال ٣,٤,٤

طــر، خصوصـا عنــد توصـيل أرضــية ناقلـة معزولــة عـن األرض إلــى التعـرض إلــى فـرق كمــون كهربـائي خ
  .وغير موصل مع األرضجهود نظام رباط متساوي ال

  الحماية بالفصل الكهربائي ٥,٤
  :مالحظة

رة إفراديــة المعــد لمنــع تيــارات الصــدمة الكهربائيــة عنــد التمــاس مــع األجــزاء الناقلــة ئالفصــل الكهربــائي لــدا 
  .ذي عند حدوث عطل في العزل الوظيفي للدارةالمكشوفة والتي يمكن أن تغ

  ومع ٥,١,٤,٥تى ـح ١,١,٥,٤تؤمن الحماية بالفصل الكهربائي بتحقيق متطلبات البنود  ١,٥,٤
  . من أجل تغذية واحدة مع األجهزة ٢,٥,٤البند  -
  .من أجل تغذية أكثر من جهاز ٣,٥,٤البند   -

  مالحظة
وطـول نظـام التمديـدات مقـدرا  ولـترة مقـدارا بالفئي للـدااالسـم جهـدبـين ال حاصل الضربيوصي بأال يزيد 

  .متر ٥٠٠كما أال يزيد طول نظام التمديدات عن  متر١٠٠٠٠٠باألمتار عن 
  :رة عبر منبع مفصول كهربائيا مثالئينبغي تغذية الدا ١,١,٥,٤

  .محول عزل  -
ه، مثـل مولـد محـرك ذو ا محـول العـزل الـوارد أعـالهـمنبع تيـار يـؤمن درجـة أمـان مكافئـة لتلـك التـي يؤمن -

  .ملفات تؤمن عزال مكافئاً 
 مالحظة

  .يعرف الثبات أمام اختبار عال بشكل خاص بأنه وسيلة تؤمن الدرجة الالزمة من الحماية
 .٢,٤يتم اختبار أو تركيب منابع التغذية المتنقلة الموصولة إلى نظام تغذية وفق البند  -

  :تكون منابع التغذية الثابتة إما
  .)٢,٤(ركبة وفق البند مختارة وم -
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إذا كــان هــذا المنبــع  )٢,٤(إن الخــرج مفصــول عــن الــدخل والحيــز بواســطة عــازل يحقــق شــروط البنــد   -
يغذي عدة أجهزة منفردة، فيجب عدم توصيل األجزاء الناقلة المكشوفة من ذلك الجهاز إلى حيز المعدني 

  .للمنبع
  .فولت ٥٠٠يا عن رة المفصولة كهربائئالدا جهديجب أال يزيد  ٢,١,٥,٤
رة أخـرى أو إلـى ئـرة المنصوبة فـي أيـة نقطـة إلـى دائيجب أال توصل األجزاء المكهربة من الدا ٣,١,٥,٤
  .األرض

لتجنــب خطــر حــدوث عطــل مــع األرضــي، ينبغــي أن تعطــي عنايــة خاصــة إلــى عازليــة مثــل هــذه األجــزاء 
تــؤمن التــدابير فصــال كهربائيــا ال ينبغــي أن . عــن األرض خاصــة فــي الكــبالت واألســالك الشــعرية المرنــة

  .يقل عن تلك التي بين مدخل ومخرج محول العزل
  مالحظة

يكون الفصل الكهربـائي ضـروريا خاصـة بـين األجـزاء المكهربـة للجهـاز الكهربـائي مثـل الحـواكم وتماسـات 
  .وائر الكهربائية األخرىدالالفصل والوصل والمفاتيح اإلضافية وأي جزء من 

أن تكــون الكــبالت واألســالك الشــعرية المرنــة مرئيــة فــي كــل جــزء مــن طولهــا معــرض ينبغــي  ٤,١,٥,٤
  .للتلف الميكانيكي 

سـتعمال نواقـل إباستخدام شـبكات تمديـدات مفصـولة إذا كـان  ىمنفصلة يوص الدوائرمن أجل  ٥,١,٥,٤
ت متعــددة ال مفــر منـه، تســتعمل كـبال أخــرى أمـراً  وائـرمنفصــلة مـع د وائـرمـن نفـس نظــام التمديـدات فــي د

النواقــل دون غــالف معــدني، أو نواقــل مهزولــة ضــمن مجــرى عــازل أو مجــاري أو أقنيــة، شــريطة أال يقــل 
  .رة محمية من التيار الزائدئيمكن أن يطرأ وأن تكون كل دا جهدالتوتر المحدد عن أعلى 

رة المنفصـلة ئلـداتغذية واحد من األجهزة، ينبغي عدم توصـيل األجـزاء الناقلـة المكشـوفة مـن اعند  ٢,٥,٤
  .األخرى وائرإلى ناقل الحماية أو إلى األجزاء الناقلة المكشوفة للد

  مالحظة
مـع األجـزاء  رة المفصولة معرضة للتماس إما عرضيا أو عمداً ئلناقلة المكشوفة من الدااإذا كانت األجزاء 

فقـط علـى الحمايـة بالفصـل فلن تعتمد الحمايـة مـن الصـدمة الكهربائيـة . الناقلة المكشوفة من دارات أخرى
  .الكهربائي ولكن على تدابير الحماية التي تطبق على األجزاء الناقلة المكشوفة المذكورة آنفا

رة المفصـولة مـن العطـب وانهيـار العـازل فـان منبعـا للتغذيـة، ئإذا اتخذت االحتياطات لحمايـة الـدا ٣,٥,٤
مـــن األجهـــزة شـــريطة أن تكـــون كافـــة ، يمكـــن أن يغـــذى أكثـــر مـــن واحـــد ١,١,٥,٤يحقـــق شـــروط البنـــد 

  .محققة ٤,٣,٥,٤إلى  ١,٣,٥,٤متطلبات البنود 
 لجهودرة المفصولة معا بواسطة نواقل رباط متساوي ائتوصل األجزاء الناقلة المكشوفة من الدا ١,٣,٥,٤

ة ينبغي أال توصل هذه النواقل إلى نواقل الحماية أو األجزاء الناقلة المكشوف. معزولة وغير مؤرضة
  .أخرى أو أية أجزاء ناقلة خارجية وائرلد
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  مالحظة
  .)٢,٥,٤(نظر المالحظة في البندأ 

آلخــذات بتماســات حمايــة، تتصــل مــع نظــام الربــاط متســاوي الكمــون، الينبغــي أن تــزود كافــة  ٢,٢,٥,٤
  .)١,٣,٤,٥(وبحيث تحقق البند 

لكـــبالت المرنـــة علـــى ناقـــل ، ينبغـــي أن تحتـــوي اIIماعـــدا فـــي حالـــة تغذيـــة تجهيـــزات الصـــنف  ٣,٣,٥,٤
  .جهودحماية يستعمل كناقل رباط متساوي ال

ينبغــي التأكــد مــن أنــه عنــد حــدوث عطلــين يــؤثران علــى جــزأين نــاقلين مكشــوفين مغــذيين مــن  ٤,٣,٥,٤
نواقل مختلفة القطبية، فينبغي أن تفصل أداة الحماية التغذية خالل زمن فصـل يحقـق شـروط الجـدول رقـم 

٢.  

  الحماية ضد اآلثار الحرارية: القسم الثاني
  عام.١
اد الثابتـــة المجـــاورة للتجهيـــزات الكهربائيـــة ضـــد اآلثـــار و يجـــب حمايـــة األشـــخاص والتجهيـــزات الثابتـــة والمـــ

  :الحرارية المؤذية الناتجة عن التجهيزات الكهربائية أو اإلشعاعات الحرارية وخاصة، اآلثار التالية
  حتراق أو تأكل الموادإ -
  خطر الحروق  -
  .تلف العمل السليم للتجهيزات المركبة -

  .إن الحماية ضد زيادة التيار تجرى معالجتها في القسم الثالث من هذا الجزء :مالحظة
  

  لحماية ضد الحريقا .٢
ويجــب اتبــاع أيــة تعليمــات . يجــب أال تســبب التجهيــزات الكهربائيــة حريقــا عشــوائيا للمــواد المجــاورة ١,٢

  .إضافة إلى متطلبات هذه المواصفة تركيب يصفها الصانع
  

وحيث يمكن أن تصل درجة حرارة التجهيزات الثابتة إلى درجـات حـرارة للسـطح والتـي قـد تـؤدي إلـى  ٢,٢
  :حريق مفاجئ للمواد المجاورة فيجب أن تكون التجهيزات إما

ـــة حر  - ـــى أو ضـــمن مـــواد تتحمـــل مثـــل درجـــات الحـــرارة هـــذه، ويجـــب أن تكـــون ذات ناقلي ـــة عل ـــة مركب اري
  .ضعيفة

