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األولالفصل

ئيةيف املنشآت الكهرباوأهمية تطبيقه األمن الصناعي مفهوم 
:مقدمة١-١

حمایة العاملین من األخطار واألضرار التي یمكن أن یتعرضـوا لهـا من أولویات الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص 
.ما في الحیاةأهم وأسمى العنصر البشري هومن كون انطالقًا وذلك ،أثناء العمل

:وذلك لسببین رئیسیینالمهنیةاألمن الصناعي والسالمةبإجراءاتالشركة اهتمامًا كبیراً تولي 
.لعمال وحمایتھماسالمةالحفاظ على.١
.وتجھیزاتنتاج من منشات حمایة وسائل اإل.٢

من األخطار العاملاألمن الصناعي من كونه یعطي األولویة لحمایةالسالمة المهنیة ووتأتي أهمیة 
تجنبها طرق واجمة عن اإلصابات واألمراض المهنیة كما أنه یبحث في مواطن الخطر وأسبابها الن
جهاز عمل تنظیم : من خاللترسیخ اهتمام العاملین بأهمیة السالمة المهنیة لوقایة منها لذا یجبوا

في الورشات ومراكز وشعب ( فرعیةوتشكیل لجان أمن صناعيفي الشركة األمن الصناعي
التعلیمات وتالفي تطبیقالعدد واألدوات المناسبة لمتطلبات العمل ورفع مستوىوتأمین)  الریف 

وبشكل مستمروسائل األمن الصناعياستخدام تدریب العمال علىوالمخالفات

"فاإلنسان یشكل القاعدة األساسیة للعمل"  

انعدام حوادث العمل فیهاوبانخفاض أمنشأة وأي مشروع أإدارة وتنفیذویقاس مدى الوعي في

یتعـرض العــاملون فــي المنشـآت الكهربائیــة إلــى حــوادث عمـل مختلفــة قــد تكــون نتائجهـا ذات عواقــب خطیــرة وممیتــة ، *
:تقسم هذه الحوادث إلى نوعینو 

وأسبابھا قد تكون :كهربائیة
المطلوب 

وأ:غیر كهربائیة
.والثقة الزائدة بالنفس في تنفیذ العملالعمال

في األعمال الكھربائیة یجعل العمال عرضة للخطر سبب التنوع الكبیرف
.ذا أھملت قواعد األمن الصناعي والسالمة المھنیةاألرواح واألموال إ
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:صنيف املنشات الكهربائيةت٢-١
ضمن العمل مواقعفي مختلف ذھاالواجب اتخاتحدید قواعد وإجراءات السالمة المھنیة والغایة من ھذا التصنیف ھ

:ویتم التصنیف حسبقطاع الكھرباء 

:وظیفة المنشاة.١
محطات تولید الطاقة.
محطات تحویل الطاقة.
خطوط نقل القدرة.
استثمار الطاقةوتوزیع أماكن.

:توتر العمل.٢
1000من جھیزات التي تعمل على التوتر أقل ت والتآالمنشV) توتر منخفض(.
1000منتجھیزات التي تعمل على التوتر أكبر ت والالمنشآV20حتى وkV ) توتر متوسط(.
66تي تعمل على التوتر ت الالمنشآkV ) توتر عالي(.
230/400عمل على التوتر ت والتجھیزات التي تالمنشآkV)ًتوتر عالي جدا(.

وھو على التوترین المتوسط والمنخفض العمل الطاقة الكھربائیة أي توزیعحثنا في مجال ویقتصر ب
لمراحل تولید یبین الشكل التالي مخطط صندوقي .مجال عمل الشركة العامة لكھرباء محافظة حمص

.بائیة في منظومة الكھرباء في سوریةونقل وتوزیع الطاقة الكھر

محطة تولیدمحطة رافعة  محطة تحویل  محطة تحویل        مركز تحویل        المستھلك        
kV)20/0.4    (kV)66/20   (kVkV66/230)  ( للجھدkV)10/66(10 kV
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:أدوات وأجهزة احلماية يف األعمال الكهربائية-٣-١

باإلضافة وسائط الحمایة الفردیة والجماعیةعند استخدام أمانًاأكثریكونالتجھیزات الكھربائیةإن التعامل مع 
على مختلف المستویات رات الكھربائیةمتالئمة مع التوتمختلفة وتجھیزات وألدوات 

:في األعمال الكھربائیةوالجماعیة سائط وأدوات الحمایة الفردیةاستعراض ووفیما یلي 

لحمایة أیدي العمال من األطراف الحادة والسطوح الخشنة یستخدم:قفاز العمل.١
ینصح باستخدامھ،المقاوم لالحتكاكجلد األبقارمصنوعة من مادة القفازتكون و

. وفي أعمال التحمیل في المستودعات،شد أمراس الشبكاتعند
الرأس من لضمان حمایةكبیرةمقاومة میكانیكیة ذات مصنعة من مواد بالستیكیة :القبعة الواقیة للرأس.٢

یمكن أن تزود ببیل كاشف . على التوتر المنخفضللتیار الكھربائي ة یعازلكما یجب أن تتصف ب.الصدمات
.جید على القبعة قابل للحركة والضبط إلى األعلى واألسفل ومزود ببطاریاتبشكلیثبت 

ویتألف من عند العمل على األعمدة واألبراج الكھربائیةیستخدم لحمایة العمال من السقوط:حزام األمان.٣
موجودة بسلة خاصة ویوجد حلقة قشاط الخصر ووسادة الظھر وحبل التعلیق وحلقات الربط والخطاف

.الكھربائیةالروافع العمل باستخدامبھا عند الحزامالروافع لتعلیق 
) البزیم والقشاط (مع حزام تثبیت )  الدعسة ( مسند للقدم منیتكون: مهماز التسلق لألعمدة الخشبیة.٤

.الخشبیةمود الخشبي یستعمل للصعود والعمل على األعمدة لقوس معدني ذو أسنان یحیط بالعإضافة
دعسة مصنوعة من الحدید المعالج  وغیر قابل لالنحناء مكّون من: مهماز  للتسلق على األعمدة الحدیدیة.٥

یثبت على المھماز بوساطة تباشیم مضاعفة ،المدبوغاألبقارجلد المصنوع منالقشاط إضافة إلى أوالكسر 
.ة المغلفنةأما البزیم یجب أن یكون من النوعیة الجید،وذات نوعیة جیدة
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القوس عادة یكون (مود البیتوني قوس معدني یحیط بالعمكّون من : مهماز للتسلق على األعمدة البیتونیة.٦
مع )  الدعسة ( مسند للقدم مع موصول) من القوس الموجود في مھامیز التسلق على األعمدة الخشبیةأكبر

.البیتونیةویستعمل للصعود والعمل على األعمدة حزام تثبیت 
تستخدم عند العمل في التوتر المنخفض:القفازات العازلة للتوتر المنخفض.٧

كحد kV 5انھیار العازلیة V)500-(1000من یتراوح مجال العزل فیھا 
خفیفة الوزن وسھلة االستعمال ویكتب على ھذه القفازاتیجب أن تكون. أدنى

.)توتر العزل ( كل قفاز  وبأحرف واضحة تاریخ الصنع ومجال العازلیة  
یراعى أال مادة القفاز من المطاط وتصنع :القفازات العازلة للتوتر المتوسط.٨

القفاز  یجب أن عازلیة.العملأثناءلسطح الخارجي ذراع العامل یعیق ا
20عمل على توتر تتناسب مع ال kV ،من القفازاتیجب أن یقدم كل زوجكما
اسم الشركة القفازمناسبة ویجب أن یكتب على بالستیكیةضمن حافظة

.المصنعة والفئة والقیاس  والطول وتاریخ الصنع
20الجزمة العازلة للتوتر المتوسط.٩ kV:المكونة من القدم ( الجزمة تصنع

تصل إلىعزلالمن مادة مطاطیة مرنة ذات قدرة كقالب واحد) والساق
25 kV، جدًا مما یسھل عملیة السیر مرن)الساق( القسم العلويیجب أن یكون
یفضلوالبولستر والقطن أوأن تكون مبطنة من الداخل ببطانة من الكتان الصناعي أیجبكما ،خدامواالست
.فوق أصابع القدم لوقایتھا من الصدماتمعدنیةبواقیةمن األمام مزودةالقدم أن تكون أیضًا

وتنتج،مصنوعة من المطاط المرن مقاومة لألحماض والزیوت:kV20عازلة للتوتر المتوسط السجادة ال-١٠
كما ، مم ١٥± ) سم١٠٠×٦٠(_ مم ١٥± ) سم١٠٠×١٠٠(_ مم ١٥± ) سم٦٠×٦٠(بأبعاد مختلفة 
20العمل على توتر توتر عزل ھذه السجادات یتناسب مع ، لالنزالقلسجادة مقاوم وجھ ایجب أن یكون kV

شھر وعام _الفئة _ اسم المصنع _ المصنعة وفقھIECرمز ( ویجب أن یكتب على السجادة ما یلي 
.دة في حقیبة مناسبة للنقل والحفظیجب أن توضع السجا) التصنیع 

مصنوعة من مواد بالستیكیة ذات عازلیة كھربائیة مناسبة :كرسي عازل-١١
أرجل الكرسي من األسفل یضاف عادة إلى ، kV 20للتوتر المتوسط 

.كات عازلةتشواوك
20كاشف التوتر-١٢ kV:قطب ،یستخدم من أجل الكشف عن وجود التوتر ویتألف من رأس الكاشف

واقیة الید ،)العصا (عنصر العزل ،وصلة رأس الكاشف،)بصریة–سمعیة (المؤشرات ،التماس
3ى  األدنحدهتوتر على مجالیستخدم في، والمقبض kV 5إلى kV یساويواألعلى أكبر أوحده

30 kVةوالضوئیةالسمعی(ختبار جاھزیة الكاشف الكبسةكما یجب أن یزود، ھرتز٥٠تردد ب(.
.الموجودة بأعلى واقیة الیداإلسوارةیحظر مسك عصا الكاشف فوق
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التوترمھما كان لكافة األعمال الكھربائیة من التجھزات ذات األھمیة الكبیرة:أجھزة التأریض-١٣
مل علیھ  والھدف منھ منع التیارات التي یمكن أن تنتقل بالخطأ إلى منطقة العمل الذي یتم العوالتیار 

