اٌـرــشوـٍـة اٌـىــٍشتــائـً اٌـمـىــضٌـً
Installation électrique domestique
 )Iممٍضاخ مؤخز اٌرٍاس اٌمىضًٌ :
ٌرىُن مؤخز اٌرٍاس اٌمىضًٌ مه شالشح مشاتػ  :سٍه اٌطُس َ اٌسٍه اٌمذاٌذ َ اٌمشتػ
األسظً .
 )1سٍه اٌطُس َ اٌسٍه اٌمذاٌذ :
ذـجــشتــح  :وذخً مفه اٌثشاغً اٌذامً ٌمصثاح واشف فً وً شمة مه شمثً
مؤخز اٌرٍاس اٌمىضًٌ .

مـالدــظــح :
ال ٌعًء اٌمصثاح إال تاٌىسثح ألدذ اٌصمثٍه .
اسـرـىـرــاض :
اٌسٍىان اٌمرصالن تصمثً مؤخز اٌرٍاس اٌمىضًٌ مخرٍفان .
ٌــسـمــى اٌسٍه اٌمرصً تاٌصمة اٌــزي ذسثة فــً إظاءج اٌمصثاح تسٍه اٌطُس
) ، (fil de phaseتٍىما اٌسٍه اَخش ٌسمى تاٌسٍه اٌمذاٌذ ) . ( fil neutre
 )2اٌمشتػ األسظً :
اٌمشتػ األسظً ٌُ اٌسٍه اٌىذاسً اٌسمٍه اٌزي وجذي فً مؤخز اٌرٍاس اٌمىضًٌ ،
َ اٌمرصً مثاششج تاألسض ٌ ،شمض ًٌ تما ًٌٍ :

مٍذُظح :
ٌٍرمٍٍض تٍه اٌمشاتػ اٌصالشح ٌ ،رم اسرؼماي أٌُان مخرٍفح ٌألسالن اٌؼاصٌح اٌرً ذىُن
مغٍفح تٍا :
ٌُ ن أدمش أَ تىً تاٌىسثح ٌسٍه اٌطُس .
ٌُ ن أصسق أَ أسُد تاٌىسثح ٌٍسٍه اٌمذاٌذ .
ٌُ ن أصفش أَ أخعش تاٌىسثح ٌٍمشتػ األسظً .
مخرٍف لٍم اٌرُذشاخ اٌفؼاٌح تٍه مشاتػ مؤخز اٌرٍاس اٌمىضًٌ ًٌ :
 220 V تٍه سٍه اٌطُس َ اٌسٍه اٌمذاٌذ .
 220 V تٍه سٍه اٌطُس َ اٌمشتػ األسظً.
 0 V تٍه اٌسٍه اٌمذاٌذ َ اٌمشتػ األسظً.
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 )IIاٌرشوٍة اٌىٍشتائً اٌمىضًٌ :
ذـجــشتــح :

اسـرـىـرــاض :
اٌرشوٍة اٌمىجض ٌُ ذشوٍة ػٍى اٌرُاصي .
ٌمىه ذشغًٍ اٌمصاتٍخ اٌصالشح مسرمٍح ػه تؼعٍا اٌثؼط .
ذشذفغ شذج اٌرٍاس اٌىٍشتائً وٍما اصداد ػذد اٌمصاتٍخ اٌمشوثح ػٍى اٌرُاصي .
خــــالصــــح :
اٌرٍاس اٌىٍشتائً اٌمىضًٌ ذٍاس مرىاَب جٍثً أدادي اٌطُس ذشددي f = 50 Hz
َذُذشي اٌفؼاي . 220 V
اوطاللا مه شثىح اٌرُصٌغ َ ،ػثش سٍه اٌطُس َ اٌسٍه اٌمذاٌذ ٌ ،ذخً اٌرٍاس
اٌىٍشتائً إٌى اٌؼذاد ( اٌزي ٌمىه مه ذذذٌذ ومٍح االسرٍالن اٌىٍشتائً )  ،شم
إٌى اٌفاصً اٌرفاظًٍ اٌزي ٌٍؼة دَس لاغغ اٌرٍاس اٌىٍشتائً ٌٍ ،رم تؼذ رٌه
ذشوٍة األجٍضج ػٍى اٌرُاصي إما مثاششج أَ ػه غشٌك مآخز اٌرٍاس اٌمىضًٌ .

مٍذُظح ٌ :جة ذفادي ذُصًٍ ػذد وثٍش مه األجٍضج تىفس مؤخز اٌرٍاس فً آن َادذ
 ،ألن شذج اٌرٍاس اٌىٍشتائً ذشذفغ  ،مما ٌمىه أن ٌؤدي إٌى إذالف األجٍضج أَ وشُب
دشٌك .
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 )IIIأجٍضج اٌُلاٌح فً اٌرشوٍة اٌمىضًٌ :
 )1اٌفاصً اٌرفاظًٍ Disjoncteur différentiel :
ٌُجذ اٌفاصً اٌرفاظًٍ مثاششج تؼذ ػذاد اٌطالح اٌىٍشتائٍحٌ ٌُ َ ،ذمً اٌرشوٍة
اٌمىضًٌ  ،إر ٌمطغ اٌرٍاس اٌىٍشتائً وٍما ذجاَصخ شذج اٌرٍاس اٌمرسشتح ػرثح مذذدج
أَ وٍما دذشد داسج لصٍشج .
Le fusible
 )2اٌصٍٍشج :
اٌصٍٍشج سٍه فٍضي ٌسرؼمً ٌُلاٌح األجٍضج اٌىٍشتائٍح فً ذشوٍة مىضًٌ ٌ ،شمض
َ ،ذشوة ػٍى اٌرُاًٌ مغ اٌجٍاص اٌمشاد دماٌرً  ،دٍس
ٌٍا تاٌشمض
ذىصٍش اٌصٍٍشج ػىذ اسذفاع شذج اٌرٍاس اٌىٍشتائً أَ ػىذ دذَز داسج لصٍشج ،
اٌشًء اٌزي ٌؤدي إٌى لطغ اٌرٍاس اٌىٍشتائً ػه اٌجٍاص .
مٍذُظاخ :
ال ٌجة ٌمس سٍه اٌطُس ألن رٌه ٌمىه أن ٌؤدي إٌى اٌصؼك اٌىٍشتائً .
ٌىُن اٌرٍاس اٌىٍشتائً خطشا ػٍى اإلوسان وٍما :
 ذجاَصخ شذذً . 20 mA
 ذجاَص ذُذشي  12 Vتاٌىسثح ٌشخص فً اٌماء  24 V َ ،فً مىان سغة 50 V َ ،
فً مىان جاف .
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