عنوان الوحدة :تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة

للعمل

أناقش :هل من الممكن ان نحيى في كوكب نظيف وخالي من االنبعاثات الضارة وحياة مريحة
وعصرية

تم تطوير المنهاج بموجب :منحة من مكتب ممثل االتحاد األوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة  ،بعنوان "تعزيز االبتكار
والتنمية االقتصادية المستدامة في القدس الشرقية من خالل التعليم والتدريب المهني والتقني"
يهدف المشروع إلى المساهمة في دعم صمود سكان القدس الشرقية من خالل رعاية تطوير المهارات المهنية للشباب والنساء
ومن خالل تعزيز سوق مستدام وأكثر ديناميكية ،عن طريق تقوية مكانة التعليم والتدريب المهني والتقني في القدس الشرقية؛
بصفته ِّ
مورداً أساسياً الحتياجات السوق ذات العالقة؛ ومن أجل تطوير قوى الشباب العاملة ،ما يتماشى مع خطة السلطة
الفلسطينية للتنمية الوطنية والخطة االستراتيجية للتعليم والتدريب المهني والتقني .خالل المشروع ،ستنفذ فعاليات لزيادة المواقف
اإليجابية تجاه التعليم والتدريب المهني عن طريق زيادة المعرفة والوعي ،ولتعزيز نمو قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في
القدس الشرقية ،ولتقوية التنمية المستدامة للسوق المحلي من خالل زيادة الدعم االقتصادي للمشاريع المحلية وللنساء والشباب.
تنفذ التعاونية الدولية ( )COOPIالمشروع بالشراكة مع مركز السرايا لخدمة المجتمع ومع رابطة التعليم والتدريب المهني غير
الحكومية.
ويهدف تأليف هذه الوحدة التدريبية توفير مادة تعليمية وتدريبية تكون موائمة مع احتياجات سوق العمل وتطورات التكنولوجيا
الحديثة في المجال.
يتألف االتحاد األوروبي من  27دولة قررت أن تربط تدريجيا بين معارفها ومواردها ومصائرها .معا ،خالل فترة توسعها على
مدى  50عاما ،قامت ببناء منطقة االستقرار والديمقراطية والتنمية المستدامة مع حفاظها على التنوع الثقافي والتسامح والحريات
الفردية .االتحاد األوروبي ملتزم بمشاركة إنجازاته وقيمه مع البلدان والشعوب خارج حدوده.
ينفذ المشروع من قبل :التعاون ية الدولي ة ( ) COOPI
إخالء مسؤولية
تم إصدار هذا المنشور بمساعدة من االتحاد األوروبي .محتويات هذا المنشور هي مسؤولية  COOPIفقط وال يمكن بأي
حال من األحوال أن تعكس وجهات نظر االتحاد األوروبي.

تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل
قام بإعداد الوحدة طاقم أوبتموم لالستشارات والتدريب
بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب المهني في القدس واشراف التعاونية الدولية COOPI -

اعداد الوحدة :م .محمود عيسى
وبمشاركة فريق العمل :م .ثائر مراعبه وم .قيس خمايسة
واسناد من مختصين من سوق العمل :م .خالد بنى فاضل و عصام بنى جابر

االشراف الفني :د .رندة هالل -خبيرة التعليم والتدريب المهني والتقني
تم إعداد هذه الوحدة استنادا للمنهجية الوطنية المعتمدة في إعداد المناهج في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

والمتبعة من قبل و ازرة التربية والتعليم العالي في اعداد مناهج التعليم المهني ،وبالتنسيق معها وتدريب الطاقم من قبلها.
وتم التوافق مع و ازرة التربية والتعليم العالي على اإلستفادة من هذه الوحدات وادماجها ضمن المنهاج الوطني للتعليم المهني
وضمن التخصصات المطروحة.
استعماالت الوحدة :من الممكن ادماج هذه الوحدة ضمن مناهج المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني ،ضمن تخصصات
ميكانيك المركبات ،كهرباء المركبات ،اوتوميكاترونيك ،وتخصص تجليس المركبات .أو استخدامها ضمن الدورات القصيرة
المتخصصة لمن يعمل في المجال.

ممثلوا القطاع الخاص الذين شاركوا بورشة التحليل المهني و/أو بتأكيد الوحدة من خالل ورشة عمل وتعبئة االستمارة
الرقم
.1

المؤسسه
الشركه الفلسطينيه للسيارات

االسم
م .خالد بنى فاضل

.2

عصام بنى جابر

الشركه المتحده لتجاره السيارات

.3

وصفى شاهين
امجد ابو عجميه

نقابة المهن الميكانيكيه -بيت لحم

.5

عزام حسن

نقابه المهن الميكنيكية -رام هللا

.6

زكي ابو لبن

كهرباء ابو لبن للسيارات

.7

محمود نجوم

نقابه المهن الميكنيكية -رام هللا

.8

محمد عدوي

نقابه المهن الميكنيكية -رام هللا

.9

احمد طريفي

نقابه المهن الميكنيكية -رام هللا

.10

اسامه تيسير حج علي

كراج ميكانيك

.11

سليم انطوان العبادي

كراج العبادي

.12

عدنان قاسم بشير

كراج عدنان قاسم بشير

.13

معن بشارعلي

كراج العابودي

.14

م .عبد الكريم صالح

.15

م .إسالم إبراهيم

ميكانيكي سيارات ومدرب
دينامو متر بيت لحم

.4

مهندس ميكانيك

الطبعة األولى :نيسان 2019
جميع الحقوق محفوظة للتعاونية الدولية ”“COOPI
القدس – فلسطين
في حال اإلقتباس يرجى اإلشارة لهذه الوحدة كالتالي:

عيسى ،محمود وآخرون-أوبتموم لإلستشارات والتدريب .2019 ،تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد
"الهجينة" وتحضير السيارة للعمل ،جهة اإلصدار :التعاونية الدولية ” :“COOPIاإلتحاد األوروبي – القدس -فلسطين

تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة أن يكون الطلبة قادرين على تطبيق اجراءات السالمة
في التعامل مع المركبة الهجينة وتأمين المركبة للعمل وذلك من خالل:
• تمييز مركبات الهايبرد وأجزاء الهايبرد من غيرها
• تحديد أنواع التيار الكهربائي ومواضع الجهد العالي في المركبة
• تطبيق اجراءات السالمة المهنية في التعامل مع سيارات الهايبرد
• تأمين المركبة وتجهيزها للعمل
• اعادة وصل التيار للمركبة بعد الصيانة
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تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

الكفايات المهنية:
في نهاية الوحدة سيمتلك الطلبة الكفايات التالية:

 .1الكفايات الفنية
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

فهم نظام المركبات الهجينة وأجزائه وكيفية عمله "مبدأ عمل نظام هايبرد"
فهم أساسيات وتعريف الهايبرد
التعرف على أنواع التيار والجهد الكهربائي في سيارة الهايبرد
تحديد مواضع خطر تيار الجهد العالي في سيارات الهايبرد
تمييز سيارات الهايبرد وأجزائها واختالفاتها عن غيرها من السيارات
معرفة إجراءات وتعليمات السالمة المهنية عند التعامل مع سيارات الهايبرد
االلتزام بمواصفات ورش العمل والعدد واألدوات المستخدمة في صيانة سيارات الهايبرد
فحص معدات الوقاية الشخصية قبل البدء باستخدامها للعمل على سيارات الهايبرد
تطبيق إجراءات السالمة العامة للتعامل مع تيار الجهد العالي
القيام بخطوات إسعاف مصاب بالصدمة الكهربائية
تامين سيارة هجينة وفصل التيار الكهربائي وتحضيرها للصيانة
إعادة وصل التيار الكهربائي للسيارة

 .2الكفايات الشخصية واالجتماعية
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

األمانة والصدق في التعامل مع الزبون
تقبل أراء اآلخرين
القدرة على التفاوض
القدرة على النقد البناء
منفتح اجتماعيا
االستعداد لتقديم الدعم والمساندة للزبون .
القدرة على اتخاذ القرار.
االلتزام بالوقت  ،وتقديره
الثقة بالنفس
المحافظة على نظافة مكان العمل

 .3الكفايات المنهجية
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

التعلم التعاوني
البحث وحل المشكالت
العصف الذهني
الحوار والمناقشة
القدرة على استخدام التكنولوجيا
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تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

قواعد األمن والسالمة المهنية -:
•
•

تهيئة بيئة عمل صحية وآمنه ومناسبة للعمل
التقيد بإجراءات السالمة الخاصة بالمشغل وارتداء مالبس العمل الخاصة ( لباس واقي  ،الكفوف  ،نظارات الواقية ،
حذاء عازل للتيار الكهربائي)
االلتزام بقواعد السالمة العامة عند العمل.
التقيد باإلرشادات واإلشارات التحذيرية في ورشة العمل.
وضع خطوط وأشرطة تحذيرية حول مكان العمل.
التأكد من وجود معدات العمل الخاصة بصيانة سيارات الهايبرد وجاهزيتها للعمل (أجهزة فحص وقياس ،HV
عوازل  ،HVعدد يدوية خاصة )HV
يجب التأكد من نظافة أرضية المشغل  ،وخلوها من الزيوت والسوائل .
إبعاد المواد سريعة االشتعال عن مواقع األجهزة الكهربائية وعزلها.
توفير أجهزة اإلطفاء الخاصة والمناسبة  ،بحيث تغطي كافة منطقة العمل .
االلتزام باستخدام العدد واألدوات ذات العازلية العالية للغرض الموجود ألجله .
إدراك مخاطر التيار الكهربائي والجهد الكهربائي على اإلنسان .
قراءة النشرات الخاصة بالمخططات الكهربائية للمركبة
االلتزام بخطوات العمل حسب تعليمات المنتج للسيارة وعدم القيام بأي عمل دون العودة لتعليمات المنتج.
التأكد من تهوية مكان العمل

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

متطلبات مسبقة:
•
•
•

ميكانيكا السيارات
كهرباء السيارات
الكهرباء العامة األساسية.

قائمة المواقف التعليمية الخاصة بالوحدة النمطية إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة"
وتحضير السيارة للعمل
الموقف التعلمي

عنوان الموقف التعلمي:

1

تميز سيارات الهايبرد وأجزائه

20

2

تمييز تكنولوجيا السيارات الهجينة ومبدأ عملها

25

3

تطبيق إجراءات السالمة المهنية في التعامل مع سيارات الهايبرد

25

4

تحضير سيارة هجينة للعمل

50

عدد الساعات اإلجمالية

اإلطار الزمني(عدد الساعات)

120
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تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

الموقف التعلمي االول :تميز سيارات الهايبرد وأجزاءها
وصف الموقف :حضر احمد الى ورشة السعادة وطلب من المهندس المختص في صيانة سيارات الهايبرد التعرف على كيفية تميز
سيارة الهايبرد من غيرها وما هي األجزاء التي تعمل بنظام الجهد العالي في السيارة.
خطوات العمل

الوصف

المنهجية

الموارد

الكامل
أجمع البيانات
 ،وأحللها

أخطط  ،وأقرر

-

اجمع بيانات عن أنواع سيارات
الهايبرد

-

-

اجمع بيانات حول عالمات
سيارة الهايبرد من غيرها.

-

-

اجمع بيانات حول أهمية تميز
مركبة الهايبرد عن غيرها من
المركبات.

-

اجمع بيانات عن مكونات نظام
الهايبرد ووظائفها.

-

اصنف أنواع سيارات الهايبرد
ومدى توافرها في السوق
المحلي

-

اصنف العالمات المميزة
لمركبة الهايبرد.

-

احلل البيانات حول أهمية تميز
مركبة الهايبرد عن غيرها من
المركبات.

-

اضع جدوال يبين العالمات
المميزة لمركبات الهايبرد من
غيرها

-

-
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البحث عبر االنترنت
الحوار والمناقشة
الزيارات الميدانية
العمل التعاوني

العمل التعاوني
استمطار االفكار

-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

مراجع علمية عن سيارات
الهايبرد

-

كتالوجات لمركبات الهايبرد.

