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المقدمة

       تعتـرب الكهربـاء مـن مصـادر الطاقـة اليت جعلـت احليـاة أكـثر سـهولة ويسر ًا 
وبالرغم مــن الفوائــد الكثيــرة للطاقــة الكهربائيــة يف حيــاة الفــرد واجملتمــع 
إال أنهـــا تشـكل خطـورة علـى ســـامة األرواح واملمتلـكات، وقـد تكـون سـببًا 
رئيســـًا يف وقــــوع احلرائــــق واحلــــوادث اليت قــد تصــــل أحيانــــًا إىل الوفــاة ويف 
حــال إهمــال تطبيــق شــروط السامة أو عــدم االلتزام بالتعليمــات أثنــاء تنفيـذ 
األعمـال والرتكيبـات الكهربائيـة،  أو عنـد االسـتخدام اخلاطـئ لتلـك املنتجــات.
ــة  ــر الكهربائيـ ــواع املخاطـ ــتى أنـ ــن ش ــة عـ ــوادث النامجـ ــدد احلـ ــاع عـ إن ارتفـ
ميثـــل جـــرس إنـــذار وتنبيـــه ألخـــذ احليطـــة واحلـــذر يف األمـــور التاليـــة:

ــاء . 1 ــود البنــ ــدني وكــ ــاع املــ ــرتاطات الدفــ ــزام باشــ ــة االلت  أهميــ
ــاني. ــاء املبــ ــات إنشــ ــعودي يف عمليــ الســ

 عدم التهاون جبودة األجهزة والتوصيات الكهربائية. . 2
 إجراء الصيانة الدورية الوقائية ملنتجات الرتكيبات الكهربائية.. 3
ضرورة اختيار العمالة الفنية املدربة يف أعمال الكهرباء. . 4
ضـــرورة االنتبـــاه إىل زيـــادة االستهاك وخصوصـــًا يف فصـــل الصيـف . 5

أو الشـــتاء بســـبب الطلـــب املتزايـد علـــى التيـار الكهربـــائي واحلاجـة 
لذلـك.   املاسـة 

التمديــدات . 6 املعتمــدة يف  القياســية  واملواصفــات  باملعايــر  االلتــزام 
الكهربائيــة. والرتكيبــات 
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أخطار الكهرباء

    علــــى الرغــــم مــــن املنفعــــة العظيمــــة الــيت جننيهــــا مــــن اســتخدام 
الطاقــــّة الكهربائيـــة يف خمتلــف أوقــــات حياتنــا اليوميــــة ، إال أن عــدم 
أخــــذ احليطــة واحلــــذر يف اتبـــاع قواعــد الســامة ســــيعرض الشــخص 
إىل عواقـــب وخيمـــة ال ٌتمـــد عقباهـــا، وألهميـــة هـــذا املوضـــوع جيـب أن 
نقـوم بتوضيـح أهـم خماطـر الكهربـاء علـى الشـخص وعلـى اجملتمـع وهي 

كاآلتي: 
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     حيــــدث الصعــــق الكهربــــائي للشــــخص إذا قــــام بلمــــس أي 
جــــزء مــــن املوصــات املعدنيـــة املكشـــوفة احلاملـــة للجهد الكهربـــائي، 
وهـــذا النـــوع يسمــــى بــــ )التكهــــرب املباشــــر( وهــــو أخطــــر أنــــواع 
ــوف  ــلك مكشــ ــس ســ ــك: ملــ ــى ذلــ ــة علــ ــن األمثلــ ــرب، ومــ التكهــ
الكهربائيــــة.  األفيــــاش  داخــــل  مســــمار  إدخــــال  أو  مباشــــرة 
ــر  ــرب غ ــى بــــ )التكهــ ــرب يسمــ ــن التكهــ ــر مــ ــوع آخــ ــاك نــ وهنــ
املباشــــر( وحيـــدث هـــذا النـــوع مـــن التكهـــرب حتــى لـــو لـــم يتـــم ملـــس 
ــرب  ــل: التكهــ ــر، مثــ ــكل مباشــ ــوفة بشــ ــة املكشــ ــزاء املعدنيـ األجـ
عنــــد ملــــس هيــــكل معــــدني لغســـالة أو ثاجــة قدميـــة أو التكهـــرب 
الكهربـــائي. الســـخان  مـــع  املوصولـــة  امليـــاه  حنفيـــة  ملـــس  عنـــد 

أوال: أخطار الصعق 
الكهربائي
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ومــــن آثــــار الصعــــق الكهربائــــي علــــى جســــم اإلنســــان أنــــه قــــد 
يســــبب مــــا يلــي:

حـــروق خطـرة جـــدا يف اجلسـم 
قـــد تصـــل إىل الدرجـــة الثالثـة 
تعمـــل علـــى تلـــف األنســـجة 

ــد.  والعضات واجللـ

حاالت إغماء أو وفاة.

