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السالمة وإجراءات المقدمة
المقدمة

الدليل هذا غرض
أجل: من الضرورية المعلومات توفير هو الدليل هذا من الهدف

التركيب •

التشغيل •

الصيانة •

تنبيه:
الدليل هذا بقراءة قم الضمان. يبطل وقد بالممتلكات وأضرار شخصية إصابة الدليل بهذا الموجودة اإلرشادات اتباع عدم عن ينتج قد

واستخدامه. المنتج تركيب قبل بعناية

إشعار:
إليه. الوصول سهل واجعله المستقبل في إليه للرجوع الدليل هذا احفظ

أخرى معلومات طلب

على للحصول خاص. إصدار مواصفات أو تعديالت ألي البيع عقد راجع تكميلية. تعليمات منشورات مع خاصة إصدارات توفير يمكن
.ITT ممثل بأقرب االتصال يرجى البيع، وثيقة في أو الدليل هذا في موجودة غير أحداث أو حاالت أو تعليمات

غيار. قطع أو فنية معلومات طلب عند التعريف ورمز بالضبط المنتج نوع بتحديد دائمًا قم

(السالمة) Safety

تحذير:
بدنية. إلصابة التعرض لعدم المناسبة السالمة احتياطات واتخاذ بالضخ دراية على يكون أن المشغل على يجب •

تفريغ أو التمزق أو ينفجر أن يمكن فإنه زائدًا، ضغط على يحتوي جهاز أي ضغط كان إذا الوفاة. أو الخطرة اإلصابات خطر •
الزائد. الضغط لتجنب الالزمة التدابير جميع اتخاذ المهم من محتوياته.

أي باستخدام صيانتها أو تشغيلها أو الوحدة تركيب يحظر الممتلكات. في وأضرار الخطيرة الشخصية واإلصابة الوفاة خطر •
كان إذا .ITT توفرها لم أجزاء استخدام أو المعدات على تعديل أي تشمل المحظورة والطرق الدليل. هذا في مذكورة غير طريقة

المتابعة. قبل ITT بممثل االتصال برجاء للمعدات، المقصود االستخدام بخصوص شك أي هناك
السائل تمدد االحتفاظ أجهزة أو المراوح أو الدفاعات على الحرارة استخدام يسبب أن يمكن الخطيرة. الشخصية اإلصابات خطر •
بهذه االلتزام يجب الوحدات. لتفكيك المقبولة الطرق بوضوح الدليل هذا يحدد هائل. انفجار حدوث في ويتسبب بسرعة المفخخ

ذلك. على صراحة الدليل هذا ينص لم ما إزالتها في للمساعدة أبدًا الحرارة تستخدم ال الطرق.
السامة األبخرة إطالق أو انفجار أو حريق أو كهربية صدمات حدوث ينتج قد تسرب، حدوث أو الموتور أو المضخة تلف حالة في •

إصالحها. أو المشكلة تصحيح يتم حتى الوحدة بتشغيل تقم ال البيئي. الضرر أو الجسدية األضرار أو
المضخة داخل الدوارة األجزاء التصاق الجاف التشغيل عن ينتج قد الممتلكات. في أضرار أو الخطيرة الشخصية اإلصابة خطر •

الجاف. بالتشغيل تقم ال المتحركة. غير الثابتة باألجزاء
والتمزق االنفجار والضغط الحرارة تراكم يسبب أن يمكن الممتلكات. في وأضرار الخطيرة الشخصية واإلصابة الوفاة خطر •

التفريغ. و/أو الشفط صمامات غلق عند المضخة بتشغيل أبدًا تقم ال الضغط. وتفريغ
تركيب يتم لم ما الوحدة بتشغيل تقم ال الوفاة. أو الشخصية اإلصابة لخطر المشغلين السالمة أجهزة بدون مضخة تشغيل يُعرض •

الدليل. هذا من أخرى أقسام في السالمة أجهزة حول محددة معلومات راجع ذلك). إلى وما (الواقيات المناسبة السالمة أجهزة

تنبيه:
السخونة زيادة و/أو الزائد الضغط في مناسب غير باستخدام المضخة تشغيل يتسبب أن يمكن الممتلكات. في أضرار و/أو اإلصابة خطر

معتمد. ITT ممثل موافقة بدون الخدمة تطبيق بتغيير تقم ال مستقر. غير تشغيل و/أو
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ورموزه األمان مصطلحات
األمان رسائل حول

منع على ليساعد إصداره تم لقد المنتج. مع التعامل قبل بحرص والقواعد األمان رسائل تقرأه،تفهمه،وتتبع أن للغاية الضروري من
المخاطر.

الصحة ومشاكل الفردية الحوادث •

المنتج تلف •

المنتج أداء سوء •

المخاطر مستويات
المخاطر بيانمستوى

خطر:
خطيرة إصابة أو وفاة إما عنها سينتج الخطر مواقف تتجنب لم إذا

تحذير:
إصابة أو وفاة إما عنها ينتج ربما الخطر مواقف تتجنب لم إذا

خطيرة

تنبيه:
أو صغيرة إصابة عنها ينتج ربما الخطر مواقف تتجنب لم إذا

متوسطة

إشعار:
غير حاالت في تتسبب ربما االمحتملة مواقف تتجنب لم إذا •

مرغوبة
الفردية باإلصابات الممارسة تتعلق ال •

المخاطر أقسام
العادية. المخاطر مستوى رموز محل تحل المحددة الرموز دع أو الخطر مستوى تحت إما المخاطر أقسام تندرج

التالية: المحددة بالرموز الكهربية المخاطر تحدد

الكهربية: المخاطر

التكميلية: الرموز تستخدم وربما العادية المخاطر مستويات تحت يندرجون حدوثها. الممكن من التي األقسام لبعض أمثلة هذه
التحطم مخاطر •

القطع مخاطر •

الكهربي الوميض مخاطر •

البيئة سالمة
العمل منطقة

االنبعاثات. لتجنب نظيفًا العمل مكان على دائمًا حافظ

واالنبعاثات النفايات لوائح
واالنبعاثات: بالنفايات تتعلق التي هذه األمان لوائح مراعاة يجب

مناسب. بشكل النفايات جميع من تخلص •

بها. المعمول البيئية لألنظمة وفقًا منه وتخلص المصنع السائل مع تعامل •

والبيئة. السالمة إلجراءات وفقًا التسريبات جميع نظّف •

المختصة. للسلطات البيئية االنبعاثات جميع عن بالتبليغ قم •
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تحذير:
صحيح. بشكل التطهير تم إذا إال ITT إلى المنتج ترسل ال نووي، إشعاع أو السامة الكيميائية المواد مثل طريقة، بأي المنتج تلويث تم إذا

كهربائي تركيب
لديك. المحلية الكهرباء هيئة استشر الكهربائي، التركيب تدوير إعادة لمتطلبات

التدوير إلعادة التوجيهية المبادئ

دائمًا. التدوير بإعادة الخاصة المحلية واللوائح القوانين اتبع

المستخدم سالمة
العامة األمان قواعد

تتضمن: تلك األمان قواعد
دائما. نظيفة العمل منطقة على حافظ •

العمل منطقة في والبخار الغاز يسببها التي المخاطر من احترس •

الكهربي الوميض مخاطر أو الكهربي الصعق مخاطر من احترس الكهرباء. مخاطر جميع تجنب •

الحروق. الكهربية،وإصابات اإلغراق،الحوادث مخاطر دائما ذهنك في ضع •

األمان معدات
العمل: مناطق في التالية األمان معدات استخدم الشركة. للوائح طبقًا األمان معدات تستخدم

الخوذة •

جانبية بدروع تكون أن األمان،يفضل نظارات •

واقية أحذية •

واقية قفازات •

الغاز قناع •

السمع وقاية •

األولية اإلسعافات حقيبة •

األمان أجهزة •

الكهربية الوصالت
من لمزيد والمحلية. والوطنية الدولية اللوائح مع ومتوافقين معتمدين كهربائيين قبل من مُصنعة الكهربية الوصالت تكون أن يجب

الكهربية الوصالت مع المعينة التعامالت أقسام المتطلبات،انظر حول المعلومات

العمل قبل احتياطات
به: يتصل ما أو المنتج على العمل قبل هذه األمان احتياطات مراعاة ينبغي

حماية. حاجز المثال، سبيل على العمل، منطقة حول مناسب حاجز ضع •

وآمنة. مكانها في األمان نطاقات جميع أن تأكد •

عالية. حرارة درجات في عملها عند صحيح بشكل معزولة المعدات أن تأكد •

معها. التعامل قبل تبرد حتى والمضخة الجهاز مكونات اترك •

للتراجع. واضح مسار لديك أن تأكد •

بالممتلكات. اإلضرار أو األشخاص إصابة في تسببه أو سقوطه أو المنتج انزالق إمكانية عدم من تأكد •

جيدة. بحالة الرفع معدات أن من تأكد •

المطلوب. النحو على تنفس وجهاز أمان وخط رفع أحزمة استخدم •

جيد. بشكل المنتج تنظيف من تأكد •

العمل. منطقة في خطرة غازات أي وجود عدم من تأكد •

األولية. اإلسعافات لحقيبة السريع الوصول إمكانية من تأكد •

الصيانة. قبل بقفلها وقم الطاقة افصل •

استخدامها. أو الكهربية اليدوي األدوات لحم قبل االنفجار مخاطر من تحقق •
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والعينين. الجلد بغسل قم

جلدك: أو عينيك تالمس والتي الخطرة أو الكيميائية للتدفقات اإلجراءات تلك اتبع .1

اإلجراءالحالة
عينيك. في الخطرة أو الكيميائية بأصابعك.التدفقات بالقوة متباعدة جفونك أبق 1.

دقيقة. 15 لمدة الماء أجري أو العين بغسول عينيك اشطف 2.
طبية. رعاية عن ابحث 3.

جلدك. على الخطرة أو الكيميائية الملوثة.التدفقات المالبس أزل 1.
دقيقة. 1 لمدة وماء بصابون جلدك اشطف 2.

طبية. رعاية عن ابحث األمر لزم إذا 3.

المنتج اعتماد معايير
العادية المعايير

تحذير:
الموجود الرمز تصنيف أن من تأكد معًا. كليهما أو االنفجار أو االشتعال خطر إلى للبيئة المناسبة غير المعدات استخدام يؤدي أن يمكن
بممثل واتصل الجهاز بتشغيل تقم فال متوافقة، تكن لم إذا فيها. المعدات تركيب المقرر من التي المحددة البيئة مع متوافق المضخة على

اإلجراءات. متابعة قبل ITT

المتحدة. الواليات في UL التأمين) (مختبرات ومعايير كندا في CSA الكندية) المعايير (جمعية لمعايير وفقًا العادية المنتجات اعتماد يتم
.IEC 60529 لمعيار وفقًا للغمر، األقصى بالحد الخاصة االسم لوحة راجع .IP68 المحرك وحدة حماية درجة تتبع

.IEC 600341 مع المحركات وأداء الكهربائية التقييمات جميع تتوافق

لالنفجار قابل جو في مسبقًا عليها المتوافق للمنتجات االمان قواعد
ATEX وصف

قابلة بيئة أي على السيطرة مع ATEX يتعامل الكهربية. وغير الكهربية للمعدات أوروبا في بها معمول محددة ATEX إرشادات
تطبيق يمكنك أوروبا. في منحصرة ليست ATEX متطلبات أهمية البيئة. هذه مع المستخدمة الحماية وأنظمة المعدات ومعايير لالنفجار

لالنفجار. قابلة بيئة أي في المثبتة المعدات على اإلرشادات هذه

مراعاتها يجب توجيهات
شروط المقصود. الهيدروليكي النطاق خالل المثال سبيل على المقصود، استخدامها خالل المضخة تعمل عندما المراعاة شروط تتوفر

هذه اتبع تصليحها، أو لالنفجار المقاومة المضخات تثبيت عند .ITT ممثل من معتمدة موافقة بدون تتغير ال أن يجب التي الخدمة
التوجيهات:

.(IEC/EN 60079–14) المتطابقة والمعايير التوجيهات مع التوافق في ATEX من المعتمدة المعدات تثبيت على داوم •

ANSI/NFPA 70- القومي، الكهرباء لرمز وفقًا خطرة أنها على المصنفة األماكن في لالنفجار مقاومة منتجات بتركيب تقم ال •
.2005

تحذير:
المفخخ السائل تمدد االحتفاظ أجهزة أو المراوح أو الدفاعات على الحرارة استخدام يسبب أن يمكن الخطيرة. الشخصية اإلصابات خطر

ال الطرق. بهذه االلتزام يجب الوحدات. لتفكيك المقبولة الطرق بوضوح الدليل هذا يحدد هائل. انفجار حدوث في ويتسبب بسرعة
ذلك. على صراحة الدليل هذا ينص لم ما إزالتها في للمساعدة أبدًا الحرارة تستخدم

التشغيل. بدء قبل ITT بممثل اتصل للتعديل، المطلوبة المعدات أو المقصود االستخدام أو المتطلبات بخصوص أسئلة أي هناك كان إذا

الموظفين متطلبات
مؤهلين. غير أو مدربين غير عمال به يقوم عمل أي عن كاملة مسؤوليتها ITT تُخلي

بها: انفجار حدوث المحتمل البيئات في مسبقًا المعتمدة للمنتجات بالنسبة الموظفين متطلبات هي هذه

على خاصة قواعد تُطبق .ITT قبل من معتمدة وماكينات معتمد كهربائي خالل من المنتج على األعمال جميع تتم أن يجب •
متفجرة. بيئات في التركيبات

البخار و/أو للغاز والفيزيائية الكيميائية والخصائص الكهربي التيار مخاطر على التعرف المستخدمين جميع على يجب •
خطرة. مناطق في الموجودة

IEC/EN المثال، سبيل (على والوطنية الدولية المعايير مع مسبقًا معتمدة منتجات في تتم صيانة أيّ تتوافق أن يجب •
.(60079-17
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معه والتعامل المنتج متطلبات
بها: انفجار حدوث المحتمل البيئات في مسبقًا المعتمدة للمنتجات بالنسبة معه والتعامل المنتج متطلبات هي هذه

األسماء. لوحات على المدونة المعتمدة الموتور لبيانات وفقًا فقط المنتج استخدام •

فقط مسموح الفحص أو الصيانة أثناء الجاف فالتشغيل العادي. التشغيل أثناء مسبقًا المعتمد للمنتج مطلقًا الجاف التشغيل عدم يجب •
المحظورة. المنطقة خارج

صحيح. تجهيز بدون أبدًا الضخ تبدأ ال •

تنشيطها. يمكن ال بحيث التحكم، ودائرة الطاقة مصدر من فصلهما تم التحكم ولوحة المنتج أن من تأكد بالمنتج، العمل بدء قبل •

متفجرة. غاز بيئة في يكون عندما أو تنشيطه أثناء المنتج بفتح تقم ال •

المنتج. موافقة لتصنيف وفقًا حماية بدائرة موصلة الحرارية التوصيالت أن من تأكد •

.0 المنطقة في تثبيته تم إذا المستوى منظم قبل من المستوى في للتحكم التلقائي للنظام عادة مطلوبة االستعمال مأمونة الدوائر •

المنتج. ومواصفات المعتمد الرسم مع متوافق للمشابك اإلخضاع جهد يكون أن يجب •

معتمد. ITT ممثل من موافقة على الحصول دون المعدات بتعديل تقم ال •

معتمد. ITT ممثل قبل من توفيرها تم التى الغيار قطع فقط استخدم •

المراقبة معدات
فقط: التالية األجهزة على الحالة مراقبة أجهزة تحتوي ال الحالة. مراقبة أجهزة استخدم إضافي، ألمان

الضغط قياس أجهزة •

المتدفقة الكمية قياس جهاز •

المستوى مؤشر •

الموتور حمل قراءات •

الحرارية المقاومة كشافات •

المحمل مراقبة •

التسريبات كشاف •

PumpSmart تحكم نظام •

المنتج ضمان
التغطية

التالية: الحاالت في منتجاتها في تحدث التي األخطاء بمعالجة ITT تتعهد
الصناعة. أو المواد أو التصميم في العيوب كانت •

الضمان. فترة خالل ITT ممثل إلى األعطال عن اإلبالغ يتم •

فقط. الدليل هذا في المذكورة للتعليمات وفقًا المنتج استخدام •

االستخدام. وقيد صحيح بشكل متصلة المنتج في المدمجة المراقبة معدات كانت •

.ITT لدى معتمدين موظفين قبل من واإلصالح الصيانة أعمال جميع تتم •

أصلية. غيار قطع استخدام ويتم •

مسبقًا. المعتمدة المنتجات في ITT قبل من المعتمدة والملحقات مسبقًا المعتمدة الغيار قطع استخدام يتم •

القيود
التالية: الحاالت بسبب تحدث التي األخطاء الضمان يشمل ال

الوقائية الصيانة •

الخاطئ التركيب •

.ITT شركة استشارة بدون والتركيب المنتج في التغييرات أو التعديالت •

صحيح غير بشكل تنفيذها يتم التي اإلصالح أعمال •

العادي التمزق أو التلف •

التالية: الحاالت عن مسؤولية أية ITT تتحمل ال
الجسدية اإلصابات •

المواد تلف •

االقتصادية الخسائر •
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الضمان مطالبة
فاتصل الضمان، مطالبة إلى احتجت إذا ذلك، ومع طويل. وعمر عالية موثوقية ذو تشغيل مع الجودة عالية منتجات ITT منتجات تعد

لديك. ITT بمثثل
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والتخزين النقل
التوصيل افحص
الحزمة افحص

التوصيل. عند عنصر أيّ فقدان أو تلف عدم من للتأكد الحزمة افحص .1
الشحن. أو االستالم فاتورة في عنصر أيّ فقدان أو تلف أيّ الحظ .2

خلل. به شيء أيّ هناك كان إذا الشحن شركة ضد بشكوى بالتقدم قم .3
الموزع. من المنتج على الحصول تم قد كان إذا مباشرة للموزع بشكوى تقدم

الوحدة افحص
المنتج. من التغليف مواد بإزالة قم .1

المحلية. للقواعد طبقًا التغليف مواد من تخلص
مفقودة. أو تلف بها أجزاء أي هناك كان إذا ما لتحديد المنتج افحص .2

طوق. أو مسمار أو برغي أي بإزالة المنتج بتحريك قم ذلك، أمكن إذا .3
الشخصية. لسالمتك واألطواق المسامير مع تتعامل عندما حذرًا كن
خلل. به شيء أي هناك كان إذا بك الخاص المبيعات بممثل اتصل .4

النقل إرشادات
المضخة استعمال

تحذير:
من تأكد شخصية. وإصابات الممتلكات في أضرار يسبب أن أخرى صدمات أحمال استخدام أو إمالتها أو لفها أو الوحدات إلسقاط يمكن

معها. والتعامل رفعها أثناء صحيح بشكل وتأمينها الوحدة تدعيم

تنبيه:
السالسل (مثل الرفع أجهزة أن من التأكد ينبغي المالئمة. غير الرفع أجهزة استخدام نتيجة المعدات تلف أو اإلصابة حدوث خطر يوجد

الكافية. السعة بتصنيف تتصف ذلك) وغير المرفاعات أو الشوكية والرافعة واألشرطة

الرفع طرق
تحذير:

للمعدات اآلمن للنقل للغاية مهمة المناسبة الحمل ممارسات تُعد المعدات. تلف أو الخطيرة الشخصية اإلصابة خطر حدوث يمكن •
السارية. والمعايير اللوائح لكل تمتثل التي الممارسات استخدام من التأكد ينبغي الثقيلة.