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب

-

مراجع علمية عن سيارات
الهايبرد

-

كتالوجات خاصة بسيارات
الهايبرد

تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

الموقف التعلمي االول :تميز سيارات الهايبرد وأجزاءها
وصف الموقف :حضر احمد الى ورشة السعادة وطلب من المهندس المختص في صيانة سيارات الهايبرد التعرف على كيفية تميز
سيارة الهايبرد من غيرها وما هي األجزاء التي تعمل بنظام الجهد العالي في السيارة.
خطوات العمل

الوصف

المنهجية

الموارد

الكامل
أنّفذ

-

اقراء الكتالوجات الخاصة
بمركبة الهايبرد وانظر عالماتها
المميزة عن غيرها من
المركبات

-

اتحقق من نظافة االرضيات

-

العمل التعاوني

-

كتالوجات سيارة الهايبرد
المنوي العمل عليها

-

لباس خاص بالجهد العالي

-

اتحقق من عدم وجود سوائل
على االرضيات

-

-

كفوف خاصة بتار الجهد
العالي

اتحقق من سالمة العدد
واالدوات ووجودها بمكانها
المخصص.

-

واقي للوجه والعينيين

-

ارتدي مالبس العمل الخاصة
بالتعامل مع الجهد العالي..

-

افحص قفازات الجهد العالي

-

أتحقق

-

البحث العلمي

-

لوحة إرشادات السالمة
المهنية.

-

حذاء عازل للتيار الكهربائي

ارتدي القفازات السليمة
ارتدي النظارات الواقية

-

احدد العالمات الفارقة التي
تمييز مركبات الهايبرد من
غيرها على المركبة

-

احدد مكونات نظام الهايبرد
وأماكنها على المركبة.

-

اميز مكان ووظيفة كل جزء من
أجزاء نظام الهايبرد.

-

أتأكد من موائمة الكتالوجات
المتوفرة للسيارة التي اعمل
عليها

-

اتأكد من التزامي بتطبيق
قواعد السالمة العامة .

-

اتأكد من التزامي تطبيق
إجراءات السالمة الخاصة
بالتعامل مع سيارات الهايبرد

-
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الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

لوحة إرشادات السالمة
المهنية

-

لوحة اجراءات التعامل مع
سيارات الهايبرد

-

كتالوج المركبة

تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

الموقف التعلمي االول :تميز سيارات الهايبرد وأجزاءها
وصف الموقف :حضر احمد الى ورشة السعادة وطلب من المهندس المختص في صيانة سيارات الهايبرد التعرف على كيفية تميز
سيارة الهايبرد من غيرها وما هي األجزاء التي تعمل بنظام الجهد العالي في السيارة.
خطوات العمل

الوصف

المنهجية

الموارد

الكامل

أوثق وأقدم

أقوم

-

اتحقق من مشاهداتي لعالمات
السيارة الهجينة من الكتالوج
الخاص بها

-

اوثق اجراءات السالمة الخاصة
بالتعامل مع مركبة الهايبرد

-

اوثق البيانات التي جمعتها عن
تمييز سيارات الهايبرد من
غيرها.

-

اوثق البيانات التي جمعتها عن
اجزاء مركبة الهايبرد.

-

اناقش خطورة عدم االلتزام
بإجراءات السالمة الخاصة
بالتعامل مع سيارات الهايبرد

-

اناقش الرموز العامة التي تدل
على مركبة الهايبرد وتميزها
عن غيرها.

-

اناقش اجزاء مركبة الهايبرد
ومواقعها على السيارة

-

اصوب االخطاء التي حدثت
اثناء العمل

-

-

الحوار والمناقشة
العمل الجماعي

-

الحوار والمناقشة
العمل الجماعي

-

جهاز حاسوب
جهاز عرض
قاعدة بيانات ورقية

طلب الزبون
جهاز حاسوب

-

لوحات الحائط المعلقة التي
تبين رموز الهايبرد

-

كتالوجات لسيارات الهايبرد

األسئلة :
 -1ما أهمية تمييز مركبات الهايبرد عن غيرها من المركبات ؟

 -2هل كافة المركبات الهجينة متشابهة في الرموز التي توضح أنها سيارة هايبرد أم ان هناك اختالفات بين السيارات؟
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نشاط ( :)1اتوجه الى إحدى وكاالت السيارات واكتب تقري ار عن احدى سيارات الهايبرد وكيفية تمييزها عن غيرها
من سيارات الهايبرد او السيارات التقليدية االخرى.

أتعلم
أوال  -:العالمات التي تميز مركبة الهايبرد من غيرها .
ِ
المؤسفة التي تحصد عشرات األرواح من البشر يومياً حول العالم ،إلى جانب وقوع العديد من
عد حوادث السير من أبرز األسباب
تُ ّ

الجرحى ،واألضرار الجسيمة التي تلحق بوسيلة النقل ،وذلك رغم تزايد حمالت التوعية في أسابيع المرور العالمية ،وعلى مدار العام

أيضاً ،وتتعدد أسباب حوادث السير ،فيما ُيقابلها بعض الحلول التي تُحاول المؤسسات المعنية تفعيلها لتقليل الضرر وحجم الخسائر
البشرية والمادية .والشكل رقم ( )1يبين سيارة تعرضت لحادث

الشكل رقم ()1

وال َّ
شك أن الكهرباء أصبحت حاجة ضرورية وال يمكن االستغناء عنها في وقتنا الحالي؛ فالكهرباء من االشياء التي يعتمد علبها في
الصناعة واإلنارة وفي صناعة المركبات الهجينة ،ويتم التزود بالكهرباء عبر كبالت كهربائية تكون فها شدة التيار عالية  ،تسمى
كل من يقترب منها ويسيء استعملها ،خصوصا اإلنسان ،حيث تؤدي إلى وفاته
خطوط ّ
الضغط العالي ،وهي طاقة قادرة على تدمير ّ
مباشرًة.
وبما ان مركبة الهايبرد ال تختلف عن المركبات األخرى فهي تسير في الطريق العام ويتعامل معها األشخاص والناس عامة فقد

تتعرض هذه المركبات للحوادث كغيرها من المركبات التي تسير على الطريق  ،وبما أن مركبة الهايبرد تحتوى على الجهد والتيار
الكهربائي العالي الذي قد يتسبب في اإلضرار باإلنسان وقد تصل حد الموت في حال التعامل الخطأ  ،كما ونعلم بأن المركبات في
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بعض األحيان وخاصة بالحوادث ينتج عنها تسريب للكهرباء وهذا التسريب من مركبة الهايبرد كافي لقتل اإلنسان  ،لذلك ال بد من
وجود عالمات مبينة وواضحة تدل على أن المركبة هي مركبة تحتوى على الجهد والتيار العالي ويجب الحذر واتخاذ كافة إجراءات
السالمة عند التعامل معها وذلك من اجل الحفاظ على سالمة اإلنسان.
وهذه العالمات قد تختلف من شركة الى أخرى بالموقع والشكل وطريقة العرض وما هو مشترك بين المركبات جميعا احتواء المركبة
على اللون األزرق في مواقع مختلفة  ،باإلضافة الى إشارات وعالمات أخرى تدل على أن هذه المركبة هايبرد ومنها كتابه كلمة
 hybridعلى صندوق المركبة الخلفي أو على جوانبها ،وهذه العالمات قد تكون كما في الشكل رقم ( )2الذي يوضح عالمات تدل
على ان السيارة كهربائية او هايبرد وهي لسيارة هيونداي ايونك.

الشكل رقم ()2

ومن العالمات الفارقة التي تميز سيارات الهايبرد عن غيرها رقم الشصي للمركبة بحيث يكون الرقم الثامن هو حرف  . Hويكون هذا
الرقم مكتوب في المكان المخصص لرقم شصي السيارة كما هو مبين في الشكل رقم ()3
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الشكل ()3

األهداف المأمولة من تمييز سيارة الهايبرد
 .1تقليل األخطار التي قد تتشكل على األشخاص خالل الحوادث نتيجة تسريب الكهرباء في المركبة.
 .2تقليل اإلصابات في مراكز الصيانة عند وجود مركبة هايبرد في الورشة وذلك بأتباع قواعد السالمة قبل البدء بالعمل.
 .3معرفة طريقة التعامل مع المركبة عند الحوادث من قبل رجال الدفاع المدني والشرطة.
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نشاط( :)2من خالل استخدمي لشبكة االنترنت وزيارتي الى إحدى وكاالت السيارات واطالعي على الكتالوجات
الخاصة بسيارات الهايبرد اقدم عرض لزمالئي عن واحدة من سيارات الهايبرد المتوفرة في السوق المحلي وما هي
األجزاء الرئيسية لنظام الهايبرد فيها.

ثانيا :أجزاء نظام الهايبرد ومبدأ عملها
 .1المحرك الكهربائي ): (Motor
تستخدم في المركبات الهجينة محركات كهربائية ذات تيار متردد  ،وظيفتها تحويل الطاقة الكهربائية الى عزم دوراني يتم
نقله الى عجالت المركبة الدافعة .
تستقبل معظم محركات التيار المتناوب)(AC- motorsالقدرة من مصادر كهربائية ،ويسمى الموصل الدوار فيها عادة
أحيانا باسم العضو
بالعضو الدوار  ،أما الجزء الثابت الذي يشتمل على مغناطيس المجال وملفات المجال فيشار له
ً

الساكن .

ومحركات التيار المتناوب سهلة الصنع ،ومريحة في االستعمال وال تحتاج إلى مبدالت ،ويعمل معظمها على مخارج التيار
الموجودة في المنازل وتشمل معظم محركات التيار المتناوب الشائعة االستخدام محركات حثيه ومحركات متزامنة ،ويتكون
العضو الدوار في المحرك الحثي من قلب من الحديد أسطواني الشكل  ،به فتحات في جانبه الطولي  .وتثبت قضبان من
الدوار مباشرة بمصدر الكهرباء
النحاس في هذه الفتحات وتُربط بحلقة نحاسية سميكة في كل طرف  .وال يتصل العضو ّ
الخارجي.

وتستخدم المحركات ذات التيار المتردد في الوقت الحاضر في مختلف أنواع المركبات الهجينة ،وتوجد في أنواع مختلفة

منها ما هو مبين في الشكل رقم ( )4وهي:
أ -المحركات الحثيثة
ب -المحركات الترددية
ج -المحركات المزودة بمغناطيس دائم

الشكل ()4
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وكمثال على استخدام المحركات الكهربائية في المركبات الهجينة ،يبين الشكل رقم ( )5نوع من المحركات الكهربائية المستخدمة
في مركبة هجينة من نوع ).(Lexus

الشكل ()5

 .2محرك /مولد (: )Motor Generator
يعمل كبادئ حركة في تشغيل محرك االحتراق الداخلي في المركبة ،وفي توليد الطاقة الكهربائية الالزمة لشحن البطارية عالية الجهد
وتأمين الطاقة الالزمة لتشغيل محرك الجر الكهربائي في المركبة.
ولتشغيل محرك االحتراق الداخلي المستخدم في المركبة الهجينة بواسطة المحرك/المولد) ،(MG1تم ربطه بالترس الشمسي بوحدة
تقسيم القدرة في المركبة ،كما في الشكل( )6ليقوم بالعمل في هذه الحالة كمحرك لبدء التشغيل باستخدام الطاقة الكهربائية من
بطارية الجهد العالي ،فإذا كانت المركبة متوقفة ،يعمل الترس الشمسي على تدوير حامل التروس النجمية المرتبط بمحرك االحتراق

الداخلي والذي سوف يديره بنسبة محددة من معدل دوران المحرك/المولد.

الشكل رقم ()6
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وبمجرد بدء الحركة ،وبتمرير الوقود إلى محرك االحتراق وحدوث الش اررة ينتظر المحرك/المولد لحين وصول سرعة محرك االحتراق
إلى) (1000rpmتقريبا فيغضون أقل من ثانية  .وهذه السرعة تكفي ليعمل محرك االحتراق على إدارة نفس هذا التيار بقدرته
الخاصة ،وتكون النتيجة هي البدء على نحو سلس خال من الضوضاء ،وبدء الحركة بهذه الطريقة يحد من التآكل الذي يصاحب بدء
التشغيل في المحركات التقليدية ومع إدارة محرك االحتراق نفس هذا التيار وبقدرته الخاصة ،تقوم وحدة التحكم بعمل المركبة
بالتحكم بقرص الخنق للحصول على سرعة الخمول المناسبة خالل فترة اإلحماء ولم يعد المحرك /المولد بحاجة إلى تغذية كهربائية
حيث يبدأ بالعمل كمولد لتوليد الطاقة الكهربائية الالزمة لشحن البطارية

 .3مجموعة المحول /العاكس ()Iinverter and Converter
المحول العاكس هو جهاز كهربائي وظيفته تحويل التيار المباشر) (DCإلى تيار متردد متناوب)(AC

او العكس كما في الشكل

رقم (.)7

الشكل ()7
وتكمن وظيفة المحول /العاكس في مركبة الهايبرد في تحول الجهد والتيار الكهربائي من بطارية الجهد العالي المشحونة بتيار
الجهد الثابت الى المولد الكهربائية لبدء الحركة وكذلك تزويد المحرك بجهد الكهربائي المتناوب  3فاز  ،وأيضا تحويل الطاقة
المستفادة منها في حال الفرملة أو تقليل السرعة من التيار والجهد المتناوب الى التيار والجهد الثابت لشحن بطارية الجهد العالي .
أي ان المحول /العاكس في مركبة الهايبرد يعمل باالتجاهين.

