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أنواع األسالك المستخدمة فى التمدیدات الكھربیة

. وھذه الوسیلة الجیدة واآلمنة تسمى موصالت كھربائیة      . اإلضاءة واألجھزة الكھربائیة    
.من النحاس أو األلومنیوم وتغطى بطبقة أو أكثر من مواد عازلة للكھرباء مثل البالستیك والمطاط تصنع غالبا

أنواع الموصالت
: وتتنوع الموصالت الكھربائیة وتختلف مواصفاتھا طبقا لما یلي 

نوع الموصل.١
. وھو إما أن یكون سلك مفرد معزول بطبقة واحدة        

.وأیضا للسھولة فى التركیبات الكھربائیة ) قوة التحمل ( أغلفة لزیادة قوة العزل والمتانة المیكانیكیة 
مساحة مقطع الموصل.٢

 .
إال بمرورحفالسلك الرفیع ال یسم. التیار الذى یمر فى السلك تناسبا طردیا مع مساحة مقطعھ   
.التیار الكھربى أما السلك السمیك فیسمح بمرور كمیة أكبر 

:وأكثر مقاسات األسالك استخداما فى التمدیدات الكھربیة ھى 
التكوینالمقاسمالتكوینالمقاسم

.و٣٠× ١٤٠× ٢٢مم١٠× ١٢٠٢و. × ٢١مم. و ١٨٠
.و٣٠× ١٤× ٢٣مم١× ١٢١٣و١٠× ٢١مم ٢١
.و٣٠× ٢١× ٢٣مم١و٥× ١٢٢٣و٣٥× ٢١مم١و٣٥
.و٣٠× ٢٨× ٢٣مم٢× ١٢٣٣و٦٠× ٢١مم٤٢
.و٣٠× ٢٨× ٢٣مم٣× ٢٤٣.و٧٠× ٢٧مم٥٣
.و٣٠× ٥٦× ٢٣مم٤× ٢٥٣.و ٨٠× ٢٧مم٦٤
.و٣٠× ٨٤× ٢٣مم٦× ١٢٦٣و. ٥× ٢٧مم٧٦
.و٣٠× ١٤× ٢٤مم١× ١٢٧٤و٣٠× ٢٧مم٨١٠
.و٣٠× ٢١× ٢٤مم١و٥× ١٢٨٤و٧٠× ٢٧مم٩١٦

.و٣٠× ٢٨× ٢٤مم٢× ١٢٩٤و٣٠× ٢١٩مم١٠٢٥
.و٣٠× ١٤× ٢١مم١٣٠١و٥٠× ٢١٩مم١٢٣٥
.و٣٠×٢١× ٢١مم١و٣١٥.و٣٠× ٧× ٢٢مم. و٥× ١٣٢
.و٣٠× ٢٨× ٢١مم٣٢٢.و ٣٠× ١٤× ٢٢مم١×  ١٤٢
.و٣٠× ٤٢× ٢١مم٣٣٣.و٣٠× ٢١× ٢٢مم١و٥× ١٥٢
.و٣٠× ٥٦× ٢١مم٣٤٤.و٣٠× ٢٨× ٢٢مم٢× ١٦٢
.و٣٠× ٨٤× ٢١مم٣٥٦.و٣٠× ٤٢× ٢٢مم٣× ١٧٢
.و٣٠× ١٤٠× ٢١مم٣٦١٠.و٣٠× ٥٦× ٢٢مم٤× ١٨٢
.و ٣٠× ٢٢٤× ٢١مم٣٧١٦.و٣٠× ٨٤× ٢٢مم٦× ١٩٢

قوة عزل الموصل–٣
 .

وتختل. من الضرورى استخدام سلك ذو قوة عزل أكبر    
.التى یتكون منھا 

درجة مرونة الموصل–٤
. . الموصالت إما أن تكون صلبة أو تكون مرنة   

.وتستخدم فى التركیبات الكھربائیة الثابتة مثل التوصیالت داخل المواسیر 
وتستخدم فى التركیبات الكھربائیة المتنقلة مثل . الت المرنة فیتكون سلكھا من عدة شعیرات أما الموص

.االباجورات والمكاوى الكھربائیة والمراوح الكھربائیة وغیرھا 



٢

عمل الوصالت المختلفة لألسالك والكابالت ذات الموصل الواحد وا لمتعددة الموصالت

بائیة  إلى إطالة سلك معین ، أو إطالة كابل معین ، أو عمل وصلة فرعیة منھا ،   نحتاج أحیانا فى التركیبات الكھر

ل ، ومع الغرض األسالك والكابالت ، ویجب أن یتم ذلك بطریقة صحیحة تتناسب مع نوع ومقاس السلك أو الكاب
.من الوصلة 

-: كما یجب أن تتوافر فى الوصالت الشروط التالیة 
.أن تكون الوصلة ذات متانة میكانیكیة عالیة ، واتصال كھربى جید .١
.أال تقل مساحة مقطع الوصلة عن مساحة مقطع الموصل نفسھ .٢
یح ، وأال تصنع وصلة خارج الحائط أو علب المفات) البواط ( أن یكون مكان الوصلة إما داخل علب التوزیع .٣

.، أو داخل مواسیر 
٤.

.والرصاص  لألسالك النحاسیة ، أو سبیكة من القصدیر والزنك لألسالك األلومنیوم 
.ل ، بحیث التقل قوة عزل الوصلة عن قوة عزل الموصل نفسھ یجب عزل الوصلة جیدا بالشریط العاز.٥



٣

الشكل یبین طریقة عملالشكل یبین مسافة التقشیر
الوصلة

الوصلة فى شكلھا
النھائى

وصلة العقدة

الشكل یبین طریقة عملالشكل یبین مسافة التقشیر
الوصلة

الوصلة فى شكلھا النھائى

الوصلة المستقیمة



٤

الشكل یبین مسافة التقشیر

Tوصلة حرف

الشكل النھائى للوصلة طریقة عمل الوصلة

الشكل النھائى للوصلةطریقة عمل الوصلة

الشكل یبین مسافة التقشیر

الشكل النھائى للوصلة



٥

الوصلة الخلفیة

مسافة التقشیر

طریقة عمل الوصلة

الشكل النھائى للوصلة

وصلة الشعیرات المتداخلة

مسافة التقشیر

طریقة عمل الوصلة

الشكل النھائى للوصلة



٦

وصلة البواط

مساف التقشیر وطریقة عمل الوصلة

الشكل النھائى للوصلة

وصلة بریتانیا

مسافة التقشیر

طریقة التنفیذ

الشكل النھائى للوصلة
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