الرفع فتحات أن كما فقط. النقاط هذه من المعدات حمل األهمية ومن خاص. بشكل المحددة اآلمنة الحمل نقاط الدليل يتضمن •
فقط. المحددة المكونات لحمل مخصَّصة الموتور ومكونات بالمضخة ومساميرها المدمجة

معدات بارتداء وقم الثقيلة المعدات مع والتعامل الرفع أثناء الحذر توخ التهشيم. مخاطر معها والتعامل الثقيلة المعدات رفع يُشكل •
األمر. لزم إذا المساعدة اطلب األوقات. كل في ذلك) إلى وما والقفازات الصلبة المقدمة ذات األحذية (مثل الشخصية الوقاية

الطرق :1 الجدول

المضخة الرفعنوع طريقة
رفع مقابض بدون مجهزة غير اإلطارات.مضخة أو الشفات أو الغطاء مثل صلبة نقاط على صحيح بشكل موضوعة مناسبة أحبال استخدم

رفع بمقابض مجهزة غير المقابض.مضخة طريق عن المضخة ارفع
بقاعدة مثبتة القاعدة.مضخة حواجز أسفل أو المحرك ووحدة المضخة غطاء أسفل أحبال استخدم
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أمثلة

صحيحة رفع طريقة على مثال :1 الشكل

صحيحة رفع طريقة على مثال :2 الشكل
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صحيحة رفع طريقة على مثال :3 الشكل

مزاح علوي بموتور مثبتة لمضخة صحيحة رفع طريقة على مثال :4 الشكل

التخزين توجيهات
المضخة تخزين متطلبات

الشحن. عملية أثناء اللوحة لحماية فقط والتغليف التعبئة تصميم تم الوحدة. تخزين مدة إلى التخزين متطلبات تستند
التخزين مدة التخزينطول متطلبات

شهور) ستة من (أقل قصيرة مدة / االستالم وجاف.عند مغطى مكان في بالتخزين قم •
واالهتزازات. األوساخ عن بعيدًا الوحدة بتخزين قم •

شهور) ستة من (أكثر طويلة وجاف.مدة مغطى مكان في بالتخزين قم •
واالهتزازات. واألوساخ الحرارة عن بعيدًا الوحدة بتخزين قم •

األقل. على شهور ثالثة كل عديدة مرات يدويًا العمود بتدوير قم •
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على للتعرف والتعشيق المحرك لوحدة المصنعة الجهات راجع جيدًا. عليها الحفاظ يتم بحيث المميكنة واألسطح المحمل مع تعامل
المدى. طويلة التخزين إجراءات

الحقل. في بالفعل الوحدات تكون أن بعد واستخدامها شرائها يمكنك أو األولية الوحدة طلب مع المدى طويلة تخزين معاملة شراء يمكنك
بك. الخاص ITT مبيعات بممثل اتصل

للصقيع مقاومة
للصقيع المضخة مقاومة حاالت :2 الجدول

الحالةالحالة
للصقيع.التشغيل مقاومة المضخة

السائل في للصقيع.مغمورة مقاومة المضخة
الصفر تحت حرارة درجة إلى سائل من الدفع.مرفوعة دوالب يتجمد قد
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المنتج وصف
3700 للطراز العام الوصف

المنتج وصف
العاشر اإلصدار API 610 لمعايير المتطلبات مع تتوافق والتي والحرارة الضغط عالية مركزي طرد مضخة 3700 الطراز يعتبر

.(ISO 13709)

3700 المضخة :5 الشكل

الغالف
كامل. بشكل مقيدة الحشية التصميم. مركز خط في مثبت الغطاء

أيضًا: متاحة التالية الشفات .300 بدرجة الجانب مرفوعة المسننة ANSI هي القياسية الشفات
300 بدرجة الجانب مسطحة المسننة ANSI •

300 بدرجة ربط حلقة ANSI •

600 فئة ANSI مسطح بوجه مشرشرة شفة •

600 فئة ANSI حلقة وصلة •

الدفع دوالب
الشفة تدوير

(3700/3700LF/3703) النهائي االمتصاص •

(3710) األعلى االمتصاص •

المحور: حركة يمنع التالية األشياء أحد بالعمود. التشغيل ومفتاح تمامًا مغلق الدفع دوالب
الغلق مسمار مع الدفع دوالب برغي •

الغلق مقعد برغي مع الدفع دوالب صامولة •

الدفع دوالب :3 الجدول
3700/37103700LF/3703

المغلق الدفع مفتوحدوالب شبه دفع دوالب

التسرب مانع غرفة غطاء
الميكانيكية. التسريب لموانع أفضل ألداء الثالث اإلصدار API 682 أبعاد مع التسريب مانع حجرة غطاء يتوافق
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الطاقة طرف
التالية: الخصائص الطاقة نهاية يمتلك

قياسية. الزيت تشحيم محامل حلقة •

الطاقة نهاية على التيهي المحوى تسريب موانع •

التزييت إلى الحلقي الزيت تزييت من التحويل تتطلب الماكينات (بعض اختياريًا النقي والزيت التليين زيت رذاذ تشحيم يعتبر •
بالرذاذ)

عمود
.API 610 من (ISO 13709) عشر الحادي الجيل مقايس مع ليتطابق واألرضي القياسى العمود تثبيت يتم

المحامل
المحمل خصائصنوع

(إشعاعي) التجويف.داخلي عميق كرة محمل من يتكون •
شعاعية. أحمال فقط يحمل •

اإلطار في ومحوري حر بشكل يتدفق •
(الدفع) زوجينخارجي تستخدم والتي المحمل، تالمس مزدوجة زاوية من يتكون •

بشكل المثبتة الكرة محامل تالمس التي الفردية الصفوف زوايا من
متراص

العمود وغلق تحمل •
اإلشعاعية األحمال حمل من لتمكينها المحمل إطار في التثبيت •

والدفعية

الصناعة. لمعايير طبقًا بدقة تثبيتها تم التركيبات جميع

األساس اللوح
ISO) عشر الحادي اإلصدار API-610 لمتطلبات وفقًا والمتعلقات المحرك، المضخة، بدعم المصنوع الفوالذ أساس لوحة تقوم

.(13709

التدوير اتجاه
المحرك. نهاية من عرضه عند الساعة عقارب عكس العمود يدور
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االسم لوحة معلومات
للطلبات هامة معلومات

المضخة. غطاء على التهوية لوحة تقع المضخة. حول معلومات توفر تهوية لوحة على مضخة كل تحتوي
هذه: المضخة معلومات بتحديد قم غيار، قطع بطلب قيامك عند

النموذج •

الحجم •

التسلسل رقم •

المطلوبة األجزاء عنصر أرقام •

أرقام على للحصول الغيار قطع قائمة راجع المعلومات. معظم على للحصول المضخة غطاء على الموجودة االسم لوحة إلى ارجع
العنصر.

االسم لوحة أنواع
االسم الوصفلوحة

المضخة غطاء
المضخة

للمضخة. الهيدروليكية الخصائص حول معلومات توفر
بالبوصة. الدفع دوالب لقطر االسمي األقصى الحد - الشفط x التفريغ هي: المضخة حجم صيغة

(2×3-8 (مثال:
ATEXلوحة توفر التفريغ. رأس أو األساس لوحة على أو المضخة، على ملصقة ATEX االسم لوحة على لديك المضخة وحدة تحتوي قد ممكنًا، ذلك كان إذا

المضخة. لهذه ATEX مواصفات حول معلومات االسم
IECExاالسم لوحة توفر األساس. لوحة على و/أو المضخة، على ملصقة التالية IECEx االسم لوحة على لديك المضخة وحدة تحتوي قد ممكنًا، ذلك كان إذا

المضخة. لهذه IECEx مواصفات حول معلومات

إنجليزية وحدات باستخدام المضخة غطاء على االسم لوحة

إنجليزية وحدات باستخدام المضخة غطاء على االسم لوحة :6 الشكل
االسم لوحة الشرححقل

MODELالمضخة نموذج
SIZEالمضخة حجم

FLOWالدقيقة في الجالونات بعدد المضخة تدفق معدل
HEADبالقدم المضخة رأس معدل
RPMالدقيقة في الدورات بعدد المضخة سرعة معدل

HYDRO PRESSمربعة بوصة لكل بالرطل فهرنهايت, 100 بمعدل الهيدروليكي الضغط
MAX. DES. WORKING PRESSمربعة بوصة لكل بالرطل الفهرنهايت حرارة بدرجة العمل لضغط األقصى الحد

S/Nالمضخة تسلسل رقم
.CONT./ITEM NOالعنصر رقم أو العميل عقد

.IMP. DIAالدفع دوالب قطر معدل
.MAX. DIAالدفع دوالب لقطر األقصى الحد
.STD. DIMقياسي ANSI لـ المعياري الرمز

MAT'Lالتصنيع مواد
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مترية وحدات باستخدام المضخة غطاء على االسم لوحة

المضخة غطاء على االسم لوحة - القياس وحدات :7 الشكل
االسم لوحة الشرححقل

MODELالمضخة نموذج
SIZEالمضخة حجم

FLOWالدقيقة في الجالونات بعدد المضخة تدفق معدل
HEADبالقدم المضخة رأس معدل
RPMالدقيقة في الدورات بعدد المضخة سرعة معدل

HYDRO PRESS2سم / كجم درجة 38 عند الهيدروستاتيكي الضغط
MAX. DES. WORKING PRESSمربع سنتيمتر لكل جرام بالكيلو الحرارة درجة عند العمل لضغط األقصى الحد

S/Nالمضخة تسلسل رقم
.CONT./ITEM NOالعنصر رقم أو العميل عقد

.IMP. DIAالدفع دوالب قطر معدل
.MAX. DIAالدفع دوالب لقطر األقصى الحد
.STD. DIMقياسي ANSI لـ المعياري الرمز

MAT'Lالتصنيع مواد

المحمل إطار على اسم لوحة

المحمل إطار على اسم لوحة :8 الشكل
المحمل إطار على الموجودة االسم لوحة شرح :4 الجدول

االسم لوحة الشرححقل
.BRG. O. Bالخارجي المحمل تعيين
.BRG. I. Bالداخلي المحمل تعيين

S/Nالمضخة تسلسل رقم
LUBEالشحم أو الزيت أو التشحيم زيوت

ATEX االسم لوحة

ATEX االسم لوحة :9 الشكل

االسم لوحة الشرححقل
II2 المجموعة
22 الفئة

G/Dوالغبار الغاز وجود عند المضخة استخدام يمكن
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االسم لوحة الشرححقل
T4الحرارة درجة فئة

الحرارة درجة فئة تعريفات :5 الجدول
السطحالرمز حرارة لدرجة المسموح األقصى الحد

مئوية) درجة ) فهرنهايت
السطح حرارة لدرجة المسموح األدنى الحد

مئوية) درجة ) فهرنهايت
(450)ح1 842(372) 700
(300)ح2 572(277) 530
(200)ح3 392(177) 350
(135)ح4 275(113) 235
(100)ح5 متوفر212 غير الخيار
(85)ح6 متوفر185 غير الخيار

تحذير:
الموجود الرمز تصنيف أن من تأكد معًا. كليهما أو االنفجار أو االشتعال خطر إلى للبيئة المناسبة غير المعدات استخدام يؤدي أن يمكن
بممثل واتصل الجهاز بتشغيل تقم فال متوافقة، تكن لم إذا فيها. المعدات تركيب المقرر من التي المحددة البيئة مع متوافق المضخة على

اإلجراءات. متابعة قبل ITT



التركيب

والصيانة والتشغيل، التركيب، دليل .Model 3700, API Type OH2 / ISO 13709 1st and 2nd Ed. / API 610 8/9/10/11th Ed19

التركيب
المسبق التركيب

االحتياطات

تحذير:

صحيح. بشكل معتمد الموتور أن من تأكد لالنفجار، قابلة بيئة في التركيب عند •

المعدات تلف إلى التفريغ يؤدي أن يمكن صحيح. بشكل معتمد المحرك أن من تأكد لالنفجار، قابلة بيئة في التركيب عند •
صحيح. بشكل اتصالها من للتحقق األرضية الوصلة اختبر خطيرة. إصابة عنه ينتج مما الكهربائية والصدمة

إشعار:
والمحلية. والوطنية الدولية اللوائح مع ومتوافقين معتمدين كهربائيين قبل من مصنعة الكهربية الوصالت تكون أن يجب •

أو المعدات تلف في الصحيح غير التركيب يتسبب قد الصحيح. التركيب من للتأكد المعتمد ITT الـ ممثل بواسطة المراجعة يفضل •
األداء. في قصور

المضخة موقع إرشادات
التعليقالتوجيه / الشرح

مصدر من ممكن مكان أقرب في المضخة وضع على حافظ
عملي. بشكل السائل

ممكن. قدر أكبر الشفط أنابيب وتقصير االحتكاك تقليل على هذا يعمل

كافية. المضخة حلو الموجودة المساحة أن من والصيانة.تأكد والفحص التهوية عملية تسهيل في هذا يساعد
من فتأكد البكرة، أو الرافعة مثل المعدات رفع أردت إذا

المضخة. فوق كافية مساحة وجود
بسهولة. موقعها تغيير أو المكونات وإزالة الرفع معدات استخدام تسهيل على هذا يعمل

عن الناجمة واألضرار السيء الطقس من الوحدة بحماية قم
الحرارة. درجات وانخفاض والفيضانات، األمطار مياه

آخر. شيء تحديد يتم لم حال في ذلك تطبيق يمكن

يتم لم ما مغلقة أجهزة في وتشغيلها المعدات بتركيب تقم ال
وأجهزة الحجم مضبوطة سالمة بأجهزة الجهاز تصنيع

تحكم.

المقبولة: األجهزة
الضغط مقاومة صمامات •

الضغط خزانات •
الضغط في التحكم وحدات •
الحرارة في التحكم وحدات •
التدفق في التحكم وحدات •

المسؤول المعماري المهندس أو المهندس فاستشر األجهزة، هذه يتضمن ال النظام كان إذا
المضخة. تشغيل قبل

مرغوب غير واهتزازات ضوضاء وجود اعتبارك في ضع
فيها.

مع خرسانية أرضية هو واالهتزازات الضوضاء يمتص أن يمكن للمضخة مكان أفضل
أسفلها. تربة وجود

بإجراء فقم عال، مكان في المضخة موقع كان إذا
الضوضاء. من بالحد الخاصة االحتياطات

ضوضاء. أخصائي استشر

األساس متطلبات
المتطلبات

للوحدة. دائم صلب دعم وتشكيل االهتزاز من نوع أي امتصاص على قدرة األساس يكون أن يجب •

المضخة. بيانات حزمة مع التجميع رسم في الموجودة الثقوب مع األساس برغي ثقوب وحجم موقع يتوافق أن يجب •

المضخة. وزن أضعاف و3 2 بين ما األساس يزن أن يجب •

األساس. براغي ربط إحكام أثناء والتشوهات االلتواءات لمنع ومسطح وكبير متماسك أساس أحضر •
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الكمة نوع من براغي

األساس اللوح 1.
األسافين أو الحشوات 2.