 .4بطارية الجهد العالي (المركم الهجين) (: )High Voltage Battery
تتكون مجموعة المركم الهجين (بطارية الجهد العالي) من عدد كبير من الخاليا  ،مثبتة داخل غالف واحد خلف المقعد الخلفي في
المركبة ،كما في الشكل رقم ( )8ومعزولة جيدا  ،وتعد مجموعة البطارية المستودع الرئيس لتخزين الطاقة الكهربائي في المركبات
الهجينة  .ويتراوح قيمة الجهد داخل مجموعة البطارية من  600 -220فولت .
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الشكل ()8

االسئلة:
 -1ما هي أجزاء مركبة الهايبرد الرئيسية موضحا الفرق في االجزاء بين السيارات التقليدية والسيارات الهجينة؟
 -2بين مبدأ عمل المحول العاكس؟

 -3هل تعتبر العالمات الفارقة في سيارات الهايبرد ثابته في كافة مركبات الهايبرد وكيف يمكن االستدالل عليها في حال وقوع
حادث لمركبة هجينة؟
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الموقف التعلمي الثاني :تمييز تكنولوجيا السيارات الهجينة ومبدأ عملها
وصف الموقف :حضرت سعيدة الى وكالة السيارات بهدف امتالك سيارة هجينة وطلبت التعرف على سيارات الهايبرد من حيث مبدأ عملها
وخصائصها واختالفها عن السيارات التقليدية.
خطوات العمل الكامل
أجمع البيانات ،
وأحللها

الوصف
-

اجمع بيانات عن مركبات الهايبرد  ،ومفاهيمها
األساسية واحللها.

-

-

اجمع بيانات عن تاريخ سيارات الهايبرد ونشأتها.

-

-

اجمع بيانات عن أنواع سيارات الهايبرد المتوفرة
في السوق المحلي .

-

اجمع بيانات عن كيفية عمل سيارات الهايبرد.

-

أخطط  ،وأقرر

أنّفذ

المنهجية
-

البحث العلمي
الزيارات الميدانية
الحوار والمناقشة

اجمع بيانات عن رموز تتعلق بمركبة الهايبرد.

-

اجمع بيانات عن مميزات وعيوب مركبات
الهايبرد .

-

اصنف البيانات وابوبها عن مركبات الهايبرد من
حيث المفاهيم االساسية وتاريخ المركبة وانواعها
المنتشرة.

-

اصنف البيانات الخاصة بمميزات المركبة
وعيوبها من حيث طريقة العمل والتعامل و
استهالك الوقود والصيانة

-

اقوم ببناء جدول برموز تتعلق بالمركبة ومعنى
كل رمز

-

اضع جدول زمني إلنجاز المهمة

-

اقوم بزيارات ميدانية لشركات ووكاالت
السيارات المختصة بسيارات الهايبرد .

-

-

اطلع على مركبات الهايبرد المتوفرة في السوق
وما هي االختالفات بينها.

-

-

اطلع على الخصائص الفنية والتقنية للمركبات
المتوفرة في السوق.

-

ادقق في ميزات (ايجابيات وسلبيات) المركبات
الهجينة التي تم االطالع عليها

-

انظر الرموز الخاصة بكل مركبة تمت مشاهدتها
وما هي دالالت هذه الرموز للسائق ولفني
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-

-

العمل التعاوني
البحث العلمي

العمل التعاوني
الزيارات الميدانية
استمطار االفكار
الحوار والمناقشة.

الموارد
-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

زيارات ميدانية
لوكاالت السيارات

-

مصادر ومراجع علمية
عن سيارات الهايبرد

-

كتالوجات خاصة
بسيارات الهايبرد

-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

زيارات ميدانية
لوكاالت السيارات

-

مصادر ومراجع علمية
عن سيارات الهايبرد

-

كتالوجات خاصة
بسيارات الهايبرد

-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

زيارات ميدانية
لوكاالت السيارات

-

مصادر ومراجع علمية
عن سيارات الهايبرد

-

كتالوجات خاصة
بسيارات الهايبرد
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الموقف التعلمي الثاني :تمييز تكنولوجيا السيارات الهجينة ومبدأ عملها
وصف الموقف :حضرت سعيدة الى وكالة السيارات بهدف امتالك سيارة هجينة وطلبت التعرف على سيارات الهايبرد من حيث مبدأ عملها
وخصائصها واختالفها عن السيارات التقليدية.
خطوات العمل الكامل

المنهجية

الوصف

الموارد

الصيانة.

أتحقق

أوثق وأقدم

-

ادون المالحظات التي حصلت عليها من قبل
الفنيين والعاملين في صيانة السيارات الهجينة

-

اضع الرموز الخاصة بكل مركبة في جدول

-

اصمم جدول يبين انواع السيارات الهجينة
المتوفرة في السوق وخصائصها وميزاتها

-

اتحقق من زيارة اكبر قدر ممكن من وكالت
سيارات الهايبرد

-

اتحقق من البيانات التي جمعتها عن السيارات
الهجينة

-

اتحقق من اني قد قمت بجمع كافة الرموز
المطلوبة للتعرف على سيارات الهايبرد

-

اتحقق من تدوين المعلومات التي حصلت عليها
من الفنيين واصحاب الخبرة

-

اراجع طلب الزبون واتحقق من جمعي لكافة
البيانات الالزمة

-

اوثق بيانات الوكاالت والشركات التي قمت
بزيارتها

-

اوثق البيانات التي جمعتهاعن أنواع المركبات
الهجينة

-

اوثق النتائج والبيانات التي جمعتها ،واقوم بعمل
ملف خاص عن كل مركبة تم التعامل معها بحيث
يحتوي الملف على جدول خاص بكل مركبة يبين
خصائصها وميزاتها ومعاني الرموز الخاصة
بها .
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-

-

العمل التعاوني
الحوار والمناقشة

الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

كتالوجات لسيارات
الهايبرد

-

مراجع علمية

-

جهاز حاسوب
جهاز عرض
قاعدة بيانات ورقية
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الموقف التعلمي الثاني :تمييز تكنولوجيا السيارات الهجينة ومبدأ عملها
وصف الموقف :حضرت سعيدة الى وكالة السيارات بهدف امتالك سيارة هجينة وطلبت التعرف على سيارات الهايبرد من حيث مبدأ عملها
وخصائصها واختالفها عن السيارات التقليدية.
خطوات العمل الكامل

الوصف

أقوم

المنهجية

-

أقارن بين تعريفات مركبات الهايبرد التي جمعها
من خالل الزيارات الميدانية والمشاهدات
والمراجع العلمية الموثوقة

-

أقارن بين خصائص وميزات مركبات الهايبرد
التي تم التعامل معها وأقومها من خالل الزيارات
الميدانية والمشاهدة والمراجع العلمية الموثوقة
واناقشها .

-

الحوار والمناقشة
البحث العلمي
العمل التعاوني

الموارد
-

طلب الزبون
جهاز حاسوب
قاعدة بيانات ورقية

األسئلة:
 .1ما هي األسباب التي دفعت بمنتجي السيارات لتطوير السيارات الهجينة؟

نشاط( :)3اتوجه الى سيارة الهايبرد المتوفرة لدي في مكان العمل وانظر الى اجزائها الرئيسية ومبدأ عملها ثم ابحث
عبر شبكة االنترنت عن تاريخ وتطور سيارات الهايبرد واقدم عرضا لزمالئي عن تاريخ وتطور واجزاء ومبدأ عمل
سيارة الهايبرد التي عملت عليها.
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أتعلم:
باتت السيارة في عصرنا الحالي واحده من أهم متطلبات الحياة حيث ال يكاد يخلو بيت من سيارة على األقل على الرغم من ارتفاع أسعارها
وتكاليفها ،وهذا أدى الى ظهور العديد من المشكالت أهمها ازدياد االزدحام المروري بسبب كثرة المركبات وكذلك ارتفاع في نسب العادم
الصادر عن هذه المركبات مما خلق مشكلة بيئية عالمية بدأت بثقب طبقة األوزون وارتفاع درجة ح اررة األرض وصوال الى ظهور العديد
من المشاكل الصحية عند البشر ،ناهيك عن أسباب التلوث األخرى الناتجة عن انبعاثات المصانع والمواد العضوية والمبيدات الحشرية
وغيرها من المواد التي تسببت باالنحباس الحراري على األرض ،ونتيجة لذلك برزت العديد من منظمات الدفاع عن البيئة مما دفع بمنظمة
األمم المتحدة ومنظمات الصحة العالمية بدق ناقوس الخطر الذي ينذر بكارثة بيئية قد تحرم األجيال القادمة من العيش قي بيئة صحية
على وجه األرض.

شكل رقم ()1
وأثناء ذلك بدأت شركات إنتاج المركبات بالتفكير والبحث عن وسائل تكنولوجية تخفف من انبعاثات عوادم المركبات وخالل العشرون عام
الماضية توصلت شركات إنتاج المركبات الى العديد من الحلول التي تساهم في ذالك ومن أهمها إنتاج مركبات هجينة ومركبات تعمل
بالطاقة الكهربائية والتي يمكن إعادة شحنها عن طريق وصلة كهربائية لمصدر كهربائي خارجي  .وهنا سوف نتحدث عن تكنولوجيا
السيارات الهجينة " "hybrid vehicleالتي تعمل بمحركين كهربائي وبترولي والتي يطلق عليها في الغالب السيارات الكهربائية المهجنة
).Hybrid Electrical Vehicle (HEV
ومن الجدير بالذكر أن تاريخ صنع أول سيارة هايبرد في العالم يعود إلى عام  ،1901عندما قام فيرديناند بورش بتقديم أول سيارة هايبرد
في العالم ،لكن المشروع لم يبصر النور بشكل إنتاجي في ذلك الوقت ،وفي عام  1993أدخل الصانع الياباني لسيارة تويوتا فكرة إنتاج
سيارات هايبرد إلى عالم صناعة المركبات المتطورة.
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تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

سيارات الهايبرد "السيارة الهجينة" ":" hybrid car
هي السيارة التي تعتمد على مصدرين للطاقة الحركية احدهما مصدره البترول واآلخر من نظام يعمل على الطاقة الكهربائية ويعمل
النظامان جنبا الى جنب لتحريك المركبة.
ويمكن تعريف الهايبرد :عبارة عن تعبير تقني يقصد به السيارات الهجينة( الهجينة هي التي تعمل على الوقود والكهرباء).
والهدف من ذلك تخفيض استهالك الوقود بنسبة قد تصل الى  %45قياسا مع مثيالتها من السيارات ذات المحرك البترولي الكامل ،كما ان
هذا النوع من السيارات يساهم بشكل كبير في تقليل االعتماد على الوقود كمصدر وحيد للطاقة الذي ينعكس إيجابا على البيئة من حيث
التقليل من الغازات الضارة والملوثة للبيئة مثل غازات أول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وغيرها من الملوثات والشكل رقم ( )2يوضح
سيارة هايبرد بنظاميها البنزين والكهرباء.

شكل رقم ()2

األجزاء الرئيسية لسيارات الهايبرد (: ( main parts of the Hybrids car
ال تختلف سيارة الهايبرد كثي ار من حيث الشكل الخارجي عن بقية السيارات ولكن هناك اختالفات في طريقة العمل واألجزاء التي تتكون
منها مركبة الهايبرد والشكل رقم ( )3يوضح األجزاء الرئيسية التي تميز سيارة الهايبرد.
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شكل رقم ()3

نشاط ( :)4استعن بالخبراء وشركات السيارات في السوق المحلي واكتب تقري ار ابين فيه مدى حاجة فلسطين
للسيارات الصديقة للبيئة وهل باإلمكان االستغناء عن السيارات التي تعمل بالوقود البترولي مبينا في تقريري ميزات
"ايجابيات وسلبيات سيارة الهايبرد".