عــن عناصــر إنشــاء البنــاء بواســطة مــواد تتحمــل مثــل درجــات الحــرارة هــذه وأن تكــون ) محجبــة(معزولــة   -
  .ذات ناقلية حرارية ضعيفة
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مركبة بحيث تسمح بتبديد آمن للحرارة على معتقة كافية من أية مادة قد تؤثر فيها هذه الحرارة، ويجـب   -
 .ارية ضعيفةأن تكون أي وسيلة ارتكاز ذات ناقلية حر 

وحيــث يحتمــل انــدالع قــوس أو شــرارة كهربائيــة مــن التجهيــزات الموصــولة بشــكل دائــم فــي الخدمــة  ٣,٢
  :العادية، فيجب أن تكون هذه التجهيزات إما

  .مخلفة كليا بمواد مقاومة للقوس -
  .معزولة عن عناصر البناء التي قد يفسدها القوس الكهربائي بواسطة مواد مقاومة للقوس أو  -
ركبة بشكل يسمح بإخماد آمن للقوس على مسـافة كافيـة مـن عناصـر البنـاء التـي قـد تتـأثر بـالمؤثرات م  -

  .الحرارية المفسدة
يجب أن تكون المواد المقاومة للقوس والتي تستخدم إلجراءات الحماية، غيـر قابلـة لالحتـراق وذات ناقليـة 

  .حرارية ضعيفة وذات سماكة مناسبة لتأمين استقرار ميكانيكي
يجب أن تكون التجهيزات الثابتـة والتـي تسـبب تركيـز أو تكثيـف الحـرارة، علـى مسـافة كافيـة مـن أي  ٤,٢

غـــرض أو عنصـــر بنـــاء بحيـــث ال يمكـــن ألي منهمـــا أن يتعـــرض إلـــى درجـــة حـــرارة خطـــرة فـــي الشـــروط 
  .العادية
شـتعال، بكميـة كبيـرة، عند احتواء التجهيزات الكهربائية المتواجدة في موقع واحد على سائل قابـل لال ٥,٢

مـن ) لهـب، دخـان، غـازات سـامة(فيجب اتخاذ االحتياطات لمنـع احتـراق السـائل ومنـع منتجـات احتراقـه 
  .االنتشار إلى األقسام األخرى للمبنى

  مالحظات
  :أمثلة على هذه االحتياطات

  .حتراقهاإحفرة تصريف لجمع تسربات السائل وضمان إخمادها في حال  -
فـــي غرفـــة ذات مقاومـــة حريـــق مناســـبة وتـــأمين نوافـــذ أو وســـائل أخـــرى لمنـــع انتشـــار تركيـــب التجهيـــزات  -

ة يجـب أن تكـون ذات تهويـة بطيئـة مـع فـر غالسائل المشتعل إلـى األجـزاء األخـرى مـن البنـاء مثـل هـذه ال
  .الجو الخارجي

  .ليتر ٢٥أن الحد األدنى المقبول عادة لكمية قابلة لالشتعال كبيرة هو .أ
  .ليتر فيكتفي باإلجراءات التي تمنع تسرب السائل ٢٥قل من بالنسبة أل .ب
 .من المفضل إطفاء مصدر القدرة عند اندالع الحريق .ج

يجب أن تكـون المـواد المحيطـة بـالتجهيزات الكهربائيـة خـالل التركيـب مـن النـوع الـذي يتحمـل أعلـى  ٦,٢
ابلــة لالشــتعال غيــر مناســبة إلنشــاء مثــل ان المــواد الق. درجــات الحــرارة الناتجــة عــن التجهيــزات الكهربائيــة

هــذه اإلحاطــة إال إذا تــم اتخــاذ إجــراءات مانعــة لاللتهــاب، مثــل التغطيــة بمــواد غيــر قابلــة لالشــتعال وهــي 
  .مواد غير محترقة وذات ناقلية حرارية ضعيفة
  الحماية ضد الحريق .٣
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هــا األيــدي بشــكل يســبب حروقــا يجــب أن ال ترتفــع درجــة حــرارة أجــزاء التجهيــزات الكهربائيــة التــي تصــل إلي
ويجـب مراقبـة كافـة أجـزاء . ٢لألشخاص ويجب أن تتطابق مع الحدود المالئمة المـذكورة فـي الجـدول رقـم 

التمديدات والتي ترتفع درجـة حرارتهـا، أثنـاء  التشـغيل العـادي، وحتـى لفتـرات قصـيرة، إلـى درجـات تتجـاوز 
  .دوث أي مالمسة مفاجئةبحيث تمنع ح)٢(الحدود المذكورة في الجدول رقم 

ال تطبــق علــى التجهيــزات المتطابقــة مــع حــدود ) ٢(وعلــى كــل حــال، فــان القــيم المدرجــة فــي الجــدول رقــم
هـذه الحـدود مـذكورة فـي المواصـفة القياسـية للنـوع . ضـد الحريـق حمايـةدرجات الحرارة للسطوح المكشـوفة لل

  .المعني من التجهيزات
  )٢(الجدول رقم 

  األجزاء التي تصل إليها األيدي منحدود درجة حرارة 
  التجهيزات والموضوعة في الخدمة العادية

األجزاء التي تصل إليها 
  األيدي

مواد السطوح التي تصل 
  األيدي

  درجة الحرارة العظمى سلسيوس

  معدنية  وسائل التشغيل اليدوية
  غير معدنية

٥٥  
٦٥  

أجزاء بقصد لمسها وليس 
  معدنية  مسكها

  غير معدنية

٧٠  
٨٠  

أجزاء ال حاجة للمسها 
  للتشغيل العادي

  معدنية
  غير معدنية

٨٠  
٩٠  

 

  الحماية ضد زيادة التسخين .٤
  أنظمة التدفئة بالهواء القسري ١,٤

يجــب أال تعمــل أنظمــة التدفئــة ذات الهــواء القســري، ذات عناصــر تســخين، غيــر تلــك المســخنات  ١,١,٤
إضــافة إلــى ذلــك، . مــل عنــدما يتوقــف تــدفق الهــواءالمركزيــة، حتــى يتــدفق الهــواء المــدفوع وأن تقــف عــن الع

يجب أن يكون لها أداتان لتحديد درجة الحرارة منفصلتين عن بعضهما البعض ممـا يمنـع مـن تجـاوز درجـة 
  .الحرارة المسموح بها في مجاري الهواء

  .شتعاليجب أن يكون إلطار والمواد المحيطة بعناصر التدفئة من مواد غير قابلة لإل ٢,١,٤
  زة التي تنتج ماء ساخنا أو بخاراً األجه ٢,٤

محميــة التصــميم أو أثنــاء التركيــب  أو بخــاراً  يجــب أن تكــون كافــة األجهــزة واألدوات التــي تنــتج مــاء ســاخناً 
ومــا لــم تكــن هــذه األجهــزة تتطــابق ككــل مــع المعــايير القياســية . ضــد زيــادة التســخين فــي كافــة شــروط العمــل
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ية بواسطة وسائل مالئمة ال تعود إلى وضـعها ذاتيـا، وتعمـل بشـكل مسـتقل المناسبة، فيجب أن تكون الحما
  .عن مقياس الحرارة

  .وٕاذا لم يكن للجهاز مخرج حر فيجب أن يزود بجهاز يحد من ضغط المياه
  

  الحماية ضد زيادة التيار: القسم الثالث
  عام .١

لتغذية في حال زيـادة الحمـل وقصـر يجب أن تحوى النواقل المكهربة بواسطة أداة أو أكثر لالنقطاع اآللي ل
سـتثناء  الحـاالت التـي تكـون فيهـا زيـادة التيـار محـدودة وفقـا إمـن هـذا القسـم، ب ٤و ٣رة قنظر الفأرة ئالدا

رة وفقـا ئمن هذا القسم إضافة إلى ذلك، يجب تنسيق الحماية ضد زيادة الحمل وضد قصـر الـدا ٦للفقرة 
  .٥للفقرة 
  مالحظات

، محميــة أيضــا ضــد األخطــاء التــي )٣نظــر الفقــرة أ(كهربــة المحميــة ضــد زيــادة الحمــل تعتبــر النواقــل الم.أ
  :تسبب زيادة في التيار تعادل تيارات زيادة الحمل

  .من القسم السابع ١نظر الفقرة أبالنسبة لشروط التطبيق  .ب
 .اقلإن حماية النواقل طبقا لهذا الفصل ال تحمي بالضرورة التجهيزات الموصولة إلى النو  .ج
  
 

  طبيعة األدوات الواقية .٢
  .)٣,٢(وحتى  )١,٢(شار إليها في البنود ـواع المالئمة المـمن األن الحمايةيجب أن تكون أدوات 

  .رة معائأدوات تؤمن الحماية ضد تيار زيادة الحمل وتيار قصر الدا ١,٢
رة فــي ئيــار قصــر الــدايجــب أن تكــون هــذه األدوات قــادرة علــى قطــع أي ازديــاد فــي التيــار حتــى بمــا فيهــا ت