كما یقوم جھاز التأریض بتفریغ،والتأكد من الفصل بواسطة كاشف التوتر المناسببعد فصل التوتر
.صعق العاملتؤدي إلى قدالتوتر والتيبعد فصلالشبكةالساكنة المتبقیة في الشحنات الكھربائیة

ةثالثمنالجھاز ویتكون، لمراكز التحویل األرضیةوإما للشبكات الهوائیة  أ:تكون أجهزة التأریض 
،لتأمین تالمس تام مع عنصر الشبكةكل كابلمثبت على)Clamp(خطافكابالت بأطوال كافیة مع 

لى األرضي مع مع بعضھا  عبر كابل رابع  یوصل إموصولةجھاز التأریض الثالثة كابالت تكون 
لتثبیتھ على عنصر مع رأس الخطاف تتعشقعازلةعصاإضافة ل،بواسطة ملزمة خاصةوتد التأریض

دون أن تسبب ویجب أن یتحمل الجھاز عتبة اإلجھاد الناتجة عن تیارات العطل التصمیمیة ، الشبكة
وعادة یكون مقطع الكابالت  حراریة على األشخاص المستثمرین ومیكانیكیة أوأخطار كھربائیة أ

جاه من أي اتع وصول التیار إلى العامل العمل لمنمنطقةریض من جانبي ویتم التأ)٢مم٣٥- ٢٥(
.ضصور أجھزة التأریتبین األشكال التالیة و.ممكن

جھاز تأریض الشبكات الھوائیة جھاز تأریض مراكز التحویل 

:متممةالحمایة  المواد - ١٤

یضاف إلیھا ، إضافة لما ذكر سابقا من تجھیزات أساسیة في األمن الصناعي والسالمة المھنیة في األعمال الكھربائیة
واقي من القناع ال–عند فصل ووصل القواطع الكھربائیةمن الشرر والقوس الكھربائيلعینلواقیة الارات ظنال

العدة واألدوات - للتحري عن وجود التوتر على الخطوط الھوائیةسلك التحري ویستخدم –) ألعمال اللحام ( الشرر 
عملیات فصل تأمینقفل األمان  الذي یستخدم  في- قطع الكابالت والنواقل والتي تستخدم للفك والتركیب أالمعزولة
تستخدم بشكل كبیر في أعمال كما ) عند الضرورة (الساللم التي تستخدم في أعمال الطوارئ -وحجزھاالقواطع 
.العدادات وتم مؤخرًا استخدام الساللم المعزولة لحمایة العمال من التكھربتركیب 
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:جيب أن تتوافر يف أجهزة احلمايةاملواصفات األساسية التي -٤-١
العازلیة الكھربائیة المناسبة للتوتر المعمول علیھ.
 المطبقة أثناء العملةكالمیكانیالمتانة ومقاومة اإلجھادات.
 بساطة الفك والتركیب –سھولة االستخدام
المقاومة للعوامل الجویة لحمایتھا من الصدأ و التآكل.
 القیاسیة من أن تكون محققة للمواصفات الفنیة/IEEE –IEC/.
فة متناسبة مع رتدیھا العامل یجب أن تتوفر بمقاسات مختلبالنسبة لتجھیزات األمن الصناعي التي سی

.مختلف أجسام العاملین
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:إرشادات عامة أساسية عند استخدام مواد األمن الصناعي-٥-١
أو بواسطة منفاخ (ألي تشقق أو ثقب وذلك بالنفخ فیھایجب التأكد من عدم تعرض القفازات العازلة )١

.لكھربائیةاتجعل القفاز یفقد عازلیتھقبل ارتدائھا ألن الشقوق )خاص
وكافة األحزمة الجلدیة في تجھیزات األمن یجب التأكد من سالمة القشطفي ما یخص مھماز التسلق )٢

وخاصة عند نقاط دة خشیة من وجود تمزق أو تشقق ف علیھا بالعین المجروالكشقبل ارتدائھا الصناعي 
.ثقبھا بالتباشیم

ویجب أال تتجاوز الفترة التي العازلة والسجادةالقفازات العازلة والجزمةیجب التأكد من سنة  صنع)٣
.مضت على تصنیعھا ثالث سنوات

بعد االنتھاء من مخصصة لھا یجب حفظ مواد األمن الصناعي ضمن العلب والصنادیق واألكیاس ال)٤
لكل ورشةلحفظھالھ ویخصص صندوق أو خزائن بقائھا بعیدة عن أي ضرر قد تتعرض استخدامھا وإ

.ورشةبإشراف رئیس ال
.صناعي خاصة عند وصالت اللحامالتأكد من سالمة األجزاء المعدنیة بین تجھیزات األمن ال)٥

:املهنيةنظيم إجراءات السالمةت-٤-١
:التالیةالمراحل إلى في جمیع الظروف واألوضاع إتباعھاالواجبتنظیمیة راءات الیمكن تقسیم اإلج

إجراءات تتعلق بتنظیم بدء العمل -
بمباشرة العمل ) الترخیص (إجراءات تتعلق بالسماح -
بمراحل تنفیذ العمل إجراءات تتعلق -
إجراءات تتعلق بتنظیم التدخل لمعالجة الطوارئ خالل العمل -
إجراءات تتعلق بتنظیم انتھاء العمل-

:أربعة أقسام أساسیة هيإلىوفق التوتر األعمال التي تنفذ في المنشآت الكهربائیةویمكن تقسیم 

.األعمال التي تنفذ بعد القطع الكلي للتوتر–١

.األعمال التي تنفذ بعد القطع الجزئي للتوتر–٢

.بالقرب من التجھیزات الموضوعة تحت التوترواألعمال التي تنفذ تحت التوتر أ–٣

.الموضوعة تحت التوترالتجھیزات التوتر بعیدا عن تحتاألعمال التي تنفذ –٤

:األعمال التي تنفذ بعد القطع الكلي للتوتر-١

وقطع التوتر عن على التجھیزات الكھربائیة التي تم عزلھا كلیًاوھي األعمال التي یتم تنفیذھا في  محطات التحویل أ
وأغلقت كافة الفتحات واألبواب المؤدیة ) بما فیھا مخارج الخطوط والكابالت ( ة كافة األجزاء الموضوعة في الخدم
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التي V 1000یستثنى من ذلك اللوحات التي تعمل على التوتر أقل من.المنشآت العاملة المجاورةوإلى المحطات أ
.یمكن إبقاؤھا تحت التوتر أثناء تنفیذ األعمال

:الجزئي للتوتراألعمال التي تنفذ بعد القطع –٢

على التجھیزات الكھربائیة التي تم فیھا قطع التوتر عن وھي  األعمال التي یتم تنفیذھا في  محطات التحویل أ
وبقي التوتر موضوعًا على األجزاء األخرى) عزل جزئي (بعض األجزاء التي سیتم العمل علیھـا 

) ( ء التي تم فیھا قطع التوتر عن كافة األجزاھي المنطقة أو
.والتي ھي تحت التوترالمنشآت العاملة المجاورةوإلى المحطات أ

:وهيیزات الموضوعة تحت التوتربالقرب من التجهاألعمال التي تنفذ تحت التوتر-٣

ة ـخاصتنظیمیة التوتر وتتطلب إجراءات فنیة واألعمال التي تنفذ بالقرب من األجزاء الموضوعة تحت–آ 
ناآللیات مواألدوات والعدد المستعملة أوللحیلولة دون اقتراب العاملین أ)كالمراقبة المستمرة وغیر ذلك ( 
الموضوعة تحت التوتر ولمسافات أقل من المسموح بھا) موصالت التیار(

–ب 
.التوتر

:الموضوعة تحت التوترالتجهیزات عن بعیدًابدون قطع التوتراألعمال التي تنفذ –٤

 )
قل تعلى أال، من موصالت التیار الموضوعة تحت التوتر) اآللیاتووالعدد المستعملة أاألدواتوأ

.م٢٫٥بھا من األرض إلى القاعدة السفلیة للعازل عن 

:أما المسافة من األرض إلى النواقل العاریة غیر المحمیة وفق المسافات التالیة

ضمنًاkV 35عند التوتر حتى م٢٫٧٥ضمنًا kV 20م عند التوتر حتى ٢

ضمنًاkV 240م عند التوتر حتى٤٫٢ضمنًا kV 66م عند التوتر حتى ٣٫٥
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الثانيالفصل 

kV66/20لصناعي املتبعة يف حمطات التحويلإجراءات األمن ا

66/20حمطات التحويل الكهربائية-١-٢ kV:
ال

66kV 20إلىkVومنظومة التوزیعمنظومة نقل الطاقة الكهربائیة الكهربائیة بین طاقةبهدف نقل ال .
.مصادر التغذیة بالطاقة الكهربائیة للغالبیة العظمى من المستهلكینالمحطات مصدر من 

66/20محطة التحویلتتألف kVاألقسام التالیةمن:

.خلیة الكوبالجة الخط والبارات وخلیتكون منتوkV 66ساحة-١
.0.4kV\20محولة مساعدة 20kV\66تتكون من خلیة المحولة ومحولة :20kV\66محولة -٢
صالة خالیا التوتر المتوسط -٣
.التحكموصالة القیادة -٤
).الدیزل( غرف  الشحن والمدخرات ومجموعة التولید االحتیاطیة -٥
.خدميومبنى إداري -٦

kV66استطاعة محولة \20 التحویل ساحة التوتر في محطات )(
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:السماح مبباشرة العمل واإلجراءات املتعلقة بتنظيم بدء العمل-٢-٢
.الصیانة التي تتم ضمن المحطةقبل البدء بعملیات العمل وتصاریحقطع الم طلبات تنظ

:تقدیم طلبات القطــــعمراحل
.تقوم الجھة التي تطلب تنفیذ العمل بتقدیم طلب قطع أصولي-١

.المراد العمل علیھاعلى التجھیزات الصیانة ینظم طلب القطع لتنفیذ كافة أعمال –٢

مكتب –مصلحة الصیانة(إلى المدیریة المعنیة) البیضاء ( ینظم طلب القطع على نسختین تقدم النسخة األولى –٣
افقة للورشة وتعاد إلى الجھة الطالبة بعد كوثیقة مر) الصفراء(وتحتفظ الجھة الطالبة للقطع بالنسخة الثانیة ) الطوارئ