األساس 3.
كُمة 4.
سد 5.

برغي 6.

الكمة نوع من براغي :10 الشكل

J النوع من براغي

األساس اللوح 1.
األسافين أو الحشوات 2.

األساس 3.
سد 4.

برغي 5.

J النوع من براغي :11 الشكل

األساس اللوح تركيب إجراءات
للتركيب األساس لوحة بإعداد قم

API مثل الصناعية، المعايير إجراءات اتبع التثبيت. وطرق األساس وتصميم األساس للوحة أساسية معرفة تمتلك أنك اإلجراء يفترض
األساس. لوحة جص قبل اإلجراء هذا أو ,RP 686/ PIP REIE 686

والوسخ. والزيت الصدأ مثل الجواجز من خالية الجص ستالمس التي األساس لوحة أسطح أن من تأكد .1
الجص. مع ستتالمس والتي بدقة األساس لوحات أسطح جميع بتنظيف قم .2

مخلفات. أي يترك ال الذي المنظف استخدام من تأكد

إشعار:
الجص. مع تتوافق الدهان بطانة من بطبقة تغطيتها ذلك بعد ثم بالرمل، الجص تالمس التي األساس لوح أسطح جلي إلى تحتاج قد

بالرمل. الجلي قبل المعدات جميع إزالة من تأكد

الحواجز. من آخر نوع أي أو الطالء أو الصدأ أو النتوءات من خالية الماكينة أسطح جميع أن تأكد .3
ضروريًا. ذلك كان إذا النتوءات، إلزالة التلميع حجر باستخدام قم

للتركيب األساس بإعداد قم
الضعيفة. أو المسام ذات الخرسانة تزيل لكي مم) 25.0) بوصة 1.0 األدنى للحد األساس قمة بقطع قم .1



التركيب

والصيانة والتشغيل، التركيب، دليل .Model 3700, API Type OH2 / ISO 13709 1st and 2nd Ed. / API 610 8/9/10/11th Ed21

رطوبة. أي أو بالزيت للسطح إعاقتها عدم من فتأكد الهوائية، المطرقة استخدمت إذا

إشعار:
األساس. هيكل سالمة هذا يدمر أن الممكن من جاك مطرقة مثل ثقيلة أدوات باستخدام األساس بقطع تقم ال

الكمات. أو األساس برغي فجوات من الحطام أو الماء أزل .2
الكمات بتسييل قم للتشكيل. قابلة مواد أو الصقة غير بمادة الكمات بملء فقم الكمة، نوع من براغي تستخدم األساس لوحة كانت إذا .3

الدخول. من الجص تمنع حتى
ببراغي التمسك من الجص يمنع لكي الالصق الشمع مثل مترابطة غير بمجموعة المرساة براغي من المكشوفة األجزاء اطل .4

المرساة.
سائالً. شمعًا أو زيوتًا تستخدم ال

متوافقة. دهان بطبقة األساس سطح اطل المُصنع، من التوصية تمت إذا .5

جاك براغي مستخدمًا األساس لوحة ثبت
المطلوبة: األدوات

االنقباض. مانع مركب •

جاك براغي •

معدنية كتلة •

الخبيرين مستويات •

األساس. لوحة أساسيات ومميزات الفوالذية األساس لوحة تصنيع سمات مع للتوافق قابلة العملية هذه
جاك. براغي على المقابض مانع مركبات استخدم .1

سهالً. عمالً الجص بعد البراغي إزالة من المركب يجعل
الخطوات: بهذه وقم األساس براغي على بحرص األساس لوحة اخفض .2

اإلجهاد. تركيز من تقلل لكي اللوحات حواف وغرفة المعدنية الكتلة من لوحات بقطع قم (a
األساس. وسطح جاك براغي بين اللوحات ضع (b

األساس. فوق اللوحة ترفع لكي األركان في براغي أربع استخدم (c
بوصة. 1.50 | مليمتر و38 بوصة 0.75 | مليمتر 19 بين ما األساس وسطح اللوحة بين المسافة أن تأكد

بعد. األساس سطح يالمس ال جاك براغي مركز أن تأكد (d

جاك برغي 1.
األساس اللوح 2.

األساس 3.
اللوحة 4.

جاك براغي :12 الشكل

المحرك: تركيب لوحات مستوى حدد .3

إشعار:
تلف في يتسبب أن يمكن ترتكبه خطأ أي الصحيح. المستوى حققت أنك من تتأكد لكي التركيب لوحات من الشوائب كل أزل

األداء. في قصور أو المعدات

اللوحتين. أحد على بالطول الميكانيكيين الخبراء أحد مستوى ضع (a
اللوحتين. أحد على بالطول الميكانيكيين أحد مستوى ضع (b
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األركان. في جاك براغي بتعديل اللوحات مستوى حدد (c
والمعبر. اإلمكان،الطولين بقدر الصفر من قريبة الماكينة مشغل مستوى قراءة أن تأكد

األساس. سطح على لوحاتها على تستند حتى لألسفل جاك براغي مركز بتدوير قم .4
المضخة: تركيب لوحات مستوى حدد .5

إشعار:
تلف في يتسبب أن يمكن ترتكبه خطأ أي الصحيح. المستوى حققت أنك من تتأكد لكي التركيب لوحات من الشوائب كل أزل

األداء. في قصور أو المعدات

اللوحتين. أحد على بالطول الميكانيكيين الخبراء أحد مستوى ضع (a
اللوحتين. مركز عبر اآلخر المستوى ضع (b

األركان. في جاك براغي بتعديل اللوحات مستوى حدد (c
والمعبر. اإلمكان،الطولين بقدر الصفر من قريبة الماكينة مشغل مستوى قراءة أن تأكد

األساس. لبراغي باليد الصواميل أحكم .6
األمر. لزم إذا األساس وبراغي جاك براغي وعدل المستوى في المحرك تركيب لوحات أن تأكد .7

بوصة/قدم. 0.002 / مليمتر/متر 0.0167 من األقصى الحد هو الصحيح المستوى مقياس
بوصة. 0.015 | مليمتر 0.38 هو لآلخر األساس لوحة من واحد جانب من للتنوع األقصى الحد

المضخة،المحرك،والتقارن ثبت
متطابقة. براغي استخدم األساسية. اللوحة على المضخة وثبت ركب .1

يدويًا. ومحكمة متطابقة براغي استخدم . موتور دعامة على التشغيل وحدة بتركيب قم .2
التقارن. ثبت .3

التقارن. مُصنع من التركيب تعليمات انظر

المحرك إلى المضخة محاذاة
االحتياطات

تحذير:
إلى يؤدي مما المركَّب اإلطار لوحدات الكارثي الفشل وكذلك المعدات وتلف األداء تقليل إلى الترصيص في الخطأ يؤدي أن يمكن •
تشغيل قبل التشغيل وحدات كل ترصيص من تأكد الوحدة. ومستخدم بالتركيب يقوم من مسؤولية الصحيح الضبط خطيرة. إصابة

الوحدة.
للتعشيق. المصنعة بالجهة الخاصة التعشيق وتشغيل تركيب إجراءات اتبع •

أي إجراء قبل المحرك طاقة وقفل بفصل دائمًا قم الوفاة. أو خطيرة جسدية إصابات إلى المحرك طاقة وقفل الفصل عدم يؤدي قد •
صيانة. أو تركيب مهام

والمحلية. والوطنية الدولية اللوائح مع ومتوافقين معتمدين كهربائيين قبل من مُصنعة الكهربية الوصالت تكون أن يجب •
تعليمات على للحصول التعشيق ترس / التعشيق / للمحرك المصنعة بالجهة الخاصة والصيانة والتشغيل التركيب أدلة راجع •

محددة. وتوصيات

المحاذاة طريق
استخدامها: يتم شائعة محاذاة طرق ثالث هناك

القرص مؤشر •

العكسي القرص مؤشر •

الليزر •

مفصلة تعليمات على الحصول يمكنك الليزر. أو العكسي القرص مؤشر استخدام طرق عند للمعدات المصنعة الجهة تعليمات اتبع
الفصل. هذا في القرص مؤشر طريقة الستخدام

المحاذاة فحوصات
المحاذاة فحوصات إجراء وقت

التالية: الحاالت في المحاذاة فحوصات إجراء يجب
العملية. حرارة درجة في تغيرات حدوث •
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األنابيب. في تغيرات حدوث •

المضخة. في صيانة حدوث •

المحاذاة فحوصات أنواع
الفحص استخدامهنوع وقت

البارد) على (محاذاة أولي محاذاة المحيطة.فحص الحرارة درجة بنفس والمحرك المضخة تكون عندما التشغيل قبل
الساخن) على (محاذاة نهائي محاذاة التشغيل.فحص حرارة درجة بنفس والمحرك المضخة تكون عندما التشغيل بعد

البارد) على (محاذاة أولية محاذاة فحوصات
السببالوقت

بالجص األساس اللوح طالء بالمحاذاة.قبل القيام إمكانية هذا يضمن
بالجص األساس اللوح طالء بالجص.بعد الطالء عملية أثناء تغييرات أي حدوث عدم هذا يضمن

األنابيب توصيل المحاذاة.بعد بتغيير األنابيب التواءات تسبب عدم هذا يضمن
شفتي على الموجودة األنابيب التواءات إلزالة األنابيب تغيير عليك يجب تغييرات، حدوث حالة في

المضخة.

الساخن) على (محاذاة نهائية محاذاة فحوصات
السببالوقت

تشغيل أول التشغيل.بعد حرارة درجة بنفس والمحرك المضخة من كالً تكون عندما الصحيحة المحاذاة هذا يضمن
المصنع.دوريًا تشغيل إجراءات عقب ذلك يأتي

المحاذاة لفحوصات بها المسموح المؤشر قيم

إشعار:
أن يجب بها. مسموح األخرى الباردة،القيم لإلعدادات فقط. التشغيل حرارة درجة عند صحيحة بها المسموح المحددة القراءة قيم تكون

الترصيص. في خطأ في يتسبب أن يمكن هذا تنفيذ في اإلخفاق أن كما الصحيحة. التسامحات تستخدم

هام
0.10 إلى 0.05 بمعدل الموتور لعمود األولي (البارد) الموازي الرأسية المحاذاة إعداد يكون أن يجب الكهربية، للمواتير بالنسبة •

المضخة. عمود من أقل بوصة 0.004 إلى 0.002 | مم
للمحرك. المصنعة الجهة توصيات اتبع والمحركات، التوربين مثل ألجهزة بالنسبة •

التالية: الحاالت في صحيح بشكل والمحرك المضخة محاذاة يتم النهائية، المحاذاة لفحص القرص مؤشرت استخدام عند
التشغيل. حرارة درجة في أقل أو بوصة 0.002 | مم 0.05 عند (.T.I.R) إليها المشار اإلجمالية القراءة •

العكسية الحركة قرص لمؤشر المؤشر فصل من بوصة لكل بوصة 0.0005 | مم لكل مم 0.0127 قيمته المؤشر سماح مستوى •
التشغيل. حرارة درجة هي والمحرك المضخة حرارة درجة تكون عندما الليزر أسلوب أو

المحاذاة لقياس التوجيهية المبادئ
الشرحالتوجيه

قضبان تالمس بحيث معًا المحرك تعشيق وشطر المضخة تعشيق شطر بتدوير قم
المحرك. تعشيق شطر على الموجودة النقاط نفس المؤشر

الصحيح. غير القياس منع على هذا يساعد

الضبط. بعمليات للقيام موازنته أو فقط المحرك بتحريك المضخة.قم تركيب عمليات في االلتواءات منع على هذا يساعد
القيام عند الربط محكمة المحرك بقوائم الخاصة السفلية الربط براغي أن من تأكد

المؤشر. بقياسات
في تتسبب الحركة أن حيث المحرك ثبات في هذا يساعد

الصحيح. غير القياس
بتصحيحات القيام قبل مفكوكة المحرك بقوائم الخاصة السفلية الربط براغي أن من تأكد

المحاذاة.
بتصحيحات القيام عند المحرك نقل إمكانية في هذا يساعد

المحاذاة.
ميكانيكية. تعديالت أي بعد أخرى مرة المحاذاة من ضبط.تحقق أي يسببها قد خاطئة محاذاة أي تصحيح في هذا يساعد

للضبط القرص مؤشرات أرفق
العملية. هذه تكمل لكي قرص مؤشرين تملك أن يجب

:(X) المضخة تقارن نصف على قرص مؤشرين أرفق .1
.(Y) المحرك تقارن بنصف الخاص البيرميتر مع تالمس في المؤشر قضيب يدخل حتى (P) واحدًا مؤشرًا أرفق (a

المتوازي. الضبط خطأ قياس في المؤشر هذا يستخدم
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المحرك. تقارن بنصف الخاصة الداخلية النهاية مع تالمس في المؤشر قضيب يدخل حتى (A) اآلخر المؤشر أرفق (b
الزاوية. ضبط خطأ قياس في المؤشر هذا يستخدم

المستدير المؤشر تركيب :13 الشكل

توقفها. ال ولكن (Y) المحرك تقارن نصف مع المؤشرات اتصال تفحص لكي (X) المضخة تقارن نصف بتدوير قم .2
هامًا. ذلك كان إذا المؤشرات عدل .3

المحرك إلى المضخة محاذاة تعليمات
العمودي للتصحيح الزاوية ضبط بأداء قم

.(Y) المحرك تقارن لنصف (12 (الساعة العلوي المركز موضع على لصفر الزاوية ضبط مؤشر بضبط قم .1
(6 (الساعة السفلي المركز لموضع المؤشر بتدوير قم .2

المؤشر. قراءات سجل .3

القراءة... قيمة تكون ثم...عندما
الخطوات:سالبة هذه من واحدة بأداء قم األعلى. من أكثر أسفل إلى بعضهما عن متباعدين التقارن شطري

العمود. نهاية إلى المحرك قائمة ترفع لكي الحشوات أضف •
األخرى. النهاية على المحرك قائمة تخفض لكي الحشوات أضف •

الخطوات:إيجابية هذه من واحدة بأداء قم األعلى. من أكثر أسفل إلى بعضهما من متقاربين التقارن شطري
العمود. نهاية إلى المحرك قائمة تخفض لكي الحشوات أزل •

األخرى. النهاية إلى المحرك قائمة ترفع لكي الحشوات أضف •

الحشوات 1.

جانبي) (منظر الخاطئ العمودي للضبط مثال :14 الشكل

المسموحة. القراءة قيمة تتحقق حتى السابقة الخطوات كرر .4

األفقي للتصحيح للزاوية كامل ضبط بأداء قم
العلوي المركز موضع من درجة Y)،90) المحرك تقارن لنصف األيسر الجانب على لصفر (A) الزاوية ضبط مؤشر بضبط قم .1

(9 (الساعة
(3 (الساعة االبتداء وضع من درجة 180 األيمن الجانب إلى العلوي المركز وضع إلى المؤشر بتدوير قم .2

المؤشر. قراءات سجل .3
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القراءة... قيمة تكون ثم...عندما
واحدةسالبة بأداء قم األيسر. ثم األيمن الجانب على بعضهما عن متباعدين التقارن شطري

الخطوات: هذه من
اليسار. على المحرك عمود نهاية ضع •

اليمين. إلى العكسية النهاية حرك •
هذهإيجابية من واحدة بأداء قم األيسر. ثم األيمن الجانب على سويًا متفاربين التقارن شطري

الخطوات:
اليمين. على المحرك عمود نهاية حرك •

اليسار. على العكسية النهاية حرك •

علوي) (منظر الخاطئ األفقي للضبط مثال :15 الشكل

المسموحة. القراءة قيمة تتحقق حتى السابقة الخطوات كرر .4

األفقي للتصحيح للموازية ضبط بأداء قم
الباردة الضبط لقيم الجدول) موقع محتويات جدول الضبط"(انظر لفحوصات المسموحة المؤشرات قيم " في الضبط جدول إلى ارجع

المضخة. تشغيل حرارة ودرجة الموتور حرارة درجة ارتفاع على والمعتمدة الصحيحة
صحيح. بشكل ثبتت القرص مؤشرات أن تأكد العملية، هذه بدء قبل

في قياسها تم كما مم) 0.05) بوصة. 0.002 من بأكثر تختلف ال (P) على الموازاة مؤشر يكون عندما الترصيص ضبط في الوحدة
العملية. حرارة درجة في درجة 90 نقط أربع

.(Y) المحرك تقارن لنصف (12 (الساعة العلوي المركز موضع على لصفر (P) الموازاة ضبط مؤشر بضبط قم .1
.(6 الساعة (وضع المركزي السفلي الوضع إلى المؤشر بتدوير قم .2

المؤشر. قراءات سجل .3

القراءة... قيمة تكون ثم...عندما
تتساوىسالبة حتى الشفة حشوات أزل .(Y) المحرك تقارن نص من أقل (X) المضخة تقارن نصف

محرك. قائمة كل تحت المؤشر قراءة قيمة نصف مع
حتىإيجابية الشفة حشوات أضف .(Y) المحرك تقارن نص من أعلى (X) المضخة تقارن نصف

محرك. قائمة كل إلى المؤشر قراءة قيمة نصف مع تتساوى

الحشوات 1.