. مــن هــذا القســم )١,٣,٤(والبنــد  ٣ي بمتطلبــات الفقــرة فــالنقطــة التــي يركــب فيهــا هــذا الجهــاز ويجــب أن ت
  :يمكن لمثل هذه األدوات أن تكون

  .قواطع دارة تتضمن إفالت زيادة الحمل -
  .قواطع دارة ذات منصهرات  -
  :األنواع التالية من المنصهرات أو وصالت المنصهرات  -
المتطلبـــات المتممـــة : ٢منصــهرات تـــوتر مــنخفض ج IEC-60269 صــهرات مجربـــة وفقــا للمواصـــفة من  -

  .لمنصهرات التطبيقات المنزلية أو ما شابهها
 .مجربة بتجربة معدة خصيصا ذات ناقلية عالية للحرارة) منصهرة(منصهرات ذات وصالت   -

  

  مالحظات
  .ةتتضمن المنصهرة كافة األجزاء التي تشكل جهاز وقاي.أ
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  .تجربة وصالت المنصهرات في تجارب خاصة هي قيد الدراسة .ب
رة العائـــد لهـــا فـــي مكـــان ئذي اســـتطاعة قطـــع دون قيمـــة تيـــار قصـــر الـــداحمايـــة إن اســـتعمال جهـــاز  .ج

 .١,٣,٤التركيب خاضع لمتطلبات البند 

  أدوات تؤمن الحماية ضد زيادة الحمل فقط ٢,٢
قطــع قــد تكــون أقــل مــن قيمــة  قــدرةتبــاطؤ زمنــي معكــوس وذات  هــذه  األدوات هــي عــادة أدوات حمايــة ذات

  .٣رة القصر العائدة لها في نقطة تركيب تلك األدوات ويجب أن تفي بمتطلبات الفقرة ئداالتيار 
  رة فقطئأدوات تؤمن الحماية ضد تيار قصر الدا ٣,٢

أو حيـث يسـمح القسـم  يمكن أن تركب هذه األجهزة حيـث تجـرى حمايـة زيـادة الحمـل بواسـطة وسـائل أخـرى
  .السابع باالستغناء عن حماية زيادة التيار

ويجـب أن . رة العائـد لهـائوحتـى تيـار قصـر الـدا الـدائرةيجب أن تكون األدوات قادرة علـى قطـع تيـار قصـر 
  .٤تفي بمتطلبات الفقرة 

  :مثل هذه األدوات يمكن أن تكون
  .رةئقواطع دارة تفصل عند حدوث قصر الدا -
 .منصهرات  -

 

  لحماية ضد تيار زيادة الحملا .٣
  عام ١,٣

رة، قبل أن يسبب هذا ئيجب أن تزود أدوات الحماية بحيث تقطع أي تيار ازدياد الحمل، يمر في نواقل الدا
  .التيار ارتفاعا في درجة الحرارة ضارا للعوازل والوصالت والنهايات أو ما هو موجود حول النواقل

  مايةالتنسيق بين النواقل وأدوات الح ٢,٣
  :بل ضد زيادة الحمل الشرطين التاليينييجب أن تفي خواص تشغيل أداة حماية ك

  
  
  
  
  
  

  
  و
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  :حيث

IB  =رة من أجلهئالتيار الذي صممت الدا.  
Iz  =سعة نقل الكبل للتيار انظر القسم الثاني من الجزء الخامس.  
In  =التيار االسمي ألداة الحماية.  

  مالحظة
  .التيار االسمي هو التيار المختار Inالقابلة للتعبير فان  بالنسبة ألدوات الحماية

  :على أنها تعادل I2التيار الذي يؤمن تشغيل فعاال ألداة الحماية وعمليا تؤخذ قيمة  -
  .الدائرةالحي لقواطع طتيار التشغيل في الوقت اإلص -
  gIتيار االنصهار في الوقت االصطالحي بالنسبة للمنصهرات نوع   -
  .gIIتيار االنصهار في الوقت االصطالحي بالنسبة للمنصهرات نوع  مرة من ٠,٩  -

  مالحظة
 gIيأخذ في االعتبـار تـأثير الفروقـات فـي شـروط التجربـة لوصـالت المنصـهرات بـين النـوع  ٠,٩إن العامل 

  .على اعتبار أن األخير يجرب عادة بتركيبات خاصة حيث شروط التبريد تكون أفضل gIIوالنوع 
ضــد التيــار : فــق هــذه الفقــرة ال تضــمن حمايــة كاملــة فــي بعــض الحــاالت، علــى ســبيل المثــالإن الحمايــة و  -

رة مصــممة ئولهــذا مــن المفــروض أن تكــون الــدا. وال يــؤدي الضــرورة إلــى حــل اقتصــادي I2الزائــد أقــل مــن 
 .ات الحمولة القليلة لفترات طويلة ال تحدث كثيراً دبحيث زيا

  حماية النواقل على التوازي ٣,٣
هــي مجموعــة ســعات النواقــل  Izما تقــوم نفــس أداة الحمايــة بحمايــة عــدة نواقــل علــى التــوازي، فــان قيمــة عنــد

هـذا الشـرط ال . المختلفة للتيار هذا الشرط يطبق فقط إذا كانت النواقل مرتبـة بحيـث تحمـل تيـارات متسـاوية
  .الحلقية النهائية وائريمنع استعمال الد

  ورةمقصالالدوائر الحماية ضد تيارات  .٤
  عام ١,٤

قبـل أن يـتمكن هـذا التيـار  وائررة يمر عبر نواقل الدئيجب أن تؤمن أدوات الحماية قطع أي تيار قصر الدا
  .ضرر ناتج عن اآلثار الحرارية والميكانيكية التي تتولد في النواقل والوصالتبتسبب المن 

  
  المستقبلية المقصورة دوائراليد تيارات تحد ٢,٤

رة المتوقــع فــي كــل نقطــة مــن التمديــدات وهــذا يمكــن إجــراؤه إمــا بالحســاب أو ئالــدا يجــب تحديــد تيــار قصــر
  .بالقياس
  رةئخواص أدوات الحماية ضد قصر الدا ٣,٤
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  :رة بكل من الشرطين التاليينئيجب أن تفي أداة حماية قصر الدا
ة تطبيــق الفقــرة رة المتوقــع فــي مكــان تركيبــه إال فــي حالــئيجــب أال تقــل ســعة القطــع عــن تيــار الــدا ١,٣,٤
  :التالية

يقبـــل بســـعة قطـــع أقـــل إذا كـــان هنـــاك أداة حمايـــة أخـــرى ذات ســـعة القطـــع الالزمـــة ومركبـــة علـــى طريـــق 
القـدرة التـي تمـر عبـر األداتـين ال تتجـاوز  أن في تلك الحالة يجـب أن تنسـق خـواص األداة بحيـث. المنبع

  .ن النواقل محمية بهذه األدواتتلك التي يمكن لألداة أن تتحملها من ناحية الحمل وأن تكو 
  مالحظة

يجــب الحصــول علــى تفاصــيلها مــن الشــركة صــانعة و  فــي حــاالت معينــة تؤخــذ خــواص أخــرى باالعتبــار 
  .األداة

رة والتــي تحــدث فــي أي نقطــة منهــا خــالل ئيجــب أن تقطــع كافــة التيــارات الناتجــة عــن قصــر الــدا ٢,٣,٤
  .صل إلى درجة الحرارة المقبولةزمن ال يتجاوز الزمن الذي يتطلبه الناقل لي

رة المعطـي، ئوالـذي يرفـع تيـار خاللـه قصـر الـدا tثـوان، الـزمن  ٥رة الذي يستمر حتى ئبالنسبة لقصر الدا
درجــة حــرارة النواقــل مــن أعلــى درجــة حــرارة مقبولــة فــي العمــل العــادي إلــى درجــة الحــرارة المحــددة فــيمكن 

  :من المعادلة التالية حسابه تقديرياً 
  
  

  
  

  :حيث
t  =الفترة الزمنية بالثانية  
s  =مساحة المقطع بالميليمتر المربع.  
I  =رة الفعال ئتيار قصر الداA  لقيمةr.m.s  

K  =لنواقل النحاس المعزولة ب  ١١٠p.v.c )الفينيل ريدد كلو يعد.(  
يلـين، ثلنواقل النحاس المعزولة بالمطاط ذي االستخدام العام، مطاط بوتيل، أو مطاط بـولي اي ١٣٥

  .يلينثأو مطاط بروبلين ا
  .P.V.Cلنواقل األلمنيوم المعزولة ب  ٧٤
  .يلينثلنواقل األلمنيوم المعزولة بالمطاط في االستعمال العام أو بمطاط بوتيل، ومطاط بروبيلين اي ٨٧

  .درجة سيلزيوس ١٦٠الموصالت الملحومة بالقصد في النواقل النحاسية وتوافق درجة حرارة  ١١٥
  مالحظة
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هميـة بالنسـبة أثانية حيث يكون عدم تناظر التيار ذا  ٠,١بالنسبة لكل فترة زمنية قصيرة أصغر من .أ
المفروضـة  I2 tأكبـر مـن قيمـة القـدرة المسـموح بهـا  K2 s2أن تكـون  يجـبألدوات الحد من التيـار، 
  .من قبل صانع األجهزة

