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تمهيد
تعتــر الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة الــي جعلــت احليــاة أكــر ســهولة ويســر، 
ــع  ــرد واملجتم ــاة الف ــ�ة  يف حي ــة الكهربائي ــرة للطاق ــد الكث ــن الفوائ ــم م وبالرغ
إال أنهــا تشــكل خطــورة علــى ســامة األرواح واملمتلــكات ، وقــد تكــون ســبب�ًا 
رئيســيا يف وقــوع احلرائــق واحلــوادث الــي قــد تصــل أحيانــًا اىل الوفــاة يف 
ــ�اء  ــات أثن ــزام بالتعليم ــدم االل ــامة أو ع ــروط الس ــق ش ــال تطبي ــال إهم ح
تنفيــذ األعمــال و الرتكيبــ�ات  الكهربائيــ�ة أو عنــد االســتخدام اخلاطــئ لتلــك 

ــات.  املنتج
إن ارتفــاع عــدد احلــوادث الناجمــة عــن شــى أنــواع املخاطــر الكهربائيــ�ة يمثــل 

جــرس إنــذار و تنبيــ�ه ألخــذ احليطــة و احلــذر يف األمــور التاليــة : 
أهميــة االلــزام باشــرتاطات الدفــاع املــدين وكــود البنــ�اء الســعودي يف 	 

عمليــات إنشــاء املبــاين.
عدم التهاون جبودة األجهزة والتوصيات الكهربائي�ة . 	 
إجراء الصيانة الدورية الوقائي�ة ملنتجات الرتكيب�ات الكهربائي�ة .	 
ضرورة اختي�ار العمالة الفني�ة املدربة يف أعمال الكهرباء .	 
ضــرورة االنتبــ�اه إىل  زيــادة االســتهاك و خصوصــًا يف فصــل الصيــف أو 	 

الشــتاء بســبب الطلــب املزايــد علــى التيــ�ار الكهربــايئ و احلاجــة الماســة 
لذلــك . 

االلزام باملعاير واملواصفات القياسية املعتمدة يف التمديدات والرتكيب�ات 	 
الكهربائي�ة.
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أخطار الكهرباء
ــة  ــتخدام الطاق ــن اس ــا م ــي جننيه ــة ال ــة العظيم ــن املنفع ــم م ــى الرغ عل
أخــذ  عــدم  أّن  إال   ، اليوميــة  حياتنــ�ا  أوقــات  مختلــف  يف  الكهربائيــ�ة 
احليطــة و احلــذر يف اتبــ�اع قواعــد الســامة  ســيعرض الشــخص إىل 
عواقــب وخيمــة ال حيمــد عقباهــا ، وألهميــة هــذا  املوضــوع جيــب أن نقــوم 
بتوضيــح أهــم مخاطــر الكهربــاء علــى الشــخص و علــى املجتمــع كاآليت : 

أواًل :  أخطار الصعق الكهربائي: 
مــن  جــزء  أي  بلمــس  قــام  إذا  للشــخص  الكهربــايئ  الصعــق  حيــدث 
املوصــات املعدنيــ�ة املكشــوفة احلاملــة للتيــ�ار الكهربــايئ، وهــذا النــوع 
يســى بـــ ) التكهــرب املباشــر (  و هــو أخطــر أنــواع التكهــرب , ومــن 
ــمار  ــال مس ــرة أو إدخ ــوف مباش ــلك مكش ــس س ــك : مل ــى ذل ــة عل األمثل

داخــل األفيــاش الكهربائيــ�ة .
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ــر ( و  ــر املباش ــرب غ ــى بـــ  ) التكه ــرب يس ــن التكه ــر م ــوع آخ ــاك ن وهن
حيــدث هــذا النــوع مــن التكهــرب حــى لــو لــم يتــم ملــس األجــزاء املعدنيــ�ة 
املكشــوفة بشــكل مباشــر، مثــل : التكهــرب عنــد ملــس هيــكل معــدين 
لغســالة أو ثاجــة قديمــة أو التكهــرب عنــد ملــس حنفيــة امليــاه املوصولــة 

