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التيار الكهربائي املنزلـــي

 - Iمــــأخد التيار املنزلـــــي
تجربة  :نضع مفك براغي ذو مصباح كاشف في ثقبي مأخذ التيار الكهربائي المنزلي .
مالحظة :يتوهج مصباح الكاشف عند توصيله بالمربط ( )1في حين ال يتوهج عند
توصيله بالمربطين ( )2و (. )3
استنتاج :مأخذ التيار الكهربائي المنزلي مرتبط بثالثة أسالك :
مربط الطور ( )1وهو متصل بسلك الطور  Fil de phaseويقابله اللون األحمر او البني.
المربط المحايد ( )2وهو متصل بالسلك المحايد  Fil neutreويقابله اللون االزرق .
المربط األرضي وهو متصل باألرض عبر سلك المأخذ األرضي  ، prise de terreويقابله
اللون األخضر أو األصفر ونرمز له ب
220V
فرق التوتر بين المرابط الثالثة :
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 - IIالرتكيب املنزلــي أحادي الطور
يتكون التركيب الكهربائي
المنزلي الحديث من :

سلك الطور
السلك المحايد

الفاصل الرئيسي

العداد الكهربائي

فاصل ثانوي

فاصل ثانوي

فاصل ثانوي

فاصل ثانوي

فاصل ثانوي

فاصل ثانوي

مصباح

مأخد التيار

مصباح

مأخد التيار

مصباح

مأخد التيار

BANANI OMAR
TADLA - AZILAL

التيار الكهربائي املنزلـــي
التوتر الكهربائي المنزلي توتر متناوب جيبي تردده  50Hzوقيمته الفعالة  ، 220vيدخل التيار الكهربائي إلى العداد الكهربائي (دوره حساب
كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة )  ،ثم إلى الفاصل الرئيسي الذي يفصل التيار الكهربائي بشكل أوتوماتيكي عند تجاوز شدته للقيمة
القصوية المحددة ،ليتم بعد ذلك تركيب األجهزة على التوازي إما مباشرة الى المصباح أو مآخذ التيار  ،ويحمى كل مصباح أو جهاز كهربائي
يركب في مأخذ التيار بفاصل ثانوي.

 - IIIأخطار التيار الكهربائي والوقاية منها

 - 1أخطار التيار الكهربائي
مرور التيار الكهربائي من منبع ذو توتر أكبر من  24Vفي األماكن الرطبة و  50Vفي األماكن الجافة و  12Vفي الماء ،في جسم اإلنسان يشكل
عليه عدة أضرار تتمثل في الحروق والتقلصات العضلية  ،خاصة وان التيارات المتناوبة التي تفوق شدتها  30mAتسبب توقف عضالت الجهاز
التنفسي والقلب مما يؤدي الى الغيبوبة بل الى الموت .

 - 2الوقاية من األخطار الكهربائية
مــن أجــل حمايــة التركيــب الكهربائــي المنزلــي مــن بعــض األخطــار( الــدارات القصيــرة ،البــرق
 )...،ومــن أجــل حمايــة األشــخاص مــن الصعــق الكهربائــي يركــب فــي التركيــب الكهربائــي
المنزلــي أجهــزة للوقايــة مــن بينهــا :
 الفاصــل الرئيســي أو التفاضلــي  :دوره هــو قطــع التيــار الكهربائــي علــى التركيــب الكهربائــيالمنزلــي عنــد تجــاوز القــدرة القصويــة الممنوحــة مــن طــرف المكتــب الوطنــي للكهربــاء أو عنــد
حــدوث دارة قصيــرة أو إصابــة شــخص مــا بالصعــق الكهربائــي ،يوجــد علــى الفاصــل زر أســود
كتــب عليــه  1عندمــا يكــون هــذا الــزر مضغــوط الفاصــل يســمح بمــرور التيــار الكهربائــي ،وهناك
زر أحمــر كتــب عليــه  0عنــد الظغــط علــى هــذا الــزر يقطــع التيــار الكهربائــي علــى التركيــب
الكهربائــي المنزلــي ،أوُيضغــط عليــه بشــكل أوتوماتيكــي عنــد حــدوث خلــل فــي التركيــب
الكهربائــي المنزلــي أو صعــق كهربائــي.
الفاصــل الثانــوي  :دوره هــو قطــع التيــار الكهربائــي علــى مأخــد التيــار أو مصبــاح عنــد تجــاوز
شــدة التيــار المــار فــي ســلك الطــور للقيمــة القصويــة المســجلة علــى هــذا الفاصــل ،علــى الفاصل
يوجــد زر كتــب عليــه  1أو  ONيعنــي مــرور التيــار الكهربائــي و  0أو  OFFيعنــي الفاصــل اليســمح
بمــرور التيــار ،كتــب علــى هــذا الفاصــل  C10التــي تــدل علــى شــدة التيــار القصويــة التــي يســمح
بمرورهــا ،فــي جــل التراكيــب المنزليــة الحديثــة أصبــح الفاصــل الثانــوي يعــوض الصهيــرة
 Fusibleو هــي ســلك مــن الرصــاص ينصهــر عنــد ارتفــاع شــدة التيــار الكهربائــي أو عنــد
حــدوث دارة قصيــرة  ،الشــيء الــذي يــؤدي إلــى قطــع التيــار الكهربائــي .