.تنفیذ العمل وال تحل محل تصریح العمل بأي حال من األحوال

یقدم طلب القطع المسبق قبل ثمانیة وأربعین–٤
.العمل أصوًال

:التاليوعن تنفیذ األعمال وذلك على النحیتم تنظیم طلب القطع من قبل المسؤول-٥

) توتر متوسط (ي سیتم العمل علیها تبیان توتر التجهیزات الت-أ
.دون وبوضوح موجز عن األعمال المقرر إجراؤھا في الحقل الخاص بذلكی-ب
.تبین وتسمى التجھیزات المقترح إخراجھا من الخدمة في الحقل الخاص بذلك-ت
یرسم المخطط الرمزي لموق-ث

.ھناك أیة شروط خاصة لتنفیذ العمل فیجب تدوینھا في ھذا الحقل أیضًا
عة وتاریخ االنتھاء المتوقع لھاتحدد ساعة وتاریخ البدء بتنفیذ األعمال وسا-ج
المكتب الذي یتبع لھ ویوقع على ویسجل المسؤول عن تنفیذ األعمال اسمھ الكامل والمدیریة والدائرة أ-ح

.طلب القطع
و-٦

.عد إعطائھ رقمًا وتدوینھ في السجل لدى الجھة طالبة القطعب) مصلحة الصیانة (المختصة 

یجب تنظیم طلب جدید في حال تبدیل المسؤول عن تنفیذ األعمال وتعلم الجھة المختصة فورًا ویعتبر الطلب األول -٧
الغیًا 

یجب على المسؤول-٨
.للتجھیزات وحدود الحجز بشكل جید

بھ یكلف ظم المسؤول عن المحطة تصریح عمل ینبعد القیام بطلب القطع 
.باسم مندوب المحطةاألعمال ویسمى ھـذا المندوب في التصریح 
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مكان العمل وذلك ) مندوب الطواريءوأرئیس الورشة( المسؤول عن تنفیذ األعمال یقوم مندوب المحطة بتسلیم
راءات الواردة في التصریح بعد تنفیذ كافة اإلج

.یستلم مندوب الطوارئ مكان العمل ویستلم نسخة التصریح البیضاء

استنادا إلى التصریح الذي حصل علیه مندوب المحطة یقوم بتسلیم تصاریح عمل فرعیة إلى المسؤولین عن تنفیذ 
.األعمال

نوحة وأسماء میدون على كل تصریح عمل فرعي باإلضافة إلى رقم التصریح الفرعي وعدد التصاریح الفرعیة الم
)إذا كانوا أكثر من واحد  ( المسؤولین عن تنفیذ األعمال وأسماء مندوبي الطوارئ 

.ال یجوز إعادة  التصریح الرئیسي الذي تم استالمھ من مندوب المحطة إال بعد استعادة كافة التصاریح الفرعیة-٩

یجوز في حال توفر اإلمكانیات لوضع جزء من المخرج المفصول في الخدمة بعد انتھاء أحد الورش من عملھا -١٠

:اإلجراءات التي تضمن سالمة الورش الباقیة

.إعادة وتثبیت اللوحات التحذیریة بما یتناسب مع وضع الحجز الجدید-أ
التأكد من تجھیزات القطع الخاصة بالجزء المحجوز من الشبكة -ب
.ل أثناء مناورة رفع الحجز الجزئيتوقیف الورشة عن العم-ج
.التوتر مجددا في منطقة العملوالتأكد من خل-د
تسجیل مالحظة حول ھذا الموضوع على كافة نسخ التصاریح الفرعیة الموجودة لدى مندوب الطوارئ-١١

يالرئیسالعمل یتم إغالق تصریح بعد  ذلك 
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:یكون طلب القطع وفق النموذج التالي
المؤسسة العامة للتوزیع واستثمار الطاقة الكهربائیة

..…………………الشركة العامة لكهرباء محافظة 

…………… طلب قطع رقم 

٢٠٠٠/     /تاریخ     

/طارئ / مسبق/

مراكز تحویل–توتر منخفض –توتر متوسط –توتر عالي 

في جمیع األحوال ال یمكن أن یحل هذا الطلب محل تصریح العمل 
موجز لألعمال المقرر 

……………………………………………………………………………………………………………………………..إجراؤھا
……………………………………………………………………………………………………………………………..

التجھیزات المقترح إخراجھا من 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:الخدمة

………….

…………………………من یوم ……………… الساعة :تاریخ البدء بتنفیذ األعمال

٢٠٠٠/         /تاریخ      

…………………………………………الساعة :تاریخ انتھاء تنفیذ األعمال

٢٠٠٠/    /تاریخ        …………………   من یوم 

:الشروط الخاصة المطلوبةولرمزي لموقع العمل أالمخطط ا

.…………………………االســــم :المسؤول عن تنفیذ األعمال

..........……………………التوقیع ………………………الدائرة 

.٢٠٠٠/     /   تاریخ     .………………………یوم 

..……………………………التوقیع ………………………االسم 

……………………رئیس مصلحة 

..……………………………التوقیع . ……………………االسم 

____________________________________________

.………………………/ رئیس المصلحة / مكتب الطوارئ/ إلى 

.نقلرضي المتمع الموافقة على القطع وإجراء المناورات الالزمة لوضع منطقة العمل خارج الخدمة والتأكد من عدم وجود توتر بواسطة البرش الكاشف واأل

٢٠٠٠/     /   التاریخ   …………………:رئیس
…………………..

..………………:التوقیع
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:یكون تصریح العمل وفق النموذج التاليو

:المؤسسة العامة لتوزیع واستثمار الطاقة الكهربائیة

..…………………الشركة العامة لكهرباء محافظة 

٢٠٠٠/    /  تاریخ    …………تصریح عمـــل رقم 
 / / ……………………

…………… /      /٢٠٠٠………………………………
……………………………………………………….

٢٠٠٠/      /  تاریخ   . ………………………من یوم .………………………على أن تخرج التجھیزات من الخدمة في الساعة 

…………………………………التوقیع………………………االسم

__________________________________________________

…………………………………………قام بإجراء عملیات القطع التالیة ………………الطوارئ / المحطة / إن مندوب 

__________________________________________________

……………………………......……………………………في األماكن التالیة ………………ووضع المؤرضات المتنقلة البالغ عددھا 

………………………………ووضع الحواجز واللوحات التنبیھیة في األماكن التالیة 

حدود منطقة العمل وتم التأكد من عدم وجود توتر فیھا بواسطة الكاشف لىعاألعمال بتعریف المسؤول عن تنفیــــذ/ الطوارئ / المحطة / وقد قام مندوب 
……………………واألرضي المتنقل وبأن التوتر موجود على التجھیزات واألقسام التالیة 

.مسؤوًال أیضا عن  كافة تدابیر األمان في منطقة العمل لتأمین حمایة أفراد ورشتھ والغیر

..............................    ......     ……………………:ع/   / :منبعد أن تأكد من أن الورشة المنفذة تتألف / الطوارئ / المحطة / إن مندوب 
...................................

..……………التوقیع . ……………………………/ الطوارئ /المحطة / وضمن الشروط المذكورة أعاله یصرح بالعمل مندوب 

……………………
٢٠٠٠/    /  تاریخ     …………… …………

..……………التوقیع .…………………………………المسؤول عن تنفیذ األعمال 

 / /………………

.الخاصة بي ونزعت جمیع وسائط الحمایة الموضوعة من قبلي فقــــط

..…………………………………………………مالحظات تتعلق باألعمال المنجزة 

٢٠٠٠/    / تاریخ ………… من یوم ……………وقد انتھت األعمال في الساعة 

.………………………………التوقیع .. ………………المسؤول عن تنفیذ األعمال 

 _____________________________________________________

 /    /
.التنبیھیة ، ووضعت التجھیزات موضوع تصریح العمل ھذا في الخدمة

.وبذلك یعتبر ھذا التصریح مغلقا
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٢٠٠٠/        /     تاریخ       …………………………من یـوم …………………… الساعة 

……………………التوقیع .  …………………………/ الطوارئ / المحطة / مندوب 
.٢٠٠٠/        /  دقیقة التاریخ      ........... ………ساعة ......... ………………ریح ، وقد استغرقت عملیة القطع انتھت األعمال بھذا التص

..……………التوقیع …………………………  االسم .. ……………..…رئیس 

:مالحظـــــــــات

.یمنع الشطب والتصحیح على التصریح الممنوح منعا باتا–١ً

.تتم إعادة تصریح العمل من قبل المسؤول عن تنفیذ األعمال شخصیا وذلك بعد انتھائھ من عملھ–٢ً

٣ً–
.التصاریح

٤ً–
.لم یتم إجراء أي تعدیل على الوضع االستثماري للشبكة.))ال یوجد (( 

:يف احملطاتالبدء بالتنفيذواإلجراءات الفنية املطلوبة لتحضري موقع العمل-٣-٢
:القیام بما یليقبل البدء بأيیجب 

القفازات / وارتداء أدوات الحمایة الالزمة ،یر األدوات والعدة المناسبة لكافة األعمال التي سیتم تنفیذھاتحض-١
/والحذاء العازل ،بدلة العمل،القبعة الواقیة للرأس،العازلة

عن تنفیذ كافة عملیات الفصل الضروریة واتخاذ كافة اإلجراءات الكفیلة لعدم عودة التوتر لموقع العمل-٢
.العمل الذاتي ألجھزة الوصلوطریق الخطأ أ

.تعلیق اللوحات التحذیریة التي تمنع وصل القواطع -٣
جزاء التي سیوضع من عدم وجود التوتر على األالتأكد بعد األرض المتنقل إلى جھاز التأریضوصل --٤

.توفرھاوصل سكاكین التأریض في حال وأأقطاب التأریضوضع یتم ومن ثم التأریضعلیھا
العمل ( )خطر الموت–تصعد ال(:اللوحات المناسبة  مثلیة وتعلیق إحاطة موقع العمل باألشرطة التحذیر--٥

.باألشرطة التحذیریة الحمراءوإحاطة األجزاء التي بقیت تحت التوتر ) ھنا

:مالحظــــة

جهاز خاصة عملیة وضع (بتنفیذ كافة العملیات الواردة أعاله وومهما كانت ظروف العمل ال یسمح لشخص واحد 