جانبي) (منظر الخاطئ العمودي للضبط مثال :16 الشكل

المسموحة. القراءة قيمة تتحقق حتى السابقة الخطوات كرر .4

إشعار:
يجب بها. مسموح األخرى الباردة،القيم لإلعدادات فقط. التشغيل حرارة درجة عند صحيحة بها المسموح المحددة القراءة قيم تكون

الترصيص. في خطأ في يتسبب أن يمكن هذا تنفيذ في اإلخفاق أن كما الصحيحة. التسامحات تستخدم أن
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األفقي للتصحيح للموازية كامل ضبط بأداء قم
في قياسها تم كما مم) 0.05) بوصة. 0.002 من بأكثر تختلف ال (P) على الموازاة مؤشر يكون عندما متوازٍ ترصيص في الوحدة

العملية. حرارة درجة في درجة 90 نقط أربع
المركز موضع من درجة (Y)،تسعون المحرك تقارن لنصف األيسر الجانب على لصفر (P) الموازاة ضبط مؤشر بضبط قم .1

(9 (الساعة العلوي
(3 (الساعة االبتداء وضع من درجة 180 األيمن الجانب إلى العلوي المركز وضع إلى المؤشر بتدوير قم .2

المؤشر. قراءات سجل .3

القراءة... قيمة تكون ثم...عندما
(X).سالبة المضخة تقارن نص يسار إلى (Y) المحرك تقارن نص يكون
(X).إيجابية المضخة تقارن نص يمين إلى (Y) المحرك تقارن نص يكون

سلبية تأثيرات حدوث في بذلك القيام عدم يتسبب قد بانتظام. المحرك انزالق من تأكد الصحيح. االتجاه في بحرص المحرك حرك .4
األفقي. الزاوي تصحيح عملية على

علوي) (منظر الخاطئ األفقي للضبط مثال :17 الشكل

المسموحة. القراءة قيمة تتحقق حتى السابقة الخطوات كرر .5

العمودي للتصحيح للزاوية كامل ضبط بأداء قم
0.002 | مليمتر 0.05 من بأكثر يختلفان ال (P) الموازاة ومؤشر A الزاوية مؤشري يكون عندما الكامل الضبط في الوحدة تكون

متباعدة. درجة 90 نقط أربع في قياسها تم كما بوصة
.(Y) المحرك تقارن لنصف (12 (الساعة العلوي المركز موضع على لصفر والموازاة الزاوية قرص مؤشر بضبط قم .1

(6 (الساعة السفلي المركز لموضع مؤشرات بتدوير قم .2
المؤشر. قراءات سجل .3

المسموحة. القراءة قيم على تحصل حتى والموازاة الزاوية لضبط الخاصة للتعليمات طبقًا بالتصحيح قم .4

األفقي للتصحيح للزاوية كامل ضبط بأداء قم
0.002 | مليمتر 0.05 من بأكثر يختلفان ال (P) الموازاة ومؤشر A الزاوية مؤشري يكون عندما الكامل الضبط في الوحدة تكون

متباعدة. درجة 90 نقط أربع في قياسها تم كما بوصة
موضع من درجة تسعون ،(Y) المحرك تقارن لنصف األيسر الجانب على لصفر والموازاة للزاوية القرص مؤشر بضبط قم .1

(9 (الساعة العلوي المركز
(3 (الساعة االبتداء وضع من درجة 180 األيمن الجانب إلى العلوي المركز وضع إلى المؤشرات بتدوير قم .2

المؤشر. قراءات سجل .3
المسموحة. القراءة قيم على تحصل حتى والموازاة الزاوية لضبط الخاصة للتعليمات طبقًا بالتصحيح قم .4

األساس لوحة جص
المطلوبة: المعدات

الجص. مُصنعي من المقدمة التعليمات انظر معها. يترابط لن الجص ألن زيتية منظفات أي تستخدم ال منظفات: •

المنكمش. غير الجص يفضل الجص: •

إشعار:
لإلجراءات أكثر تفاصيل وصف تم المقبولة. بالطرق دراية على األساسي اللوح بجص يقوم الذي التركيب فني يكون أن المفترض من
صناعية ومعايير الخامس؛ الباب L; API RP 686K ملحق األخير، 610،اإلصدار معايير API متنوعة،تتضمن إصدارات في

أخرى.

الجص. مع ستتالمس التي األساس لوحة مناطق جميع نظف .1
األساس. حول سدًا أنشأ .2
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جيدًا. الجص مع سيتالمس الذي األساس بتبلين قم .3
السد. مستوى حتى األساس لوحة في الجص فجوة خالل من الجص صب .4

الطرق: هذه أحد باستخدام منه الهواء فقاقيع الجص،أزل تصب عندما
بالهزاز. بالمالط خلط •

المكان. في الجص ضخ •

يترسخ. أن للجص اسمح .5

األساس اللوح 1.
األسافين أو الحشوات 2.

الجص 3.
األساس 4.

كُمة 5.
سد 6.

برغي 7.

األساس سطح في الجص سكب :18 الشكل

يترسخ. حتى األقل على ساعة 48 للجصب بالجص،واسمح األساس لوحة من المتبقي امأل .6

األساس اللوح 1.
الجص 2.
األساس 3.

سد 4.
برغي 5.

بالجص األساس سطح باقي ملء :19 الشكل

ضغط. نقاط أي يزيل لكي الجص تصلب بعد المستوية جاك براغي بإزالة قم .7
األساس. براغي بإحكام قم .8
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األنابيب من التحقق قوائم
األنابيب من عامة تحقق قائمة

االحتياطات

تحذير:
إلى يؤدي مما الدائرة األجزاء مع والتالمس الصحيحة غير المحاذاة إلى العلبة تشويه يؤدي أن الممكن ومن المبكرة. المشكالت مخاطر
لألنابيب، الحراري التمدد من الموجودة األحمال فيها بما الضخ، جهاز من الشفة أحمال تتجاوز أال يجب وشرر. زائدة، حرارة توليد

المضخة. حدود
والموثوق اآلمن للتشغيل هامًا شيئًا والصواميل البراغي مثل المشابك تُعد الممتلكات. في أضرار أو الخطيرة الشخصية اإلصابة خطر

الوحدة. تجميع إعادة أو التركيب أثناء للمشابك المناسب االستخدام من تأكد للمنتج.
فقط. المناسب الحجم ذات واألدوات المشابك استخدم •

المتآكلة. المشابك جميع استبدل •
مفقودة. مشابك توجد ال وأنه المشابك جميع ربط إحكام من تأكد •

تنبيه:
مستحيلة. النهائية المحاذاة هذا يجعل فقد األنبوب. نحو المضخة بتحريك تقم ال •

تنبيه:
وقد الوحدة على خطيرة ضغوط في هذا يتسبب أن يمكن حيث الحواف. ذات المضخة وصالت في مكانها إلى األنابيب بسحب تقم ال
اإلصابة إلى يؤدي مما المضخة تشغيل على سلبًا األنبوب ضغط يؤثر وسوف والمحرك. المضخة بين اختالل حدوث في يتسبب

المعدات. وتلف الجسدية
يؤدي قد المضخة. حدود لألنابيب، الحراري التمدد من الموجودة األحمال فيها بما الضخ، جهاز من الشفة أحمال تتجاوز أال يجب

مبكرة. مشكالت وحدوث الشرر وتطاير زائدة حرارة توليد عنه ينتج قد مما الدوارة، األجزاء مالمسة إلى الغالف تشوه

إشعار:
في انخفاض اإلجراء هذا عن ينتج أن يمكن أبدًا. الشفط جانب في التدفق بخنق تقم ال التفريغ. خط في التنظيم صمام مع القدرة تختلف

المعدات. وتلف متوقعة غير حرارة توليد و األداء مستوى

لألنابيب التوجيهية المبادئ
Hydraulic Institute, 9 Sylvan Way, في: وعنوانه الهيدروليكي، المعهد معايير في األنابيب توصيل توجيهات توضيح يتم

المضخة. تركيب قبل مراجعتها تتم أن ويجب API RP 686 المعيار وفي ،Parsippany, NJ 07054

المضخة بشفتي الخاصة المحاذاة معايير
المعاييرالنوع

بوصة).محوري 0.03) مم 0.8± هو الشفة حشية سُمك
بوصة/مواز 0.03 إلى بوصة بوصة/ 0.001) األقصى الحد مم/مم 0.8 إلى مم/مم 0.025 بمعدل لتصبح الشفة بمحاذاة قم

الشفة. قطر من بوصة.)
المركز باليد.متحد بسهولة الشفة براغي تركيب يمكنك
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التمدد تركيب مثال:
صحيحصحيح غير

للتمدد: الصحيح التركيب الشرح هذا يوضح

التمدد وصلة / حلقة 1.

للتمدد: الصحيح غير التركيب الشرح هذا يوضح

االمتصاص أنابيب تدقيق قائمة
األداء منحنى مرجع

أداء منحنى في الموضح النحو على المطلوب (NPSHA) NPSH (NPSHR) المتوفر الموجب الشفط رأس صافي يتجاوز أن يجب
المنشور. المضخة

االمتصاص أنابيب فحص
التعليقالفحص / الفحصالشرح تم

كوع وأقرب المضخة مدخل شفة بين المسافة أن تأكد
األقل. على أنابيب خمس أقطار مجموع هي

بسبب للمضخة االمتصاصي المدخل في التجويف خطر من هذا سيقلل
االضطراب.

التوضيحية للرسوم المثال أقسام انظر
عام. بشكل حادة تعاريج أي به ليس الكوع أن التوضيحيةتأكد للرسوم المثال أقسام انظر

—
مقاسين أو واحدًا مقاسًا أكبر االمتصاص أنابيب أن تأكد

للمضخة. االمتصاص مدخل من
وأنبوبة المضخة مدخل بين الالمركزية مقلل ثبت

االمتصاص.

احتكاك مدخل عن االمتصاص أنبوبة قطر يقل أن حال بأي يمكن ال
المضخة.

التوضيحية للرسوم المثال أقسام انظر

االمتصاص شفة في الالمركزية مقلل امتالك من تأكد
التالية: للخصائص بالمضخة
السفلي المنحدر الجانب •
باألعلى األفقي الجانب •

التوضيحية. بالرسوم المثال انظر

من تأكد االستخدام. قيد المقترحة االمتصاص مصافي
أنبوبة مساحة في األقل على مرات ثالث وجودها

االمتصاص.
االمتصاص. مصفاة عبر الضغط هبوط راقب

آي إس بي 5 لـ المصفاة عبر الهبوط ضغط زيادة تشير
وتنظيفها. نزعها يتم أن يجب المصفاة أن (kPa 34.5)

24) الوقت من فترة بعد الشطف نظام يكتمل أن البد
االمتصاص. مصفاة إزالة ويمكن األقل) على ساعة

المضخة. إلى الدخول من الحطام منع على االمتصاص مصافي تساعد
كحد مليمتر) 1.6) بوصة. 1/16 بقطر الشبكة ثقوب تكون أن يفضل

أدنى.
مصفاة عبر ضغط هبوط 0.60 من أقل النوعي الوزن ذات السوائل
تراكم يتسبب أن يمكن الجليد. تراكم بسبب تكون ربما االمتصاص

وتبخر الضغط مساحات تقليل عن فضالً اضطرابات حدوث في الجليد
الضخ.

مصدر نفس من تعمل مضخة من أكثر وجود عند
المنفصلة االمتصاص أنبوبة خطوط أن السائل،تأكد

مضخة. لكل تستخدم

تكتل وتمنع للضخ أداء أعلى تحقيق على التوصية هذه تساعدك
.0.60 من أقل للسائل نوعي بوزن خاص بشكل األبخرة

تحتوي االمتصاص أنبوبة أن ضروريًا،تأكد كان إذا
صحيح. بشكل تركيبه تم قد وأنه تصريف صمام على

—

بوزن السوائل مع يتوافق الصحيح العازل أن من تأكد
.0.60 من أقل نوعي

.NPSHa من كافية كمية وجود من للتأكد
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المضخة أسفل السائل مصدر
التعليقالفحص / الفحصالشرح تم

جيوب أي من االمتصاص أنبوبة خلو من بالتأكد قم
هوائية.

األنبوبة. مدخل في التجاويف أو الهواء وجود منع على هذا يساعد

من أعلى إلى المنحدرة االمتصاص أنبوبة بفحص قم
المضخة. مدخل إلى السائل مصدر

—

جهاز أن التحضير،تأكد ذاتية المضخة تكن لم إذا
بالفعل. مثبت للضخ التحضير

أنبوبة قطر نفس يكون أن يجب والذي القطر مع القوائم صمام استخدم
األقل. على االمتصاص

المضخة أعلى السائل مصدر
التعليقالفحص / الفحصالشرح تم

على االمتصاص أنبوبة في مثبت العزل صمام أن تأكد
األقل. على االمتصاص مدخل من أنبوبة قطري مسافة

والصيانة. الضخ فحص خالل الخط بغلق هذا لك يسمح
هذه الخنق يسبب أن يمكن المضخة. لخنق العزل صمام تستخدم ال

المشاكل:
التشغيل فقد •

الحرارة درجات زيادة •
المضخة تلف •
التأمين إلغاء •

جيوب أي من االمتصاص أنبوبة خلو من بالتأكد قم
هوائية.

األنبوبة. مدخل في التجاويف أو الهواء وجود منع على هذا يساعد

تنحدر أو الصحيح المستوى في األنبوبة وجود من تأكد
السائل. مصدر من أسفل إلى

—

االمتصاص أنبوبة من أجزاء أي وجود عدم من تأكد
بالمضخة. الخاصة االمتصاص شفة أسفل ممتد

—

أسفل مناسب بشكل االمتصاص أنبوبة انغمار من تأكد
السائل. مصدر سطح

دردور خالل من المضخة إلى الدخول من الهواء بمنع هذا يقوم
االمتصاص.

المضخة امتصاص مدخل من قريب الكوع مثال:
صحيحصحيح غير

هي كوع وأقرب المضخة مدخل شفة بين الصحيحة المسافة تكون أن يجب
األقل. على أنابيب خمس أقطار مجموع
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االمتصاص أنابيب معدات مثال:
صحيحصحيح غير

السائل مصدر من أعلى إلى االمتصاص أنبوبة تتجه 1.
طول قطر بنصف كوع 2.

مصفاة 3.
القوائم صمام 4.

مستوى بأعلى الالمركزية مقلل 5.

أنبوبة وألن مستخدم غير الالمركزية مقلل الهوائية،ألن الجيوب 1.
السائل مصدر من أعلى إلى تدريجيًا منحدرة غير االمتصاص

التفريغ أنابيب من التحقق قائمة
التحقق قائمة

التعليقالفحص / الفحصالشرح تم
للحصول التفريغ. خط في العزل صمام تركيب من تحقق
من المسافة بتقليل قم ،0.60 من أقل نوعي وزن على

المضخة. تفريغ

لـ: مطلوب التفريغ صمام
التشغيل بدء •
التدفق تنظيم •

وصيانتها المضخة فحص •
معدالت انخفاض عند البخار وقفل الضخ تبخر مخاطر بتقليل قم •

منخفضة. نوعي وزن سوائل على للحصول التدفق
التوضيحية. للرسوم التفريغ أنابيب معدات األمثلة: أحد راجع

بين التفريغ، خط في مُثبت افحصصمام كون من تحقق
المضخة. تفريغ ومخرج العزل صمام

الفحص. صمام بفحص والمضخة العزل صمام بين الموقع يسمح
بسبب التسرب ومانع المضخة في ضرر حدوث الفحص صمام يمنع
أنها كما المحرك. وحدة غلق عند وذلك المضخة، خالل الخلفي التدفق

السائل. تدفق لكبح تستخدم
التوضيحية. للرسوم التفريغ أنابيب معدات األمثلة: أحد راجع

المضخة بين تركيبها من تحقق المزودات، استخدام عند
الفحص. صمام وبين

التوضيحية. للرسوم التفريغ أنابيب معدات األمثلة: أحد راجع

الجهاز، في السريعة اإلغالق صمامات تركيب حالة في
التخميد. أجهزة استخدام من تحقق

المائي. والطرق التمور من المضخة حماية على هذا يساعد حيث
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التفريغ أنابيب معدات مثال:
صحيحصحيح غير

التجاوز خط 1.
اإلغالق صمام 2.
الفحص صمام 3.

التصريف عزل صمام 4.

صحيح) غير (موضع الفحص صمام 1.
والمضخة. الفحص صمام بين العزل صمام وضع عدم ينبغي 2.