  :ال تزال قيد الدراسة بالنسبة ل Kهناك قيم أخرى للعامل  .ب
  .)٢مم ١خاصة ذات المقطع أقل من (النواقل الصغيرة  -
  .ثوان ٥رة القصر ألكثر من ئاستمرار الفترة الزمنية لدا  -
  .أنواع أخرى من الوصالت في النواقل  -
  .النواقل العارية  -
  .النواقل ذات العزل المعدني  -
  .لنقل التياررة أن تكون أكبر من سعة الكبل ئيمكن للتيار االسمي ألداة حماية قصر الدا.ج

  رةئتنسيق حماية الحمل الزائد وحماية قصر الدا .٥
  الحماية المؤمنة من أداة واحدة ١,٥

وذات سـعة قطـع ال تقـل عـن قيمـة  ٣عندما تكـون أداة الحمايـة ضـد زيـادة الحمـل متطابقـة مـع الفقـرة 
حمــل لتلــك ر المتوقــع فــي نقطــة تركيبــة، فانــه يعتبــر بأنــه يحمــي الناقــل مــن جهــة الصــالق ئــرةتيــار دا

  .رة القصرئالنقطة وكذلك ضد تيار دا
  مالحظة

لمتطلبـات  رة القصـر ويجـب تـدقيق صـالحيته وفقـاً ئـهذا االفتراض قد ال يكون صالحا لكامل مجـال تيـار دا
  .٣,٤البند 

  الحماية المؤمنة من قبل أدوات منفصلة ٢,٥
  .رةئى أداة حماية قصر الداأيضا على أداة حماية زيادة الحمل وعل ٤و ٣تنطبق متطلبات الفقرتين 

 الــدائرةويجــب تنســيق خصــائص األدوات بحيــث ال تتجــاوز القــدرة التــي تمــر عبــر أداة حمايــة قصــر 
  .تلك القدرة التي يمكن أن تتحملها بدون ضرر أداة حماية زيادة الحمل

 لحد من زيادة التيار بواسطة خواص المنبعا .٦

مــن منبــع غيــر  ىرة القصــر عنــدما تغــذئــتيــارات داتعتبــر النواقــل بأنهــا محميــة ضــد زيــادة الحمــل و  .٧
بعــض محــوالت األجــراس، بعــض : مثــال(قــادر علــى تقــديم تيــار يتجــاوز ســعة النواقــل لنقــل التيــار 

 ).يةحرار و محوالت اللحام وبعض مجموعات التوليد الكهر 

  الجهدالحماية ضد ضعف : لقسم الرابعا
  عام.١
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أو فقدانـه أو اسـتعادة الحقـة لـه، إلـى حـاالت  جهـدهبـوط ال يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة حين يؤدي 1.1
خطرة بالنسبة لألشخاص أو األمـالك وكـذلك يجـب اتخـاذ االحتياطـات حيـث يمكـن لجـزء مـن التمديـدات أو 

لـيس هنـاك ضـرورة ألداة الحمايـة إذا . جهـدالتجهيزات التي تستخدم التيار، أن تتضرر نتيجـة للهبـوط فـي ال
مقبولــة شــريطة أال تــؤدي إلــى  ، تعتبــر أخطــاراً يــدات أو بــالتجهيزات التــي تســتخدم تيــاراً كانــت األضــرار بالتمد

 .أذى األشخاص

قد يتأخر إذا كـان تشـغيل األجهـزة المحميـة يسـمح بانقطـاع  جهدأن تشغيل أدوات حماية ضد هبوط ال ٢,١
 .دون خطرجهد بسيط أو فقدان بسيط في ال

ن التأخير في فتحها وٕاغالقهـا سـوف ال يعيـق القطـع اآلنـي بـالتحكم إذا كان االستخدام يتم بتماسات فا 3.1
 .أو أداة الحماية

يجـــب أن تتطـــابق مـــع متطلبـــات المواصـــفات القياســـية  جهـــدإن خـــواص جهـــاز الحمايـــة ضـــد هبـــوط ال ٤,١
 .لتشغيل واستخدام التجهيزات

  .اً وضعا خطر  يجب أال تكون إعادة اإلغالق آلية حين تخلق إعادة إغالق أداة الحماية ٥,١
  
  

  العزل والفصل: القسم السادس    
  عام.١

يعــالج هــذا القســم إجــراءات العــزل والفصــل المحليــة غيــر اآلليــة والتــي تمنــع أو ترفــع األخطــار التــي ترافــق 
  .التركيبات الكهربائية أو التجهيزات التي تعمل بالطاقة الكهربائية

مـن القسـم الرابـع مـن  ١ق مـع متطلبـات الفقـرة يجب على كل جهاز مجهز للعزل أو الفصل أن يتطاب ١,١
 .الجزء الخامس وذلك حسب الوظيفة المطلوبة

ال يحتاج الناقـل الحيـادي  IN - Sوفي أنظمة  PENيجب أال يفصل أو يعزل ناقل  IN - Cفي أنظمة  ٢,١
  .للعزل أو الفصل

  مالحظة
مـن القسـم الرابـع ) ٣,٣,٣ضـا البنـد ير أانظـ( لةماحـنواقل الــمة عدم فصل أو عزل الــة األنظفــيطلب في كا

  .في الجزء الخامس
إن اإلجــراءات الــواردة فــي هــذا القســم ليســت بــدائل عــن إجــراءات الحمايــة الــواردة فــي األقســام األول  ٣,١

  .وحتى الرابع من هذا الجزء
 
 

  العزل .٢
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ة باســتثناء مــا هــو رة قــادرة علـى أن تفصــل عــن كــل مــن نواقـل التغذيــة المكهربــئــيجـب أن تكــون كــل دا ١,٢
بوسائل مشـتركة إذا سـمحت ظـروف  الدوائر، يمكن أن يتم الفصل لمجموعة من ٢,١وارد بالتفصيل بالبند 

  .العمل بذلك
  .يجب تأمين وسائل مالءمة لمنع أي من التجهيزات من أن تزود بالطاقة عن غير قصد ٢,٢

  مالحظة
  :جراءات التاليةيمكن لهذه االحتياطات أن تتضمن إجراء أو أكثر من اإل 
  اإلغالق بقفل -
  إشعارات تحذيرية  -
  .الوضع في مكان مغلق أو مقفل  -

  .رة والتأريض كإجراء متممئويمكن استعمال تقصير الدا
جراء مكهربـة موصـولة إلـى أكثـر مـن منبـع، أعند احتواء جزء من التجهيزات أو األمكنة المغلقة على  ٣,٢

من األجزاء المكهربـة وذلـك لفصـل  بهقر ين لتحذير أي شخص فيجب وضع إشعار إنذار في مثل هذا المكا
  .وائرهناك ترتيبات منظمة من عزل كافة الد تتلك األجزاء عن المنابع المختلفة إال إذا كان

  .ياً ونة عنها كان ضرور حيجب تأمين وسائل مالئمة لتفريغ القدرة الكهربائية المش ٤,٢
  الفصل من أجل الصيانة الميكانيكية. ٣

  .يجب تأمين وسائل للفصل حيث يمكن للصيانة الميكانيكية أن تؤدي إلى أذى جسدي ١,٣
  مالحظات

التجهيزات الميكانيكية التي تعمل على الكهرباء يمكن أن تتضمن محركـات دوارة وكـذلك عناصـر تسـخين .أ
  .ومغنطيسيةوتجهيزات كهر 

  :لصيانة الميكانيكيةا أمثلة على التركيبات حيث يستعمل وسائل الفصل الكهربائي بهدف .ب
  الرافعات -
  المصاعد  -
  الساللم المتحركة  -
  السيور الناقلة  -
  المخارط  -
  المضخات  -
  .األجهزة التي تعمل بوسائل أخرى مثل الهيدروليكية أو البخارية ليست مغطاة بهذه القواعد.ج

  .ياً في مثل هذه الحاالت فان فصل أي منبع كهربائي قد ال يكون إجراء كاف    
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ب تـأمين وسـائل مناسـبة لمنـع التجهيـزات التـي تعمـل بالكهربـاء مـن أن تصـبح فعالـة مكهربـة بغيـر يج ٢,٣
قصد خالل الصيانة الميكانيكيـة، إال إذا كانـت وسـائل الفصـل تحـت المراقبـة المسـتمرة للشـخص الـذي يقـوم 

  .بالصيانة
  مالحظة

  :مثل هذه األجهزة قد يتضمن إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية
  قفل -
  إشعار تحذيري  -
 .وضع في مكان يمكن قفله  -

  .الفصل في حالة الطوارئ بما فيها اإليقاف الطارئ. ٤
يجب تأمين وسائل للفصل في حالة الطوارئ ألي جزء من التركيبات حيـث قـد يكـون ضـروريا مراقـب  ١,٤