.على األقلوالتي یجب أن تنفذ من قبل شخصین) التأریض
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فیما یلي شرح تفصیلي للبنود السابقة
:تنفیذ عملیات الفصل-أوًال
:أدناه في موقع العملالواردةیجب فصل التجھیزات -١
.العمل علیھاالتجھیزات الموضوعة تحت التوتر والتي سیجري فصل -أ

التي ألدواتاولعاملین أالتي یمكن لوتر والقریبة من موقع العمل والتجھیزات الموضوعة تحت التفصل -ب
:ب منھا ألقل من المسافات التالیةاالقترایستعملونھا

./م١/ ضمنا kV 20التوتر حتى -

./م٢/ ضمنا 66حتى kV 20التوتر من-

./م٤/ kV 230حتى kV 66التوتر من -

المسؤول عن تنفیذ العمل والمصرح بالعمل بإشراف كل من فصل ھذه التجھیزات یتم وضع حواجزوفي حال تعذر 
.حسب شروط تنفیذ العمل في الموقع

ویجب أن یكون ،یارالتعودة یجب أن یفصل موقع العمل عن التوتر من كافة الجھات التي یمكن عن طریقھا –٢
.الفصل مرئیًا

.یمنع تنفیذ األعمال على التجھیزات التي یفصل عنھا التوتر بالقواطع اآللیة فقط–٣

فصل دارة تؤمن والقواطع األخرى التي )بقفل أمان(اآللیةقواطع السكین والقواطع یجب فصل وقفل أذرع–٤
ریر النابض وتثبیتھ ، أما القواطع التي یستخدم فیھا نابض للتشغیل فیجب في ھذه الحالة تحم ودارة التشغیل اآللیةالتحك

.في ھذا الوضع

وة ألمنع عودة التوتر على التجھیزات التي فصل عنھا التوتر عن طریق التحویل العكسي لمحوالت االستطاع–٥
نزع المنصھرات من طرف التوتر المنخفض ویجب فصل المحوالت أ،محوالت التوتر المتصلة مع ھذه التجھیزات 

.مع تثبیت ذراع القاطع) 1000Vأقل من ( 

:  التأریضوتعلیمات الفصل والحجز 

من kV 20إعطاء أمر فصل للقاطع اآللي وإخراج الخلیة و ھ:الفصل*
.الخدمة

.)kV 20اتبار( إبعاد القاطع اآللي عن مصدر التغذیة و ھ:الحجز*
.الخارج من الخدمةkV 20وضع األرضي على بدایة خط ال :التأریض*

ومن المھم جدًا قبل البدء بعملیات الفصل أن یرتدي العامل أدوات الحمایة الالزمة 
ن یقف على السجادة أو أ20Kvمثل القفاز العازل والحذاء العازل  للتوتر 

:یلي التأریض وفق ماوویكون ترتیب عملیات الفصل والحجز ، العازلة
استالم المعلومة من العملیات بدقة ومعرفة المطلوب تمامًا وأخذ أسم المتكلم )١

.وتسجیل البرقیة
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.من صالة القیادة20kVفصل الخط )٢
.OFFوضع القاطع أنالوقوف أمام الخلیة المطلوبة والتأكد من)٣
.) الوضع الخارجي ( سحب القاطع إلى وضعیة االختبار )٤
.وضع سكین التأریض على بدایة الكبل)٥
.مكالمة العملیات عن تنفیذ المطلوب وتسجیل البرقیة واألسماء)٦
وضع إشارة حجز الخط على لوحة التحكم والخلیة وعدم رفعھا إال من )٧

.الشخص الذي قام بوضعھا
إعادة الوصل بالقیاملمنعالقواطع بعد فصلھا وحجزھا  یستخدم قفل األمان لقفل 
.من قبل جھة غیر مخولة

:تسییج موقع العملویة تعلیق اللوحات التحذیر–ثانیًا

:إلى أربعة أنواع ھيالتحذیریةتقسم اللوحات 
.وعدم السماحمنعحات اللو–أ

.لوحات السماح–ب

.التنبیھلوحات –د 

یجب أخذ األمور التالیة بعین كما .مؤقتةوإما أن تكون دائمة أاللوحات التحذیریةو
:االعتبار

.یتم تعلیق اللوحات التحذیریة ورفعھا من قبل المندوب الذي صرح بالعمل-١

أذرع فصل ووصل على كافة ) العمال یشتغلون–صل ممنوع الو (تعلق لوحة-٢
.وتر لموقع العملالتعودة التي یمكن عن طریقها وقواطع السكینالقواطع اآللیة 
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على ) ل على الخط العما–ممنوع الوصل (تعلق لوحةط وعلى قاطع الخط عند تنفیذ العمل بآن واحد على الخ-٣
.فصلھا لعزل الخط وقاطعھعلى القواطع التي تم وأذراع القاطع،

.)ال تقترب - قف( ة لوحات المؤقتتسییج منطقة العملحواجزیعلق على -٤

یجب استعمال حواجز خاصة متحركة مصممة بحیث تؤمن الثبات واالستقرار وبمتانة جیدة -٥
في حال العمل حتى بأمان توفر إمكانیة العمل وأن، أن یكون تركیبھا سھًال وبدون خطرو

.اللیلي

المواجھة لھ والمصممة للخالیا المجاورة لموقع العمل أویعلق على الحواجز الشبكیة أ-٦
ھا بحاجز متنقل یجاألمكنة التي ال ضرورة للمرور منھا فیجب تسیأما ) توتر–ال تقترب (لوحة 

.توضع علیھ نفس اللوحة السابقة

اص من المبنى عند یعیق خروج األشخیجب وضع ھذه الحواجز بشكل ال -٧
.حدوث أیة أخطار

األشرطة التحذیریة لتسییج منطقة العمل في وتستعمل الحبال البالستیكیة أ-٨
على التجھیزات ومحطات التحویل والتوزیع سواء أكان العمل على األرض أ

.على الحوامل الحدیدیةوالمركبة على قواعد أ

تكون الكتابة دائما من الجھة التي یعمل فیھا العمال وفي األماكن المناسبة ) توتر عالي –ال تقترب (لوحات تعلق - ٩
لمنعھم من االقتراب من المناطق الموضوعة تحت التوتر ویحذر من عكس اتجاه الكتابة مع ترك مكان مخصص غیر 

.مسیج لدخول وخروج العمال إلى منطقة العمل المسموحة

عدا قواطع الخطوط المغذیة للمحطة والتي بقیت تحویل إذا تم فصل التوتر عن كافة التجھیزات في محطة ال-١٠
لمنع العمال من ) توتر عالي –ال تقترب ( تحت التوتر فیجب تسییج ھذه القواطع من كافة الجھات ووضع لوحات 

.الدخول إلى ھذه المنطقة

ال ( من كافة الجھات ووضع لوحات المنطقةتحت التوتر فیجب تسییج ھذه الخطوط المغذیة للمحطة والتي بقیت أما 
.لمنع العمال من الدخول إلى ھذه المنطقة) توتر عالي –تقترب 

الخروج  من والتي یمكن عن طریقھا المرور أالمعدنیةعلى الحوامل ) توتر عالي –ال تقترب ( تعلق لوحة -١١
.المواقع إلى المصرح بھا للعمل 

عن طریقھا الوصول إلى یتم الساللم التي والممرات أوأالمعدنیةعلى الحوامل ) الدخول من ھنا ( تعلق لوحة -١٢
منطقة العمل أما بقیة األماكن التي تؤدي إلى الوصول إلى مناطق موضوعة تحت التوتر فیجب تعلیق لوحة 

.)خطر الموت–ممنوع االقتراب (

مل لھا بالععالقةالنتقال إلى مواقع أخرى الاوالحواجز المؤقتة أونقل اللوحات أویمنع أثناء تنفیذ العمل نزع أ-١٣
.إلى أن یتم إغالق تصریح العمل

:التأكد من عدم وجود التوتر- ثالثًا

66یتم التأكد من عدم وجود التوتر في المنشآت الكھربائیة ذات التوتر حتى -١ kV باستخدام كاشف التوتر المناسب
.للتوتر
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على األجزاء الموضوعة فعال - أي تجریبه (التجریب یجب اختبار صالحیة كاشف التوتر قبل استعماله بطریقة -٢
.اختباره بواسطة أجهزة خاصةوأ) ت التوتر والقریبة من مكان العملتح
وتر عند عدم وجود أجزاء موضوعة تحت التوتر قریبة من یسمح باالنتقال إلى موقع آخر للتأكد من صالحیة الت-٣

.موقع العمل

.یحذر من تعرض كاشف التوتر ألي صدمة وال یسمح باستعمالھ قبل اختباره مرة أخرى إذا تعرض لصدمة ما-٤

ین فیتم یجب أن یتم التحقق من انعدام التوتر للتجھیزات المفصولة على جمیع األطوار أما القواطع وقواطع السك-٥
.التأكد من عدم وجود التوتر على كافة األقطاب

العازلة عند القیام باختبار صالحیة الكاشف والتحقق من انعدام التوترقفازات یجب استعمال ال-٦

:اإلجراءات املتعلقة بإنهاء العمل-٤-٢
:وبالترتیب تنفیذ اإلجراءات التالیةقبل عدم مغادرة موقع العمل على العمال یجب
 العمل موقع خارج نقلھا وتھ معداوجمع وحفظ أدوات العمل
 التوتراالستعداد إلعادة وصل واإلعالم عن التحضیر والتنبیھ
 إجراء مراجعة مفصلة لخطوات إعادة التیار
التوتر عند إعادة فراد قابلین للتعرض للخطر التأكد من عدم وجود أ
اإلعالن عن المباشرة بإعادة التیار

وفقًا لبرنامج منظم یتناول القیام بالعملیات یجب أن تتم عملیة إعادة التوتر  بعد االنتھاء من إنجاز األعمال و
:التالیة

إحاطتھم علمًا ببدء مراحل إعادة التیار وي عمل لجمیع العمال للتوقف عن مزاولة أإعطاء التعلیمات
 فصل عنھا وفق المراحل التالیةالمباشرة بخطوات إعادة التیار إلى التجھیزات التي:
یتم فك المؤرضات من النواقل (عكسي وفق ترتیب) التأریض(ائل الحمایة اإلضافیة  فصل وسوإزالة أ

)من ثم من األرضي الرئیسيوالكھربائیة أوًال 
 من موقع العملمغادرةومن ثم حجز منھا أجھزة الفصل التي بواسطةإعادة التیار.