التجاوز أنبوبة اعتبارات
التجاوز خط استخدام عند

أي (قبل التفريغ جانب من التجاوز خط بتوصيل قم طويلة. لمدة منخفض تدفق في العمل تتطلب التي لألنظمة التجاوز خط بتوفير قم
االمتصاص. لمصدر صمامات)

التدفق لفوهة األدنى الحد بتثبيت تقوم عندما
بك الخاص ITT ممثل راجع المتزايد. التدفق تجاوز تمنع لكي التجاوز خط في له األدنى الحد وتثبيت التدفق فوهة حجم تحديد يمكنك

التدفق. فوهة لحجم األدنى الحد تحديد في المساعدة لتقديم

التدفق لفوهة األدنى الحد فيه يتوفر ال الذي الوقت في
غير التدفق) لفوهة األدنى (الحد دائم تجاوز هناك كان إذا االسطواني بالملف العامل الصمام أو اآللي التوزيع تحكم صمام إلى انتبه

ممكن.
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المساعد األنبوب تدقيق قائمة
االحتياطات

تحذير:

توليد لمنع صحيح بشكل الميكانيكية التسرب مانع وأجهزة المحمل تزييت في المستخدمة مثل التبريد أجهزة تشغيل يجب •
مبكرة. مشكالت أو شرر أو زائدة حرارة

تنفيس وجود ،23 اآللة جزء مثل الذاتي، التنفيس أو الذاتي التليين خاصية على تحتوي ال التي التسرب منع أجهزة تتطلب •
التسريب. منع وفشل زائدة حرارة توليد إلى بذلك القيام عدم سيؤدي التشغيل. قبل يدوي

إشعار:
وفشل زائدة حرارة توليد إلى بذلك القيام عدم سيؤدي مناسب. تسرب مانع تدفق نظام على الميكانيكي التسرب مانع يحتوي أن يجب

التسريب. منع

التثبيت وقت
أو الميكانيكي التسريب مانع منظف أو التسريب مانع حجرة غطاء مبرد أو المحمل لمبرد المساعد األنبوب لتثبيت تحتاج أن الممكن من

المحددة. المساعدة األنبوبة لتوصيات المضخة بيانات ورقة راجع بمضخة. مزودة أخرى محددة مميزات أي

التحقق قائمة
التعليقالفحص / الفحصالشرح تم

المكونات من مكون لكل للضخ األدنى الحد أن من تحقق
الدقيقة). في جالونات 1) لترات/دقيقة 4 هو

التسريب مانع حجرة غطاء ومبرد المحمل كان إذا
المساعد األنبوب تدفق يكون أن يجب فحينها متوفرين،

الدقيقة). في جالون 2) الدقيقة في لترات 8

التعليمات. هذه اتباع من تأكد

2 كجم/سم| 7.0 يتعدَ لم المبرد مياه ضغط أن من تأكد
. مربعة بوصة لكل رطل 100

التعليمات. هذه اتباع من تأكد

لألنبوبة النهائية التحقق قائمة
التعليقالفحص / الفحصالشرح تم

بمرونة. يدور العمود أن أنتأكد شأنه من احتكاك أي وجود عدم من تأكد باليد. العمود بتدوير قم
شرر. أو زائدة حرارة إلى يؤدي

لن األنبوبة مصفاة أن من للتأكد المحاذاة من أخرى مرة تحقق
الضبط. في خلل أي إلى يؤدي

األنبوبة. بتصحيح فقم موجودة، األنبوبة مصفاة كانت إذا
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واإليقاف والتشغيل التشغيل وبدء التشغيل بداية
التشغيل لبدء اإلعداد

تحذير:
الطاقة أو الحرارة درجة أو الضغط (مثل المضخة تشغيل حدود من حد أيّ تجاوز إن الوفاة. أو الخطيرة البدنية اإلصابات خطر •
النظام تشغيل ظروف أن من تأكد االحتواء. خرق أو االرتطام أو االنفجار مثل المعدات عطل إلى يؤدي أن يمكن ذلك) وغير

المضخة. قدرات داخل
قبل الفتحات جميع قفل من تأكد الحريق. أو النار اشتعال في المتدفق السائل يتسبب أن يمكن الخطرة. اإلصابات أو الوفاة خطر •

المضخة. ملء
بدء قبل االحتياطات هذه اتباع عدم يؤدي قد أخرى. خطيرة إصابة أو حريق نشوب أو النار اشتعال االحتواء خرق يسبب قد •

االحتواء. وخرق المعدات وتعطل خطيرة تشغيل ظروف إلى الوحدة تشغيل
المضخة داخل الدوارة األجزاء التصاق الجاف التشغيل عن ينتج قد الممتلكات. في أضرار أو الخطيرة الشخصية اإلصابة خطر •

الجاف. بالتشغيل تقم ال المتحركة. غير الثابتة باألجزاء
صمامات تكون عندما أو مسدود أنابيب جهاز باستخدام المضخة بتشغيل تقم ال الخطيرة. البدنية واإلصابات انفجار وقوع خطر •

الضخ. وتبخر سريع تسخين هذا عن ينتج قد تفريغ. أو الشفط
المقررة. التدفق لمعدالت األقصى والحد األدنى الحد بين فقط تعمل المضخة أن من تأكد المعدات. وتلف االحتواء خرق خطر •

التجهيز. فقد و/أو العمود و/أو الميكانيكي التسرب مانع في عطل أو عال اهتزاز في الحدود هذه خارج التشغيل يتسبب أن يمكن
طريق: عن المضخة وارتطام الميكانيكي التسرب مانع تعطل تجنب •

ثوان 5 خالل المقدرة السرعة من األقل على %65 إلى التشغيل بدء عند السرعة زيادة •
ثوان 5 خالل 0 إلى المقدرة السرعة من %65 من التشغيل إيقاف عند السرعة وتقليل •

زائدة حرارة وتوليد التدفق عرقلة في األنابيب جهاز أو ضخه يتم الذي السائل في الموجودة الغريبة األجسام تتسبب أن يمكن •
وأثنائه. التشغيل قبل الغريبة األجسام من خالية واألجهزة المضخة أن من تأكد مبكرة. ومشكالت الشرر وتطاير

أن من تأكد انفجارات. حدوث إلى العملية أنابيب جهاز أو التسرب منع وجهاز المضخة داخل الغازات تراكم يؤدي قد حيث •
التشغيل. قبل سليمة تهوية فتحات بها التسرب منع وجهاز والمضخة العملية أنابيب جهاز

تنفيس وجود ،23 اآللة جزء مثل الذاتي، التنفيس أو الذاتي التليين خاصية على تحتوي ال التي التسرب منع أجهزة تتطلب •
التسريب. منع وفشل زائدة حرارة توليد إلى بذلك القيام عدم سيؤدي التشغيل. قبل يدوي

تركيب يتم لم ما الوحدة بتشغيل تقم ال الوفاة. أو الشخصية اإلصابة لخطر المشغلين السالمة أجهزة بدون مضخة تشغيل يُعرض •
ذلك). إلى وما (الواقيات المناسبة السالمة أجهزة

أي إجراء قبل المحرك طاقة وقفل بفصل دائمًا قم الوفاة. أو خطيرة جسدية إصابات إلى المحرك طاقة وقفل الفصل عدم يؤدي قد •
صيانة. أو تركيب مهام

والمحلية. والوطنية الدولية اللوائح مع ومتوافقين معتمدين كهربائيين قبل من مُصنعة الكهربية الوصالت تكون أن يجب •
تعليمات على للحصول التعشيق ترس / التعشيق / للمحرك المصنعة بالجهة الخاصة والصيانة والتشغيل التركيب أدلة راجع •

محددة. وتوصيات
إعدادات صحة من تأكد االحتواء. وخرق الحرارة وتوليد المعدنية، األجزاء احتكاك عكسي بشكل المضخة تشغيل بدء عن ينتج قد •

مضخة. أي تشغيل بدء قبل المحرك
المضخة شفط بخلف توصيله تم إذا وما التوازن خط تركيب من تأكد االنفجار. أو االحتواء خرق أو االرتطام حدوث خطر يوجد •

الضخ. قيد للسائل السريع التبخير يمنع هذا إن إذ الشفط. وعاء أو

االحتياطات

إشعار:
الدقيقة. في فهرنهايت درجة 35 | مئوية درجة 19 يتجاوز ال الحرارة درجة تغير أن من تأكد •

المضخة. تشغيل بدء قبل االحتياطات هذه اتباع عليك يجب
األولي. التشغيل في المبكر التعطل لمنع األنابيب جهاز في الموجودة واألتربة األوساخ إلزالة بدقة وتنظيفه الجهاز بشطف قم •

ممكن. وقت أسرع في المقدرة للسرعة السرعة متغيرة محركات استخدم •

صندوق ببطانة الخاصة الجارية األسطح وتبريد لشطف كاف تدفق توفر بسرعة تصميمها إعادة تم أو جديدة مضخة بتشغيل قم •
الحشية.

التشغيل. قبل المضخة بتسخين فقم فهرنهايت، درجة 200 | مئوية درجة 93 ضخه يتم الذي السائل حرارة درجات تجاوزت إذا •
درجة 100 | مئوية درجة 38 ضمن الغطاء حرارة درجة تصبح بحيث المضخة على السائل من صغيرة كمية بتوزيع قم
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فتحة تضمين يمكن (اختياريًا، التصريف لتفريغ المضخة من السائل تدفق طريق عن ذلك أتم السائل. حرارة درجة من فهرنهايت
العملية. سائل حرارة درجة في ساعة (2) لمدة بالنقع قم مطلوبًا) ليس ولكن التسخين دائرة في الغطاء

كون أثناء للسرعة الهائلة الزيادة إعدادات أو السرعة حاكم فحص أو المتغيرة السرعة محركات بضبط تقم ال األولي، التشغيل بدء عند
قبل من المتوفرة اإلرشادات وراجع الوحدة تعشيق بفك فقم اإلعدادات، من التحقق يتم لم إذا المضخة. في معشقًا المتغيرة السرعة محرك

للمحرك. المصنعة الجهة

التقارن. واقي أزل
التقارن. واقي مركز في المشقوق الثقب من الربط وحلقات البرغي الصمولة، بإزالة قم .1

المضخة: باتجاه التقارن لواقي المحرك نصف حرك .2
التقارن. واقي محرك نصف من الربط وحلقات البرغي الصمولة، بإزالة قم .3

المحرك. لجانب النهائية اللوحة أزل .4
التقارن: واقي من محرك نصف أزل .5
السفلى. األجزاء بين برفق باعد (a

ألعلى. ارفع (b

حلقي تجويف 1.
التعشيق واقي من محرك نصف 2.

المحرك 3.

التقارن. واقي مضخة نصف من المتبقية الربط وحلقات البرغي الصمولة، بإزالة قم .6
تحريك بدون المحمل مبيت شريط براغي تمرير يمكنك المحمل. مبيت مضخة جانب من النهائية اللوحة إزالة الضرورة من ليس

الداخلية. المضخة أجزاء صيانة الضروري من كان إذا النهائية اللوحة هذه
التقارن: واقي مضخة نصف أزل .7

السفلى. األجزاء بين برفق باعد (a
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ألعلى. ارفع (b

حلقي تجويف 1.
المضخة لجانب النهائية اللوحة 2.

المحرك 3.
التعشيق واقي من مضخة نصف 4.

مثبت إطار - الدوران افحص
تحذير:

إعدادات صحة من تأكد االحتواء. وخرق الحرارة وتوليد المعدنية، األجزاء احتكاك عكسي بشكل المضخة تشغيل بدء عن ينتج قد •
مضخة. أي تشغيل بدء قبل المحرك

أي إجراء قبل المحرك طاقة وقفل بفصل دائمًا قم الوفاة. أو خطيرة جسدية إصابات إلى المحرك طاقة وقفل الفصل عدم يؤدي قد •
صيانة. أو تركيب مهام

والمحلية. والوطنية الدولية اللوائح مع ومتوافقين معتمدين كهربائيين قبل من مُصنعة الكهربية الوصالت تكون أن يجب •
تعليمات على للحصول التعشيق ترس / التعشيق / للمحرك المصنعة بالجهة الخاصة والصيانة والتشغيل التركيب أدلة راجع •

محددة. وتوصيات

المحرك. طاقة افصل .1
العمود. في بأمان مثبتة V شكل على البرغي التقارن صرة أن من تأكد .2

. إزالته، تمت التقارن مباعد أن من تأكد .3
إزالتهم. تم التقارن مباعد مع الضخ منافذ

المحرك. طاقة افتح .4
للتقارن اإلطار غطاء أو سهم مع متماثل التدوير اتجاه أن لتحديد كافٍ بطول التشغيل وحدة ادفع ثم نظيفة، قطعة كل أن من تأكد .5

المغلق.
المحرك. طاقة افصل .6

والمحرك المضخة تقارن
تحذير:

مهام أي إجراء قبل المحرك طاقة وقفل بفصل دائمًا قم الوفاة. أو خطيرة جسدية إصابات إلى المحرك طاقة وقفل الفصل عدم يؤدي قد
صيانة. أو تركيب

والمحلية. والوطنية الدولية اللوائح مع ومتوافقين معتمدين كهربائيين قبل من مُصنعة الكهربية الوصالت تكون أن يجب •
تعليمات على للحصول التعشيق ترس / التعشيق / للمحرك المصنعة بالجهة الخاصة والصيانة والتشغيل التركيب أدلة راجع •

محددة. وتوصيات

ويركب يزيت لكي التقارن مُصنع من التعليمات استخدم المحددة. البيئة ATEX في الستخدامها صحيحة شهادة للتقارن يكون أن يجب
محددة. وتوصيات تعليمات على للحصول ترس التقارن/ / المحرك راجع التقارن.
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التقارن واقي تجميع
الشرر. لتطاير مقاومة مادة من ATEX بـ مصنفة بيئة في المستخدم التعشيق واقي إنشاء يجب

االحتياطات

تحذير:
إلى يؤدي مما المركَّب اإلطار لوحدات الكارثي الفشل وكذلك المعدات وتلف األداء تقليل إلى الترصيص في الخطأ يؤدي أن يمكن •
تشغيل قبل التشغيل وحدات كل ترصيص من تأكد الوحدة. ومستخدم بالتركيب يقوم من مسؤولية الصحيح الضبط خطيرة. إصابة

الوحدة.
للتعشيق. المصنعة بالجهة الخاصة التعشيق وتشغيل تركيب إجراءات اتبع •

تركيب يتم لم ما الوحدة بتشغيل تقم ال الوفاة. أو الشخصية اإلصابة لخطر المشغلين السالمة أجهزة بدون مضخة تشغيل يُعرض •
ذلك). إلى وما (الواقيات المناسبة السالمة أجهزة

التثبيت جهاز مستخدمًا صحيح بشكل تثبيته تم قد الميكانيكي التسريب مانع واقي أن تأكد الخطرة. اإلصابات أو الوفاة تجنب •
معه. المتوفر

أي إجراء قبل المحرك طاقة وقفل بفصل دائمًا قم الوفاة. أو خطيرة جسدية إصابات إلى المحرك طاقة وقفل الفصل عدم يؤدي قد •
صيانة. أو تركيب مهام

والمحلية. والوطنية الدولية اللوائح مع ومتوافقين معتمدين كهربائيين قبل من مُصنعة الكهربية الوصالت تكون أن يجب •
تعليمات على للحصول التعشيق ترس / التعشيق / للمحرك المصنعة بالجهة الخاصة والصيانة والتشغيل التركيب أدلة راجع •

محددة. وتوصيات

صحيح. بشكل الشرر لتطاير مقاومة مادة من ومكونًا مصدقًا مسبقًا مصنفة بيئة في المستخدم التعشيق يكون أن يجب •

المطلوبة األجزاء
مطلوبة: األجزاء هذه

المحرك النهائية،نهاية اللوحة 1.
المضخة النهائية،نهاية اللوحة 2.

2 مطلوب واقي، نصف 3.
3 مطلوب ،3/8-16 صمولة 4.

بوصة 3/8 برغي 5.
3 مطلوب بوصة، 3/8-16 x 2 هيكس رأس برغي 6.

المطلوبة األجزاء :20 الشكل

التقارن. واقي ركب
تحذير:

أجهزة تركيب يتم لم ما الوحدة بتشغيل تقم ال الوفاة. أو الشخصية اإلصابة لخطر المشغلين السالمة أجهزة بدون مضخة تشغيل يُعرض
الدليل. هذا من أخرى أقسام في السالمة أجهزة حول محددة معلومات راجع ذلك). إلى وما (الواقيات المناسبة السالمة

للتركيب؟ جاهزة المضخة) نهاية ) النهائية اللوحة هل .1

الثانية. الخطوة إلى وانتقل الالزمة التقارن تعديالت بعمل قم نعم: اإلجابة كانت إذا •
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الخطوات: هذه أكمل ال: اإلجابة كانت إذا •

للتقارن. المباعد الجزء أزل (a
للمساعدة. التقارن مُصنع من الصادرة التعليمات إلى ارجع

التقارن. صرة بإزالة قم النهائية،ثم اللوحة في الفتحة قطر من أكبر التقارن صرة قطر كان إذا (b
المحمل. إطار وبراغي الدفعي للمحمل الثالث النهائية األغطية أزل (c

234Bالنهاية لوحة
370Nالمحمل إطار براغي

الدفعي للمحمل النهائي الغطاء إزالة :21 الشكل

الغطاء في المتبقية البراغي مع النهائية اللوحة ثقبي تضبط لكي الدفعي للمحمل النهائي للغطاء النهائية اللوحة اضبط (d
النهائي. الغطاء فجوات مع النهائية اللوحة في الثالثة النهائي،والفجوات

الحد قيم في المعروضة للقيم الدوران وعزم المحمل إطار وبراغي الدفعي للمحمل النهائي للغطاء الثالث البراغي استبدل (e
.3700 المشابك لجدول الدوران لعزم األقصى

للتقارن. المباعد والجزء إزالتها) تم (إذا التقارن صرة استبدل (f
للمساعدة. التقارن مُصنع من الصادرة التعليمات إلى ارجع

التقارن. واقي تجميع في البدء قبل تقارن تعديالت أي أكمل
للمضخة. النهائية اللوحة على وضعها التقارن واقي نصف فتحة برفق باعد .2

النهائية. اللوحة حول الواقي في الحلقي التجويف يقع
البراغي. بتركيب قيامك عند بالعبور مسموحًا مازال ولكن األنبوبة مع تتداخل ال حتى (الشفة) الفتحة ضع

حلقي تجويف 1.
المروحة حارفة واقي 2.
التقارن واقي نصف 3.