أتعلم:
مبدأ عمل سيارات الهايبرد (السيارات المهجنة):
حرك الكهربائي
حرك االحتراق ّ
الم ّ
محركيهاُ ،م ّ
المتكامل بين ّ
المعتمدة على ُم ّ
الداخلي ،و ُ
حرك الهايبرد من خالل العمل ُ
يتم تشغيل المركبات ُ
ّ
الداخلي ،وعم ّلية
خزنة في ب ّ
الذي يعتمد على ال ّ
الم ّ
حرك االحتراق ّ
يتم إعادة شحنها عند فراغها من خالل ُم ّ
طارّية المركبة ،والتي ّ
طاقة ُ

طاقة من خالل توليدها ،وإبطاء المركبة ،كما
تكررة ،حيث تساعد عم ّلية الكبح ،وتحريك العجالت إلى األمام على استرداد ال ّ
الم ّ
الكبح ُ
الالزمة في بعض الحاالت كالتسارع ،وصعود المرتفعات وما شابه ذلك ،إذ
حرك الكهربائي ُمحرك الوقود (االحتراق) بال ّ
طاقة ّ
الم ّ
ّ
يزود ُ

فاعلية أكبر.
حركاً أصغر ،وذي
يوّفر بذلك
ّ
ّ
إمكانية استخدام ُم ّ

ميزات سيارات الهايبرد:
 .1توفير بالوقود

 .2تعمل على التقليل والحد من تلوث البيئة.
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 .3إمكانية الستعادة الطاقة ومن ثم تخزينها بشكل مستمر.

 .4التقليل من الضوضاء والضجيج مقارنة بمحركات السيارات العادية
 .5تحسين أداء آلية الكبح  .المحرك الكهربائي يساعد في سرعة كبح المركبة وذلك عن طريف تقليل سرعة الحركة بطريقة سريعة

وعملية.

مصطلحات خاصة بالسيارات الهجينة:
الجدول التالي يبين عدد من المصطلحات الخاصة في التعامل مع السيارات الهجينة:
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االسئلة:
 -1اذكر  3من ميزات سيارات الهايبرد؟
 -2عرف السيارة الهجينة ؟
 -3كيف تعمل سيارة الهايبرد وهل النظام يقتصر على محركات الكهرباء والبنزين؟
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الموقف التعلمي الثالث :تطبيق إجراءات السالمة المهنية في التعامل مع سيارة الهايبرد
وصف الموقف :حضر حسام وهو أحد أصحاب ورش السيارات في السوق المحلي الى وكالة سيارات الهايبرد وطلب
التعرف على إجراءات السالمة المهنية الواجب إتقانها للتعامل مع سيارات الهايبرد  ،وكيفية التصرف في حال حدوث
صدمة كهربائية ألحد األشخاص في الورشة .
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
أجمع
البيانات ،
وأحللها

أخطط ،
وأقرر

-

اجمع البيانات عن قواعد
السالمة المهنية العامة

-

اجمع البيانات عن قواعد
السالمة المهنية الخاصة في
التعامل مع سيارات الهايبرد

-

اجمع البيانات عن المعدات
واألدوات الالزمة للتعامل
مع سيارات الهايبرد بأمان .

-

اجمع البيانات عن متطلبات
السالمة المهنية الالزمة
لورشة عمل الهايبرد.

-

اجمع البيانات عن الصدمات
الكهربائية وأسبابها .

-

اجمع البيانات عن كيفية
التعامل مع الصدمات
الكهربائية .

-

اصنف وابوب البيانات التي
جمعتها عن السالمة المهنية

-

اصنف وابوب البيانات التي
جمعتها عن اجراءات
السالمة في التعامل مع
سيارات الهايبرد "لباس
خاص بالتعامل مع سيارات
الهايبرد"

-

احدد مواصفات العدد
واألدوات التي تستخدم في
صيانة سيارات الهايبرد

-

احدد متطلبات ورشة العمل
الخاصة بصيانة سيارات
الهايبرد.

-

اصنف وابوب البيانات التي

-

-
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البحث العلمي
الحوار والمناقشة

البحث العلمي
العمل التعاوني

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب موصول باألنترنت

-

زيارات ميدانية لوكاالت السيارات
الهجينة .

-

كتب ومراجع علمية عن السالمة
العامة .

-

مراجع علمية عن التعامل مع
الصدمات الكهربائية

-

نشرات الشركات المنتجة لسيارات
الهايبرد

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب موصول باألنترنت

-

زيارات ميدانية لوكاالت السيارات
الهجينة .

-

كتب ومراجع علمية عن السالمة
العامة .

-

مراجع علمية عن التعامل مع
الصدمات الكهربائية

-

نشرات الشركات المنتجة لسيارات
الهايبرد

تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

الموقف التعلمي الثالث :تطبيق إجراءات السالمة المهنية في التعامل مع سيارة الهايبرد
وصف الموقف :حضر حسام وهو أحد أصحاب ورش السيارات في السوق المحلي الى وكالة سيارات الهايبرد وطلب
التعرف على إجراءات السالمة المهنية الواجب إتقانها للتعامل مع سيارات الهايبرد  ،وكيفية التصرف في حال حدوث
صدمة كهربائية ألحد األشخاص في الورشة .
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
جمعتها عن التعامل مع
الصدمة الكهربائية

أنّفذ

-

احدد نوع سيارة الهايبرد
المنوي العمل عليها

-

-

اثبت لوحة اجراءات
السالمة الخاصة بالتعامل مع
سيارات الهايبرد منتبها الى
نوع السيارة التي اعمل
عليها

-

-

احضر كتالوج السيارة التي
اعمل عليها منتبها الى
خطوات العمل وفق
متطلبات المنتج

-

احضر لوحة ارشادية
للتعامل مع الصدمات
الكهربائية

-

ارتدي مالبس العمل
الخاصة بالعمل على سيارة
الهايبرد

-

ارتدي القفازات لمقاومة
للجهد العالي

-

اضع النظارات الواقية

-

ارتدي حذاء العمل الخاص
بالعمل مع الجهد العالي

-

احضر العدد واالدوات
الالزمة للتعامل مع سيارات
الهايبرد

-
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العمل التعاوني
الحوار والمناقشة
لعب األدوار

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب موصول باإلنترنت
سيارة هايبرد

-

كتالوج خاص بسيارة الهايبرد
المنوي العمل عليها

-

مصادر ومراجع علمية عن سيارات
الهايبرد

-

كتيب التعامل مع الصدمات
الكهربائية

-

لباس خاص بالتعامل مع الجهد
العالي

-

حذاء خاص بالعمل مع تيار الجهد
العالي

-

كفوف يدين خاصة بالتعامل مع تيار
الجهد العالي

-

نظارات عمل واقية للعين

-

صندوق عدة التعامل مع الجهد
العالي ويحتوي على "مفكات
معزولة ،زرديات معزولة ،بكسات
ووصالت معزولة ،عوازل مطاطية
لنقاط الجهد العالي ،ساعة فحص
ملتيميتر لقياس تيار الجهد العالي"

-

عدد وادوات للتعامل مع الصدمة
الكهربائية مثل "عصا معزولة،
جهاز تنفس يدوي  ،صندوق
اسعافات اولية"

تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

الموقف التعلمي الثالث :تطبيق إجراءات السالمة المهنية في التعامل مع سيارة الهايبرد
وصف الموقف :حضر حسام وهو أحد أصحاب ورش السيارات في السوق المحلي الى وكالة سيارات الهايبرد وطلب
التعرف على إجراءات السالمة المهنية الواجب إتقانها للتعامل مع سيارات الهايبرد  ،وكيفية التصرف في حال حدوث
صدمة كهربائية ألحد األشخاص في الورشة .
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل

أتحقق

أوثق
وأقدم

-

اتحقق من تحديد نوع
السيارة المنوي العمل عليها

-

اتحقق من وجود لوحة
ارشادات السالمة الخاصة
بالتعامل مع سيارات
الهايبرد

-

اتحقق من مطابقة الكتالوج
للسيارة

-

أتأكد من وجود ارشادات
التعامل مع الصدمة
الكهربائية

-

العمل التعاوني

-

الحوار والمناقشة

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب موصول باإلنترنت

-

كتالوج لسيارة الهايبرد مبينا فيه
خطوات تامين مركبة الهايبرد
حسب تعليمات المنتج

-

مراجع علمية خاصة بأنظمة
الهايبرد

-

مراجع علمية خاصة بالتعامل مع
الصدمات الكهربائية

-

-

أتأكد من سالمة اللباس
الواقي والحذاء وكفوف
اليدين

لوحة ارشادات التعامل سيارات
الجهد العالي

-

-

اتحقق من سالمة العدد
واالدوات الالزمة للتعامل
مع الجهد العالي

جداول المعلومات حول العدد
واألدوات الالزمة للتعامل مع
الهايبرد

-

النشرات والمعلومات عن آلية
فحص العدد واألدوات.

-

اإلشارات واإلرشادات الالزمة
توفرها في مكان العمل.

-

اوثق البيانات التي جمعتها
عن السيارة التي تم العمل.

-

جهاز حاسوب

-

اوثق البيانات التي جمعتها
للتعامل مع السيارات
الهجينة.

-

اوثق البيانات التي جعتها
عن التعامل مع الصدمات
الكهربائية

-

اوثق البيانات التي جمعتها

-
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الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

جهاز عرض
قاعدة بيانات ورقية
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الموقف التعلمي الثالث :تطبيق إجراءات السالمة المهنية في التعامل مع سيارة الهايبرد
وصف الموقف :حضر حسام وهو أحد أصحاب ورش السيارات في السوق المحلي الى وكالة سيارات الهايبرد وطلب
التعرف على إجراءات السالمة المهنية الواجب إتقانها للتعامل مع سيارات الهايبرد  ،وكيفية التصرف في حال حدوث
صدمة كهربائية ألحد األشخاص في الورشة .
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
عن مواصفات ورشة العمل
والعدد واالدوات الالزمة
للتعامل السيارات الهجينة.

أقوم

-

اناقش الهدف من متطلبات
السالمة العامة بالورشة
وأهميتها.

-

اناقش بالهدف من إجراءات
السالمة الخاصة بصيانة
السيارات الهجينة

-

اقارن بين العدد واالدوات
الخاصة بالتعامل سيارات
الهايبرد والعدد التقليدية

-

-

-

الحوار والمناقشة
البحث العلمي
العمل التعاوني

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب
قاعدة بيانات ورقية

األسئلة
 .1ما هو المقصود بوسائل السالمة الخاصة بمركبات الهايبرد و لماذا دعت الحاجه لهذه الوسائل دون االكتفاء بالوسائل العامة ؟
 .2أذكر  4من وسائل السالمة التي يجب توفرها في ورشة العمل لصيانة سيارات الهايبرد ؟

نشاط(  : )5اتوجه الى وكالة سيارات متخصصة في صيانة سيارات الهايبرد وقوم بالتعرف على محتويات ورشة الصيانة
ثم اكتب تقرير اوضح فيه محتويات ورشة الصيانة ومتطلبات السالمة الالزم توفرها في الورشة وكيفية استخدام العاملين في
الورشة لهذه األدوات.
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أتعلم:
تعتبر السالمة العامة والمهنية من الموضوعات الحيوية في هذا العصر نظ ار لتعامل اإلنسان مع تجهيزات الهندسية ألداء أنشطته المختلفة
وذلك لتحقيق احتياجاته من منتجات سلعية او خدمية  ،وعادة يصاحب هذه األنشطة بعض األخطار بصورة أو أخرى قد تؤدي إلى حادثة
 ،وتعتبر الحادثة السبب المباشر في وقوع الضرر والتلف في مصادر أنظمة العمل التي تؤثر بصورة مباشرة على العوامل االقتصادية
والبشرية باإلضافة الى الطاقات والمعنويات المهدرة .
لذا كان السعي وراء السالمة من أكثر األنشطة ديناميكية ويلقى الكثير من االهتمام إليجاد أفضل وسائل األمان للعمل في الوظائف
واألنشطة المتعددة لتحقيق منع مسببات الحادث والحد منها لتوفير بيئة عمل آمنه وسليمة .
ونظ ار لما يتطلبه العمل في نظام عمل معين من  :جودة في العمل  ،وزيادة في اإلنتاجية  ،وخفض للتكلفة باإلضافة إلى اعتبارات القيمة
اإلنسانية للفرد والمجتمع فإنه يبرز أهمية السالمة لتحقيق ذلك من خالل سياسات وبرامج السالمة لمنع أو تقليل المخاطر التي تؤثر على
هذه المتطلبات  .وعادة ما تعتبر السالمة مسؤولية اجتماعية ومهنية وقانونية من قبل مختصين الذين يقومون على تصميم وتشغيل نظام
العمل .
حتى عام  1970لم تكن هناك تشريعات منتظمة في مجال السالمة والصحة المهنية بالواليات المتحدة األمريكية وقد بلغ متوسط الحوادث
الجسيمة التي تقع سنويا حوالي  14000حالة وفاة وإصابة جسيمة .وفى سنة  1970اعتمد الكونجرس األمريكي تشريعات السالمة
والصحة المهنية  OSH ACTوفى عام  1971أنشئت إدارة السالمة والصحة المهنية  OSHAفي و ازرة العمل األمريكية وذلك لحماية
حوالي  90مليون عامل أمريكي يقضون أوقاتهم في العمل من مخاطر العمل المختلفة ومن إصابات وحوادث العمل وتوفير ظروف عمل
آمنة لهم.