:التأریضوتعلیمات رفع الحجز 

من كافة أعمال الصیانة یتم التحضیر من أجل رفع الحجز والتأریض وٕاعادة التغذیة إلى الخطوط حیث االنتهاءوعند 
یتم إعالم مندوب المحطة بإمكانیة إعادة الوصل من قبل العملیات ویتم الوصل ضمن ترتیب منهجي وفق الخطوات 

:  التالیة

.وأخذ أسم المتكلم وتسجیل البرقیةومعرفة المطلوب تماماً ةاستالم المعلومة من العملیات بدق)١
.OFFالوقوف أمام الخلیة المطلوبة والتأكد من وضع القاطع )٢
.رفع التأریض عن الخط)٣
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.أوفي حال الخالیا الحدیثة إغالق سكین البار) الوضع الداخلي ( إدخال القاطع اآللي إلى وضعیة الخدمة )٤
.وتسجیل البرقیة واألسماء) وصل القاطع ( لوضع التوتر على الخط إبالغ العملیات بالجاهزیة)٥
.تنفیذ المطلوب ووصل القاطع اآللي وقراءة الحمولة على الخط وٕابالغ العملیات)٦

:حمطات التحويلتنفيذ أعمال خمتلفة يف عند إتباعهااإلجراءات الواجب -٥-٢
:والساللم المتحركةم آالت الرفعباستخداألعمال في محطات التحویل تنفیذ ایسمح عند 
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٧-
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-ب

.عن توزیع ھذه العالماتمسؤول

.تأمین مراقبة مستمرة-ج
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یمنع عمل آلیات الرفع عند ھبوب ریاح تؤدي إلى حرف حبال التعلیق غیر المحملة في الرافعة إلى مسافة خطرة -١٢
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كافة التدابیر واإلجراءات الالزمة لتفادي یتخذوالجیدة للعمل على ارتفاعات عالیة  یكون العامل ذو خبرةیجب أن و
یجب فحص أجھزة التسلق قبل استعمالھا والتأكد من كما الموضوعة تحت التوتراالقتراب من األجزاءوالسقوط أ
وعلى العمال المتواجدین على األرض االبتعاد عن البرج الذي یتم العمل علیھ وأن یقوم أحدھم بمراقبة سالمتھا

.أي خطأحدوث لمراقبة عملھ وتفاديالعامل الموجود على البرج 

20عند االنتھاء من تنفیذ األعمال على خطوط  : مالحظة kVوالتأكد من سالمة كافة یتم نزع أجھزة التأریض
إعادة التوتر على لرفع الفصل والحجز والتأرض وإبالغ مندوب المحطة عن إمكانیة إعادة الوصل العاملین ثم یتم

.الخط
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الفصل الثالث

)kV )20/0.4يف مراكز التحويل إجراءات األمن الصناعي 

استطاعة محوالتیتم من خالھا بواسطة :)kV )20/0.4مراكز التحويل الكهربائي-١-٣

20خفض التوتر المتوسط)توجد داخلھا( kV0.4المنخفض  إلیھا إلى توتر المستھلكالقادم kV والذي یخرج منھا
.لتغذیة المشتركین عبر شبكة التوتر المنخفض 

:تـُصنف مراكز التحویل حسب أماكن تواجدھا إلىو

.تجھیزات الكھربائیة ضمنھھو عبارة عن بناء متوسط الحجم مخصص لتوضع ال: مركز تحویل أرضي-١
.یوجد على برج حدیدي ویستخدم في القرى الصغیرة وعلى أطراف المدن:مركز تحویل ھوائي-٢
.وضع عادة في الحدائق العامةی:مركز تحویل مسبق الصنع-٣

مركز تحویل ھوائي                                              مركز تحویل مسبق الصنع 

مركز تحویل أرضي
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:مركز التحویلتجھیزاتالصندوقي التالي یبین المخطط 

 قسم ( الوصول خالیاحجرة تحويkV 20(.
 ولوحة المعوضات السعویةلوحة توزیع المنخفضوحجرة تحوي قاطع التوتر المنخفض.
 حجرة تحوي المحولة.

kVالوصول یاخالحجرة  20:

حمایة التضمن أجهزة تو المركزإلى 20kVخطوط التوتر عبرها تدخل
دارة ( في حاالت التوتر لفصل الالزمة والقواطع )المنصهرات(فصلالو 

.من الشبكةالمعطوبلعزل الجزء ) زیادة الحمل –قصر 

التأكد بشكل یجب وبشكل كاف معزول 20kVخط التغذیةیكونیجب أن 
ألنھ  لھا تفادي حدوث أي  تلفومستمر من صالحیة المادة العازلة  

.كھربائیةوشرارةب بحدوث حرائق یمكن أن یتسب

:حجرة المحولة

0.4kVإلى20kVم خفض التوتر منیتحیث 20/0.4kVتحوي على محولة 

قواطعkV 20خالیا 
ومنصهرات

المحولة لوحة توزیع توتر قاطع و
kV 0.4منخفض 

ضات سعویة معّو
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:لوحات توزیع المنخفضقواطع والحجرة

فصل وھي مسؤولة عنشبكة التوتر المنخفض ل أحد عناصر منظومة تشك
أعطال وأالشدةاألحمال والحمایة من زیادة ووصل التغذیة الكھربائیة عن

القصر

قد تنجم األخطار داخل لوحات التوزیع نتیجة الومیض الناتج عن عملیات 
لذا یجب أن تكون لوحات التوزیع معزولة عزًال تامًا للقواطع الفصل والوصل 

یجب أن تكون األرضیة من مادة عازلة لیقف علیھا من یقوم باستخدام ھذه و
العدد المناسبة عند القیام بعملیات الفصل وأن یتم استعمال األدوات واللوحات 

إلى شبكة )الشاسیھ(بوصل الھیكلكما یجب تأریض اللوحة الوصل و
.التأریض الرئیسیة 

یجب االنتباه عند وسمیةااللوحة العلىمكتوب التیار االسمي وV 500توتر یجب أن یتحمل قاطع لوحة التوزیع 
وارتداء القفاز العازل  ووضع النظارة الواقیة من الشررفصلھ بالید الیمنىووصل القاطع بالوقوف على یساره وفصل 

.السالمةعدم الوقوف أمامھ حرصًا علىو

وضعیة الفصل القھري عند وضعھ على :عدة وضعیات ھيلقاطعلذراع اكما یوجد 
( القاطع تكون ذراع أما عندما ھذا یعني أنھ یوجد عطل في الشبكةوالمنتصف 

ال وعمال على الخط  وجود فھذا یعني فإنھ یمنع إعادة التیار الكھربائي ) لألسفل 
ضع ویجب و(التجھیزات  سالمة واطع لحمایة العمال یحق ألي كان أن یعید وصل الق

في اللوحة أكثر من قاطع أحیانًایوجد.على القاطع) ممنوع الوصل-لوحة تحذیریة 
.وتوزیعھاالمخارجوحسب عددمحولة الاستطاعة حسب وذلك 

:FUSESالمنصھرات

الحمولة الزائدة وحمایة من التیارات الزائدة الناتجة عن دارات القصر أعنصرھي 
عن قیمة عند زیادة التیارفي المنصھرة السلك الداخليوتفتح الدارة نتیجة انصھار 

.محددة خالل زمن مناسب
تیار اسمي مصممة لتفصل عندوتكونأھمیة كبیرة في مراكز التحویلوللمنصھرات

تصمم و٠قبل زیادة الحملالسلك الداخليبحیث ینصھرقیم عیاریة لھا و،محدد
وعادة یتم تزوید المراكز بعدد من مادة ذات نقطة انصھار منخفضة أسالك المنصھرات

من األخطاء وھذاتعویضھا بسلك خارجي  مالستبدال وعدل( مناسب من المنصھرات
)في الكابالتإلى حدوث الحرائقوالمؤدیة التي تزید من الخطورة  في مراكز التحویل الشائعة

ألن أي تسریب كھربائي بسیط إلى عدم تسرب المیاه إلى داخل المركزوفي مراكز التحویل األرضیة یجب االنتباه 
أجل سھولة التنقل داخل أن تكون التمدیدات والكابالت ضمن مجاري مخصصة لھا من و،خطیرةسیؤدي إلى نتائج 

.ركز أثناء عملیات الصیانةالم
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:لوحات توزیع المنخفضقواطع والحجرة

فصل وھي مسؤولة عنشبكة التوتر المنخفض ل أحد عناصر منظومة تشك
أعطال وأالشدةاألحمال والحمایة من زیادة ووصل التغذیة الكھربائیة عن

القصر

قد تنجم األخطار داخل لوحات التوزیع نتیجة الومیض الناتج عن عملیات 
لذا یجب أن تكون لوحات التوزیع معزولة عزًال تامًا للقواطع الفصل والوصل 

یجب أن تكون األرضیة من مادة عازلة لیقف علیھا من یقوم باستخدام ھذه و
العدد المناسبة عند القیام بعملیات الفصل وأن یتم استعمال األدوات واللوحات 

إلى شبكة )الشاسیھ(بوصل الھیكلكما یجب تأریض اللوحة الوصل و
.التأریض الرئیسیة 

یجب االنتباه عند وسمیةااللوحة العلىمكتوب التیار االسمي وV 500توتر یجب أن یتحمل قاطع لوحة التوزیع 
وارتداء القفاز العازل  ووضع النظارة الواقیة من الشررفصلھ بالید الیمنىووصل القاطع بالوقوف على یساره وفصل 

.السالمةعدم الوقوف أمامھ حرصًا علىو

وضعیة الفصل القھري عند وضعھ على :عدة وضعیات ھيلقاطعلذراع اكما یوجد 
( القاطع تكون ذراع أما عندما ھذا یعني أنھ یوجد عطل في الشبكةوالمنتصف 

ال وعمال على الخط  وجود فھذا یعني فإنھ یمنع إعادة التیار الكھربائي ) لألسفل 
ضع ویجب و(التجھیزات  سالمة واطع لحمایة العمال یحق ألي كان أن یعید وصل الق

في اللوحة أكثر من قاطع أحیانًایوجد.على القاطع) ممنوع الوصل-لوحة تحذیریة 
.وتوزیعھاالمخارجوحسب عددمحولة الاستطاعة حسب وذلك 