التقارن واقي :22 الشكل

الواقي. لنصف األمامية النهاية في مستديرة حفرة خالل البرغي وأدخل البرغي أعلى واحدًا مسمارًا ضع .3
للبرغي. المكشوفة النهاية أعلى الثاني المسمار ضع .4

بإحكام. وثبتها للبرغي المكشوفة النهاية في صمولة لولب .5
للمحتويات: الصحيح التسلسل الشكل هذا يعرض



واإليقاف والتشغيل التشغيل وبدء التشغيل بداية

والصيانة والتشغيل، التركيب، دليل .Model 3700, API Type OH2 / ISO 13709 1st and 2nd Ed. / API 610 8/9/10/11th Ed39

صمولة 1.
الربط حلقة 2.

برغي 3.

المجمعة: الوحدات الشكل هذا يوضح

المحرك 1.
التقارن واقي نصف 2.

التقارن واقي :23 الشكل
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واقي نصف في الحلقي التجويف يتواجه حتى المثبت التقارن واقي نص على وضعه المتبقي التقارن واقي نص فتحة برفق باعد .6
المحرك. مع المتبقي التقارن

حلقي تجويف 1.
التقارن واقي نصف 2.

المحرك 3.

التقارن واقي :24 الشكل

التقارن. واقي نصف لحيز الحلقي التجويف في النهائية اللوحة وضع المحرك عمود أعلى النهائية اللوحة ضع .7

حلقي تجويف 1.
النهاية لوحة 2.

الزاوي والتجويف النهائية لوحة :25 الشكل

يدويًا. بالصمولة إحكامه قمت ما التقارن،عدا واقي لنصف الحيز لنهاية 5 رقم خالل 3 رقم الخطوة أعد .8
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بأكملهما. والتقارن العمود يغطى حتى الموتور باتجاه التقارن واقي حيز منتصف ضع .9

المحرك 1.
للمالئمة االنزالق 2.

للمالئمة االنزالق :26 الشكل

التقارن. واقي في المركز لثقوب 5 رقم إلى 3 رقم من الخطوات أعد .10
الواقي. مجموعة في بإحكام الصواميل جميع بتركيب قم .11

االختيارية الهواء تبريد عبوة مع التقارن واقي بتثبيت قم
الحارق؟ مروحة واقي داعم تثبيت تم هل .1

الثانية. الخطوة إلى وانتقل الالزمة التقارن تعديالت بعمل قم نعم: اإلجابة كانت إذا •

التالية: الخطوات أكمل ال: اإلجابة كانت إذا •

للتقارن. المباعد الجزء أزل (a
التقارن. مُصنع تعليمات إلى ارجع

التقارن. صرة بإزالة فقم الحرق، مروحة واقي مساعد في الفتحة قطر من أكبر التقارن صرة قطر كان إذا (b



واإليقاف والتشغيل التشغيل وبدء التشغيل بداية

والصيانة والتشغيل، التركيب، دليل .Model 3700, API Type OH2 / ISO 13709 1st and 2nd Ed. / API 610 8/9/10/11th Ed 42

الدفع. حارق مروحة مقعد برغي بفك قم (c

عمود122
123Bاإلشعاعي الحرق مروحة
123Eالدفعي الحرق مروحة

الحرق222 مقعد برغي
المحمل228 إطار
الدفعي234 الحرق مروحة واقي

234Dالدفعي الحرق مروحة واقي داعم
496Qالدعم براغي

االختيارية الهواء تبريد حزمة مع التقارن واقي :27 الشكل

العمود. على الدفع حارق مروحة حرك (d
المحمل. إطار وبراغي الدفعي للمحمل النهائية األغطية أزل (e

النهائي. الغطاء فجوات مع الداعم فجوات تضبط لكي الدفعي للمحمل النهائي للغطاء الدفع حارق مروحة واقي داعم اضبط (f
األقصى الحد قيم في المعروضة للقيم الدوران وعزم المحمل إطار وبراغي الدفعي للمحمل النهائي الغطاء براغي استبدل (g

.3700 مشابك لجدول الدوران لعزم

تنبيه:
بشدة. المحمل إطار وبراغي الدفع لمحمل النهائي الغطاء براغي بإحكام تقم ال

العمود. أعلى الدفع حارق مروحة بتثبيت قم (h
مقعد برغي وإحكام الدفع لمحمل النهائي الغطاء من مليمتر) 0.8) بوصة 0.03 على تقريبًا الدفع حارق مروحة بضبط قم (i

بدقة. الحارق
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الواقي. داعم في المسننة الفجوات مع الوقي في الفجوات واضبط الواقي داعم أعلى الدفع حارق مروحة واقي حرك (j

الدفعي الحرق مروحة واقي تركيب :28 الشكل

عزم لقيم األقصى الحد في المعروضة الدوران عزم قيم مع بإحكام الداعم وبراغي الدفع حارق مروحة واقي براغي بتثبيت قم .2
.3700 مشابك لجدول الدوران

للتقارن. المباعد والجزء إزالتها) تم (إذا التقارن صرة استبدل .3
للمساعدة. التقارن مُصنع تعليمات إلى ارجع

التقارن. واقي تجميع في البدء قبل تقارن تعديالت أي أكمل
حول الواقي نصف في الحلقي التجويف يقع لذلك الدفع حارق مروحة واقي أعلى وضعها التقارن واقي فتحة نصف برفق باعد .4

الواقي. داعم امتداد

التقارن واقي نصف حيز 1.
حلقي تجويف 2.

المروحة حارفة واقي 3.
المحرك 4.

الخلفي التقارن واقي نصف حيز تركيب :29 الشكل
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البراغي. بتركيب قيامك عند بالعبور مسموحًا زال ما ولكن األنبوبة مع تتداخل ال حتى (الشفة) الفتحة ضع

حلقي تجويف 1.
المروحة حارفة واقي 2.
التقارن واقي نصف 3.

(الشفة) الفتحة موقع :30 الشكل

الواقي. لنصف األمامية النهاية في مستديرة حفرة خالل البرغي وأدخل البرغي أعلى واحدًا مسمارًا ضع .5
بشدة. وأحكمه للبرغي المكشوفة النهاية أعلى الثاني المسمار ضع .6

بإحكام. وثبتها للبرغي المكشوفة النهاية في صمولة لولب .7
للمحتويات: الصحيح التسلسل الشكل هذا يعرض

صمولة 1.
الربط حلقة 2.

برغي 3.

المجمعة: الوحدات الشكل هذا يوضح

المحرك 1.
التقارن واقي نصف 2.

المجمعة الوحدة :31 الشكل
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واقي نصف في الحلقي التجويف يتواجه حتى المثبت التقارن واقي نص على وضعه المتبقي التقارن واقي نص فتحة برفق باعد .8
المحرك. مع المتبقي التقارن

حلقي تجويف 1.
التقارن واقي نصف 2.

المحرك 3.

المتبقي التقارن واقي نصف حيز تركيب :32 الشكل

التقارن. واقي نصف لحيز الحلقي التجويف في النهائية اللوحة وضع المحرك عمود أعلى النهائية اللوحة ضع .9

حلقي تجويف 1.
النهاية لوحة 2.

الطرفية اللوحة تركيب :33 الشكل

يدويًا. الصمولة بربط قيامك باستثناء القارنة واقي شق من الخلفي الطرف مع 7 إلى 5 من الخطوات كرر .10
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بأكملها. والتقارن األعمدة يغطي حتى الموتور باتجاه التقارن واقي حيز منتصف ضع .11

المحرك 1.
للمالئمة االنزالق 2.

للمالئمة االنزالق :34 الشكل

التقارن. واقي في المركز لثقوب 7 رقم إلى 5 رقم من الخطوات أعد .12
الواقي. مجموعة في بإحكام الصواميل جميع بتركيب قم .13

المحامل تشحيم
االحتياطات

تحذير:
التشغيل. بدء قبل صحيحة بصورة المحامل تزييت من تأكد الحرارة. وتوليد الشرر تطاير من المبكرة والمشكالت االنفجار خطر

إشعار:
على للحصول التعشيق ترس / المحامل / للمحرك المصنعة بالجهة الخاص والصيانة والتشغيل التركيب دليل راجع المعدات. تلف تجنب

التزييت. وتوصيات تعليمات

الزيت بدون المضخات شحن يتم
العمل. موقع في بالزيت المزيتة المحامل تزييت عليك يجب

الحلقة زيت تزييت
الزيت حلقة أن تأكد رؤية. ونظارات المستوى ثابتة بمزايت المحمل مبيت تزويد تم قياسية. بأنها بالزيت التشحيم ذات المحامل تتصف

العمود. في التجاويف في الصحيح المكان في موضوعة

وتليينه الزيت رذاذ تزييت تنظيف
والمخارج المداخل وصالت تقع الزيت. رذاذ مولد مُصنع تعليمات اتبع .3700 اختيارية مميزات تصفيه أو الزيت رذاذ تنظيف يعتبر

التوالي. على المحمل إطار وأسفل أعلى
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الزيت أحجام
كمة\كرةالمحامل ومحامل للكرة\الكرة الزيت متطلباتحجم

.This table shows the required amount of oil for oil-lubricated bearings

أونسات. 4 | مليمتر 118 سعة تمتلك Watchdog،والتي زياتة الجدول في اإلطارات جميع تستخدم
الزيتاإلطار إطار حجم

األونصاتالمليليترات
SA60020
SX111538
MA95032

MX, LA138547
LX, XLA212072

XLX, XXL262589

التشحيم زيت متطلبات
الزيت جودة متطلبات

فهرنهايت. درجة 100 | مئوية درجة 38 من أقل لزوجة درجة مع واألكسدة لألتربة مثبط مع الجودة علي توربين زيت استخدم

الحرارة درجة إلى تستند الزيت متطلبات
درجة 180 أو مئوية درجة و82 فهرنهايت درجة 120 أو مئوية درجة 49 بين المحمل حرارة درجات تكون التشغيل، حاالت لمعظم بالنسبة

درجة 82 الحرارة درجات تجاوزت إذا فهرنهايت، درجة 100 أو مئوية درجة 38 عند ISO 68 لزوجة بدرجة زيت استخدام ويمكنك فهرنهايت،
الحرارة. درجة متطلبات جدول إلى الرجوع يُرجى فهرنهايت، 180 أو مئوية

الحرارة الزيتدرجة متطلبات
فهرنهايت درجة 180 | مئوية درجة 82 تتجاوز المحمل حرارة المحملدرجات حرارة درجات تكون ما عادة .100 بدرجة ISO لزوجة استخدم

السطح حرارة درجات من أعلى فهرنهايت درجة 20 | مئوية درجة 11
المحمل. لمبيت الخارجي

للغاية عالية ضخه يتم الذي السائل حرارة التزييت.درجات خبير أو المصنع إلى ارجع

المحامل لتشحيم جيد زيت
الجيدة التشحيم زيوت

التجارية التشحيمالعالمة زيت نوع
ExxonTeresstic EP 68
MobilDTE Heavy Medium

SunocoSunvis 968
Royal PurpleSYNFILM ISO VG 68 Synthetic Oil

بالزيت المحامل بتزييت قم
تحذير:

التشغيل. بدء قبل صحيحة بصورة المحامل تزييت من تأكد الحرارة. وتوليد الشرر تطاير من المبكرة والمشكالت االنفجار خطر

إشعار:
بذلك القيام فعدم مساعدة. معدات وأي المضخة داخل الموجودة السوائل جميع بتصريف قم التجميد. لظروف الخمول مضخة تُعرّض ال

المضخة. وتلف السائل تجمد إلى يؤدي قد

المحمل. مبيت في الزيت مستوى ثبات على بمزيتة مزودة الحلقة زيت مزيتة مضخات تحافظ
المحمل: إطار في الزيت خزان بملء قم .1

رؤية في الدقيق التدفق مستوى لظهور يصل حتى Watchdog لـ الرئيسي الهيكل خالل من المحمل غرفة بملء قم (a
المستهدف.

القمع. باستخدام watchdog الزيت خزان بملء قم (b
.Watchdog المزيتة فوهة في o الحلقة أن تأكد (c

الرئيسي. الجسم في الداخلي اللولبي االنحناء داخل الفوهة وأدخل اعكس الخزان. فوهة أعلى إبهامك ضع (d
زائد. بشكل الربط بإحكام تقم ال الخزان. غلق أحكم (e
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التالي. المخطط في كما الصحيح الزيت مستوى صيانة من تأكد (f

إشعار:
العلوي. المقبس إلى المحمل بإطار الخاص الزيت خزان تمأل ال

عندما الهدف، رؤية زجاج نظارة منتصف في يتمركز أن للزيت الصحيح المستوى الصحيح. المستوى في الزيت وجود من تأكد .2
في عرضه تم صحيحة. غير الهدف رؤية خالل من الزيت مستوى قراءة تكون العمل، خالل العمل. عن متوقفة المضخة تكون

للمحمل. الخارجية الحلقات أسفل الزيت مستوى يوجد العام. البياني المخطط

قابس 1.
خزان 2.

الرئيسي الهيكل 3.

الزيت مستوى فحص :35 الشكل

(اختياري) تليين زيت أو نقي زيت برذاذ المحامل بتزييت قم

إشعار:
بذلك القيام فعدم مساعدة. معدات وأي المضخة داخل الموجودة السوائل جميع بتصريف قم التجميد. لظروف الخمول مضخة تُعرّض ال

المضخة. وتلف السائل تجمد إلى يؤدي قد

بالزيت. المحامل تزييت انظر صحيحة. بطريقة تشحيمة تم المحامل إطار أن تأكد التليين، زيت برذاذ التشحيم قبل
الزيت. رذاذ تشحيم محامل مع أيضًا الحلقة زيت تشحيم لمحامل الزيت متطلبات تتطابق

المُصنع. لتعليمات طبقًا الزيت رذاذ مولد بإعداد قم .1
المدخل. بوصالت الزيت رذاذ دعم خطوط بتوصيل قم .2

المخرج. بوصالت والتهوية التصريف خطوط بتوصيل قم .3

الزيت رذاذ مدخل 1.
الزيت رذاذ مخرج 2.

الزيت برذاذ تشحيم :36 الشكل

الغلق. فترة بعد المحامل بتزييت قم
الملوثات. إلزالة خفيف بزيت المحمل وإطار المحامل نظف .1

باليد. ببطء العمود تدوير من التنظيف،تأكد خالل
التنظيف. بعد الزيت جودة من للتأكد الصحيح التزييت بزيت المحمل بيت نظف .2

صحيحة. محمل تشحيم لعملية التجميع" "إعادة قسم إلى ارجع .3
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ميكانيكي تسريب بمانع المسيل العمود
االحتياطات

تحذير:
صحيح. بشكل مسبقًا معتمدة EX بـ مصنفة بيئة في المستخدم الميكانيكي التسرب مانع يكون أن يجب

إشعار:

زائدة حرارة توليد إلى بذلك القيام عدم سيؤدي مناسب. تسرب مانع تدفق نظام على الميكانيكي التسرب مانع يحتوي أن يجب •
التسريب. منع وفشل

توليد لمنع صحيح بشكل الميكانيكية التسرب مانع وأجهزة المحمل تزييت في المستخدمة مثل التبريد أجهزة تشغيل يجب •
مبكرة. مشكالت أو شرر أو زائدة حرارة

تنفيس وجود ،23 اآللة جزء مثل الذاتي، التنفيس أو الذاتي التليين خاصية على تحتوي ال التي التسرب منع أجهزة تتطلب •
التسريب. منع وفشل زائدة حرارة توليد إلى بذلك القيام عدم سيؤدي التشغيل. قبل يدوي

الصحيح. التسرب مانع تركيب إجراءات لمعرفة التسرب لمانع المصنعة الجهة تعليمات اتبع •

الشحن
بدونه. أو مثبت ميكانيكي تسريب بمانع المضخات شحن يتم أن يمكن

الخرطوشة نوع من الميكانيكية التسرب موانع
الجهة قبل من الخرطوشة تسرب لموانع المسبق الضبط إعادة يتم شائع. بشكل الخرطوشة نوع من الميكانيكية التسرب موانع تستخدم
فك المستخدم قبل من تركيبها يتم التي الخرطوشة تسرب موانع تتطلب العمل. مكان في إعدادات تتطلب وال التسرب لمانع المصنعة

مكانه. في باالنزالق التسرب لمانع للسماح التشغيل، قبل المسك مشابك
بالفعل. فكها تم قد المشابك هذه فستكون المضخة، في التسرب، مانع بتركيب ITT شركة قيام حال في

الميكانيكية التسرب لموانع األخرى األنواع
للتركيب التسرب لمانع المصنعة الجهة قبل من المتوفرة اإلرشادات راجع الميكانيكية، التسرب لموانع أخرى أنواع على لالطالع

واإلعداد.