السالمة المهنية :

تعرف السالمة المهنية على أنها تقديم الخدمات الوقائية واالحتياطية الكفيلة بوقاية وحماية األفراد من المخاطر الناتجة عن ممارسة العمل
باإلضافة إلى حماية اآلالت والمواد والحفاظ على البيئة من التلوث .
وقد عرفتها منظمة العمل الدولية بأنها جميع األنشطة التي تهدف إلى حماية األفراد والمواد واآلالت والبناء من التعرض للحوادث وظروف
العمل السيئة .
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وبوجه عام تُعرف السالمة المهنية بأنها مجموعة األنظمة واإلجراءات والتدابير التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين والحد من خطر

المعدات واآلالت على العمال والمنشأة ومحاولة منع وقوع الحوادث أو التقليل من حدوثها ،وتوفير الجو المهني السليم الذي يساعد العمال.

وتهدف السالمة المهنية الى :
يكمن الهدف األساسي من تطبيق إجراءات السالمة المهنية في الوصول إلى إنتاج جيد دون وقوع حوادث أو إصابات
وتتمثل أهداف السالمة المهنية في األتي:
-

المحافظة على حياة العاملين وتقليل عدد اإلصابات .

-

المحافظة على البيئة المحيطة .

-

العمل على تقليل مصروفات الصيانة للمعدات واآلالت والمحافظة عليها .

لذلك ال بد من توافر قواعد السالمة العامة ومنها :
-

تهوية مكان العمل بشكل جيد

-

االلتزام باللباس المناسب لطبيعة العمل

-

المعرفة الجيدة باستخدام المواد واألدوات في مكان العمل

توفر وسائل الحماية من المخاطر خاصة في الماكينات التي تحتوى على قطع حادة

توفر وسائل إطفاء الحريق

توفر إشارات إرشادية تدل على أماكن الدخول والخروج وكذلك المواد القابلة لالشتعال

أما بنسبة لوسائل السالمة التي يجب توفرها في ورشات مركبات الهايبرد فهي ال تقل أهمية عن الوسائل العامة بل تزيد وذلك ألننا نتعامل
مع منظومة عمل متكاملة تحتوى على أجزاء ميكانيكية متحركة وأجزاء وقطع كهربائية ذات جهود عاليه وتيارات كهربائية ثابتة ومتغيره
وبقيم عالية ،ولذلك دعت الحاجة الى وجود أدوات ووسائل حماية خاصة بورش العمل التي تتعامل مع مركبات الهايبرد تساعد في حماية
ووقاية العاملين والمتواجدين في الورشة من المخاطر الميكانيكية والكهربائية.
ولكي نستطيع تطبيق قواعد السالمة المهنية في تعامل مع مركبات الهايبرد  ،يجب التعرف على األدوات والمعدات الالزمة توافرها في
ورش صيانة المركبات الهجينة وهي تقسم الى قسمين :
 -1معدات ووسائل الوقاية والحماية الشخصية الالزمة للعاملين في ورشة مركبات الهايبرد.
 -2العدد واألدوات والوسائل التي يجب ان تتوفر في الورشة ألعمال الصيانة.
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أوال :وسائل الوقاية والحماية الالزمة للعاملين في ورشة مركبات الهايبرد

الشكل رقم ( )1يبين صورة توضيحية للباس للعاملين في ورشة
صيانة السيارات الهجينة

شكل رقم ()1

لتجنب الخطر الذي قد ينجم عن أي تماس أو تسرب تيار كهربائي أثناء العمل على تامين أو صيانة السيارات الهجينة يجب
على العاملين في هذا المجال استخدام معدات وقاية شخصية تتحمل الجهد العالي ومنها ما يلي:

 -1قفازات تتحمل الجهد العالي (: (Gloves
وهي تعمل كأداة عزل بين يدي اإلنسان ومصدر التيار الكهربائي وهي تتحمل جهد
كهربائي عالي يختلف من نوع آلخر وحسب الغرض المصنوعة ألجله ويكون
موضح عليها قيمة الجهد والتيار الكهربائي األقصى الذي يمكن ان تتحمله القفازات
ومدة صالحيتها الشكل رقم ( )2يوضح احد أنواع قفازات الجهد العالي.
الشكل رقم ()2

 -2واقي العينين أو النظارات (:(glasses
وهي وسيلة حماية للعينين من الش اررة الكهربائية التي قد تنتج من تالمس األسالك
والوصالت الكهربائية أثناء العمل وهي قد تكون واقي للعينين كما في الشكل رقم ( )3أو
واقي للوجه بشكل كامل
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الشكل رقم ()3

الشكل رقم ()1
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 -3لباس عمل مناسب:

مالبس عمل عازلة تتحمل جهد كهربائي عالي  ،ووظيفتها حماية اإلنسان من التسريب الكهرباء

الذي قد ينتج من المركبة أثناء العمل ،والشكل رقم ( )4يبين احد أنواع اللباس الواقي

 -4حذاء العمل ( ) Shoes
يجب على العاملين في مجال صيانة السيارات الهجينة ارتداء

الشكل رقم ()4

حذاء عمل عازل للتيار الكهربائي والشكل رقم ( )5يبين حذاء
عمل عازل للتيار الكهربائي

الشكل رقم ()5

ثانيا :الوسائل والعدد واألدوات التي يجب ان تتوفر في الورشة

شكل رقم ()6
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الشكل رقم ( )6يبين مكونات ومحتويات ورشة العمل الخاصة بصيانة السيارات الهجينة
للقيام بأعمال الصيانة لسيارات الهايبرد بطريقة مهنية وآمنه البد من توافر مجموعة من الوسائل والمعدات والتجهيزات التي تنبه
العاملين والزبائن من خطورة االقتراب من منطقة العمل دون اتخاذ وسائل الحماية الشخصية التي تم توضيحها سابقا ومن هذه الوسائل ما
يلي:

 -1اإلشارات التحذيرية الالزمة مثل
-

إشارة تحذيرية تدل على وجود الجهد الكهربائي العالي شكل ()7

-

إشارة تحذيرية تدل على موقع عمل ممنوع لمس باأليدي شكل ()8

-

إشارة تحذيرية تدل على موقع خطر وممنوع االقتراب شكل ()9

-

إشارة تحذيرية تدل على مكان جاهز للعمل  ،الشكل (.)10

الشكل رقم ()8

الشكل رقم()7

الشكل رقم ()9

الشكل رقم ()10

30

تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

 -2أشرطة تحذيرية وإرشادية تستخدم لعزل منطقة العمل
كما في الشكل رقم ()11

الشكل رقم ()11

 -5أدوات قياس الجهد العالي ()voltmeter
تستخدم لقياس الجهد الكهربائي في االنفيرتر  ،والبطارية واألجزاء التي تتغذى
بالجهد العالي بحيث تقيس الجهد الكهربائي المرتفع ،الشكل رقم ( )12يوضح
بعض أنواع ساعات الجهد العالي

الشكل رقم ()12

 -6عوازل الجهد المرتفع
وهي عبارة عن عوازل مطاطية تستخدم لعزل كوابل الجهد العالي وأقطاب بطارية الجهد العالي عند إجراء أعمال الصيانة

 -7العدد واألدوات اليدوية مثل (الزرادية  ،المفك ... ،وغيرها )
وهي عبارة عن عدد وأدوات معزول تستخدم عند تامين سيارة الهايبرد
للعمل أو عند إجراء فحوصات لبطارية الجهد العالي في السيارة ،وهي
معزولة بطريقة جيدة تمنع تسرب التيار الكهربائي الى جسم اإلنسان والشكل
رقم ( )13يبين بعض من هذه العدد واألدوات

الشكل رقم ()13
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نشاط( :)6ابحث عبر شبكة االنترنت عن مخاطر التيار الكهربائي على اإلنسان وما هو الفرق بين تيارين الجهد العالي
الثابت( )DCوالمتغير()AC

أتعلم:
تدابير السالمة لورشة العمل الخاصة بصيانة سيارات الهايبرد:

.4
.1
.2
.3
.4

تهيئة بيئة عمل صحية وآمنه ومناسبة للعمل
التقيد بإجراءات السالمة الخاصة بالمشغل وارتداء مالبس العمل الخاصة ( لباس واقي  ،الكفوف  ،نظارات الواقية  ،حذاء
عازل للتيار الكهربائي)
وضع خطوط وأشرطة تحذيرية حول مكان العمل.
االلتزام باستخدام العدد واألدوات ذات العازلية العالية للغرض الموجود ألجله

 .5إدراك مخاطر التيار الكهربائي والجهد الكهربائي على اإلنسان.
 .6قراءة النشرات الخاصة بالمخططات الكهربائية للمركبة
 .7التأكد من تهوية مكان العمل .

 .8فحص األدوات والمعدات في ورشة العمل ويتم من خالل الخطوات التالية

 .9فحص ساعة القياس وذلك من خالل فحص مصدر للجهد الكهربائي المعلومة قيمته او من خالل فحص التوصيل بالساعة

 .10فحص القفازات وذلك من خالل عمل التالي المبين في الشكل رقم ()14

الشكل رقم ()14

ولتحقيق السالمة العامة في ورشة العمل الخاصة بمركبات الهايبرد ال بد من إتباع الخطوات السابقة  ،وفهم ومعرفة التعامل مع مخاطر
التيار والجهد الكهربائي في المركبة .
يقسم الجهد الكهربائي في مركبة الهايبرد الى قسمين وهما الجهد المستمر ( )DCوالجهد المتردد (. )AC
يوجد نوعان من البطاريات في السيارات الهجينة وهي:
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 .1بطارية الجهد المنخفض وهي بمقدار  12فولت بتيار ثابت ()DC
وهي مسؤول عن عمل محرك االحتراق الداخلي واإلضاءة والراديو وبقة أنظمة السيارة التقليدية باستثناء نظام الهايبرد وتوابعه،
والشكل رقم ( )15يبين بطارية  12فولت

الشكل رقم ()15

 .2بطارية الجهد العالي ()HV

وهي مصدر الطاقة الرئيسي في السيارة ومسؤولية عن تشغيل نظام الهايبرد باإلضافة الى تزويد بطارية الجهد المنخفض بالتيار
الكهربائي عند الحاجة وهي مصنوعة من مادة الليثيوم أو من مادة النيكل ،وتتكون من مجموعة من الخاليا المتصلة فيما بينها على

التوالي لتكون معا بطارية جهد عالي بتيار ثابت ) (DCقادرة على تشغيل نظام الهايبرد وتعتمد قيمة الجهد لهذه البطارية على عدد
الخاليا التي تحتويها ،والشكل رقم ( )16يبين بطارية ليثيوم جهد عالي.