:FUSESالمنصھرات

الحمولة الزائدة وحمایة من التیارات الزائدة الناتجة عن دارات القصر أعنصرھي 
عن قیمة عند زیادة التیارفي المنصھرة السلك الداخليوتفتح الدارة نتیجة انصھار 

.محددة خالل زمن مناسب
تیار اسمي مصممة لتفصل عندوتكونأھمیة كبیرة في مراكز التحویلوللمنصھرات

تصمم و٠قبل زیادة الحملالسلك الداخليبحیث ینصھرقیم عیاریة لھا و،محدد
وعادة یتم تزوید المراكز بعدد من مادة ذات نقطة انصھار منخفضة أسالك المنصھرات

من األخطاء وھذاتعویضھا بسلك خارجي  مالستبدال وعدل( مناسب من المنصھرات
)في الكابالتإلى حدوث الحرائقوالمؤدیة التي تزید من الخطورة  في مراكز التحویل الشائعة

ألن أي تسریب كھربائي بسیط إلى عدم تسرب المیاه إلى داخل المركزوفي مراكز التحویل األرضیة یجب االنتباه 
أجل سھولة التنقل داخل أن تكون التمدیدات والكابالت ضمن مجاري مخصصة لھا من و،خطیرةسیؤدي إلى نتائج 

.ركز أثناء عملیات الصیانةالم
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:إجراءات األمن الصناعي يف مراكز التحويل-٢-٣
حویلیمنع دخول أي عامل بمفرده إلى مركز الت.
  لضمان التنفیذ األمثلعلى رئیس الورشة وضع خطة مسبقة لتنفیذ العمل المطلوب ومناقشتھا مع المجموعة.
 والتأكد من صالحیتھایجب على رئیس الورشة  تفقد مواد الحمایة  الفردیة الجماعیة  المتوفرة مع الورشة.
 الماء إن أمكن وفي حال ) نضح (عند مالحظة تسرب للمیاه في أرض المركز یجب الحذر واالنتباه والعمل على

)سم٣٠ال تتجاوز (العازلة والسیر بخطوات قصیرة تعذر ذلك یجب ارتداء الجزمة
عن منطقة العملیجب فصل التوتر.
یجب التأكد من فصل التوتر بواسطة كاشف التوتر.
 فني وذلك بوصل الخط المشترك لبواسطة جھاز التأریض  وفق التسلسل  ایجب تأریض منطقة العمل من الطرفین

.ومن ثم وصل بقیة الفازات) بشكل جید ( األرضي إلىلجھاز التأریض 
 استخدام العدد واألدوات المعزولةیجب.
ب ارتداء القفازات العازلةیج.
ارتداء القبعة الواقیة للرأس.
 الموضوع تحت التوتر  بألواح عازلة               عند العمل على جزء من لوحة توزیع المنخفض  یجب عزل الجزء

.)إن أمكن ( 
 على سالمة الدخول الى العمل  یجب تنظیف موقع العمل من مخلفات عملیة الصیانة  وذلك حفاظًاعند االنتھاء من

.للورشات في المرة القادمةالمركز 
یجب تأمین اإلنارة الكافیة لمنطقة العمل.
  وعن المسؤول األول واألخیر عن سالمة عناصر الورشة ) حسب الحال –المجموعة وأ( یعتبر رئیس الورشة

.حسن تنفیذ العمل المطلوب
 وذلك في السجل الخاص بمراكز التحویل )طوارئ–صیانة ( یجب تدوین األعمال التي تمت من قبل الورشة

تغییر مصادر تغذیة / وبشكل خاص - لسھولة  االطالع على الحالة الفنیة للمركز في عملیات الصیانة القادمة  
./جدیدة رج مخاومصادر أإضافةوالمركز  أ

 إعالم الدائرة المختصة عن أي مالحظات  تتعلق بضمان استثمار المركز  بالشكل األمثل  وتسھیل عملیات الصیانة
المركز في حال إلىمن تسرب المیاه -تأمین التھویة الجیدة للمركز  –إنارةتركیب أجھزة (  مثال ذلك القادمة 

.)البناءوكان مركبا في قب
 بالقفل الموحد المعتمد من الشركة واإلبالغ عن المراكز التي بحاجة إلى تركیب أقفال قفل األبواب بشكل محكم

.جدیدة أو صیانة
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الفصل الرابع

التوتر املنخفض إجراءات األمن الصناعي على شبكات خطوط
:قاعدة عامة

ال یجوز ألي عامل البدء بتنفیذ العمل قبل تلقي -
.رئیس الورشةوأالمباشر

حتـت التـوتر علـى العمل قواعد عامة عن اإلجراءات الفنية التي تؤمن السالمة عند -١-٤
:نخفضشبكات خطوط التوتر امل

،
خطوط التوتر المنخفض على أ

:ام مثل ھذه األعمال المحفوفة بالخطر المتطلبات التالیةیلق

 تضمن عدم إمكانیة وجود أي من األاتخاذ إجراءات كافیة قبل العمل
.ات العملم الفرد العامل علیھا بأي من وضعیجس
 التأكد من صالحیتھا للعملالعازلة و)ذیة والقفازات والخوذ األح(استخدام معدات الحمایة الشخصیة المناسبة.
 المعزولة بشكل جید) قطاعة  –بانسة –مفك ( استخدام العدد واألدوات.
خشبیة وأ( بألواح عازلة  جمیع األجزاء المعدنیة واألوساط األخرى الناقلة للتوتر الكھربائي عزل(.
و

.عطي التصریحھذه اإلجراءات یحددھا م)عواصف ـ أمطار ( وقوع حوادث عرضیة 
یجب توزیع مسؤو

.على أن یتمتع منفذ العمل بالخبرة الجیدةالذین یجب أال یقل عددھم عن اثنین العمل والعاملین 
 من أي خطأ یمكن أن یقع بھأن یقوم أحد العمال بمراقبة العامل الذي یعمل تحت التوتر لتحذیره.

:عند تنفيذ األعمال بعد القطع الكلي للتوتراإلجراءات الفنية-٢-٤
.تنفیذ كافة عملیات الفصل الضروریة لعزل التجهیزات المطلوب العمل علیها.١
و.٢

.الوصل
بواسطة كاشف التوتر .التوترمنطقة العمل منوخلالتأكد من .٣
.تركیب الحواجز واألشرطة التحذیریة.٤
.....)انتبھ الورشة تعمل، الخط محجوز(تعلیق اللوحات التحذیریة المناسبة.٥
.وصل األرضي المتنقل بالتجھیزات الموضوعة في الصیانة باألرضي العام.٦
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:الصعود على األعمدة اخلشبية-٣-٤
یجب على العمال قبل الصعود على العمود تفقده بشكل جید والتأكد من أنـھ سیتحمل العامل والعدة الالزمة ، - ١

.كما یجب تفقد القاعدة والتأكد من سالمتھا

اإلجراءات المناسبة لتثبیت العمود وتدعیمھ إذا ظھرت أیة عالمات على عدم صالحیتھ یجب اتخاذ كافة - ٢
.وثباتھ وتعتبر المثبتات في ھذه الحالة جزءا من العمــود

.انكسارهودون اتخاذ االحتیاطات الالزمة التي تمنع وقوع العمود أاقل عن األعمدة القدیمة یمنع فك النو- ٣

تعتبر كافة الخطوط المركبة على األعمدة تحت التوتر إال في الحاالت التي تم فیھا فصل الخط كلیا وتفریغھ - ٤
.وتأریضھ

نزول أكثر من عامل واحد بنفس الوقت على العمود ، بل یجب أن یكون العامل األول مكانھ ویمنع صعود أ- ٥
.ض عند تسلق العامل الثاني للعمودعلى األروعلى العمود أ

.أن یلمس أحدھم األخر بشكل مباشرالعاملون على نفس العمود أن یتجنب یجب - ٦

أثناء وجود العمال على العمود یتم تنفیذ العمل على ناقل واحد فقط حتى االنتھاء منھ ثم یتم البدء بتنفیذ العمل - ٧
.على ناقل آخـــر

الوصل من نقطة واحدة فقط والفك أوضع وصالت على الناقل نفسھ فیجب أن یتم وإذا تتطلب العمل نزع أ- ٨
ومن ثم یتم استكمال العمل في النقطة الثانیة مع أخذ كافة االحتیاطات لعدم تالمس طرف الوصلة مع النواقل 

.األخرى

كافة وسائط یجب على العامل قبل صعوده على العمود التأكد من أنھ یحمل العدة الالزمة كاملة وتم ارتداء- ٩
الحمایة والسالمة الالزمة وبحوزتھ كافة معدات األمن الصناعي والتي تم اختبارھا والتأكد من مناسبتھا للعمل 

.وقفازات العملقیة للرأس اومنھا توفر مھماز التسلق المناسب وارتداء القبعة الوقبل المباشرة بالعمل 
العاملین علیھ ویجب على العاملین الموجودین على عدم وقوف العمال بالقرب من العمود عند تسلق أحد-١٠

.األرض ارتداء القبعات البالستیكیة الواقیة للرأس
.منع سكان المنطقة من االقتراب وتسییج منطقة العمل باألشرطة التحذیریة-١١
.التأكید على العمال بتثبیت قشاط الخوذة-١٢

كبیر اقیة والقفازات یعرض العامل لخطرعدم استخدام القبعة الواالستخدام الصحیح لوسائل الحمایة الفردیة 
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:تعليمات األمن والسالمة  لعمال تركيب العدادات-٤-٤
 الخشبیة والحدیدیة عند الصعود على األعمدة كورة أعالهالمذالتعلیمات إتباعیجب
 یجب ارتداء القبعة الواقیة للرأس  والقفازات المناسبة
م الساللم المعزولة یجب استخدا
  عند الصعود على رافعة وفق متطلبات العمل  یجب استخدام حزام األمان وربطھ في سلة الرافعة بخطاف

وارتداء القبعة الواقیة للرأس مناسب  
 المسؤول األول عن سالمة عناصر الورشة ) المجموعة وأ( یعتبر رئیس الورشة
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الفصل اخلامس

الكهربائي على جسم اإلنسانأثر التيار 
في عند قیام العامل بأعمال مختلفة في المنشآت الكھربائیة فإن أي خطأ :أسباب اإلصابات الكهربائية-١-٥