دفعـة قويـة للخلـف قـد تـؤدي 
بالشـخص إىل االرتطـام باجلـدار 
أو الوقـوع إذا كان علـى ارتفـاع 
عـالي أو السـقوط بشـدة علـى 

األرض. 

صدمة كهربائية مؤملة 
تعمل على شلل مؤقت 

للعضات.

وخفقــان  بالتنفــس  صعوبــة 
ــب. بالقل
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ثانيا: أخطار الحرائق ذات 
المنشأ الكهربائي

تعتبـــر احلرائـق الكهربائيـة واحـدة مـن أكثـــر أنـواع احلرائـق اليت أثقلـت 
كاهـل الدولـة نتيجـة لضخامـة حجـم اخلسـائر املاديـة والبشـرية، لـذا فهـذا 
النـوع مـن احلرائـق قـد تصـدر قائمـة سـجات وتقاريـر الدفـاع املدني، حيــث 
تشـيـــر اإلحصــاءات إىل أن العديــد مــن حــوادث احلرائــّق اليت تـم إطفاؤهـا 
والتعامـــل معهـــا كانـــت نامجـــة عـــن أســـباب كهربائيـــة كالتمــــاس 
الكهربــــائي والتحميــــل الزائــــد لألفيــــاش والتوصيــات الكهربائيــــة 
ــات  ــة للمواصفــ ــر  املطابقــ ــع غ ــة الصنــ ــات رديئــ ــتخدام املنتجــ أو اســ

واملقاييــــس وجيــدر بنــا اإلشــــارة هنــا إىل:
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    أهم مسببات احلرائق الكهربائية: 

أ( اســـتخدام املنتجـــات واألجهـــزة الكهربائيـــة رديئـــة الصنــع وغــر املطابقـــة 
للمواصفـــات واملقاييـــس العامليـــة واحملليــة. 

ب( سوء التمديدات والرتكيبات الكهربائية:

متديـــد أســـاك كهربائيـــة عـــرب األبـــواب أو النوافـــذ أو تـــت الســـجاد.
ــة  ــات الكهربائيـ ــتخدمة يف التوصيـ ــات املسـ ــات الكاب ــة مقاسـ ــدم مائم عـ

ــار بهـا. للتيـار املـ
عـــــدم إجـــراء الكشـــف والصيانـــة الدوريـــة علـــى التمديـــدات واألجهـــزة 

الكهربائيـة.
ــدة  ــل عـــ ــا كتوصيـــ ــوق طاقتهـــ ــة فـــ ــاش الكهربائيـــ ــل األفيـــ  تميـــ

أجهـــــزة كهربائيـــــة علـــــى فيـــــش واحـــــد.
عــــدم توصيــل اهليــــاكل املعدنية لألجهــزة الكهربائيــــة بســلك التأريـــض. 

األمـــــر الـــذي يـــؤدي إىل زيـــادة خماطـــر الصعـــق الكهربـــائي.
عـــــدم شـــــد وإحـــــكام نهايـــــة األســاك مبرابـــــط األفيـــــاش واملفاتيـــــح 
والقواطـــــع الكهربائيـــة ممـــــا يســـبب حـــدوث شـــــرر كهربـــائي يـــؤدي 

إىل مشـــــاكل كبيـــــرة.
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ملس األجهزة واملفاتيح الكهربائية واأليدي مبتلة باملاء.
نزع القابس من األفياش الكهربائية بعنف.

عدم فصل التيار الكهربائي أثناء إجراء أعمال الصيانة.
عـــدم فصـــل التيار الكهربـــائي عنـد مغـــادرة املـــنزل ملـدة طويلـــة كالسـفر 

والرحات الطويلـــة.
عـــدم االنتبـاه واحلـذر عنـد اســـتعمال األدوات الكهربائيـة يف املناطـق الرطبـة 

مثـل : ) احلمـام ـ  املطبـخ ـ املسـابح  ( 0

ج( عدم املعرفة بأساسيات الكهرباء واإلهمال وعبث األطفال:

د( إهمال أعمال الصيانة الدورية الوقائية:

عـــــدم صيانـــــة أو تبديـــــل األجهـــــزة 
ــة. ــة التالف ــات الكهربائي واملنتجـــ

عـــــدم مراجعـــــة األمحـــــال الكهربائيــة 
ــا  ــن مائمته ــد مـــ ــتمرار والتأكـــ باســـ

ــع واألســاك. للقواطـــ
عـــــدم إجـــراء الفحـــــص الـــدوري علـــى 

التمديـــدات واألجهـــزة الكهربائيـــة.
ماحظــة  عنـــــد  االكـــــرتاث  عـــــدم 
الرتكيبـــــات  مـــــن  شـــــرر  خـــــروج 
ــح  ــاش واملفاتيـــ ــة كاالفيـــ الكهربائيـــ