  .لمنع ضرر غير متوقع
  مالحظة

 )غيــر اإليقــاف فــي حالــة الطــوارئ(لــة الطــوارئ أمثلــة علــى التركيبــات حيــث يســتخدم وســائل الفصــل فــي حا 
  .٥,٤وفقا للبند 

  .حتراقوسائل الضخ للمواد القابلة لإل -
  .شبكات التهوية  -
  .الحاسبات الكبيرة  -
  .جهدإضاءة التفريغ ذات التغذية عالية ال  -
  .بعض األبنية الكبيرة مثل المخازن الكبرى  -
  .وسائل البحث واالختبارات الكهربائية  -
  .لغرف المراج -
 .المطابخ الكبرى  -

حيث يحتمل وجود خطر الصدمة الكهربائية فعلى جهاز الفصل أن يفصل الكهرباء عن كافة النواقـل  ٢,٤
  .٢,١ورد في البند ما المكهربة باستثناء 

يجب أن تعمل وسائل الفصل عند الطوارئ بما فيهـا اإليقـاف فـي حالـة الطـوارئ مباشـرة قـدر اإلمكـان  ٣,٤
  .يجب أن تكون الترتيبات بحيث تكون عملية واحدة فقط تقطع التغذية المعنية. ة المناسبعلى ناقل التغذي

يجـــب أن تكـــون ترتيبـــات الفصـــل عنـــد الطـــوارئ بحيـــث ال تســـبب عمليتهـــا أي خطـــر آخـــر أو تـــدخل  ٤,٤
  .بالعملية الكاملة الالزمة لرفع الخطر

حريــك المنــتج كهربائيــا أن يزيــد فــي يجــب تــأمين وســائل لإليقــاف فــي حالــة الطــوارئ حيــث يمكــن للت ٥,٤
  .الخطر
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  مالحظة
  :أمثلة على التركيبات حيث تستخدم وسائل لإليقاف في حالة الطوارئ

  الساللم المتحركة -
  المصاعد  -
  الرافعات -
  السيور الناقلة -
  األبواب التي تعمل على الكهرباء -
  المخارط -
 .ورش غسيل السيارات -

 )التحكم(الفصل الوظيفي  .٥

  عام ١,٥
الـذي قـد يتطلـب أن يـتم الـتحكم بـه بشـكل  الـدائرةتأمين أداة الفصل الـوظيفي لكـل جـزء مـن  يجب ١,١,٥

  .لتمديداتلمستقل عن األجزاء األخرى 
  .ما ائرةال تحتاج أدوات الفصل الوظيفي أن تتحكم بكافة النواقل المكهربة لد ٢,١,٥

  .يجب أال يوضع المفتاح وحيد القطب على الناقل الحيادي
عــان فــان كافــة األجــزاء التــي تســتخدم التيــار والتــي تحتــاج إلــى مراقبــة يجــب الــتحكم بهــا  بشــكل ٣,١,٥

  .بواسطة مفتاح وظيفي
  .يمكن ألداة فصل وظيفي واحدة أن تتحكم بعدة أجزاء من الجهاز التي قد تعمل في نفس الوقت

  .وظيفية كمفاتيح مبيرأ ١٦يمكن استخدام المآخذ واآلخذات التي ال يتجاوز تيارها  ٤,١,٥
يجــب علــى أدوات الفصــل الــوظيفي التــي تضــمن تبــدل الطاقــة مــن المصــادر البديلــة أو تــؤثر فــي  ٥,١,٥

كافــة النواقــل المكهربــة ويجــب أال تكــون قــادرة علــى وضــع المصــادر علــى التــوازي ال إذا كانــت التمديــدات 
  .الشرط ذامصممة لتعمل ضمن ه

  .أو الحماية PENوفي هذه الحاالت ال يوجد احتياط لعزل نواقل 
  )المساعدة وائرالد(التحكم  وائرد ٢,٥

الــتحكم  وائــرمــن األخطــار الناجمــة عــن خطــأ بــين دالــتحكم، وترتــب وتحمــي لتحــد  وائــريجــب أن تصــمم د
) مثـال عمليـات إهمـال أو غيـر متعمـدة(واألجزاء الناقلة األخرى والتي يحتمل أن تسبب قصورا في العمل 

  .لألجهزة المتحكم بها
  

  تحكم المحركات ٣,٥
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تحكــم المحــرك بحيــث تمنــع أي محــرك مــن إعــادة تشــغيله بشــكل آلــي بعــد  وائــريجــب أن تصــمم د ١,٣,٥
  .إذا كان مثل إعادة التشغيل هذه قد تسبب أو خطر جهدإيقافه بسبب هبوط أو فقدان ال

اتجـاه  وحيث هناك قطع بالتيار المعكـوس لمحـرك مـا، فيجـب اتخـاذ االحتياطـات لتجنـب انعكـاس ٢,٣,٥
  .الدوران عند نهاية القطع إذا كان مثل هذا االنعكاس قد يسبب ضررا

عنـــدما تعتمـــد الســـالمة علـــى اتجـــاه دوران محـــرك مـــا، فيجـــب اتخـــاذ االحتياطـــات لمنـــع التشـــغيل  ٣,٣,٥
  .المعكوس بسبب فقدان أحد األطوار أو انعكاس األطوار على سبيل المثال

  السالمةتطبيق إجراءات حماية : القسم السادس
  عام.١

تطبيق تدابير الحماية في كل تركيب، أو جزء من التركيب وعلى التجهيزات وفق ما هو مطلوب فـي ١,١
  .البنود التالية من هذا القسم

يجــب أن يــتم اختيــار وتطبيــق تــدابير الحمايــة وفقــا لشــروط التــأثيرات الخارجيــة كمــا هــو محــدد فــي  ٢,١ 
  .القسم الثامن من هذا الجزء

  :ب ضمان الحماية بواسطةويج ٣,١
  .التجهيزات نفسها.أ
  .تطبيق تدابير حماية كخطوة من التركيب .ب
  .)ب(و  )أ(تركيبه مكونة من  .ج

ويجــب التأكــد مــن أنــه ال يوجــد تــأثير مــؤذ متبــادل بــين تــدابير الحمايــة المختلفــة المطبقــة علــى نفــس  ٤,١
 .التركيبات أو على جزء من التركيبات

  ضد الصدمة الكهربائية إجراءات الحماية.٢
  الحماية ضد الصدمة الكهربائية في الخدمة العادية ١,٢

إن كافــة التجهيــزات الكهربائيــة ســتكون خاضــعة إلــى أحــد إجــراءات الحمايــة ضــد الصــدمة الكهربائيــة فــي 
  .من القسم األول من هذا الجزء ٣و ٢الخدمة العادية الواردة في الفقرتين 

  هربائية في حالة وجود خطأالحماية ضد الصدمة الك ٢,٢
فــان كافــة التجهيــزات الكهربائيــة خاضــعة إلــى أحــد إجــراءات  ٢,٢,٢باســتثناء مــا ورد فــي البنــد  ١,١,٢

مـن القسـم األول والـى الشـروط  ٣و ٢الحماية ضد الصدمة الكهربائية في حال الخطأ الـوارد فـي الفقـرتين 
  ,٣,١,٢,٢وحتى  ١,١,٢,٢الواردة في البنود 

علــى أيــة تركيبــات ) مــن القســم األول ١,٤البنــد (طبــق الحمايــة بواســطة الفصــل اآللــي للمنبــع ت ١,١,٢,٢
  .ق عليها إجراء حماية آخربباستثناء أجزاء التركيبات التي ط



              ٤٣٥٩/٢٠٠٩رقم                                 مواصفة قياسية سودانية
  

    

    

 

٣٨

غير عملـي للحمايـة بواسـطة فصـل ) من القسم األول ١,٤البند (وحيث يكون تطبيق متطلبات  ٢,١,٢,٢
فيمكن تطبيق الحماية على بعض أجـزاء التركيبـات بواسـطة تـأمين موقـع المنبع آليا، أو غير مرغوب فيه، 

مـن  ٤,٤البنـد (ومكـان متسـاوي الجهـد محلـي خـال مـن التـأريض ) مـن القسـم األول ٣,٤البنـد (غير ناقل 
  ).القسم األول
باسـتعمال ) مـن القسـم األول ١,٢البنـد (منخفض جـدا آمـن  جهديمكن تطبيق الحماية بواسطة  ٣,١,٢,٢

وكـذلك الحمايـة بواسـطة الفصـل الكهربـائي ) مـن القسـم األول ٢,٤البنـد (وعزل معادل  IIيزات صنف تجه
فــي كــل التركيبــات، وعــادة علــى بعــض التجهيــزات وبعــض أجــزاء معينــة مــن ) مــن القســم األول ٥,٤البنــد (

  .التركيبات
  :ت التاليةيمكن إهمال الحماية ضد الصدمة الكهربائية في حال الخطأ في التجهيزا ٢,٢,٢

