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راحل تمر بعدة مراحل وھذة الم) التمدیدات ( ان القیام باالعمال الكھربائیة 
تعتبر مكملة بعضھا لبعض وفي بدایة العمل نقوم بوضع مخطط تنفیذي 

لألعمال التي سنقوم بھا ویرسم علي المخطط كل ماھو ضروري للتركیبات 
الكھربائیة في المنزل مثل عدد الدارات للمنزل واماكن المفاتیح الكھربائیة 

د عدد االسالك  السقفیھ والجداریھ ویحدهاءالكھربائیة ونقاط االضوالمأخذ 
الكھربائیة ومقاطھا لكل دارة وعیار القواطع وحساب االستطاعھ الكھربائیة 
الكاملھ للمنزل وبناء علي ذلك یكون بدء العمل والعمل یكون لھ بدایھ ونھایھ 
والمخطط یبین لنا كیف تكون البدایھ لكي نصل الي مراحل العمل في النھایھ 

لتي سنصل الیھا عند اكتمال العمل التي تكون في االساس ھي المرحلھ ا
ولذلك یكون المخطط خیر دلیل لنا النھ یوضح لنا البدایھ والنھایھ للعمل 

وضع ( والخطوة االولي في العمل تكون في سطح المنزل وقبل صب السطح 
نقوم بمد شبكھ من االنابیب البالستكیھ التي ستمر عبرھا االسالك ) الخرسانھ 

 الالحقھ ویحدد في ھذة الشبكھ البالستكیھ أماكن نقاط الكھربائیة في المراحل
االضیاء السقفیھ ویكون توزیع ھذة الشبكھ وھذة النقاط حسبما یكون في 

المخطط النھا البدایھ وبذلك تكون ھذة ھي الخطوة االولي في التنفیذ وھي 
  ٠المرحلھ االولي 

  ت البالستكیھ المرحلھ الثانیھ وھي االساس ومھمھ جدا وھي مرحلة التمدیدا
 – علب المفاتیح -٣ – علب الوصل -٢ - التیب– االنابیب البالستكیھ -١( 
   ) - التابلو – علبة لوحة القواطع -٤

ویجب مد االنابیب البالستكیھ بشكل افقي او عامودي مع العلم نستطیع لف 
یات قلیلھ التیب النھ مرن ویتجاوب معنا في ذلك ولكن یفضل ان تكون المنحن

اء من لوحة التوزیع د ان تكون ھذة الشبكھ مرتبطھ بعضھا ببعض ابتبویج
  ٠ثم علب المفاتیح ) الوصل ( مرورا بعلب الربط 

بقطر یتناسب وعدد ) التیب ( ویجب اختیار مقاسات االنبوب البالستكي 
االسالك التي ستمر ضمن ھذا التیب اوذاك ویعرف ذلك من المخطط حیث 

الك لكل دارة او بعدد نقاط االضیاة ویوجد عدة یكون موضح علیھ عدد االس
مم ویوجد ٢١ –مم ١٨ –مم ١٦ – مم ١٣ –مقاسات للتیب ونذكر منھا 



  ٠مقاسات اكبر واصغر من ذلك وذلك حسب الحاجھ 
 مقاسات ھي علب بالستكیھ مربعة الشكل ولھاعلب الوصل الكھربائیة و

  یھا لعلب الوصل فھ وحسب الحاجھ لذلك ومن المقاسات المتعارف علختلم
ویوجد مقاسات اكبر من ذلك كما یوجد – ١٧ب١٥ – ١٠ب١٢ -- ١٠ب١٠

  علب دائریة الشكل ولھا استخدامتھا 
وتركب ھذة العلب علي الجدران ویربط بھا التیب وھي لتخفیف مسافة التیب 
من ناحیھ ولكي یتم وصل االسالك الكھربائیة بھا ولھا غطاء بالستكي ومن 

حث عن االعطال فیما بعد وتركب ھذة العلبھ بمسافھ تبعد عن خاللھا یتم الب
 سم وذلك حسب ارتفاع الغرفھ وتكون ٤٠ الي -٣٠المنزل او الغرفھ من 

 خرطوم كافة علب الوصل في المنزل مرتبطھ بعضھا ببعض عن طریق ال
البالستكي وتغذي علب المفاتیح وتصل في النھایھ الي اللوحھ الكھربائیة التي 

  ٠كافة اركان المنزل ستغذي 
علب المفاتیح وھي علب بالستكیھ مستطلیھ الشكل وتخصص لتركیب المفاتیح 

والمأخذ الكھربائیة وتركب في المنزل بحسب ما یكون موضحا ذلك علي 
علب الالمخطط لكي نتجنب العشوائیھ والكثرة التي الفائدة منھا وتركب 

 بجانب الباب وتبعد عن ة الغرف عند مدخل الغرفھءاالمخصصھ لمفاتیح اض
سم وھذا ١٣٠سم وبأرتفاع عن سطح البالط حوالي ٢٥حافة الباب حوالي 

  ٠فیما یتعلق بعلب الوصل والمفاتیح المخصصھ للدارات الكھربائیة 
( وفیما یتعلق بالتیار الضعیف الذي ھو عبارة عن خطوط الھاتف والھوائي 

ب وصل خاصھ بھا بمعني تكون لذلك شبكة تمدیدات بالستكیھ وعل) تلفزیون
ان تنفصل عن التمدیدات الكھربائیة وعلب المفاتیح التي تخصص لوضع 

سم الي ٦٠مأخذ الھاتف والھوائي تركب بأرتفاع عن سطح البالط حوالي 
  ٠سم ٧٠

تركب ضمن الجدار وعلي حسب المكان المخصص ) التابلو ( علبة القواطع 
ھي علبھ بالستكیھ مستطیلة لھا علي المخطط او تركب في مدخل المنزل و
سم وھي بعدة احجام ١٦٠الشكل تركب بأرتفاع عن سطح البالط حوالي 

  ) القواطع ( وحسب عدد الدارات 
قاطع ومنھا بسعة ١٦قاطع ومنھا بسعة ١٢ قاطع ومنھا بسعة -٨فمنھا بسعة 

 قاطع ومنھا ما ھي اكبر من ذلك واصغر من ذلك ویكون اختیارھا حسب ١٨
   ولھا غطاء بالستكي ومنھا اشكال عدیدة عدد الدارات

وھذة ھي مرحلة بدایة العمل في التمدیدات الكھربائیة وھي شبكة التمدیدات 



المحاره ( البالستكیھ التي تكون ممددة في الجدار وقبل عملیة االكساء للمنزل 
وعند االنتھاء من ذلك نقوم بتغطیة علب المفاتیح وعلب ) عند المصریین 

 االنتھاء من اعمال االكساء لكي نحافظ علي نظافة العلب الوصل لحین
مرتبطھ ( ویجب ان تكون الشبكھ البالستكیھ كاملة وتغذي بعضھا البعض ٠

ونذكر بأن المرحلھ االولي ھذة بالستكیھ ٠وممددة بشكل جید ودقیق )ببعضھا
  ٠بمعني كل مایستخدم بھا ھو من البالستیك 

  ) التابلو(  علبة القواطع – علب المفاتیح –علب الوصل ) التیب ( االنابیب 
وتكون المرحلة التالیھ لذلك وبعد االنتھاء من باقي اعمال المنزل ھي مرحلة 

  ٠مد االسالك الكھربائیة 