الشكل رقم ()16

نشاط( :)7اتوجه الى احد مراكز اإلسعاف االولي " الهالل االحمر" واتعرف على إجراءات التعامل مع مصاب بالصدمة
الكهربائية واقدم عرضا لزمالئي عما تعلمته في المركز.
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أتعلم:
مواضع خطر الجهد والتيار العالي في مركبات الهايبرد
من الضروري على كافة العاملين في صيانة السيارات الهجينة االنتباه الى أماكن خطر التيار الكهربائي فيها الذي قد يؤدي الى حدوث
ضرر كبير على الفني ،وقد انبتت الدراسات ان اإلنسان بإمكانه تحمل جهد وتيار كهربائي بقيم محدده وإذا تجاوز التيار والجهد هذه
القيم ينتج عنها أضرار صحيحة على اإلنسان قد تؤدي الى حدوث وفيات وهذه القيم هي  60فولت وتيار  0.67أمبير في التيار الثابت
) ،(DCو  30فولت مع تيار مقداره  0.67أمبير في التيار المتغير ( )ACويجب على العاملين في مجال صيانة السيارات الهجينة
توخي الحذر وااللتزام بكافة إجراءات السالمة الشخصية لتجنب اإلصابة بصعقة كهربائية أثناء العمل ،ومن موقع التي يجب عدم العبث
بها قبل اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة هي ما يلي:
 -1بطارية الجهد العالي وهي الجزء المسئول عن تخزين التيار الكهربائي الذي ينتجه المولد لتشغيل السيارة وتزويد بقية أجزاء
السيارة بالكهرباء ،وغالبا ما تكون هذه البطارية موجودة أسفل المقعد الخلفي في السيارة.
 -2الكوابل والوصالت الكهربائية ذات اللون البرتقالي فهي التي من خاللها يتم نقل تيار الجهد العالي الى أجزاء المركبة التي تتغذى
بهذا التيار.
 -3المحول العاكس ( )Inverter - converterوهو الجهاز المسئول عن تحويل التيار الثابت ( )DCالقادم من بطارية الجهد
العالي الى تيار متغير ( )ACليغذي بقية أجزاء المركبة وكذلك يعمل على تحويل التيار المتغير ( )ACالمتولد في مولد المركبة
الى تيار ثابت ( )DCيتم تخزينه في بطارية الجهد العالي وسوف نتطرق الى مبدأ عمل المحمول العاكس الحقا.
 -4المولد الكهربائي وهو الجزء المسئول عن توليد التيار الكهربائي الذي تحتاجه المركبة ويتم تخزينه في بطارية الجهد العالي.

 -5مضخة المكيف وهي في هذا النوع من السيارات تتغذى بتيار كهربائي متغير عالي الجهد وهي متصلة بشكل مباشر من خالل كابل
برتقالي بالمحول العاكس.
يتضح مما سبق ان تيار الجهد العالي الموجود في سيارات الهايبرد والذي تتجاوز قيمته  220فولت يحتاج الشخص الذي يتعامل معه الى
إدراك مدى الخطورة من خالل اتخاذ كافة إجراءات وتدابير السالمة المهنية وكذلك يجب عليه ان يكون قادرا على التعامل مع حاالت
اإلصابة بصدمه كهربائية فيما لو حدثت في ورشة العمل والتي غالبا ما تنتج بسبب اإلهمال أو نقص الوعي باتخاذ التدابير الالزمة عند
العاملين في هذا المجال  ،وفيما يلي سوف نتطرق الى كيفية التعامل مع الصدمة الكهربائية.
يعتمد خطر اإلصابة بالصدمة الكهربائية على نوع التيار الكهربائي وشدته وسريان التيار الكهربائي خالل الجسم وكذلك صحة الشخص
العامة وسرعة تلقيه المعالجة.
قد تُسبب الصدمة الكهربائية الحروق أو يمكن أال تترك أي عالمة واضحة على الجلد .وفي كلتا الحالتين يُمكن أن يُسبب التيار الكهربائي
المار خالل الجسم تلف داخلي أو التوقف المفاجئ في عمل القلب أو إصابة أُخرى .وفي ظل ظروف
معينة يمكن أن يكون حتى التيار الكهربائي الصغير فتاكا.
وتعرف الصدمة الكهربائية على أنها حدوث اتصال بين جسم اإلنسان مع مصدر كهربائي يؤدي الى
سريان تيار كهربي كافي من خالل الجلد ،العضالت ،أو الشعر ينتج عنها إصابات بدرجات متفاوتة قد
تؤدي الى الوفاة في بعض األحيان ،والشكل رقم ( )17يبين شخص تعرض لصدمه كهربائية.

الشكل رقم ()17
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خطوات إسعاف شخص مصاب بالصدمة الكهربائية
 .1قُم بفصل مصدر الكهرباء إِن كان ذلك ممكنا .وإِن لم يكن ممكنا قُم بإبعاد مصدر الكهرباء عنك وعن
الشخص ال ُمصاب باستعمال أداة غير ُموصلة للتيار الكهربائي كان تكون مصنوعة من الورق ال ُمقوى
أو المطاط أو الخشب ،كما هو مبين في الشكل رقم ()18

 .2ابدأ بإجراء اإلنعاش القلبي الرئوي إِن لم يُظهر الشخص ال ُمصاب عالمات تدل على الدوران كالتنفس
أو السعال أو الحركة كما في الشكل رقم (.)19وفي حال لم تتمكن من عمل اإلنعاش اطلب المساعدة
من األشخاص اآلخرين أو من خالل االتصال على اإلسعاف (. )101

الشكل رقم ()18

الشكل رقم ()19

 .3حاول أن تمنع الشخص ال ُمصاب من اإلصابة بالقشعريرة وان تبقيه متيقظا وغير فاقدا للوعي،
والشكل رقم ( )20يظهر شخص مصاب القشعريرة التي قد تفقده الوعي

الشكل رقم ()20

 .4قُم بوضع الضمادة الطبية أو ضمادة من الشاش ال ُمعقَّم إن ت َوفَّر أو قطعة قماش نظيفة
على أي منطقة متأثرة بالحروق ،ولكن تجنب استعمال األغطية أو المناشف ألن أنسجتها
يُمكن أن تلتصق بالحروق ،والشكل رقم ( )21يبين بعض من أنواع الضمادات الطبية.

 .5نقل المصاب الى المستشفى في سيارة اإلسعاف إلجراء الفحوصات الطبية بعد تقديم
اإلسعافات األولية الالزمة.
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االسئلة:
 -1ما هي خطوات اسعاف مريض بالصدمة الكهربائية؟
 -2اين يتواجد تيار الجهد العالي في السيارة؟
 -3ما هي مواصفات العدد واألدوات الواجب توافرها في ورشة صيانة مركبات الهايبرد ؟

الموقف التعلمي الرابع :تامين سيارة هجينة وتحضيرها للعمل
وصف الموقف :حضر خليل وهو مالك ورشة التميز لصيانة السيارات الى مركز التدريب وطلب التدرب على كيفية تامين

سيارة هجينة للعمل وإعادة توصيل التيار الكهربائي لها بعد االنتهاء من أعمال الصيانة.
خطوات العمل

الوصف

المنهجية

الموارد

الكامل
أجمع البيانات ،
وأحللها

 اجمع بيانات حول مفهومتأمين مركبة الهايبرد

 البحث عبراالنترنت

 اجمع بيانات عن أهمية تأمينمركبة الهايبرد.

 الحوار والمناقشة -العمل التعاوني

 اجمع بيانات عن المعداتواألدوات الالزمة لتأمين
مركبة الهايبرد.

 -طلب الزبون

 جهاز حاسوبموصول باألنترنت
 كتالوجات لمركباتالهايبرد التي يتم
العمل عليها.
 مراجع علمية مختصةفي انظمة الهايبرد

 اجمع بيانات كيفية تأمينمركبة الهايبرد واحللها.
 اجمع بيانات عن االختالفاتفي تامين مركبات الهايبرد
واحللها
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الموقف التعلمي الرابع :تامين سيارة هجينة وتحضيرها للعمل
وصف الموقف :حضر خليل وهو مالك ورشة التميز لصيانة السيارات الى مركز التدريب وطلب التدرب على كيفية تامين

سيارة هجينة للعمل وإعادة توصيل التيار الكهربائي لها بعد االنتهاء من أعمال الصيانة.
خطوات العمل

الوصف

المنهجية

الموارد

الكامل
أخطط  ،وأقرر

-

 اصنف البيانات التي جمعتهاعن مفهوم الهايبرد

-

البحث العلمي

-

طلب الزبون

 اصنف البيانات التي جمعتهاعن تامين مركبة هايبرد

-

جهاز حاسوب موصول
باألنترنت

-

 اصنف البيانات التي جمعتهاعن العدد واالدوات الالزمة
لتامين مركبة هايبرد

كتب ومراجع علمية
عن تامين مركبات
الهايبرد .

-

كتالوجات مختلفة لعدد
من سيارات الهايبرد
المنتشرة في السوق
المحلي

العمل التعاوني

 اصنف البيانات التي جمعتهاعن االختالفات والفروقات
في تامين مركبات الهايبرد
 تصنيف البيانات وتبويبها .أنّفذ

-

 التزم بقواعد السالمة العامةالمهنية والسالمة المهنية
للتعامل مع سيارات الهايبرد.

-

 احضر وافحص العددواالدوات الالزمة لتامين
مركبة هايبرد "صندوق عدد
التعامل مع تيار الجهد العالي"
 احدد نوع مركبة الهايبردالمنوي تأمينها.
 اقرا الكتالوج الخاصبالمركبة المراد تأمينها .
 افحص وارتدي مالبس العملللورشة
 افحص وارتدي القفازاتالواقية للجهد العالي
 افحص وارتدي واقي العينين -اثبت اإلشارات التحذيرية
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العمل التعاوني
الحوار والمناقشة
لعب األدوار

-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

سيارة هايبرد

-

كتالوج خاص بسيارة
الهايبرد المنوي العمل
عليها

-

مصادر ومراجع علمية
عن سيارات الهايبرد

-

لباس خاص بالتعامل
مع الجهد العالي

-

حذاء خاص بالعمل مع
تيار الجهد العالي

-

كفوف يدين خاصة
بالتعامل مع تيار الجهد
العالي

-

نظارات عمل واقية
للعين
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الموقف التعلمي الرابع :تامين سيارة هجينة وتحضيرها للعمل
وصف الموقف :حضر خليل وهو مالك ورشة التميز لصيانة السيارات الى مركز التدريب وطلب التدرب على كيفية تامين

سيارة هجينة للعمل وإعادة توصيل التيار الكهربائي لها بعد االنتهاء من أعمال الصيانة.
خطوات العمل

المنهجية

الوصف

الموارد

الكامل
الالزمة ( االنتباه لخطر الجهد
الكهربائي  ،الرجاء عدم
اللمس).

-

صندوق عدة التعامل مع
الجهد العالي ويحتوي
على "مفكات معزولة،
زرديات معزولة،
بكسات ووصالت
معزولة ،عوازل
مطاطية لنقاط الجهد
العالي ،ساعة فحص
ملتيميتر لقياس تيار
الجهد العالي"

-

عدد وادوات للتعامل مع
الصدمة الكهربائية مثل
"عصا معزولة ،جهاز
تنفس يدوي  ،صندوق
اسعافات اولية"

 أتأكد من جاهزية مكان العملونظافته وتوافر مستلزمات
السالمة العامة (عوازل مكان
العمل  ،األشرطة ).
 احدد مكان فيشة الجهد العاليوالقطب السالب للبطارية
المساعدة.
 اعمل على تطبيق خطواتتأمين المركبة وفصل تيار
الجهد العالي عن المركبة
حسب تعليمات الشركة
الصانعة.
 اعيد وصل التيار الكهربائيللمركبة بعد إجراء الصيانة
حسب تعليمات المنتج
 اعيد العدد واألدوات الىمكانها
 أتأكد من عمل كافة انظمةالمركبة بعد االنتهاء من
اعمال الصيانة
 -ادون النتائج

 انظف مكان العملأتحقق

 -اسلم المركبة للزبون

 -نقاش جماعي

 اتأكد من التزامي بقواعدالسالمة للتعامل مع سيارات
الهايبرد .

 -العمل ضمن فريق
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الموقف التعلمي الرابع :تامين سيارة هجينة وتحضيرها للعمل
وصف الموقف :حضر خليل وهو مالك ورشة التميز لصيانة السيارات الى مركز التدريب وطلب التدرب على كيفية تامين

سيارة هجينة للعمل وإعادة توصيل التيار الكهربائي لها بعد االنتهاء من أعمال الصيانة.
خطوات العمل

الوصف

المنهجية

الموارد

الكامل
 اتحقق من وجود وسالمةالعدد واالدوات الالزمة
للتعامل مع الهايبرد

والخاصة بسيارات
الهايبرد
 االستعانة بالمعلوماتعن آلية فحص العدد
واألدوات.