ميكانيكية تسرب بمانعات اللحام سائل توصيل
اللحام تزييت مطلوب

الرسوم باستخدام األشرطة موقع حدد صحيح. تزييت على للحصول بينها سائلة طبقة على التسرب مانع جوانب تحتوي أن يجب
التسرب. مانع مع المرفقة التوضيحية

التسرب مانع تنظيف طرق
تبريده: أو التسرب مانع لتنظيف الطرق هذه استخدام يمكنك

الوصفالطريقة
المنتج لزمتنظيف إذا التسرب. مانع جلبة في وحقنه الغالف من ضخه يتم الذي السائل بدفع المضخة تقوم بحيث األنابيب بتشغيل قم

التسرب. مانع جلبة دخوله قبل ضخه يتم الذي السائل بتبريد خارجي حرارة مبدل يقوم األمر،
الخارجي يجبالتنظيف التسرب. مانع جلبة إلى مباشر بشكل ومتوافق وبارد نظيف سائل بحقن المضخة تقوم بحيث األنابيب بتشغيل قم

من مربعة بوصة لكل رطالً 15 2إلى | 5 كجم/سم 1.01 إلى 0.35 بمقدار أكبر التنظيف سائل ضغط معدل يكون أن
دقيقة. لكل جالون 2 إلى 0.5 | دقيقة لكل لترات 8 إلى 2 من الحقن معدل يكون أن يجب التسرب. مانع غرفة ضغط

التسربأخرى مانع مرجع رسم راجع التسرب. مانع غرفة أو للجلبة متعددة وصالت تستخدم أخرى طرقًا استخدام يمكنك
األنابيب. ومخططات الميكانيكي

المضخة تجهيز
المضخة. أعلى االمتصاص بداعم المضخة سقي

ببطء. االمتصاص عزل صمام افتح .1
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خارجًا. المضخوخ السائل يتدفق حتى والتفريغ االمتصاص أنبوبة على الهوائية الفتحات افتح .2
التهوية. فتحات اغلق .3

التصريف عزل صمام 1.
الفحص صمام 2.

االمتصاص عزل صمام 3.

المضخة فوق الشفط إمداد :37 الشكل

المضخة. أسفل االمتصاص بداعم المضخة سقي
المصادر: تلك أحد من السائل يتدفق أن يمكن المضخة. تسقي لكي للسائل الخارجي والمصدر القائمة صمام استخدم

مجهزة مضخة •

الضغط تفريغ خط •

آخر خارجي دعم •

التفريغ عزل صمام اغلق .1
الغطاء. في التهوية فتحة صمامات افتح .2

الفتحة. صمامات من فقط السائل يختفي حتى الخارجي الدعم خط في الصمام افتح .3
الفتحة. صمامات اغلق .4

الخارجي. الدعم خط اغلق .5
الخارجي: والدعم القائمة بصمام المضخة لتجهيز مثال هو التوضيحي الرسم هذا
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التصريف عزل صمام 1.
اإلغالق صمام 2.
خارجي دعم من 3.
القوائم صمام 4.
الفحص صمام 5.

المضخة تحت الشفط إمداد وجود أثناء المضخة تحضير :38 الشكل

الفحص: صمام تجاوز باستخدام القائمة بصمام المضخة لتجهيز مثال هو التوضيحي الرسم هذا

التجاوز خط 1.
اإلغالق صمام 2.
القوائم صمام 3.
الفحص صمام 4.

التصريف عزل صمام 5.

الفحص صمام حول للتجاوز القدم صمام استخدام مع المضخة تحت الشفط إمداد وجود أثناء المضخة تحضير :39 الشكل
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المضخة تشغيل لبدء أخرى طرق
المضخة: تشغيل لبدء الطرق هذه استخدام أيضًا يمكنك

القاذف بواسطة التشغيل بدء •

التلقائي التشغيل بدء مضخة بواسطة التشغيل بدء •

المضخة. بتشغيل قم
تحذير:

تشغيل بدء قبل صحيح بشكل تعمل والتبريد التدفق أنظمة جميع أن تأكد االحتواء. وخرق التسرب مانع وتعطل المعدات تلف خطر
المضخة.

إشعار:
التفريع ضغط إلى الوصول يتم لم إذا الضغط. قياس أجهزة بمراقبة الفور على قم الجاف. التشغيل بسبب المعدات تلف خطر •

المضخة. تشغيل إعادة وحاول تجهيزه وأعد فورًا المحرك سريعًا،أوقف
تجاوز حال في العالية. والضوضاء المحمل حرارة ودرجة االهتزاز مستويات على لالطالع المضخة راقب المعدات، تلف لتجنب •

المشكلة. وإصالح المضخة بقفل قم العادية، المستويات
تمتلك ال التي التقارن مضخات أغلق المضخة. تشغيل بدء قبل صحيح الزيت مستوى أن تأكد اإلطار، على المثبتة الوحدات •

الزيت. تزيت محامل

إشعار:
الزيت رذاذ تدفق من للتحقق الرؤية منفذ قوابس أزل الزيت. لتطهير بالرذاذ التزييت وحدات أو النظيفة الوحدات في المعدات تلف خطر

التأكيد. بعد القوابس تركيب أعد صحيح. بشكل

المهام: تلك بأداء تقوم أن عليك المضخة تشغيل بدء قبل
االمتصاص. صمام افتح •

تبريد. أو توزيع خط أي افتح •

النظام. حالة على جزئيًا،بناء افتحه أو التفريغ صمام أغلق .1
المحرك. شغل .2

المطلوب. التدفق إلى المضخة تصل حتى ببطء التفريغ صمام افتح .3
بسرعة. الصحيح التفريغ ضغط إلى تصل المضخة أن من للتأكد الضغط عداد فورًا افحص .4

الخطوات تلك بأداء الصحيح،قم الضغط إلى الوصول في المضخة فشلت إذا .5
المحرك. أوقف (a

أخرى مرة الضخ ابدأ (b
المحرك. تشغيل أعد (c

العمل. أثناء المضخة راقب .6
الزائد،والضوضاء. المحمال،الهتزاز حرارة لدرجة المضخة افحص (a

المشكلة. وصحح فورًا المضخة الطبيعية،أوقف المتويات المضخة تجاوزت إذا (b
الحلول حول لمعلومات وإصالحها المشكالت استكشاف انظر عدة. ألسباب الطبيعية المستويات المضخة تتجاوز أن يمكن

المشكلة. لهذه الممكنة
صحيح. بشكل المضخة تعمل حتى و6 5 الخطوات أعد .7
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المضخة تشغيل احتياطات
عامة اعتبارات

إشعار:
اآلتي: من للتحقق الزيت لحلقة الرؤية منفذ قابسات بإزالة الزيت،قم مضخات مشحم مضخات حلقة في

العمود. على التجاويف في الصحيح المكان في موضوعة الزيت حلقة •

تعمل. الزيت حلقات •

الزيت. تقذف الزيت حلقات •

إشعار:
انخفاض اإلجراء هذا عن ينتج أن يمكن أبدًا. الشفط جانب في التدفق بخنق تقم ال التفريغ. خط في التنظيم صمام مع القدرة تختلف •

المعدات. وتلف متوقعة غير حرارة توليد و األداء مستوى في
رذاذ تدفق من للتحقق الرؤية منفذ قوابس أزل الزيت. لتطهير بالرذاذ التزييت وحدات أو النظيفة الوحدات في المعدات تلف خطر •

التأكيد. بعد القوابس تركيب أعد صحيح. بشكل الزيت
مناسبة المضخة تشغيل ظروف أن من تأكد المحرك. على الزائد بالتحميل تقم ال متوقعة. غير حرارة توليد من المعدات تلف خطر •

التالية: الظروف في المحرك على الزائد التحميل يمكن للمحرك.
المتوقع. من أكبر لزوجته أو ضخه يتم الذي للسائل النوعي الوزن كان حال في •

المحدد. التدفق معدل ضخه يتم الذي السائل تجاوز حال في •

إعادة أو التجويف من المضخة تلف بذلك القيام عدم ينتج قد منها. بالقرب أو المصنفة الحاالت على المضخة تشغيل من تأكد •
الدوران.

المزيتة. من التحقق خالل من ثابتًا الزيت مستوى بقاء من تأكد •

المحمل حرارة درجة راقب الحرارة. درجات قياس أجهزة من غيره أو البيرومتر باستخدام المحمل حرارة درجات من تحقق •
للمحمل. عادية تشغيل حرارة درجة إلنشاء وكذلك المحمل، في مشاكل هناك كانت إذا ما لتحديد األولي التشغيل أثناء باستمرار

صحيحة. بطريقة المعدات تشغيل ومن المناسبة التدفقات إنشاء من تأكد مساعدة، بأنابيب المزودة للمضخات وبالنسبة •

المُصنع. فاستشر بصعوبة، تعمل الوحدة كانت إذا العادية. التشغيل حاالت لتحديد األساس للوح اهتزاز قراءات بإنشاء قم •

استخدامها). (عند مسدودة الشفط شاشة وأن منه بالقرب أو المعدل في المضخة تشغيل لضمان القياس أجهزة جميع راقب •

القدرة وانخفاض التشغيل

تحذير:
مانع غرفة أو الحشية صندوق أو المحامل تلف إلى الزائدة االهتزاز مستويات تؤدي أن يمكن المعدات. وتلف االحتواء خرق خطر •

الزائدة. الضوضاء و المحمل حرارة ودرجة االهتزاز مستويات لمعرفة المضخة راقب الميكانيكي. التسرب مانع و/أو التسرب
التشغيل. بدء وأعد أغلق العادية، المستويات تجاوز تم وإذا

صمامات تكون عندما أو مسدود أنابيب جهاز باستخدام المضخة بتشغيل تقم ال الخطيرة. البدنية واإلصابات انفجار وقوع خطر •
الضخ. وتبخر سريع تسخين هذا عن ينتج قد تفريغ. أو الشفط

تلصيب. بها يحدث أو الدوارة القطع هدف تحقيق الحرارة ارتفاع يسبب أن يمكن الخطيرة. البدنية واإلصابات المعدات تلف خطر •
التشغيل. بدء وأعد أغلق العادية، المستويات تجاوز تم وإذا الزائد. الحرارة ارتفاع الكتشاف المضخة راقب

تنبيه:
غرفة أو الحشية صندوق أو المحامل تلف إلى الزائدة االهتزاز مستويات تؤدي أن يمكن المعدات. وتلف االحتواء خرق خطر •
الضوضاء و المحمل حرارة ودرجة االهتزاز مستويات لمعرفة المضخة راقب الميكانيكي. التسرب مانع و/أو التسرب مانع

التشغيل. بدء وأعد أغلق العادية، المستويات تجاوز تم وإذا الزائدة.
تلصيب. بها يحدث أو الدوارة القطع هدف تحقيق الحرارة ارتفاع يسبب أن يمكن الخطيرة. البدنية واإلصابات المعدات تلف خطر •

التشغيل. بدء وأعد أغلق العادية، المستويات تجاوز تم وإذا الزائد. الحرارة ارتفاع الكتشاف المضخة راقب
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إشعار:
دائمًا (NPSHA) المتوفر الموجب الشفط رأس صافي يتجاوز أن يجب للمضخة. الداخلية األسطح في تلفًا التجويف يسبب أن يمكن

.(NPSH3) المنشور المضخة أداء منحنى في الموضح النحو على المطلوب

التجميد ظروف في التشغيل

إشعار:
بذلك القيام فعدم مساعدة. معدات وأي المضخة داخل الموجودة السوائل جميع بتصريف قم التجميد. لظروف الخمول مضخة تُعرّض ال

المضخة. وتلف السائل تجمد إلى يؤدي قد

المضخة عمل أوقف
تحذير:

الشخصية الوقاية معدات ارتداء يجب السامة. و/أو الخطرة السوائل مع المضخة تتعامل قد البدنية. اإلصابة لمنع االحتياطات اتخاذ يجب
بها. المعمول البيئية للنظم وفقًا منه والتخلص بالضخ القيام يجب السليمة.

ببطء. التفريغ صمام أغلق .1
مفاجئ. دوران أي لمنع المحرك وأغلق تشغيل أوقف .2
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والمحرك للمضخة النهائي بالضبط قم
تحذير:

أي إجراء قبل المحرك طاقة وقفل بفصل دائمًا قم الوفاة. أو خطيرة جسدية إصابات إلى المحرك طاقة وقفل الفصل عدم يؤدي قد •
صيانة. أو تركيب مهام

والمحلية. والوطنية الدولية اللوائح مع ومتوافقين معتمدين كهربائيين قبل من مُصنعة الكهربية الوصالت تكون أن يجب •
تعليمات على للحصول التعشيق ترس / التعشيق / للمحرك المصنعة بالجهة الخاصة والصيانة والتشغيل التركيب أدلة راجع •

محددة. وتوصيات
إلى يؤدي مما المركَّب اإلطار لوحدات الكارثي الفشل وكذلك المعدات وتلف األداء تقليل إلى الترصيص في الخطأ يؤدي أن يمكن •
تشغيل قبل التشغيل وحدات كل ترصيص من تأكد الوحدة. ومستخدم بالتركيب يقوم من مسؤولية الصحيح الضبط خطيرة. إصابة

الوحدة.
للتعشيق. المصنعة بالجهة الخاصة التعشيق وتشغيل تركيب إجراءات اتبع •

باب المبدئي،انظر الضبط لتعليمات التشغيل. حرارة درجة في والمضخة المحرك يصبح أن بعد النهائي الضبط تفحص أن يجب
التركيب.

حرارة لدرجة المقترن والنظام والمحرك المضخة لتوصيل كافٍ وقت أجل من الفعلية التشغيل حاالت في الوحدة بتشغيل قم .1
التشغيل.

والمحرك. المضخة اغلق .2
. التقارن واقي بإزالة قم .3

الصيانة. باب في التقارن واقي إزالة انظر
ساخنة. الوحدة الزالت بينما الضبط افحص .4

التركيب. باب في للمحرك الضخ ضبط انظر
. التقارن واقي تركيب بإعادة قم .5
والمحرك المضخة تشغيل أعد .6

(اختياري) المضخة غطاء ادسر
التالية: األدوات ستحتاج

7 رقم مستدقين دبوسين •

7 رقم مستدق ثقوب موسع •

"Q" حجم مثقاب أو بوصة 0.3320 •

ناعم بسطح مطرقة أو الصلب الخشب من كتلة •

مكتمل. النهائي الضبط أن من أيضًا تأكد
الصحيح. الموضع في المضخة تثبيت من تتأكد لكي األساس لوحة لقاعدة المضخة غطاء اسدل

المتوفرة. المواقع على الغطاء، تثبيت لوحة كل في واحدة فتحتين، اثقب .1
سهولة أكثر التنظيف هذا يجعل لذلك. اإلمكانية توفر عند األساس، لوحة وقاعدة الغطاء تثبيت لوحات خالل من الفتحات بثقب قم

التوسيع. وعمليات الثقب من الناتجة المعدن لرقاقات

إشعار:
التبريد. مياه تسرب إلى ذلك يؤدي فقد األساس. لوح قاعدة طريق عن بالثقب تقم فال بالمياه، مبردة قواعد توفير تم إذا

الفجوات. من المعدنية والرقاقات النتوءات كل نظف .2
المستدقة. الدسر دبابيس مع الصحيحة للمالءمة 7 رقم مستدق بموسع الفجوات بتوسيع قم .3

كامل. بشكل الدبابيس وضع عند الملولب الجزء ظهور حتى كافٍ بعمق الدبابيس أدخل
ناعم. بسطح مطرقة أو الصلب الخشب من كتلة بواسطة الفجوات في بحزم المستدقة الدبابيس بوضع قم .4

إشعار:
الغطاء. تلف في يتسبب أن يمكن ترتكبه خطأ أي الغطاء. إزالة قبل الدسر دبابيس بإزالة قم



الصيانة

والصيانة والتشغيل، التركيب، دليل .Model 3700, API Type OH2 / ISO 13709 1st and 2nd Ed. / API 610 8/9/10/11th Ed 56

الصيانة
الصيانة جدول

الصيانة فحوصات
التالية: الفحوصات أنواع على الصيانة جدول يحتوي

الروتينية الصيانة •

الروتينية الفحوصات •

شهور ثالثة كل فحوصات •

سنوية فحوصات •

لالنفجار. قابلة كبيئة مصنفة البيئة كانت إذا أو متآكالً أو مكشوطًا ضخه يتم الذي السائل كان إذا مناسب بشكل الفحص فترات بتقليل قم

الروتينية الصيانة
روتينية: بصيانة قمت كلما التالية بالمهام قم

. المحامل بتزييت قم •

. التعبئة بمعاينة قم •

الروتينية الفحوصات
الروتينية: الفحوصات أثناء المضخة بفحص فيها تقوم مرة كل في المهام بهذه قم

المحمل. إطار على الموجودة الزجاجية النافذة خالل من الزيت وحالة مستوى افحص •

المحمل. حرارة ودرجات واالهتزاز العادية غير الضوضاء افحص •

تسريبات. وجود عن بحثًا واألنابيب المضخة افحص •

االهتزاز. بتحليل قم •

التفريغ. افحصضغط •

الحرارة درجة افحص •

تسريبات. وجود عن بحثًا الحشية وصندوق التسرب مانع غرفة افحص •

الميكانيكي. التسرب مانع من تسريبات وجود عدم من تأكد •

الحد. عن زائد تسرب الحظت حال في استبدله أو الحشية صندوق في الحشو اضبط •

شهور ثالثة كل فحوصات
شهور: ثالثة كل التالية بالمهام قم

السفلية. الربط وبراغي األساس ربط إحكام من تأكد •

األمر. لزم إذا واستبدله الخمول، وضع في المضخة كانت حال في الميكانيكي التسرب مانع افحص •

أدنى. كحد التشغيل) من ساعة 2000) أشهر ثالثة كل الزيت بتغيير قم •

الزيت. تلوث على تؤثر الظروف من غيرها أو الجوية الظروف كانت إذا كثيرًا الزيت بتغيير قم •

الضرورة. حسب محاذاته وأعد العمود محاذاة افحص •

سنوية فحوصات
سنويًا: التالية بالفحوصات قم
المضخة. قدرة افحص •

المضخة. افحصضغط •

المضخة. طاقة افحص •

الطاقة. طرف في الموجودة التسرب وموانع الموصالت جميع افحص •

التالية: بالخطوات قم تغييرها، يتم لم العملية ومتطلبات العملية، متطلبات يُلبي ال المضخة أداء كان إذا
المضخة. بتفكيك قم 1.