مــع الســخان الكهربــايئ . 
ومــن آثــار الصعــق الكهربائــي علــى جســم اإلنســان أنــه قــد 

ــي :  ــا يل ــبب م يس

صدمة كهربائي�ة مؤملة تعمل على شل مؤقت للعضات . 	 
دفعــة قويــة للخلــف قــد تــؤدي بالشــخص اىل االرتطــام باجلــدار أو 	 

الوقــوع إذا كان علــى ارتفــاع عــايل أو الســقوط بشــدة علــى األرض . 
صعوبة بالتنفس و خفقان بالقلب . 	 
حاالت إغماء أو وفاة .	 
حــروق خطــرة جــدا يف اجلســم قــد تصــل إىل الدرجــة الثالثــة  تعمــل 	 

علــى تلــف األنســجة و العضــات و اجللــد . 
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ثانيا : أخطار الحرائق ذات المنشأ الكهربائي 
تعتــر احلرائــق الكهربائيــ�ة واحــدة مــن أكــر أنــواع احلرائــق الــي أثقلــت 
كاهــل الدولــة نتيجــة لضخامــة حجــم اخلســائر الماديــة و البشــرية , لــذا 
فهــذا النــوع مــن احلرائــق قــد تصــدر قائمــة  ســجات و تقاريــر الدفــاع 
ــق  ــوادث احلرائ ــن ح ــد م ــاءات إىل أّن العدي ــر اإلحص ــث تش ــدين ,  حي امل
الــي تــم إطفاؤهــا والتعامــل معهــا كانــت ناجمــًة عــن أســباب كهربائيــ�ة 
التوصيــات  و  لألفيــاش  الزائــد  التحميــل  و  الكهربــايئ  كااللتمــاس 
املطابقــة   غــر  الصنــع  رديئــ�ة  املنتجــات  اســتخدام  أو  الكهربائيــ�ة 

للمواصفــات و املقاييــس و جيــدر بنــ�ا اإلشــارة هنــا إىل:
أهم مسبب�ات احلرائق الكهربائي�ة  وهي : 

أ( اسـتخدام المنتجـات واألجهـزة الكهربائيـة رديئـة الصنع و غير 
المطابقـة للمواصفـات و المقاييـس  العالميـة و المحلية . 
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ب( سوء التمديدات و التركيبات  الكهربائية  : 

ــت 	  ــذ أو حتـ ــواب أو النوافـ ــر األبـ ــ�ة عـ ــاك كهربائيـ ــد أسـ تمديـ
ــجاد. السـ

عـــدم مائمـــة مقاســـات الكابـــات املســـتخدمة يف التوصيـــات 	 
الكهربائيـــ�ة للتيـــ�ار المـــار بهـــا.

عـــدم شـــد و إحـــكام نهايـــة األســـاك بمرابـــط األفيـــاش و 	 
ــ�ة  ممـــا يســـبب حـــدوث شـــرر  املفاتيـــح و القواطـــع الكهربائيـ

كهربـــايئ يـــؤدي إىل مشـــاكل كبـــرة . 
عـــدم إجـــراء الكشـــف والصيانـــة الدوريـــة علـــى التمديـــدات 	 

ــ�ة.  ــزة الكهربائيـ واألجهـ
ــدة 	  ــل عـ ــا كتوصيـ ــوق طاقتهـ ــ�ة فـ ــاش الكهربائيـ ــل األفيـ حتميـ

ــد. ــش  واحـ ــى فيـ ــ�ة علـ ــزة كهربائيـ أجهـ
ـــلك 	  ـــ�ة بس ـــزة الكهربائي ـــ�ة لألجه ـــاكل املعدني ـــل الهي ـــدم توصي ع

التأريـــض . األمـــر الـــذي يـــؤدي إىل زيـــادة مخاطـــر الصعـــق 
ــايئ. الكهربـ
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ج( عدم المعرفة بأساسيات الكهرباء واإلهمال وعبث األطفال:

ملس األجهزة واملفاتيح الكهربائي�ة واأليدي مبتلة بالماء .	 
نزع القابس من األفياش الكهربائي�ة بعنف .	 
 عدم فصل التي�ار الكهربايئ أثن�اء إجراء أعمال الصيانة .	 
طويلـة 	  ملـدة  املـزل  مغـادرة  عنـد  الكهربـايئ  التيـ�ار  فصـل  عـدم 

. الطويلـة  والرحـات  كالسـفر 
ىف 	  الكهربائيـ�ة  األدوات  اسـتعمال  عنـد  احلـذر  و  االنتبـ�اه  عـدم 

املناطـق الرطبـة مثـل  احلمـام أو املطبـخ أو املسـاحب .  
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 د( إهمال أعمال الصيانة الدورية الوقائية  : 

الكهربائيـــ�ة 	  املنتجـــات  و  األجهـــزة  تب�ديـــل  أو  صيانـــة  عـــدم 
 . التالفـــة 

ــ�ة باســـتمرار والتأكـــد مـــن 	  عـــدم مراجعـــة األحمـــال الكهربائيـ
ــاك. ــع واألسـ ــا للقواطـ مائمتهـ

ــزة 	  ــدات واألجهـ ــى التمديـ ــدوري علـ ــص الـ ــراء الفحـ ــدم إجـ عـ
الكهربائيـــ�ة.

 عـــدم االكـــرتاث عنـــد ماحظـــة خـــروج شـــرر مـــن الرتكيبـــ�ات 	 
ــ�ة و غرهـــا. ــ�ة كاالفيـــاش و املفاتيـــح الكهربائيـ الكهربائيـ
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كيف نتجنب أخطار الكهرباء
احـرص علـى اختيـ�ار منتجاتـك الكهربائيـ�ة بعناية فائقة , ومن شـركة 	 

تهتـم بعمائهـا و خصوصـًا  و  و ذات سـمعة طيبـ�ة  معروفـة املصـدر 
خدمـات الضمـان ومـا بعـد البيـع .

ال تقـم أبـدًا بإصـاح األعطـال الكهربائيـ�ة بنفسـك  إذا لـم تكـن مؤهًا 	 
 . لذلك 

عـدم تشـغيل أكـر من جهـاز كهربايئ معـًا على فيـش واحـد أو توصيلة 	 
واحـدة  غـر قـادرة علـى حتمـل التيـ�ار الكهربـايئ الكلـي مثـال : تشـغيل 
مجموعـة مـن األجهـزة الكهربائيـ�ة معـًا  كاملكـواة و املكنسـة الكهربائي�ة 

علـى فيـش واحد . 



9
مخاطر الكهرباءالتوعية الوقائية

عـدم تشـغيل جهـاز كهربـايئ واحـد كبـر) ذو قـدرة عاليـة (  علـى فيش 	 
أو توصيلـة  ال تتحمـل التي�ار الكهربايئ املسـحوب . مثال : تشـغيل فرن 

كهربـايئ كبر باسـتخدام توصيلـة صغرة .  
 اقـرتب مـن املنتجـات الكهربائيـ�ة ) كاألفيـاش مثـًا (  واسـتمع اذا كان 	 

هنـاك أي أزيـز أو صـوت شـرر صـادر عنهـا , حيـث يعتـر هـذا بمثابـة 
عـن  بالبحـث  قـم  ثـم   , خلـل  وجـود  أو  املنتـج  تلـف  عـن  مبكـر  إنـذار 

السـبب أو تب�ديـل املنتـج . 
رىج عـدم توصيل مخفـض اإلنارة ) الديمار ( مـع مجموعة كبرة من 	  ـي