 اتحقق من جاهزية ادواتالسالمة من كفوف وحذاء
وواقي للعينين

 االستعانة باإلشاراتالالزمة عن جاهزية
المركبة وتأمينها أم
ال .

 اتحقق من تطابق الكتالوج معالمركبة المنوي العمل عليها.
 اتحقق من وجود االشاراتالتحذيرية الخاصة بالعمل
تحت الجهد العالي
 اتأكد من صحة التنفيذ منخالل مراجع علمية شاملة
وموثوقة لكافة خطوات تامين
المركبة حسب تعليمات
المنتج .
 اتحقق من تدوين النتائج اتحقق من اعادة تنظيفورشة العمل
 اتحقق من تسليم المركبةللزبون ورضاه عن النتيجة
أوثق وأقدم

-

 اوثق البيانات التي جمعتهاعن اجراءات التعامل مع
سيارات الهايبرد

-

 اعمل جدول يبين سالمة العددواألدوات .
 اوثق خطوات تأمين المركبةواالحتفاظ بها في ملف داخل
المشغل.
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الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

جهاز حاسوب
جهاز عرض
قاعدة بيانات ورقية
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الموقف التعلمي الرابع :تامين سيارة هجينة وتحضيرها للعمل
وصف الموقف :حضر خليل وهو مالك ورشة التميز لصيانة السيارات الى مركز التدريب وطلب التدرب على كيفية تامين

سيارة هجينة للعمل وإعادة توصيل التيار الكهربائي لها بعد االنتهاء من أعمال الصيانة.
خطوات العمل

الوصف

المنهجية

الموارد

الكامل
 اعمل ملف خاص بالمركبةواعمال الصيانة التي تمت
عليها
 اوثق بيانات مالك المركبةوطلب الزبون
 اوثق النتائج التي تم الحصولعليها اثناء العمل
أقوم

 اناقش مفهوم تأمين المركبةووضع تعريف عام لها.

-

 اقارن خطوات تأمين المركبةبين أكثر من نوع من
المركبات

-

-

الحوار والمناقشة
البحث العلمي
العمل التعاوني

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب
قاعدة بيانات ورقية

 اناقش نتائج العمل التيالحصول عليها.

األسئلة
 .1ما هو الهدف من تامين مركبة هايبرد قبل الصيانة وهل يمكن العمل ببعض أنظمتها دون إجراء تامين لها ؟
 .2هل كافة السيارات يتم تأمين نظام الهايبرد فيها بنفس الطريقة وما هي الخطوة األولى التي يجب القيام بها لتامين
مركبة هايبرد.
نشاط ( :)8توجه الى احد مراكز صيانة السيارات الهجينة وتعرف من خاللهم على طريقة تامين سيارة هجينة وإعادة
توصيلها بعد الصيانة وقدم عرضا لزمالئك عما تعلمته موضحا ذالك بتعليمات الشركة المصنعة عن طريقة تامين السيارة.

40

تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

أتعلم:
كما نعلم بأن المركبة بحاجة الى صيانة سواء كان ت صيانة دورية أو صيانة عالجية إلصالح األعطال والمشاكل  ،باإلضافة الى الحاجة
الستبدال بعض الزيوت والفالتر وهذا ينطبق على كافة المركبات بما فيها مركبة الهايبرد ،ولكن المختلف بالنسبة لمركبة الهايبرد أنها
تحتوى على مصادر الجهد الكهربائية المرتفعة والتي قد تصل الى أكثر من  600فولت وكذلك وجود تيار كهربائي مرتفع في بعض
أنظمة المركبة وبتالي عند العمل على أنظمة الهايبرد يجب االلتزام بكافة إجراءات األمن والسالمة المهنية حسب تعليمات المنتج لكل
مركبه ويكون ذلك من خالل قراءة الكتالوج الخاص بكل مركبه ،كما نعلم أيضا انه للحفاظ على سالمتك وسالمة العاملين يحب ان ال
تلمس أو تفكك أو تستبدل األجزاء ذات الجهد العالي والكابالت وموصالتها( .األجزاء ذات الجهد العالي والكابالت ملونة باللون البرتقالي
أو تحتوي على ملصقات تحذيرية تبين ان هذه األجزاء عالية الجهد الن ذلك قد يتسبب في حدوث حروق شديدة أو صدمة كهربائية قد
تؤدي إلى اإلصابة الخطيرة أو الوفاة.
وبناءا على ما تقدم يجب إتباع اإلجراءات التالية عند التعامل مع مركبة هايبرد في مشهد طارئ ،بحيث يجب أن تكون جميع العمليات
األخرى متسقة مع إجراءات أو أدلة التشغيل القياسية إلدارتكم ،وذلك الن سيارة الهايبرد التي تضررت قد أضرت بأنظمة األمان المصممة
من قبل المنتج لألنظمة ذات الجهد الكهربائي العالي ،لذلك لجأت الشركات الى طريقة آمنة عند التعامل مع المركبة وهي ما تسمى بتأمين
المركبة للعمل.

تأمين المركبة " تحييد تيار الجهد العالي في المركبة "
وهي الخطوات اإلجرائية الواجب إتباعها على المركبة لفصل قاطع الخدمة وتفريغ التيار الكهربائي من وحدات المركبة الذي قد يؤثر على
األشخاص .وأن الهدف األساسي من عملية تأمين المركبة هو إفراغ الجهد الكهربائي المرتفع للحفاظ على حياة العاملين في هذا المجال من
أي ضرر قد يلحق بهم.

خطوات تأمين مركبة هجينة "هايبرد"
البد على العاملين في مجال صيانة السيارات الهجينة أو رجال الدفاع المدني ان يتعرفوا على الطريقة اآلمنة والسليمة لتامين المركبة
وهذا ال يكون إال من خالل قراءة تعليمات المنتج المرفقة مع المركبة "الكتالوج" ذالك ان هذه الخطوات تختلف من نوع سيارة الى أخرى
وفي أحيان كثيرة تختلف من نوع إصدار الى آخر لنفس نوع السيارة ،وهنا سوف نتطرق الى الخطوات العامة في تامين مركبة هجينة ثم
نفصل مثال على تامين سيارة هايبرد متوفرة في السوق المحلي.

خطوات تامين مركبة هجينة "فصل قاطع الخدمة في مركبات الهايبرد"
قبل البدء بأعمال الصيانة ألي مركبة هجينة يجب عليك التقييد باإلجراءات اآلتية:
خطوات السالمة العامة عند التعامل مع سيارات الهايبرد.
 .1ارتداء القفازات العازلة التي تتحمل جهد كهربائي يفوق قيمة الجهد األقصى الموجود في السيارة مع التأكد من جاهزيتها للعمل
 .2ارتداء قناع واقي للعينين أو نظارات خاصة لحماية العينين من خطر حدوث قوس كهربائي أثناء العمل.
 .3إطفاء المحرك ووضع المركبة على غيار  Pوتأمين الفرامل .
 .4االطالع على كتالوج المركبة المراد العمل عليها وقراءة خطوات تامين المركبة بتمعن.
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خطوات تامين سيارة هايبرد من  HYUNDAY IONOQموديل 2018
بعد االطالع على كتالوج السيارة تبين ان خطوات تامين السيارة كما يلي:

 -1اطفي المحرك وضع الغيار على P
 -2إبعاد مفتاح السيارة " "Smart keyمسافة 2متر على األقل عن السيارة الشكل رقم (Smart key )1
للسيارة.
 -3قم بفصل كيبل سالب البطارية  12فولت كما هو مبين في الشكل ( )2كيبل  Bالموجود خلف المقعد الخلفي
والموضح بالحرف " . Aعند فصل فيشة القطب السالب لبطارية الجهد المنخفض  12فولت فان كافة أنظمة
السيارة التي تعمل بالجهد المنخفض تنطفئ مثل الزجاج وأقفال األبواب والحساسات واإلنارة ...الخ".
 -4قم بفصل قابس الجهد العالي الموجود على بطارية الجهد العالي أسفل المقعد الخلفي والشكل رقم ( )3يبين
موقع القابس وطريقة فكه الموضحة في الشكل رقم (. )4

شكل رقم ()1

شكل رقم ()2

الشكل رقم ()4

الشكل رقم ()3

 -5تفقد القابس بشكل جيد واحتفظ به بمكان امن كما في الشكل رقم ()5
 -6انتظر  5دقائق حتى يتم تفريغ التيار الكهربائي من المواسعات الموجودة في االنفيرتير
 -7باستخدام الفولتميتر عالي الجهد قم بقياس الجهد عند طرفي االنفيرتر كما يلي:
أ -فك فيشة ( )Aللكيبل الواصل بين طرف االنفيرتر وبطارية الجهد العالي المبينة في الشكل ()6
ب -الشكل ( )7يبين الطريقة الصحيحة لفك الفيشة

الشكل رقم ()5

ت-
ث-

الشكل رقم ()6

 .27الشكل رقم ()7

ج -الجهد عند طرفي االنفيرتير كما هو موضح في الشكل رقم ( )8اذا كانت القراءة

•

اقل من  30فولت فهذا يدل على ان التيار الكهربائي قد تفرغ ويمكنك استكمال العمل
بأمان.
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الشكل رقم ()8
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•

أكثر من  30فولت فهذا يدل على ان هناك خلل في دوائر الجهد العالي وعليك الحذر في استكمال العمل.

 -8انتهاء مرحلة تامين المركبة ويمكنك العمل بأمان في أعمال صيانة المركبة.
 -9عند إعادة توصيل التيار الكهربائي تأكد من تطبيق الخطوات السابقة بشكل عكسي.

مالحظة هامة:
تختلف خطوات تامين مركبة هجينة من نوع آلخر وقد تختلف من إصدار آلخر لذالك عليك التأكد من الخطوات الخاصة بكل
مركبة من خالل كتالوج السيارة أو من خالل االتصال مع الشركة المنتجة لتزويدكم بالخطوات.

نشاط ( :)9مستعينا بكتلوجات الشركات المنتجة للسيارات الهجينة اكتب تقري ار عن الفروقات في تامين مركبات السيارات
الهجينة لنفس المركبة ولكن بإصدارات مختلفة.
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أسئلة الوحدة
السؤال األول :ضع إشارة (√) أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( )Xأمام العبارة الخاطئة فيما يأتي:
( -1

) تعتبر السيارات ذات المحرك الكهربائي من أنواع السيارات الهجينة.

( -2

) من الممكن ان تصل نسبة توفير الوقود في السيارات الهجينة الى  %45في ظروف العمل الطبيعية.

( -3

) محرك البنزين هو احد األجزاء الرئيسية للسيارات الهجينة.

( -4

) يمكن البدء بتامين مركبة هجينة مباشرة بعد تحديد نوع المركبة.

( -5

) أدوات السالمة الخاصة بصيانة السيارات الهجينة مهمة فقط عند تامين المركبة وإعادة توصيلها وعند العمل 0

على بطارية الجهد العالي.

السؤال الثاني:
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحية فيما يلي:
 -1كيف يمكن تميز السيارة الهجينة من غيرها من السيارات التي تعمل بالوقود العادي؟

ت -من خالل حروف ورموز على السيارة

أ -من خالل صوت محرك السيارة.

ث -من خالل إضاءة السيارة.

ب -من خالل وجود أو عدم وجود ماسورة العادم.

 -2في حال وصولك الى موقع حادث لسيارة كهربائية ما هو أول شيء يجب عليك ان تفعله؟
أ -سحب األشخاص من داخل السيارة بعيدا عن المركبة بدون استعمال القفازات.

ب -االتصال مع مسؤول شركة السيارات أو شركة التامين.

ت -االنتباه الى سالمتك الخاصة أوال ثم االتصال بسيارة اإلسعاف.

ث -فصل التيار الكهربائي عن المركبة وإبعاد المصابين عن مكان الحادث.
 -3من هم األشخاص المسموح لهم بالعمل على بطاريات الجهد العالي؟
أ -أي شخص لديه خبرة في مجال ميكانيكا السيارات.