:ناتجة عن األسباب التالیة اإلصابات الكھربائیةوأغلب التنفیذ یمكن أن یؤدي إلى حوادث مؤسفة 
لةغیر معزوخطوط للتیار الكھربائيولمس أجزاء ناقلة أ.١
الخطوط الكھربائیة التي یقوم العامل بإصالحھا والجھاز أولة  أعدم قطع التیار الكھربائي عن اآل.٢
اللوحات التي یقومون بالكشف علیھا والكھربائیة والتوصیالت في األجھزة أاتجھل العالمین بالدار.٣
لوحات تدل على قطع التیاروصل التیار الكھربائي لموقع العمل عن طریق الخطأ وعدم تعلیق .٤
استعمال أدوات غیر معزولة بشكل جید .٥
عدم استخدام العامل أجھزة الوقایة الالزمة.٦
الت والمعدات الكھربائیة بشكل جید عدم تأریض اآل.٧

ات و
،العاملقد یصابوخفیفة أكرعشة 

٠معرضًا للوفاة إذا لم تبذل جھود سریعة إلنقاذ المصاب

واص امن الضروري اإلسراع في تخلیص األشخلذا التعرض للكھرباء
الحروق ودرجتھا تتعلق بالزمن الذي یتعرض فیھ المصاب للتیار الكھربائي

0.25زمن مروره في الجسم  .تأثیرات خطرة على عضلة القلب ،فأكثر/ ثانیة/

ة وتبعًا لفروق المقاومة التي تبدیھا األنسجة بشكل كبیر على مدى خطورة اإلصابالتیار في الجسممسار یؤثركما 
منخفضة فإن التیار سوف ینتقل بشكل عشوائي خالل األجھزة الناقلة للدم والسوائل واألنسجة األخرى الخالیا للتیار و

المراكز العصبیة والدماغ إلى وأین ویشكل مرور التیار خالل األجھزة الحساسة مثل القلب والرئت،المقاومة الكھربائیة
بینما یشكل مرور التیار في أجھزة أخرى مثل األطراف السفلیة خطورة أقل أھمیة  ،توقف عمل القلبووقف التنفس أ

بین القدمین _ بین ید واحدة والقدمین _ بین الیدین بشكل مستقل _ بین الیدین والقدمین _ بین الرأس واألطراف (
)بشكل مستقل 

جھودًا محدودة التأثیر على الصحة والحیاة في حال / 42V/ وجھة السالمة المھنیة تعتبر الجھود األدنى من ومن
نتیجة لتأثیرھا على أما الجھود األكبر من ھذا المستوى فتعتبر ذات تأثیرات خطرة ،عدم توفر عوامل أخرى خطرة

.انھیار المقاومة النوعیة للجلد
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:املرافقة حلوادث التعرض للكهرباءأهم التأثريات-٢-٥
مرار المحافظة على عمل القلب والتنفسبدون فقد الوعي مع استوأ/مع المعرضةالتقلص التشنجي للعضالت.
التنفسوأ/المترافق مع اختالل وظائف القلب للعضالت المعرضة الحادالتقلص التشنجي.
 المترافق مع فقد وعي وتعطل وظائف القلب والتنفسي الحاد لعضالت الجسمالتشنجالتقلص.
 تمعدن الجلد–ندبات –حروق وخروج التیار على شكل تخرب في أنسجة الجلد المعرضة لمرور.
 الخالیا العصبیة–العظام –األجھزة الحیویة الداخلیة مثل األوعیة الدمویة خالیاتبدل في أنسجة ووأتخریب.
التنفس یمكن أن یؤدي إلى الوفاة الفوریة للمصابواختالج شدید في عمل القلب واضطراب أ.

)  ید –ید (لدى مرور تیار الحادث الرئیسي خالل تیار ضویة تبعًا لمستوى شدة فعل العالردود وضح الجدول التاليی

ردود الفعل و التأثير  )ميلي أمبير (شدة التيار 
العتبة الدنيا لإلحساس بالتيار ١

شعور بأمل يف األصابع وعظام اليدين ويستطيع املصاب ختليص نفسه ١٠-٨
فقد السيطرة جزئياً على عضالت اليد والذراع –صدمة مؤملة ١٥- ١١
صدمة مؤملة مع فقد السيطرة كلياً يف التخلص من  تأثري التيار ٢٠- ١٦
أمل مع تقلص شديد يف العضالت يشمل عضالت األطراف والصدر مؤدياً إىل ٥٠- ٢١

صعوبة يف التنفس تزيد بزيادة زمن التعرض  
القلب ميكن أن يؤدي إىل وفاة سريرية مباشرة و اختالل شديد يف عمل الرئتني ١٠٠- ٥١
اضطرابات شديدة يف عمل القلب والتنفس تؤدي إىل الوفاة الفورية للشخص ٢٠٠- ١٠١

املصاب  
اختالج شديد ومباشر على عضلة القلب يزيد تأثريها بزيادة زمن التعرض ألكثر ٢٠٠٠-٢٠٠

ظهور حروق جلدية شديدة يف مناطق دخول وخروج التيار من اجلسم –من ثانية 
يكون التأثري مباشرة و أمبري عادة إىل حدوث اختالج 5رب من ال يؤدي التيار أك٥٠٠٠أكرب من 

دون شلل تنفسي و على القلب 
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:الكهربائيةاملساعدة الطبية للمصابني بالصدمة -٣-٥

:المصاب إلى ما یليسعافإیجب االنتباه أثناء بدایة 

یؤدي إلى انكماش أصابع الید وإمساكھا أن الصدمة الكھربائیة تؤدي في معظم األحیان إلى تقلص العضالت مما –١
.للناقل الكھربائي إلى صعوبة تخلیص المصاب منھ

٢–
.الكھربائیة وبالتالي یعرض حیاتھ للخطر

.المصاب

المصاب عن إذا لم تتوفر اإلمكانیات السریعة لفصل التیار الكھربائي عن المصاب فیجب اتخاذ التدابیر الالزمة لعزل
.النواقل

:V 1000التدابیر الالزمة لعزل المصاب في الشبكات ذات التوتر أقل من   

وو-١
ووالحبـــال أ

.ألنھا ناقل جید للكھرباء

االبتعاد عن األجزاء المعدنیة المحیطة بالمصاب ألنھا تشكل ناقال جیدا -٢
.للكھرباء وتعرض اآلخرین لإلصابة

وبلف مندیل أوتخلیص المصاب بجره من ثیابھ إذا كانت غیر رطبة أ-٣
.حبال حول الید بدون مالمستھا وسحبھ بواسطتھاووشاح أ

٤-
( و

).أي عندما یعـزل المنقذ نفسھ بشكل جید

ات ووفي حاالت الضرورة یمكن قط-٥
.یجب في ھذه الحالة قطع كل سلك من األسالك على حدهو) فأس ، بلطة ،قطاعة كابالت( قبضات معزولة 

:V 1000التدابیر الالزمة لعزل المصاب في الشبكات ذات التوتر أكبر من

. .والعصيألحذیة مایة المعزولة كالقفازات وایجب استعمال وسائط الح-١
.النواقــل الموضوعة تحت التوتــــروبھدف عزل المصاب عن األرض أ

٢-
على الخط مع المراعاة ؤرضسلك م، یتم ذلك بإلقاء 

.جسم المنقذوالتأریض لجسم المصاب أمن مالمسة سلـــك 
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:بوفي جمیع األحوال یج
اتخاذ كافة االحتیاطات لمنع سقوط المصاب عند وجوده على ارتفاعات –آ 

.عالیة

تأریض السلك المستعمل إلجراء دارة القصر ومن ثم إلقائھ على الناقل –ب 
.المطلوب تأریضھ

وفق مس للمصاب فقط  یجب وحسب اإلمكانیة تأریض الناقل المال–ج 
ض  وھي البدء بوصل الناقل المشترك لجھاز التأریتسلسل مراحل التأریض 

(ومن ثم تأریض الناقلجسم البرج  بعد تنظیفھ إلىولى وتد التأریض أإ
.)النواقل 

.وذلك لمنع عودة التوتر علیھا ولتفریغ الشحنات الممكن ظھورھا  إذا كانت سعات الخط كبیرة

:بالتیار الكهربائي والمساعدة الطبیة األولیةاإلصابة 

:یتعرض المصاب بالتیار الكھربائي بغض النظر عن النتائج األخرى كالحروق مثال إلى أحد الحاالت التالیة

.فقدان الوعي وعودة المصاب إلى وعیھ بعد الصدمة–١

.مع استمرار التنفس وعمل القلب) اإلغماء ( فقدان الوعي –٢

.ف التنفس والقلبتوق–٣

.وتختلف المساعدة الطبیة األولیة للمصاب حسب الحاالت المذكورة أعاله

:المساعدة الطبیة األولیة للمصاب الذي عاد وعیه بعد الصدمة الكهربائیة

.بدون إزعاج وتبعد عنھ كافة العناصر كي یتاح لھ استنشاق الھواء بشكل جیـــدبھدوء 

ویجب مراقبة تنفس المصاب وعمل قلبھ حتى وصول الطبیب ، یمنع على المصاب التحرك أ
.بمتابعة عملھعدم ظھور عالمات سیئة بعد اإلصابة ، ویترك للطبیب وحده فقط تقدیر حالة المصاب والسماح لھ 

:المساعدة الطبیة األولیة للمصاب فاقد الوعي والذي یستمر تنفسه وعمل قلبه

.یتاح لھ استنشاق الھواء النقي ، ویؤمن لھ الھدوء التام

.ومن الضروري ریثما یصل الطبیب تمسید جسم المصاب ورش الماء علیـھ وتنشیقھ قطنة مبللة بمحلول النشادر

.المساعدة الطبیة األولیة للمصاب الذي توقف تنفسه وتوقف قلبه عن العمـل

الحیاة للمصاب ھي الفترة التي ال یزید فیھا إلعادةأن الفترة المضمونة جب أن یتم ذلك بسرعة كبیرة ،  إذللقلب  ، وی
.دقائق٥–٤توقف القلب عن 
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ال یمكن اعتبار المصاب میتًا إال.اإلسعافات األولیة الالزمة
و