اللمبـات  تفـوق قدرتـه الكهربائيـ�ة املسـجلة عليـه بالـواط watt , كمـا 
جيـب االبتعـاد  نهائيـ�ًا عـن توصيـل الديمـار مـع ملبـات توفـر الطاقـة أو 
مـراوح السـقف أو بعـض ملبـات الليـد LED  ألنهـا غـر مخصصـة لذلك . 
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بـن 	  املحكمـة  التماسـك  قـوة  مـن  تأكـد 
لتوليـد  الفيـش, وذلـك  جتنبـ�ًا  و رأس  الفيـش 
الشـرر الكهربـايئ الـذي يـؤدي إىل ارتفـاع درجـة 

. احلريـق  ونشـوب  احلـرارة 
 تأكـد مـن عـدم ارتفـاع درجـات احلـرارة  	 

بشـكل غـر طبيعـي علـى منتجـات الرتكيبـ�ات 
الكهربائيـ�ة , كالطبلـون و األفيـاش و املفاتيـح 
عـايل   بشـكل  احلـرارة  ارتفـاع  أّن  إذ   . غرهـا  و 
مؤشـر على وجـود مشـكلة جيب عـدم إهمالها. 

تأكـد مـن جودة عـزل األسـاك و الكابـات وخصوصًا اخلارجيـة منها  	 
وخلوهـا مـن أي تشـققات أو تلف , وقـم بتفقدها باسـتمرار.

  عنـد اسـتخدام منتجات الرتكيب�ات الكهربائي�ة خـارج املزل كاألفياش 	 
  ) املطـري   ( اخلـاريج  لاسـتخدام  مناسـبة  أنهـا  تأكـد   , الطبالـن  و 
لتفـادي حـوادث الصعـق الكهربـايئ أو احلرائـق ذات املنشـأ الكهربـايئ . 

تفقـد األفياش الكهربائي�ة اخلارجية باسـتمرار ) مثـل أفياش الدين�امو 	 
أو مفتـاح اجلـرس ( حيـث أنهـا تكـون أكـر عرضـة للتلـف و التشـقق و 

التكسـر خصوصـًا إذا كانـت غر مناسـبة لتلـك األجواء. 
رىج نـزع قابـس األجهـزة الكهربائيـ�ة مـن األفيـاش تماما بعـد االنتهاء 	  ـي

مـن اسـتخدامها  مثل : اخلاط الكهربـايئ وامليكروويف و فرامة اللحم 
و غرهـا مـن األجهـزة  وال تكتفـي فقـط بإطفـاء اجلهـاز نفسـه. و ذلـك 
لتجنـب املخاطـر الكهربائيـ�ة علـى األطفـال وعلـى املمتلـكات بشـكل 

عام. 
احـرص علـى وضـع األجهـزة الكهربائيـ�ة مثـل املحـوالت والشـواحن يف 	 

أماكـن جيـدة التهويـة بعيـدة عـن املـواد القابلـة لاشـتعال مثـل الورق 
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والسـتائر والسـجاد ،  واحـرص علـى عـدم تغطيتهـا بـأي عوائـق تمنـع 
تريدهـا وذلـك حفاظـًا علـى عـدم ارتفـاع درجـة حرارتها الي تـؤدي إىل 

احلريق. نشـوب 
األفيـاش 	  مثـل  الكهربائيـ�ة  الرتكيبـ�ات  منتجـات  أحـد  اسـتب�دال  عنـد 

أو املفاتيـح أو القواطـع أو الفيـوزات تأكـد باسـتب�دالها بنفـس القيـم 
الكهربائيـ�ة وال تكتفـي فقـط بالنظـر إىل الشـكل اخلـاريج أنـه متشـابه 

ال.  أم 
تأكـد مـن قيمـة اجلهد الكهربـايئ ) الفولـت V(  ألي جهاز تريد شـراءه، 	 

 2 إذ جيـب أن تكـون مطابقـًة للجهـد الكهربـايئ يف أفيـاش املـزل إمـا 20
الكهربائيـ�ة  احلرائـق  حـدوث  لتفـادي  وذلـك  فولـت   110 أو   فولـت 