وغرهـــــا  الكهربائيـــة 
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كيف نتجنب أخطار 
الكهرباء؟

احـــرص علـى اختيـار منتجاتـك الكهربائيـــة بعناية فائقة، ومن شـركة معروفـة . 1
املصـــدر وذات ســـمعة طيبة وتهتـم بعمائهـا وخصوصـا خدمـــات الضمـان ما بعـد 

البيـع.
ال تقـم أبـدًا بإصاح األعطـال الكهربائية بنفسـك إذا لـم تكـن مؤها لذلك.. 2
عـــدم تشـغيل أكثر من جهـــاز كهربائي معـا على فيـش واحـد أو توصيلة واحـدة . 3

غـــر قـــادرة علـــى تمـل التيـــار الكهربـائي الكلـــي مثـال: تشـــغيل املكـواة 
واملكنســـة الكهربائية وجمموعـــة مـــن األجهـــزة الكهربائيـة معـــًا علـى فيـش 

واحد. 
عـــدم تشـــغيل جهـــاز كهربـــائي واحـــد كبـــر )ذو قـــدرة عاليـة( علـــى فيش أو . 4

توصيلـــة ال تتحمـــل التيار الكهربائي املســـحوب. مثال: تشـــغيل فرن كهربـــائي 
كبر باســـتخدام توصيلـــة صغرة.

اقـــرتب مـن املنتجـــات الكهربائية )كاألفيـاش مثا( واســـتمع إذا كان هنـاك أي . 5
أزيـز أو صـوت شـرر صـادر عنهـا، حيـث يعتـرب هـذا مبثابـة إنـذار مبكـر عـن تلـف 

املنتـج أو وجـود خلـل، ثـم قـم بالبحـث عـن السـبب أو قم بتبديـل املنتـج.
عـــدم توصيل خمفـــض اإلنــارة )الدميار( مـــع جمموعة كبرة من اللمبـــات تفـــوق . 6

قدرتـــه الكهربائيـــة املســـجلة عليـــه بالـــواط WATT   كمـــا جيـــب االبتعـــاد 
نهائيـــًا عـــن توصيـــل الدميـار مـــع ملبـات توفـــر الطاقـة أو مـراوح الســـقف أو بعـض 

ملبـــات الليـــد LED ألنهـا غيـــر خمصصـة لذلك. 
تأكـــد مـــن قـــوة التماسـك احملكمـــة بـني الفيـــش ورأس الفيـش، وذلـــك جتنبـًا . 7

لتوليد الشـــرر الكهربـــائي الـذي يـــؤدي إىل ارتفـاع درجـة احلـــرارة ونشـوب احلريـق. 
تأكـــد مـن عـدم ارتفـاع درجـــات احلـرارة بشـكل غيـر طبيعـــي علـى منتجـات . 8
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الرتكيبـــات الكهربائيـة، كالطبلـون واألفيـــاش واملفاتيـح إذ أن ارتفـاع احلـرارة 
بشـــكل عـالي  مؤشـــر على وجـود مشـــكلة جيب حلها.

تأكـــد مـــن جودة عـــزل األســاك والكابات وخصوصا اخلارجيـــة منها وخلوهـــا . 9
مـــن أي تشـــققات أو تلف، وقـــم بتفقدها باسـتمرار.

ــاش . 10 ــزل كاألفي ــارج املن ــة خـ ــات الكهربائي ــات الرتكيب ــتخدام منتج ــد اسـ عنـ
والطبالـــني، تأكـــد أنهـا مناسـبة لاســـتخدام اخلـارجي )املطـــري( لتفـادي حـوادث 

الصعـــق الكهربـــائي أو احلرائـــق ذات املنشـــأ الكهربـــائي
تفقـــد األفيــاش الكهربائية اخلارجية باســـتمرار )مثـــل أفيــاش الدينامو أو مفتـــاح . 11

اجلـرس( حيـث إنهـا تكـون أكـثر عرضـة للتلـف والتشـقق والتكسـر خصوصـا 
إذا كانـــت غر مناســـبة لتلـــك األجواء. 