.الطبیب الذي یعود لھ فقط تقریر حدوث الوفاة

:التنفس االصطناعـــي

وو–١
.التنفس لدیھم تدریجیا وذلك بغض النظر عن أسباب ذلك

٢–
. .وبعد إخراجھ من الماء ، أوالكھربائي أ

.وصول الطبیبوبإجراء التنفس االصطناعي بدون توقف حتى تحسن المصاب أ

:تتم عملیة التنفس االصطناعي بإحدى الطرق التالیة–٣

فم–فم –طریقة –آ 

أنف–طریقة فم –ب 

من قبل المنقذ ودفعھ في رئة المصاب ووتعتمد كلتا الطریقتین على أخذ الھواء من الج
.، وتدل حركة القفص الصدري على صحة إجراء التنفس االصطناعي

:لكي تتم عملیة التنفس االصطناعي بشكل سلیم یجب–٤
.نزع األلبسة التي تعیق التنفسوتمدید  المصاب على ظھره ، وفك أ–أ

مجرى التنفس تحریر مجرى التنفس وذلك بإرجاع الرأس إلى الخلف قدر المستطاع ورفع  الرقبة بحیث یصبح –ب
.)١الشكل رقم ( وضع أحد ذراعیھ و، ویمكن لھذا الغرض وضع األلبسة تحت رقبة المصاب أومفتوحًامستقیمًا

ویضع فمھ بإحكام على فم المصاب وینفخ فیھ بعد أن یغلق أنفھ لتأمین عمیقًایفتح فم المصاب ویأخذ المنقذ نفسًا–ج
قطعة قماش على فم المصاب قبل نفخ الھواء وب ، یفضل وضع محرمة أدخول أكبر كمیة من الھواء في رئة المصا

.)الدلیل الوحید على صحة إجراء عملیة التنفس وان انتفاخ القفص الصدري ھ( .فیھ

.بعد نفخ الھواء في رئة المصاب یبعد المنقذ فمھ عن فم المصاب لیسمح بطرد الھواء الموجود في الرئة ذاتیا–د
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–١٥مرة في الدقیقة وما یعادل ) ١٢–١٠( ثواني أي ما یعادل ٦–٥ء بشكل دفعات مرة كل یتم نفخ الھوا–ھـ
.مرة في الدقیقة لألطفال ١٨

–و
) عند الشھیق ( الھواء في ھذه الحالة عند تنفس المصاب لتنفس المتزن والعمیق ، ویتم نفخذلك حتى عودة ا

:مالحظات

ووویجب تنظیف فم المصاب إذا تبین وجود دم أ–آ 
.رأسھ إلى أحد الجوانب

–ب 

و، أ) ٢( 
الداخل وتحریك الفك من

–ج 
.إغالق فم المصاب بالید عند النفخ

:مساج القلب الخارجي

فس یجري مساج القلب الخارجي للمصابین الذین توقف قلبھم عن العمل وذلك باإلضافة إلى إجراء التن-١
.في العنقانعدام النبض في الشریان االصطناعي ، ویتم التأكد من توقف القلب من

یتم مساج القلب عن طریق الضغط على المنطقة التي یقع خلفھا القلب من القفص الصدري ویتم ذلك على الشكل –٢
:التالي

أرض قاسیة ، ویفك عنھ القمیص واألربطة وكل ما یعیق التنفس وإجراء ویمدد المصاب على لوح خشبي أ–آ 
وذلك لتأمین سریان الدم من الجزء السفلي من الجسم إلى ) م ٠،٥( المساج ،ویفضل رفع قدمیھ إلى ما یقارب ال 

.القلب

یسار المصاب بحیث یمكنھ ویجلس المنقذ بشكل مناسب على یمین أ–ب 
شكل جید  االنحناء على المصاب ب

یحدد مكان الضغط على القفص الصدري على بعد إصبعین من أسفـــل عظم –ج 
القص  أن الضغط في غیر ھذه المنطقة یؤدي إلى مضاعفات سیئة ، فإذا كان مثال 
في أعلى القفص الصدري فانھ سیؤدي إلى انكسار في العظام ، وإذا كان في 

.األسفل سیؤدي إلى ضغوط إضافیة على الكبد

یدیھ ویضع الجزء الخلفي من راحة الید األولى في المنطقة یفتح المنقذ كلیًا–د 
المحددة للضغط ، ومن ثم یضع الید  الثانیة على الید األولى بحیث یكون الكفان 

نبسطین واألصابع ملتصقة ببعضھا متعامدین ویجب الحفاظ على كلتا الیدین م
.)٣الشكل رقم (
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–٣یتم الضغط على دفعات متعددة بحیث ینخفض الجزء السفلي للقفص الصدري في كل ضغطة إلى عمق –ھـ 
.سم لألشخاص البدینین٦–٥وسم لألشخاص نحیلي الجسم ٤

انخفاض معدل عن ذلك غیر ورتین كل ثانیة للصغار أیجب أال یقل معدل الضغط عن  مرة كل ثانیة للكبار وم–و
.كاف لسریان الدم

إزاحتھا عن المكان المحدد ویستمر الضغط لمدة نصف ثانیة ثم ترفع الید ببطيء ومرونة وبدون إبعادھا أ–ز 
.للضغط

خص واحد من قبل شوإجراء مساج القلب والتنفس االصطناعي یمكن أن یتم من قبل شخصین وھذا األفضل أإن–٣
:وذلك على الشكل التالي

.دقائق) ١٠–٥( یقوم األول بإجراء التنفس االصطناعي والثاني بإجراء مساج القلب ویتناوبان العمل كل –آ 

د كل نفخ للھواء في یتم التنسیق بین الشخصین بشكل جید بحیث یتم الضغط على الصدر خمس مرات بع–ب 
) ١٥(وإذا تبین أن صدر المصاب ال یتحرك فانھ یجب إجراء نفختین متتالیتین للھواء في الصدر یلیھما الصدر ،

ضغطھ على الصدر، وال یجوز إجراء عملیة المساج والتنفس بنفس الوقت ألن عملیة الضغط على الصدر تعیق 
.عملیة التنفس

مساج القلب فان علیھ أن یقوم بالنفخ مرتین في نفسھ یجريوإذا كان الشخص الذي یجري التنفس االصطناعي ھ–٤
.ضغطة) ١٥(وصدر المصاب ومن ثم علیھ القیام بخمسة عشر عملیة ضغط على الصدر وتكرار ذلك عملیتي نفخ 

ثانیة ، فإذا ٣–٢للتأكد من عودة القلب إلى عملھ الطبیعي ینبغي التوقف عن إجراء المساج كل دقیقة لمدة –٥
ناء التوقف فھذا دلیل على عمل القلب الطبیعي وإذا لم تظھر حالة وجود النبض أثناء التوقف فیجب استمر النبض أث

.االستمرار بالمساج فورًا

یجب االستمرار في عملیة التنفس االصطناعي ومساج القلب حتى وصول الطبیب ویمكن التوقف بعد ظھور –٦
الشھیق ( دقائق ، ویتم خالل ھذه الفترة نفخ الھواء في اللحظة التي یتنفس فیھا المصاب ) ١٠–٥( الحیاة ب عالئم

:وكذلك یمكن التوقف عن تقدیم المساعدة للمصاب فقط في الحالة التي تظھر فیھا عالمات الموت وھي) 
ة من إجراء التنفس االصطناعي ومساج عدم وجود حركة تنفس طبیعیة عند المصاب بعد مدة تزید عن الساع-أ

.القلب 

.عند التوسع المفاجئ لحدقة العین دون أن یتغیر وضعھا وذلك بغض النظر عن المدة التي انقضت على إنقاذه-ب
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امتةــــاخل
:يتطویر األمن الصناعاقتراحات 

وفاة وأعجزإلىالحاالتمن العدید التي تتكرر بشكل دائم وتؤدي في لكھرباء األسباب الرئیسیة لحوادث اإن 
:وكما ذكرنا سابقًا  یمكن تلخیصھا بالنقاط التالیة،العامل 

 عدم إتباع تعلیمات األمن الصناعي
التسرع في تنفیذ العمل
  الخبرة الطویلة ( الثقة الزائدة بالنفس(
 إداريعند تحدید مكان العمل  بقرار (الصناعي  قبل المباشرة بالعمل دورات فنیة ودورات األمنإتباععدم(

مختلف تأھیلبرامج خاصة تكفلللعاملین في قطاع الكھرباء المعتمدة خطط األمن والسالمة المھنیةیجب أن تتضمن 
ظروف العمل المختلفة في قطاع لوالتدریب المستمر والمالئم فئات العاملین بمستویات متقدمة من المعرفة والخبرة 

.الكھرباء 

:ويتم ذلك من خالل

.تقني وفنيوتدریبھم بشكل العمل لدى العمال من خالل الدورات التأھیلیة المستمرة تنفیذ رفع سویة -١
عدم تكلیف العاملین باألعمال الفنیة إال بعد خضوعھم لدورات تأھیلیة فنیة بما یناسب مجال العمل الذي سیكلفون -٢

.بھ
قبل حصول العامل على ) فني ( النقل من مكان عمل إلى مكان جدید وبالعمل أعدم صدور أي قرار بالتكلیف -٣

.یعتبر ھذا من ثبوتیات قرار تحدید العملو،وثیقة تثبت خضوعھ لدورة أمن صناعي مناسبة لمكان عملھ
حمایة عن المسؤول األول ووھ.دور رئیس الورشة في موقع العمل بما یخص حمایة العاملینوالتأكید على أھمیة -٤

والتأكد من صالحیتھا دة مع الورشة عن تفقد مواد الحمایة الفردیة والجماعیة الموجووسالمة عناصر الورشة و
وقبل المباشرة بالعمل 

التي لم یحصل معھا وي للورشات الملتزمة بتطبیق قواعد األمن الصناعة خاصومكافآتاقتراح نموذج حوافز-٥
.إنتاجل اأبطضمن م ھوترشیحبشكل سنويأي حادث و

.ء مختلف األعمال في كافة المنشآتتأمین أجھزة الحمایة الحدیثة والمناسبة ألدامتابعة -٦
.إضافة إلى صیانتھا وحفظھا بصورة مالئمةاألمن الصناعيوتجھیزات معداتالحفاظ على-٧
تعزیز معرفة العاملین بطرق تقدیم اإلسعافات األولیة والتقنیات المستخدمة في إسعاف المصابین بالصدمة -٨

.أوالصعق الكھربائي
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