املنشـآت.  و  لألجهـزة 

تأكـد أّن  لوحـة التوزيـع الكهربائيـ�ة ) الطبلـون ( بداخلهـا مسـاحات 	 
كافيـة لتمديـد األسـاك دون ازدحـام حـى ال تتسـبب بزيـادة ارتفـاع 
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 . والقواطـع  األسـاك  بـن  احلـراري  التبـ�ادل  نتيجـة  احلـرارة   درجـة 
ويجـب التأكـد أيضًا من مقاسـات األسـاك الصحيحـة املوصولة مع 

القواطـع الفرعيـة , كالتـايل : 
قواطع مخصصة لإلنارة  , أساك اإلنارة ال تقل عن 2.5 ملم2. 	 
قواطـع مخصصـة لألفيـاش، أسـاك األفيـاش الكهربائيـ�ة ال تقل عن 	 

4 ملـم2 .
بـأن 	  املكيفـات و ينصـح   : الكبـرة: مثـل  قواطـع مخصصـة لألحمـال 

تكـون مقاسـات أسـاكها ال تقـل عـن 6 ملـم2 . 
مـع ماحظـة أّن القيـم املذكـورة أعـاه يمكـن أن ختتلـف اعتمـادًا علـى 	 

حسـابات املكتـب الهنـديس .
تفاديـًا ملخاطـر الصعـق الكهربـايئ ، ينصـح باسـتخدام قاطـع احلمايـة 	 

املناطـق  يف  خصوصـًا  و   )  RCBO  ( الزائـدة  والتيـ�ارات  التكهـرب  مـن 
هـذا  يسـتطيع  حيـث  املسـاحب،  و  واحلمامـات  املطـاخب  مثـل  الرطبـة 
لصعـق  الشـخص   تعـرض  عنـد  حلظـي  بشـكل  يفصـل  أن  القاطـع 
كهربـايئ .  ) بإمكانـك أن تسـأل البائـع أو الكهربـايئ املختـص عـن هـذا 

.) املنتـج 
عنـد شـرائك للتوصيـات الكهربائيـ�ة  احـرص على قـراءة قيمـة التي�ار 	 

)أمبـر A( أو  )قيمـة القـدرة Watt (  املسـجلة عليهـا  وذلـك ملعرفـة كم 
مـن األحمـال القصـوى املمكـن تشـغيلها عـر هـذه التوصيلـه. مثـال : 
إذا كانـت التوصيلـة مكتـوب عليهـا 1500 واط  وقمنـا بوصـل السـخان  
املوضـح بالصـورة  واملكتـوب عليه 2500 واط , فهذا سـيؤدي إىل حرق و 

انصهـار التوصيلـة و مـن ثـم حريـق باملزل ال قـدر هللا .
رىج التأكـد مـن وجـود نظـام تأريـض جيـد وفعـال يف البيـت وذلـك  	  ـي

مـن أجـل حمايـة األشـخاص و املمتلـكات باملـزل وذلـك ألن التأريـض 
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يقـوم بتفريـغ الشـحنات الكهربائيـ�ة املتسـبب�ة باملخاطـر إىل األرض  . 
حيـث يكـون سـلك التأريـض ذو اللونن األصفـر مع األخضـر أو اللون 
األخضـر فقـط  موصـول مـع جميـع األفيـاش يف الطـرف العلـوي مـن 

الفيـش ثـم إىل الطبلـون  ومـن ثـم إىل حفـرة التأريـض يف املـزل . 
رىج احلـرص علـى تركيـب مانـع الصواعـق علـى أسـطح املنـازل  يف 	   ـي

الرعديـة وعـدم  السـحب  الـي تنشـط فيهـا حركـة  املناطـق اجلبليـة 
مـن  االقـرتاب  أو  اللحظـات  تلـك  يف  املرتفعـات  إىل  أصـًا  اخلـروج 
عرضـة  يكـون  مرتفـع  جسـم  أي  ألن  وذلـك   ، األعمـدة   أو  األشـجار 
حتـرق  جـدًا  عاليـة  كهربائيـ�ة  طاقـة  حتمـل  الـي  بالصواعـق  لإلصابـة 

 . تصيـب  مـا  كل  وتدمـر 
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