يـــرجى نـــزع قابـــس األجهـــزة الكهربائيـــة مـــن األفيـــاش متاما بعـــد االنتهاء مـــن . 12
اســـتخدامها مثــل: اخلــاط الكهربـــائي وامليكروويف وفرامة اللحم وغرهـــا مـــن 
األجهـــزة وال تكتفـــي فقـــط بإطفـــاء اجلهـــاز نفســـه. وذلـــك لتجنـــب املخاطـــر 

الكهربائيـــة علـــى األطفـــال وعلـــى املمتلـــكات بشـــكل عــام.
احـــرص علـى وضـــع األجهـــزة الكهربائية مثـل احملـــوالت والشـــواحن يف أماكـن . 13

جيـدة التهويـة بعيـدة عـن املـواد القابلـة لاشـتعال مثـل الورق والسـتائر والسـجاد، 
واحـرص علـى عـدم تغطيتهـا بـأي عوائـق متنـع تربيدها وذلـك حفاظـا علـى عـدم 

ارتفـــاع درجـة حرارتها اليت تـؤدي إىل نشـوب احلريق. 
عنـــد اسـتبدال أحـــد منتجـات الرتكيبـات الكهربائيـة مثـــل األفيـاش أو املفاتيـح . 14

ــة وال  ــم الكهربائيـ ــس القيـ ــتبداهلا بنفـ ــد باسـ ــوزات تأكـ ــع أو الفيـ أو القواطـ
تكتفـــي  فقـــط  بالنظـــر إىل التشــابة بالشـــكل اخلـــارجي . 

تأكـــد مـن قيمـــة اجلهد الكهربـائي )الفولـــت V( ألي جهاز تريد شراءه إذ جيـب أن . 15
تكـــون مطابقـــة للجهـد الكهربـــائي يف أفيـاش املـنزل إمـا 220فولـــت أو 110فولـت 

وذلـك لتفـــادي حـدوث احلرائـق الكهربائيـة لألجهـزة واملنشـآت. 
تأكـــد أن لوحـــة التوزيـــع الكهربائيــة )الطبلـــون( بداخلهـــا مســـاحات كافيـــة . 16

لتمديـــد األســاك دون ازدحـــام حتــى ال تتســـبب بزيـــادة ارتفـــاع درجـــة احلـــرارة 
نتيجـــة التبـــادل احلـــراري بيـــن األســاك والقواطـــع. وجيـــب التأكـــد أيضــا مــن 

مقاســـات األســاك الصحيحـــة املوصولــة مع القواطـــع الفرعيـــة.
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تفاديـــًا ملخاطـــر الصعـــق الكهربـــائي، ينصـــح باســـتخدام قاطـــع احلمايـــة مـن . 17
 RCD  أو أفيــاش احلمايــة مــن التكهــرب RCBO ــدًة ــارات الزائـ التكهـــرب والتيـ
ــث  ــابح، حيـ ــات واملسـ ــابخ واحلمامـ ــل املطـ ــة مثـ ــق الرطبـ ــا يف املناطـ خصوصـ
يســـتطيع هـــذا القاطـــع أن يفصـــل بشـــكل حلظـــي عنـــد تعـــرض الشـــخص 
لصعـق كهربـائي. )بإمكانـك أن تسـأل البائـع أو الكهربـائي املختـص عـن هـذا 

املنتـج(. 
عنـد شـرائك للتوصيـات الكهربائيـة احـرص على قـراءة قيمـة التيار )أمبيـر A( أو . 18

)قيمـــة القـدرة WATT( املسـجلة عليهـا وذلـك ملعرفـة األمحـال القصـوى املمكـن 
تشـــغيلها عبـــر هـــذه التوصيلة. مثـــال: إذا كانـــت التوصيلـــة مكتـــوب عليهـا 
1500واط وقمنـا بوصـل السـخان املوضـح بالصـورة واملكتـوب عليه 2500واط، فهذا 

ســـيؤدي إىل حرق وانصهـــار التوصيلـة ومـن ثـم حريـق باملنزل ال قـدر اهلل . 
يـــرجى التأكـــد مـــن وجـــود نظـــام تأريـــض جيـــد وفعـــال يف البيـــت وذلـــك مـن . 19

أجـــل محايـة األشـخاص واملمتلـكات باملـــنزل وذلـك ألن التأريـض يقـوم بتفريـغ 
الشـحنات الكهربائية املتسببة باملخاطـر إىل األرض. حيـث يكـون سـلك التأريـض 
ذا اللونني األصفـــر مع األخضـــر موصـول مـع مجيـع األفيـاش يف الطـرف العلـوي مـن 

الفيـــش ثـم إىل الطبلـون ومـن ثـــم إىل حفـرة التأريـض يف املنـزل.
يـــرجى احلـرص علـــى تركيـب مانـع الصواعـق علـى أســـطح املنـازل يف املناطـق . 20

اجلبليـــة اليت تنشـط فيهـا حركـة السـحب الرعديـة وعـدم اخلـروج إىل املرتفعـات 
يف تلـك اللحظـات أو االقـرتاب مـن األشـجار أو األعمـدة، وذلـك ألن أي جسـم مرتفـع 
يكـــون عرضـــة لإلصابـة بالصواعـــق إلي تمـل طاقـة كهربائيـــة عاليـة جـدا 

تـرق وتدمـر كل مـا تصيـب.  
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