مثبـــات الخـــط (ة إليهـــا لعـــوازل الخـــط الهـــوائي، الحوامـــل الجداريـــة واألجـــزاء المعدنيـــة الموصـــو  -
  .إذا لم تكن في متناول اليد) الهوائي

  .األعمدة الخرسانية المسلحة بالحديد والتي ال يمكن فيها الوصول إلى حديد لتسليح  -
أو وضــعها ال يمكــن ) مـم ٥٠ xمــم  ٥٠حـوالي (األجـزاء الناقلــة المكشـوفة والتــي بسـبب صــغر أبعادهــا   -

مســكها أو تصــبح بتمــاس ذي أهميــة مــع مــن جســم اإلنســان شــريطة أن يكــون توصــيلها مــع الناقــل الــوطني 
 .عليه يمكن أن يتم بصعوبة أو أال يكون معتمداً 

 

  مالحظة
  .أقطاب الكبالتيطبق هذا المطلوب على سبيل المثال، على المسامير الملولبة، التباشير، اللوحات و  -
 ).٤,٢(أنابيب معدنية أو مغلقات معدنية أخرى تحمي التجهيزات وفقا للبند  -

  
  

  تطبيق إجراءات الحماية للسالمة: القسم السابع
  عام.١

  مالحظة
إن متطلبـــات هـــذا القســـم ال تأخـــذ التـــأثيرات الخارجيـــة باالعتبـــار ولتطبيـــق إجـــراءات الحمايـــة فيمـــا يتعلـــق 

  .رجيةبشروط التأثيرات الخا
  أجزاء الحماية ضد زيادة التيار ١,١

  :موضع أدوات الحماية ضد زيادة الحمل ١,١,١
التغييــر، مثــل تغييــر  فيهــا متالحمــل فــي النقطــة التــي يــ زةيجــب أن توضــع أداة الحمايــة ضــد هــ ١,١,١,١

ء مـا هـو لناقـل باسـتثنالالمقطع، الطبيعة، طريقة التركيب، حيث يسبب انخفاضا في قيمـة سـعة نقـل التيـار 
  ,٢,١,١و ٢,١,١,١مذكور في البنود 
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إن األداة التي تحمي التمديدات من زيادة الحمل يمكن أن توضع علـى طـول مسـار التمديـدات  ٢,١,١,١
مســـاحة المقطـــع، الطبيعـــة، طريقـــة (إذا كـــان قســـم مـــن التمديـــدات بـــين النقطـــة التـــي يحـــدث فيهـــا التغييـــر 

  :دارات فرعية أو مخارج وتفي بأحد الشروط التاليةليست ذات . وموضع أداة الحماية) التركيب
  .من القسم الثالث ٤للمتطلبات الواردة في الفقرة  رة القصر وفقاً ئادأن تكون محمية ضد تيار .أ 
رة إلــى الحــد األدنــى وأال ئمتــر، وأن تكــون منفــذة بحيــث مــن احتمــال قصــر الــدا ٣أال يتجــاوز طولهــا .ب 

  ).١,٢,٢,١د ننظر البأ(توضع قرب مواد قابلة لالحتراق 
  حذف أدوات الحماية ضد زيادة الحمل ٢,١,١

إن الحاالت المختلفة المذكورة في هذا البند سوف ال تطبق على التركيبات الواقعـة فـي أمـاكن يحتمـل فيهـا 
  .خطر الحريق أو خطر االنفجار حيث يوجد قواعد خاصة لبعض األماكن تحدد الشروط المختلفة

  :دوات الحماية ضد زيادة الحمل فيال ضرورة لتأمين أ
التمديــدات الواقعــة مــن جهــة الحمــل لتغييــر مــن مســاحة المقطــع، الطبيعــة، طريقــة التركيــب وهــي محميــة . أ

  .بشكل فعال ضد زيادة الحمل بواسطة جهاز حماية موضوع من جهة المنبع
 الــدائرةحميــة ضــد قصــر التمديــدات التــي تحمــل تيــار زيــادة الحمــل شــريطة أن تكــون هــذه التمديــدات م .ب

  .فرعية أو مخارج وائرمن القسم الثالث من هذا الجزء وليس لها د ٤الفقرة . وفق المتطلبات
 .تمديدات االتصاالت، التحكم، اإلشارات وما شابهها .ج

  مالحظة
  .هي قيد الدراسة )ج(إن شروط الحماية من زيادة الحمل للتمديدات المذكورة في 

ـــادة الحمـــل فـــي أنظمـــة وضـــع أو حـــذف أدوا ٣,١,١ ـــة ضـــد زي  ٢,١,١,١أن أحكـــام البنـــود  ITت الحماي
إال إذا كانــت كــل  ITلوضــع أو حــذف أدوات الحمايــة ضــد زيــادة الحمــل ال تطبــق علــى أنظمــة  ٢,١,١و

فـــة كادارة غيـــر محميـــة ضـــد زيـــادة الحمـــل، محميـــة بواســـطة أداة حمايـــة يعمـــل علـــى التيـــار المتبقـــي، وأن 
ــدائرةل هــذه التجهيــزات المغــذاة بمثــ بمــا فيهــا التمديــدات منفــذة وفقــا إلجــراءات الحمايــة الــواردة فــي البنــد  ال

٢,٤,  
  .حاالت حيث يكون حذف أدوات الحماية ضد زيادة الحمل ألسباب السالمة مفضالً  ٤,١,١

التــي تغــذي التجهيــزات التــي تســتخدم التيــار حيــث  وائريفضــل حــذف أدوات الحمايــة ضــد زيــادة الحمــل للــد
  .غير المتوقع أن يسبب خطراً  الدائرةتح يمكن لف

  :أمثلة على مثل هذه الحاالت
  .التهيج لآلالت الدوارة وائرد -
  .التغذية للمغناطيس الرافع وائرد  -
 .الثانوية لمحوالت التيار وائرالد  -

-   
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  مالحظة
  .في مثل هذه الحاالت يجب العمل على تأمين إنذار زيادة الحمل 

  )رة المقصورةئالدا(رة ئالحاالت ضد قصر الدا ٢,١
  رةئموضع أدوات حماية قصر الدا ١,٢,١

عند النقطة حيث يمكن لتغيير مساحة المقطع للنواقل أو تغيير  الدائرةيجب وضع أداة الحماية ضد قصر 
أو  ٢,٢,١اال حــــين تطبــــق البنــــود  ١,١,١,١آخــــر أن يســــبب تعــــديال فــــي الخــــواص المحــــددة فــــي البنــــد 

٣,٢,١.  
  رةئموضع بديل أدوات حماية قصر الدا

ضــمن  ١,٢,١رة فــي مكــان غيــر المكــان المحــدد فــي البنــد ئيســمح بوضــع أدوات الحمايــة ضــد قصــر الــدا
  .٢,٢,٢,١أو  ١,٢,٢,١الشروط الواردة في البنود 

ـــين نقطـــة تخفـــيض مســـاحة المقطـــع أو أي تغييـــر آخـــر  ١,٢,٢,١ يجـــب أن يفـــي الجـــزء مـــن التمديـــدات ب
  :اليةوموضع حرارة الحماية بنفس الوقت بالشروط الثالث الت

  .متر ٣أال يتجاوز طوله   . أ
  .رة إلى الحد األدنىئأن يكون منفذا بشكل يقلل من خطر قصر الدا  . ب

  مالحظة
  .يمكن الحصول على هذا الشرط على سبيل المثال، بتقوية حماية التمديدات ضد التأثيرات الخارجية

  .أال يوضع قريبا من مواد قابلة لالشتعال  . ت
المنبـــع لنقطـــة تخفـــيض مســـاحة المقطـــع أو تغييـــر آخـــر إن أداة الحمايـــة الموضـــوعة مـــن جهـــة  ٢,٢,٢,١

رة، وفقـا لقواعـد ئتكون لهـا خـواص تشـغيل بحيـث حمـى التمديـدات الواقعـة مـن جهـة الحمـل ضـد قصـر الـدا
  .من القسم الثالث من هذا الجزء ٢,٣,٤البند 

  رةئحذف أدوات حماية قصر الدا ٣,٢,١
  :رة لئيمكن عدم استعمال أدوات حماية ضد قصر الدا

ل التي تصل المولدات، المحوالت، المقومات ومجمعات البطاريات إلى لوحات التحكم العائـدة لهـا، النواق -
  .وتوضع أدوات الحماية على هذه اللوحات

التي يمكن أن يؤدي فصلها إلى خطر في تشغيل التركيبات المعنية، أمثلة عنها واردة فـي البنـد  وائرالد  -
٤,٤,١.  