ب -أي شخص لديه تدريب إضافي في المستوى الثالث على السيارات الكهربائية او فني الجهد الجهد العالي في مجال السيارات.
ت -أي مهندس كهربائي حتى لو لم يكن لديه تدريب إضافي.
ث -أي شخص خبير في مجال ميكانيكا السيارات

 -4ما هي الخطورة العالية الناتجة عن العمل في منطقة تيار الجهد العالي في السيارات؟
أ-

قطع في اليدين

ب -انبعاثات العادم الخطرة

ت -صدمة كهربائية

ث -تزحلق من الزيوت
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 -5أي من األنظمة التالية يعتبر نظام جهد عالي؟

أ -سيارة بمحرك وقود مع نظام كهربائي  24فولت DC

ب -سيارة بمحرك وقود مع نظام كهربائي  24فولت AC

ت -سيارة بمحرك وقود مع نظام كهربائي  48فولت DC
ث -سيارة بمحرك وقود مع نظام كهربائي  48فولت AC

السؤال الثالث:
 -1ما الفرق بين التيار الثابت  DCوالتيار المتردد  ACوما قيمة التيار اآلمن لإلنسان لكل منهما؟
 -2كم نوع من البطاريات يوجد في السيارات الهجينة وما هي قيمة الجهد الكهربائي لكل منها؟
 -3اذكر األجزاء الرئيسية لنظام الهايبرد؟
 -4ما هي وظيفة المحول العاكس في السيارات الهجينة؟

اإلختبار العملي :تنفيذ الموقف التعلمي التالي:
موقف اإلختبار العملي  :تامين سيارة هجينة وتحضيرها للعمل
وصف الموقف :حضر مازن وهو الفني المختص في صيانة السيارات في ورشة العمل الخاصة بصيانة سيارات الهايبرد
اعمل بها وطلب مني تامين مركبة الهايبرد التي يريد اصالحها ومن ثم اعادة توصيل التيار الكهربائي اليها بعد االنتهاء من
اعمال الصيانة

خطوات العمل

الوصف

المنهجية

الموارد

الكامل
أجمع البيانات ،
وأحللها

 اجمع بيانات حول مفهومتأمين مركبة الهايبرد

 البحث عبراالنترنت

 اجمع بيانات عن أهمية تأمينمركبة الهايبرد.

 الحوار والمناقشة -العمل التعاوني

 اجمع بيانات عن المعداتواألدوات الالزمة لتأمين
مركبة الهايبرد.

 -طلب الزبون

 جهاز حاسوبموصول باألنترنت
 كتالوجات لمركباتالهايبرد التي يتم
العمل عليها.
 مراجع علمية مختصةفي انظمة الهايبرد

 اجمع بيانات كيفية تأمينمركبة الهايبرد واحللها.
 اجمع بيانات عن االختالفاتفي تامين مركبات الهايبرد
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موقف اإلختبار العملي  :تامين سيارة هجينة وتحضيرها للعمل
وصف الموقف :حضر مازن وهو الفني المختص في صيانة السيارات في ورشة العمل الخاصة بصيانة سيارات الهايبرد
اعمل بها وطلب مني تامين مركبة الهايبرد التي يريد اصالحها ومن ثم اعادة توصيل التيار الكهربائي اليها بعد االنتهاء من
اعمال الصيانة

خطوات العمل

المنهجية

الوصف

الموارد

الكامل
واحللها

أخطط  ،وأقرر

-

 اصنف البيانات التي جمعتهاعن مفهوم الهايبرد

-

البحث العلمي

-

طلب الزبون

 اصنف البيانات التي جمعتهاعن تامين مركبة هايبرد

-

جهاز حاسوب موصول
باألنترنت

-

 اصنف البيانات التي جمعتهاعن العدد واالدوات الالزمة
لتامين مركبة هايبرد

كتب ومراجع علمية
عن تامين مركبات
الهايبرد .

-

كتالوجات مختلفة لعدد
من سيارات الهايبرد
المنتشرة في السوق
المحلي

العمل التعاوني

 اصنف البيانات التي جمعتهاعن االختالفات والفروقات
في تامين مركبات الهايبرد
 تصنيف البيانات وتبويبها .أنّفذ

-

 التزم بقواعد السالمة العامةالمهنية والسالمة المهنية
للتعامل مع سيارات الهايبرد.

-

 احضر وافحص العددواالدوات الالزمة لتامين
مركبة هايبرد "صندوق عدد
التعامل مع تيار الجهد العالي"
 احدد نوع مركبة الهايبردالمنوي تأمينها.
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العمل التعاوني
الحوار والمناقشة
لعب األدوار

-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

سيارة هايبرد

-

كتالوج خاص بسيارة
الهايبرد المنوي العمل
عليها

-

مصادر ومراجع علمية
عن سيارات الهايبرد

-

لباس خاص بالتعامل
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موقف اإلختبار العملي  :تامين سيارة هجينة وتحضيرها للعمل
وصف الموقف :حضر مازن وهو الفني المختص في صيانة السيارات في ورشة العمل الخاصة بصيانة سيارات الهايبرد
اعمل بها وطلب مني تامين مركبة الهايبرد التي يريد اصالحها ومن ثم اعادة توصيل التيار الكهربائي اليها بعد االنتهاء من
اعمال الصيانة

خطوات العمل

الوصف

المنهجية

الموارد

الكامل
 اقرا الكتالوج الخاصبالمركبة المراد تأمينها .

-

 افحص وارتدي مالبس العملللورشة

حذاء خاص بالعمل مع
تيار الجهد العالي

-

كفوف يدين خاصة
بالتعامل مع تيار الجهد
العالي

-

نظارات عمل واقية
للعين

-

صندوق عدة التعامل مع
الجهد العالي ويحتوي
على "مفكات معزولة،
زرديات معزولة،
بكسات ووصالت
معزولة ،عوازل
مطاطية لنقاط الجهد
العالي ،ساعة فحص
ملتيميتر لقياس تيار
الجهد العالي"

-

عدد وادوات للتعامل مع
الصدمة الكهربائية مثل
"عصا معزولة ،جهاز
تنفس يدوي  ،صندوق
اسعافات اولية"

مع الجهد العالي

 افحص وارتدي القفازاتالواقية للجهد العالي
 -افحص وارتدي واقي العينين

 اثبت اإلشارات التحذيريةالالزمة ( االنتباه لخطر الجهد
الكهربائي  ،الرجاء عدم
اللمس).
 أتأكد من جاهزية مكان العملونظافته وتوافر مستلزمات
السالمة العامة (عوازل مكان
العمل  ،األشرطة ).
 احدد مكان فيشة الجهد العاليوالقطب السالب للبطارية
المساعدة.
 اعمل على تطبيق خطواتتأمين المركبة وفصل تيار
الجهد العالي عن المركبة
حسب تعليمات الشركة
الصانعة.
 اعيد وصل التيار الكهربائيللمركبة بعد إجراء الصيانة
حسب تعليمات المنتج
 اعيد العدد واألدوات الىمكانها
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موقف اإلختبار العملي  :تامين سيارة هجينة وتحضيرها للعمل
وصف الموقف :حضر مازن وهو الفني المختص في صيانة السيارات في ورشة العمل الخاصة بصيانة سيارات الهايبرد
اعمل بها وطلب مني تامين مركبة الهايبرد التي يريد اصالحها ومن ثم اعادة توصيل التيار الكهربائي اليها بعد االنتهاء من
اعمال الصيانة

خطوات العمل

الوصف

المنهجية

الموارد

الكامل
 أتأكد من عمل كافة انظمةالمركبة بعد االنتهاء من
اعمال الصيانة
 -ادون النتائج

 انظف مكان العملأتحقق

 -اسلم المركبة للزبون

 -نقاش جماعي

 اتأكد من التزامي بقواعدالسالمة للتعامل مع سيارات
الهايبرد .

 -العمل ضمن فريق

 اتحقق من وجود وسالمةالعدد واالدوات الالزمة
للتعامل مع الهايبرد

 -كتالوج المركبة .

 لوحة إجراءاتالسالمة العامة
والخاصة بسيارات
الهايبرد
 االستعانة بالمعلوماتعن آلية فحص العدد
واألدوات.

 اتحقق من جاهزية ادواتالسالمة من كفوف وحذاء
وواقي للعينين

 االستعانة باإلشاراتالالزمة عن جاهزية
المركبة وتأمينها أم
ال .

 اتحقق من تطابق الكتالوج معالمركبة المنوي العمل عليها.
 اتحقق من وجود االشاراتالتحذيرية الخاصة بالعمل
تحت الجهد العالي
 اتأكد من صحة التنفيذ منخالل مراجع علمية شاملة
وموثوقة لكافة خطوات تامين
المركبة حسب تعليمات
المنتج .
 اتحقق من تدوين النتائج اتحقق من اعادة تنظيفورشة العمل
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موقف اإلختبار العملي  :تامين سيارة هجينة وتحضيرها للعمل
وصف الموقف :حضر مازن وهو الفني المختص في صيانة السيارات في ورشة العمل الخاصة بصيانة سيارات الهايبرد
اعمل بها وطلب مني تامين مركبة الهايبرد التي يريد اصالحها ومن ثم اعادة توصيل التيار الكهربائي اليها بعد االنتهاء من
اعمال الصيانة

خطوات العمل

الوصف

المنهجية

الموارد

الكامل
 اتحقق من تسليم المركبةللزبون ورضاه عن النتيجة
أوثق وأقدم

-

 اوثق البيانات التي جمعتهاعن اجراءات التعامل مع
سيارات الهايبرد

-

الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

جهاز حاسوب

-

جهاز عرض

-

 اعمل جدول يبين سالمة العددواألدوات .

قاعدة بيانات ورقية

 اوثق خطوات تأمين المركبةواالحتفاظ بها في ملف داخل
المشغل.
 اعمل ملف خاص بالمركبةواعمال الصيانة التي تمت
عليها
 اوثق بيانات مالك المركبةوطلب الزبون
 اوثق النتائج التي تم الحصولعليها اثناء العمل
أقوم

 اناقش مفهوم تأمين المركبةووضع تعريف عام لها.

-

 اقارن خطوات تأمين المركبةبين أكثر من نوع من
المركبات

-

-

 اناقش نتائج العمل التيالحصول عليها.
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الحوار والمناقشة
البحث العلمي
العمل التعاوني

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب
قاعدة بيانات ورقية
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مشروع الوحدة:1

اعداد تقرير من خالل البحث عبر اإلنترنت وزيارة الشركات حول كافة

الشركات المصنعة عالميا ضمن نظام الهايبرد واجراءات السالمة العامة لكل
منها  ،وكيفية تجهيز المركبة للعمل ،مع تبيان الفروقات بين الشركات

الصانعة.

** مع مراعاة مراحل المشروع :من اختيار المشروع ،التخطيط ،التنفيذ وتقويم
المشروع

.1
1

هذا نموذج المشروع من الممكن استخدامه للجميع او ألحد الفرق واختيار مشاريع أخرى للفرق األخرى ،وهو غير ملزم

50

تطبيق إجراءات السالمة في التعامل مع سيارات الهايبرد "الهجينة" وتحضير السيارة للعمل

:قائمة المصطلحات المستخدمة
المصطلح

االسم

Internal combustion engine

محرك االحتراق الداخلي

Motor or Electrical engine

المحرك الكهربائي

HEV

" Hybrid Electrical Vehicle" السيارة الهجيبة

Inverter-converter

العاكس/ مجموعة المحول

Fuel tank

خزان الوقود

Batteries

بطاريات

:قائمة بالمراجع المستخدمة
https://www.arabgt.com .1
https://www.addustour.com .2
https://afdc.energy.gov/vehicles/how-do-hybrid-electric-cars-work .3
https://www.fueleconomy.gov/feg/hybridtech.shtml .4
hybrid car handbook (training of trainers of aututronic training) forth unit. .5
بناء أنظمة القدرة والتحكم الكهربائية آلالت التيار، سلسة الوحدات التدريبية المتكاملة،  كتاب صيانة اآلالت الكهربائية.6
ه1434/م2013 ، مركز المناهج/ مديرية التربية والتعليم، ، المتناوب وتشغيلها

. سفيان توفيق. م، االردن/ عمان،  أكاديمة تكنولوجيا المركبات، المركبات الهجيبنة/  سلسة الوحدات التدريبية كهروميكانيك.7

Modern electric hybrid ekectric ,and fuel cell vehicles fundamental,theory ,and design ,

.8

mehrdad ehsani yimin gao sebastien e.gay ali emadi
Hybrid and electrical vechicles , the electric drive delivers
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.9