  .قياس معنية وائرد  -
  :اء بالشرطين التاليين في آن واحدشريطة الوف

  .١,٢,٢,١انظر ب من البند . إلى الحد األدنى الدائرةأن يكون التنفيذ قد تم بشكل يقلل خطر قصر    . أ
  .حتراقأال توضع التمديدات قريبة من مواد قابلة لإل  . ب
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  رة للنواقل على التوازيئحماية قصر الدا ٤,٢,١
رة شــريطة أن تكــون خــواص تشــغيل ئضــد قصــر الــدا يمكــن أن تحمــي أداة واحــدة عــدة نواقــل علــى التــوازي

مـن  الخـامسو  الرابـعنظر القسمين أالجهاز طريقة تمديد النواقل المتوازية منسجمة، واختبار أدوات الحماية 
  .الجزء الخامس

 وائرلطبيعة الد المتطلبات وفقاً  ٣,١

  حماية نواقل الطور ١,٣,١
فصـل الناقـل  ذلـك اقـل الطـور، حيـث ذلـك يسـببيجب تـأمين الكشـف عـن زيـادة التيـار لكافـة نو  ١,١,٣,١

  .٢,١,٣,١المكشوف عليه ولكن ليس بالضرورة فصل بقية النواقل المكهربة باستثناء حين تطبق البند 
المخــذات بــين األطــوار والتــي يكــون فيهــا الناقــل األرضــي  وائربالنســبة للــد TTفــي أنظمــة   ٢,١,٣,١

ن آنواقـل الطـور، شـريطة الوفـاء بالشـروط التاليـة بـغير موزع، فان الكشف على زيـادة التيـار ال حاجـة فـي 
  .واحد

  .المنبع حماية تفاضلية يقصد فيها أن تقوم بفصل كافة نواقل الطور هةرة من جئأن يوجد في نفس الدا  . أ
ــداأ  . ب رة الواقعــة مــن جهــة الحمــل ئن يكــون الناقــل الحيــادي غيــر متفــرع عــن نقطــة حياديــة اصــطناعية لل

  .أعاله" أ"اضلي المذكور في بالنسبة ألداة الحماية التف
  مالحظة

إذا كــان فصــل طــور وحيــد قــد يســبب خطــر، علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة محــرك ثالثــي الطــور، فيجــب  
  .اتخاذ االحتياطات المالئمة

  حماية الناقل الحيادي
  TNو  TTأنظمة  ١,٢,٣,١

اقــل الطــور، عنــدما تكــون مســاحة مقطــع الناقــل الحيــادي تســاوي علــى األقــل أو تعــادل تلــك المقــاطع لنو   . أ
  .فليس ضروريا التحقق من التيار الحائد في الناقل الحيادي أو وضع جهاز فصل على ذلك الناقل

عندما تكون مساحة مقطع الناقل الحيـادي أقـل مـن تلـك لنواقـل الطـور، فمـن الضـروري تـأمين الكشـف   . ب
الكشـف سـيؤدي إلـى فصـل على زيادة التيار في الناقل الحيادي، مناسبا لمساحة مقطع ذلك الناقل إن هذا 

  .نواقل الطور ولكن ليس بالضرورة فصل الناقل الحيادي
بالشرطين      وعلى كل حال ليس هناك ضرورة للتحقق من زيادة التيار في الناقل الحيادي إذا تم الوفاء 

  :التاليين في آن واحد
  .رةئالطور في الدا رة حماية لنواقلئرة بواسطة دائأن يكون الناقل الحيادي محميا ضد قصر الدا -
أن يكون التيار األعظمي الذي قد يمر عبر الناقل الحيادي، في الخدمة العادية، أقل بوضوح من قيمة   -

  .سعة نقل التيار لذلك الناقل
  مالحظة
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الشرط الثاني مؤمن إذا كانت القـدرة المنقولـة مشـتركة بالتسـاوي قـدر اإلمكـان بـين األطـوار المختلفـة، علـى 
إذا كــان مجمــع القــدرات المســتهلكة مــن قبــل التجهيــزات التــي تســتخدم التيــار والقدمــة مــن كــل ســبيل المثــال 

الصـواعق ومخـارج : مثـل(رة المعدنيـة ئطور والحيادي، هي أقـل بكثيـر مـن القـدرة اإلجماليـة المحمولـة بالـدا
  ).اآلخذات

قســـم الثـــاني مـــن الجـــزء ويجـــب أن تقـــل مســـاحة مقطـــع الناقـــل الحيـــادي مـــن القيمـــة المالئمـــة الـــواردة فـــي ال
  .الخامس

  .بأال يكون الناقل الحيادي موزعا ITيوصى في أنظمة  ITأنظمة  ٢,٢,٣,١
، فمـن الضــروري عـادة تـأمين الكشــف عـن زيـادة التيــار علـى كـل حـال، حيــث يكـون الناقـل الحيــادي موزعـاً 

دة، بمـا فيهـا الناقـل رة العائـئرة، والذي سيسبب فصـل كافـة النواقـل المكهربـة فـي الـدائفي الناقل الحيادي للدا
  :إذا الحيادي وهذا اإلجراء ليس ضرورياً 

رة بواسـطة أداة حمايـة توضـع مـن جهـة ئبشكل فعال ضد قصر الدا كان الناقل الحيادي المعني محمياً  -
  .من القسم الثالث ٣,٤ذكورة في البند ـالمنبع، على سبيل المثال، في منشأ التركيبات، وفقا للقواعد الم

رة المعنيــة محميــة بواســطة أداة حمايــة تعمــل التيــار المتبقــي ذات تيــار اســمي متبقــي ال ئأو كانــت الــدا  -
مـــرة مـــن ســـعة نقـــل التيـــار فـــي الناقـــل الحيـــادي المعنـــي هـــذه األداة ستفصـــل كافـــة النواقـــل  ٠,١٥يتجـــاوز 

 .رة المعنية بما فيها الناقل الحياديئالمكهربة للدا

  فصل واعادة وصل الناقل الحيادي  ٣,٢,٣,١
حيــث يطلــب فصــل الناقــل الحيــادي فــان الفصــل واعــادة الوصــل يجــب أال يــتم فصــل الناقــل الحيــادي قبــل 

  .نواقل الطور وأال تتم إعادة وصلة بنفس الوقت أو قبل نواقل الطور

  نتقاء تدابير الحماية بداللة التأثيرات الخارجيةإ: القسم الثامن
  عام .١

لـى تلـك المتطلبـات الـواردة فـي القسـم الثـاني للتركيبـات ألمـاكن يجب التقيد بمتطلبات هذا القسم باإلضافة إ
  :فيها شروط التأثيرات الخارجية التالية توجد التي
  شروط اإلخالء في حالة الطوارئ 

  .األشغال منخفض الكثافة، ظروف صعبة لإلخالء: BD2المؤثرات 
           BD3 :أشغال طلي الكثافة، ظروف سهلة لإلخالء.  
           BD4 :أشغال عالية لكثافة، ظروف صعبة لإلخالء.  

  
  .٤,٤,٣وفقا للبند 
  مالحظة
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أن تـنظم مـن قبـل السـلطات المسـؤولة عـن إنشـاء األبنيـة، المجمعـات العامـة ومكافحـة  BDيمكن للظروف 
  .الحريق
يجــب أال تثبــت شــبكات األســالك علــى طــرق النجــاة ولكــن  BD4و BD3و BD2فــي الشــروط  ١,١,١

ز البد منه فيجب أن تـزود األسـالك بأعمـدة أو أغلفـة ال تسـاهم فـي نشـر الحريـق أو ال إذا كان هذا التجاو 
ال المــواد المجــاورة خــالل الــزمن المحــدد بأنظمــة عناصــر البنــاء عشــإلل إلــى درجــة حــرارة عاليــة كافيــة صــت

  .لطرق النجاة أو لمدة ساعتين في حال غياب مثل هذه األنظمة
  مالحظة
  .هي قيد الدراسة ة العائدة لهاجربشروط الت
ال تكــون شــبكات األســالك التــي تتجــاوز ممــرات النجــاة ضــمن متنــاول الــذراع أو يجــب أن تكــون أيجــب أن 

مـــزودة بحمايـــة ضـــد الضـــرر الميكـــانيكي الممكـــن حدوثـــه أثنـــاء عمليـــة اإلخـــالء كمـــا يجـــب أن تكـــون أيـــة 
  .تمديدات في ممرات النجاة قصيرة قدر اإلمكان

ال يصل إلـى أدوات القواطـع ومفـاتيح الـتحكم باسـتثناء بعـض أيجب أن  BD4و BD3في الشروط  ٢,١,١
وٕاذا وضــعت فــي الممــرات، فيجــب أن توضــع   -المفوضــوناألدوات الالزمــة لتســهيل اإلخــالء األشــخاص 

  .من مواد غير قابلة لالشتعال أو ليست جاهزة لالشتعال مصنوعة -في خزائن أو صناديق 
  مالحظة

  .شتعال ال يزال قيد الدراسةزا لإلهشتعال أو ليس جاإن تعريف غير قابل لإل 
ــــة  BD4و BD3فــــي الشــــروط  ٣,١,١ يحظــــر اســــتعمال التجهيــــزات الكهربائيــــة الحاويــــة علــــى ســــوائل قابل

  .حتراق في ممرات النجاةلإل
  مالحظة

تعلــق يالمكثفــات الثانويــة االفراديــة الموجــودة فــي األجهــزة غيــر خاضــعة لهــذه المتطلبــات، هــذا االســتثناء  
  .بات التفريغ ومكثفات مقلعات المحركلبدئيا بعم

  طبيعة المواد المعالجة أو المخزونة ٢,١
  .خطر الحريق  BD2شروط 
  مالحظة

  .ن كميات المواد القابلة لالشتعال، سطح أو حجم األماكن يمكن أن ينظم من قبل السلطات المحليةإ
سـتعمال فـي تلـك األمـاكن، ي لإليجب أن ينحصـر اسـتعمال التجهيـزات الكهربائيـة كمـا هـو ضـرور  ١,٢,١

  .٦,٢,١سالك وفقا للبند لألستثناء شبكات إب
حيــث يتوقــع أن يكــون الغبــار كافيــا ليســبب انتشــار الحريــق علــى حاويــات التجهيــزات الكهربائيــة،  ٢,٢,١

  .رتفاع درجة حرارة الحاوية بشكل مفرطإفيجب اتخاذ اإلجراءات لمنع 
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رتفــاع درجــة حرارتهــا العاديــة وارتفــاع إبحيــث يكــون  ختبــار التجهيــزات الكهربائيــة وتركيبهــاإيجــب  ٣,٢,١
  .درجة حرارتها المتوقع عند وجود خطأ، ال يمكن أن يسبب حريقاً 

ليس هناك ضـرورة إلجـراءات خاصـة . هذه الترتيبات يمكن أن تتخذ عند منع التجهيزات أو شروط تركيبها
  .حيث ال يتوقع من السطوح أن تسبب احتراق المواد القريبة

إال إذا  BE2أن توضـع خـارج األمـاكن التـي تبـدي شــروط  بجــيح الحمايـة والـتحكم والفصـل يمفـات ٤,٢,١
  .على األقل IP4xكانت ضمن الحاوية وتؤمن درجة حماية مناسبة لمثل ذلك الموقع 

حتياطـات تخـاذ اإلإحتـراق، فيجـب حيث تكون شبكة األسالك غير مغمـورة فـي مـواد غيـر قابلـة لإل ٥,٢,١
  .سالك ال يمكن أن تنشر اللهبلضمان أن األ

ددة فـــي المواصـــفة القياســـية حـــوبشـــكل خـــاص، يجـــب أن تفـــي النواقـــل والكـــبالت بتجربـــة تباطـــأ اللهـــب الم
ختبــار إ ١تجــارب علــى الكــبالت الكهربائيــة تحــت ظــروف الحريــق، الجــزء : والخاصــة ب  (*)الســورية رقــم

  .على سلك أو كبل مفرد معزول شاقولي
األسالك التي تجتاز هـذه األمـاكن، ولكنهـا ليسـت ضـرورية السـتعمال هـذه كات بيجب أن تكون ش ٦,٢,١

 :األماكن، مستوفية للشروط التالية

 (IEC-332-1)المواصفات لم تصدر بعد وتعتمد حاليا مواصفة اللجنة الكهرتقنية (*) 

  .٥,٢,١أن تكون شبكة األسالك مصنوعة وفقا لقواعد البند  -
الممـر داخـل هـذه األمـاكن إال إذا كانـت الوصـالت موضـوعة فـي أال يكون لها توصيالت على طول   -

  .خزائن مقاومة للحريق
  .١١,٢,١أن تكون محمية ضد زيادة التيار وفقا لقواعد البند   -

فــي تركيبــات التدفئــة ذات الهــواء القصــري، فيجــب أن يكــون مأخــذ الهــواء خــارج األمــاكن، حيــث يتواجــد  
  .درجة حرارة الهواء الخارجة بحيث ال تسبب الحريق في المكان ويجب أن تكون. حتراقالغبار القابل لإل

يجب حماية المحركات غير تلـك ذات العمـل الخفيـف والتـي يـتم الـتحكم فيهـا آليـا أو عـن بعـد أو  ٨,٢,١
  .التي ليست تحت المراقبة بشكل مستمر، ضد ارتفاع زائد في درجة الحرارة من قبل األجهزة الحساسة

   IP4Xاإلنــارة مالئمــة لتلــك األمــاكن وأن تــزود بغالفــات تــؤمن درجــة حمايــة يجــب أن تكــون أجهــزة  ٩,٢,١
  .على األقل

يجــب حمايــة اللمبــات وعناصــر أجهــزة اإلنــارة علــى األقــل بشــكل مالئــم فــي األمــاكن حيــث يتوقــع حــدوث 
. أغطية زجاجية صامدة ضرار ميكانيكية، مثال بواسطة أغطية بالستيكية قاسية بشكل كاف، شبطات أوأ
  .جب أال تكون أجهزة الحماية هذه مثبتة على حامل اللمبة إال إذا كان ذلك من ضمن التصميمي

الحــد مــن نتــائج التيــارات الخاطئــة فــي شــبكات األســالك بالنســبة ألخطــار  حيــث يكــون ضــرورياً  ١٠,٢,١
  :ماإرة ئالحرق فيجب أن تكون الدا

  أمبير، أو  ٠,٥بقي محمية بأداة حماية ذات تيار متبقي ال يتجاوز تياره االسمي المت -
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  .عند حدوث خطأ في العازل أن تكون مراقبة بأداة مراقبة مستمرة والتي تعرض إنذاراً  -
رة العائـدة لهـا، إال ئهو ناقل الحماية، وموجود ضمن شـبكة األسـالك للـدا عارويمكن أن يكون ناقل مراقبة 

  .يةإلى ناقل الحما موصوالً  إذا كانت شبكة األسالك تتضمن غطاء معدنياً 
يجـب حمايتهـا ضـد زيـادة الحمـل وضـد قصـر  (BE2)التـي تغـذي أو التـي تجتـاز أمـاكن  وائرالد ١١,٢,١

  .رة بأجهزة حماية تقع قبل تلك األماكنئالدا
 ذات تــوتر األمــان المــنخفض جــداً  وائرمــن القســم األول فــي الــد ٧,٣,٥وعلــى الــرغم مــن البنــد   ١٢,٢,١

  :فيجب أن تكون األجزاء المكهربة
  أو IP2Xضمن أغلفة تؤمن درجة الحماية إما موضوعة  -
ض النظر عن التـوتر االسـمي غدقيقة ب ١لمدة  فولت ٥٠٠تجريبي  جهدمجهزة بعزل قادر على تحمل   -

  .رةئللدا
  .التي تجتاز تلك األماكن وائرما عدا للد BE2في أماكن  PENال يسمح بنواقل  ١٣,٢,١

  المواد اإلنشائية القابلة لالحتراق ٣,١
  ).من الجزء الثالث من هذه المواصفة ١,٥,٣وفق البند ( CA2شرط 

يجـــب اتخـــاذ االحتياطـــات كـــي ال تـــؤدي التجهيـــزات الكهربائيـــة إلـــى إشـــعال الجـــدران، األرضـــيات  ١,٣,١
 .واألسقف

  الهياكل التي تنشر الحريق ٤,١
  ). من الجزء الثالث ٢,٥,٣وفقا البند ( B2الشرط 
ار النـار، يجـب اتخـاذ االحتياطـات لضـمان أن في الهياكل حيث الشكل واألبعاد تسـهل عمليـة انتشـ ١,٤,١

  ).تأثير المدخنة: مثال(ها نشر الحريق كنالتركيبات الكهربائية ال يم
  مالحظة

إغــالق البوابــات : يمكــن تــأمين كواشــف الحريــق والتــي تضــمن تنفيــذ اإلجــراءات لمنــع انتشــار الحريــق، مــثال 
  .المقاومة للحريق في المجاري، واألنابيب الخ

  
  
  

  مصطلحات الفنيةال .٣
 Thermal effects  اآلثار الحرارية

 Live parts  أجزاء مكهربة

 Luminaires  أجهزة اإلنارة

Forcedair heating systems  أنظمة التدفئة بالهواء القسري
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 Supply  تغذية

 Wing  تمديدات

 Nominal voltage  توتر اسمي

 Prospective touch voltage  توتر اللمس المتوقع

 Residual current  تيار متبقي

 Protection against fire  الحماية ضد الحريق

 Short - circuit  دارة القصر

 Main equipotential - bonding  الرباط الرئيسي المتساوي الكمون

 Over current  زيادة تيار

  Overload  زيادة الحمل

  Electric chook  الصدمة الكهربائية

  Isolation  عزل

  Sheath  غالف

  Electrical separation  الفصل الكهربائي

 Switch gear  قواطع

  Plug  )آخذ(قابس 

  Socket  )مأخذ(مقبس 

 Safety sources  مصادر السالمة

 Control gear  مفاتيح التحكم

 Loop impedance  ممانعة حلقية

  Fuses  منصهرات

 Neutral conductor  ناقل حيادي

 Phase conductor  طورناقل ال

  
  
  

  المراجع .٤

  ).١٩٩٨ – 1187(العربية رقم  القياسية مواصفةال
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