وافحصها. 2.
التالفة. األجزاء واستبدل 3.
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المحامل صيانة
وكانت ATEX قبل من معتمدة المضخة كانت إذا ضخه. يتم الذي للسائل مختلفة حرارة درجات هذه المحامل تشحيم أقسام تسرد

لديك. ITT ممثل فاستشر بها، المسموح الحرارة درجة قيم تتجاوز ضخه تم الذي السائل حرارة درجة

المحامل تزييت جدول
المحمل األولنوع التزييتالتزييت فواصل

بالزيت المزيتة تشغيلها.المحامل وبدء المضخة تركيب قبل الزيت أضف
للمحامل بالنسبة ساعة 200 بعد الزيت بتغيير قم

الجديدة.

كل الزيت بتغيير قم ساعة، 200 أول بعد
شهور. ثالثة كل أو التشغيل من ساعة 2000

الميكانيكي التسرب مانع صيانة
تحذير:

صحيح. بشكل مسبقًا معتمدة EX بـ مصنفة بيئة في المستخدم الميكانيكي التسرب مانع يكون أن يجب

تنبيه:
مطلقاً المضخة بتشغيل تقم ال البدنية. واإلصابات السدادة تلف في قليلة، لثوانٍ ولو حتى جافة، الميكانيكية السدادة تشغيل يتسبب أن يمكن

الميكانيكي. التسرب لمانع مغذي سائل دون

إشعار:

تنفيس وجود ،23 اآللة جزء مثل الذاتي، التنفيس أو الذاتي التليين خاصية على تحتوي ال التي التسرب منع أجهزة تتطلب •
التسريب. منع وفشل زائدة حرارة توليد إلى بذلك القيام عدم سيؤدي التشغيل. قبل يدوي

حرارة توليد لمنع صحيح بشكل الميكانيكية التسرب مانع وأجهزة المحمل تزييت في المستخدمة مثل التبريد أجهزة تشغيل يجب •
مبكرة. مشكالت أو شرر أو زائدة

مانع وتعطل زائدة حرارة توليد حدوث لمنع مناسب تسرب مانع تدفق جهاز على الميكانيكي التسرب مانع يحتوي أن يجب •
التسرب.

الخرطوشة نوع من الميكانيكية التسرب موانع
الجهة قبل من الخرطوشة تسرب لموانع المسبق الضبط إعادة يتم شائع. بشكل الخرطوشة نوع من الميكانيكية التسرب موانع تستخدم
فك المستخدم قبل من تركيبها يتم التي الخرطوشة تسرب موانع تتطلب العمل. مكان في إعدادات تتطلب وال التسرب لمانع المصنعة
المضخة، في التسرب، مانع بتركيب ITT شركة قيام حال في مكانه. في باالنزالق التسرب لمانع للسماح التشغيل، قبل المسك مشابك

بالفعل. فكها تم قد المشابك هذه فستكون

الميكانيكية التسرب لموانع األخرى األنواع
للتركيب التسرب لمانع المصنعة الجهة قبل من المتوفرة اإلرشادات راجع الميكانيكية، التسرب لموانع أخرى أنواع على لالطالع

واإلعداد.

المضخة تشغيل بدء قبل
التدفق. وأنابيب التسرب مانع من تحقق

الميكانيكي التسرب مانع صالحية فترة
الممكن غير من التشغيل، ظروف لتنوع نظرًا ضخه. يتم الذي السائل نظافة درجة إلى الميكانيكي التسرب مانع صالحية فترة تستند

الميكانيكي. التسرب مانع صالحية لفترة محددة مؤشرات تحديد
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الفك
التفكيك احتياطات

تحذير:
أي إجراء قبل المحرك طاقة وقفل بفصل دائمًا قم الوفاة. أو خطيرة جسدية إصابات إلى المحرك طاقة وقفل الفصل عدم يؤدي قد •

صيانة. أو تركيب مهام
والمحلية. والوطنية الدولية اللوائح مع ومتوافقين معتمدين كهربائيين قبل من مُصنعة الكهربية الوصالت تكون أن يجب •

تعليمات على للحصول التعشيق ترس / التعشيق / للمحرك المصنعة بالجهة الخاصة والصيانة والتشغيل التركيب أدلة راجع •
محددة. وتوصيات

السائل تمدد االحتفاظ أجهزة أو المراوح أو الدفاعات على الحرارة استخدام يسبب أن يمكن الخطيرة. الشخصية اإلصابات خطر •
بهذه االلتزام يجب الوحدات. لتفكيك المقبولة الطرق بوضوح الدليل هذا يحدد هائل. انفجار حدوث في ويتسبب بسرعة المفخخ

ذلك. على صراحة الدليل هذا ينص لم ما إزالتها في للمساعدة أبدًا الحرارة تستخدم ال الطرق.
،PPE) المناسبة الشخصية الوقاية معدات بارتداء وقم المناولة أثناء الحذر توخَّ التهشيم. مخاطر الثقيلة المعدات مع التعامل يُشكل •

األوقات. كل في ذلك) إلى وما والقفازات المعدنية المقدمات ذات األحذية مثل
الوقاية معدات ارتداء يجب السامة. و/أو الخطرة السوائل مع المضخة تتعامل قد البدنية. اإلصابة لمنع االحتياطات اتخاذ يجب •

بها. المعمول البيئية للنظم وفقًا منه والتخلص بالضخ القيام يجب السليمة. الشخصية
ويكون النظام عن معزولة تكون المضخة أن من تأكد السريع. الضغط خفض من الوفاة أو الخطيرة الجسدية اإلصابات خطر •

المواسير. فصل أو التصريف أو صماماتالتهوية فتح أو السدادات انتزاع أو المضخة فك قبل مخففًا الضغط
موجودة السائل من صغيرة كمية هناك ستكون السامة. أو الخطرة السوائل إلى التعرض بسبب الخطيرة الشخصية اإلصابة خطر •

التفكيك. عند التسرب مانع غرفة مثل معينة مناطق في
التعامل أثناء مناسبة قفازات بارتداء قم حادة. حواف على الممزقة المضخة مكونات تحتوي أن يمكن حيث إصابات. وقوع تجنب •

األجزاء. هذه مع

تنبيه:
التعامل أثناء مناسبة قفازات بارتداء قم حادة. حواف على الممزقة المضخة مكونات تحتوي أن يمكن حيث إصابات. وقوع تجنب •

األجزاء. هذه مع

المطلوبة األدوات
المضخة: بفك تقوم لكي األدوات هذه إلى تحتاج

ألن ربط مفتاح •

األصفر النحاس من ثاقبة •

ومذيبات تنظيف عوامل •

القرص مؤشر •

مثقاب •

عدادات محبس •

الحث مسخن •

الرفع حبل •

ميكروميتر •

الربط مفاتيح نهاية افتح •

مكبس •

ناعم بوجه مطرقة •

ربط مفتاح •

المتمدد النوع من ساحبة •

شريط •

المقابس مع الدوران عزم ربط مفتاح •

المضخة) لحجم (طبقًا بعروة رفع مسمار •
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المضخة. بتصريف قم

تنبيه:
معها. التعامل قبل تبرد حتى والمضخة الجهاز مكونات اترك البدنية. اإلصابة خطر •

الخلفي السحب مجموعة أزل
تحذير:

الشخصية الوقاية معدات بارتداء وقم واالستعمال الرفع أثناء الحذر توخّ التهشيم. مخاطر معها والتعامل الثقيلة المعدات رفع يُشكل
األمر. لزم إذا المساعدة اطلب األوقات. كل في ذلك) إلى وما والقفازات المعدنية المقدمة ذات األحذية مثل ،PPE) المناسبة

المسامير. صواميل براغي أزل .1
الخلفي. السحب مجموعة إزالة أجل من تناوبي، نمط باستخدام بالتساوي، جاك براغي بإحكام قم .2

مفرط. تآكل بها الغالف إلى المهايئ وصلة كانت إذا النفاذة الزيوت استخدم يمكنك

التسريب184 مانع غرفة غطاء
جاك418 برغي

اللولبي المرفاع ربط :40 الشكل

المحمل. إطار خالل رفع حبل باستخدام الخلفي السحب مجموعة بإزالة قم .3

المحمل إطار عبر الحبال رفع :41 الشكل

الغطاء. حشية وترك بإزالة قم .4
التجميع. إعادة خالل الجديدة الغطاء حشية تدخل سوف

جاك. براغي أزل .5
الحشية. أسطح جميع امسح .6

الحشية. مادة في واللواصق الملفات بسبب الغطاء إلى الجزئي االلتزام من الغطاء حشية لمنع األسطح نظف
النقل. أثناء الحركة لمنع الخلفية السحب مجموعة بتأمين قم .7

آخر. تفكيك أجل من نظيفة عمل منطقة غلى الخلفية السحب مجموعة انقل .8
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التقارن صرة أزل
التجميع. إعادة خالل التقارن صرة لترحيل العمود على عالمة ضع العمود، من التقارن صرة تدلت إذا .1

العمود. نهاية مع طبيعى بتدفق مثبتة التقارن صرر
الصرة. في مزودة ساحبة ثقوب أو المتمدد النوع من ساحبة باستخدام التقارن صرة بإزالة قم .2

للمساعدة. التقارن مُصنع تعليمات إلى ارجع

(3700/3710) الدفع دوالب إزالة

تنبيه:
الدفاعات. مع التعامل عند ثقيلة عمل قفازات بارتداء قم الحادة. الحواف من البدنية اإلصابات خطر

الدفع. دوالب صمولة نهاية في المقعد برغي بفك قم .1
وإزالته. الدفع دوالب صمولة بفك قم .2

اليسرى. اليد باتجاه لولباتها الدفع دوالب صمولة

عمود122
198Aالمقعد برغي

الدفع304 دوالب صمولة

العمود. من الدفع دوالب اسحب .3
األمر. تطلب إذا المتمدد النوع من ساحبة استخدم

الدفع. دوالب مفتاح أزل .4
يتلف. لم ما التجميع إلعادة المفتاح بحفظ قم

(3703) الدفع دوالب أزل

تنبيه:
الدفاعات. مع التعامل عند ثقيلة عمل قفازات بارتداء قم الحادة. الحواف من البدنية اإلصابات خطر

الدفع. دوالب صمولة نهاية في المقعد برغي بفك قم .1
وإزالته. الدفع دوالب صمولة بفك قم .2
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اليسرى. اليد باتجاه لولباتها الدفع دوالب صمولة

عمود122
198Aالمقعد برغي

الدفع304 دوالب صمولة
443Aالدفع دوالب مباعد

العمود. من الدفع دوالب اسحب .3
األمر. تطلب إذا المتمدد النوع من ساحبة استخدم

الدفع. دوالب مفتاح أزل .4
يتلف. لم ما التجميع إلعادة المفتاح بحفظ قم

الدفع. دوالب مباعد أزل .5
يتلف. لم ما التجميع إلعادة المباعد بحفظ قم

(3700LF) الدفع دوالب إزالة

تنبيه:
الدفاعات. مع التعامل عند ثقيلة عمل قفازات بارتداء قم الحادة. الحواف من البدنية اإلصابات خطر

الدفع. دوالب غطاء مسمار وإزالة بفك قم .1
اليسرى. اليد باتجاه لولباتها الدفع دوالب غطاء برغي

العمود. من الدفع دوالب اسحب .2
األمر. تطلب إذا المتمدد النوع من ساحبة استخدم

الدفع198 دوالب غطاء برغي
443Aالدفع دوالب مباعد

عمود122

الدفع دوالب إزالة :42 الشكل
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الدفع. دوالب مفتاح أزل .3
يتلف. لم ما التجميع إلعادة المفتاح بحفظ قم

الدفع. دوالب مباعد أزل .4
يتلف. لم ما التجميع إلعادة المباعد بحفظ قم

التسرب مانع غرفة غطاء بإزالة قم
وإزالتها. الجلبة مسمار صواميل بفك قم .1

التسريب. مانع غرفة غطاء عن بعيدًا للخرطوشة الميكانيكي التسريب مانع حرك .2

الخرطوشة نوع من الميكانيكي التسرب مانع إزالة :43 الشكل

التسريب. مانع غرفة غطاء في المتوفرة الطرق فجوة في البرغي عروة بتثبيت قم .3
المرتفع. الرفع وبجهاز المسمار عروة في الرفع حبل بدفع قم .4

وإزالتها. المحمل إطار وبراغي التسريب مانع غرفة غطاء بفك قم .5
ناعم. بوجه مطرقة أو صلبة خشبية بكتلة الغطاء شفة على الطرق بواسطة المحمل إطار عن التسريب مانع غرفة غطاء بإبعاد قم .6

عمود122
التسرب184 مانع غرفة غطاء
المحمل228 إطار
الجلبة355 مسمار صواميل

360Qالجلبة حشية
370Hالمحمل إطار براغي

التسرب مانع غرفة غطاء إزالة :44 الشكل
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المحمل. إطار من الغطاء تحرر عند العمود نهاية أعلى التسريب مانع غرفة غطاء وجه .7

إشعار:
معها. الوصالت في بالدخول للغطاء سمح إذا للخرطوشة الميكانيكي التسريب مانع يتلف أن الممكن من

العمود. من للخرطوشة الميكانيكي التسريب مانع وأزل المقعد براغي بفك قم .8
وتركها. الجلبة حشية أو الميكانيكي التسريب لمانع O حلقة بإزالة قم .9

التجميع. إعادة خالل الحشية أو الجديدة O حلقة تستبدل سوف

االختياري المياه شبكة غطاء بإزالة قم

تنبيه:
يسقط. لئال مناسب بشكل التسرب مانع غرفة غطاء دعم يجب •

من المياه شبكة غطاء دفع في يتسبب أن يمكن الهواء، جميع طرد يتم لم حل في المياه. شبكة من الهواء جميع طرد عليك يجب •
التسرب. مانع غرفة غطاء داخل الموجود تركيبها

المياه. شبكة في مربعة بوصة لكل رطل 2 | كجم/سم100 7.0 الضغط معدل تتجاوز ال •

شبكة وصلة مثل العمودي الوضع في التسريب مانع غرفة غطاء بقوة ادعم أو الرفع حبل من التسريب مانع غرفة غطاء بتعليق قم .1
األسفل. في واألخرى األعلى في واحدة مياه

العليا. الوصلة من فقط المياه وتخرج بالكامل الهواء تفريغ يتم حتى والمياه الهواء جميع ببطء استبدل .2
مناسبة. أخرى وسيلة أي أو بالقابس العليا الوصلة بختم قم .3

التسريب. مانع غرفة غطاء في توافقها من المياه شبكة غطاء تمنع لكي (السفلية) المدخل وصلة في ببطء الماء ضغط بإضافة قم .4
المياه. شبكة بغطاء لإلمساك مستعدًا كن

المياه. شبكة غطاء في التجويفات من المياه شبكة لغطاء والخارجية الداخلية O حلقات وترك بإزالة قم .5
التجميع. إعادة خالل الجديدة O بحلقة هذه تستبدل سوف

الطاقة نهاية بفك قم
من الفك معلومات وتتضمن االختياري التليين زيت رذاذ لمزيتة الطاقة نهاية أو القياسي الحلقة زيت فك كيفية اإلجراءات تشرح

االختيارية: المميزات
النقي الزيت رذاذ مزيتة طاقة نهاية •

الشعاعي التسخين قاذف نهاية •

الهواء تبريد عبوة •

الماء تبريد عبوة •

تنبيه:
استبدالها. عند إال العمود من المحامل بإزالة تقم ال

مجهزة ليست الزيت حلقات الحلقة. زيت لمزيتة الطاقة نهايات طريقة بنفس االختياري النقي الزيت رذاذ مزيتة طاقة نهايات تفكيك تم
األجزاء. لهذه مراجع أي تجاهل النقي. الزيت رذاذ بمزيتة

االختيارية؟ الهواء تبريد عبوة بها لديك الطاقة نهاية هل .1

2 رقم خطوة إلى انتقل ال: اإلجابة كانت إذا •

نعم: اإلجابة كانت إذا •

الشعاعي. التسخين قاذف مقعد برغي بفك قم (a
الدفع. مروحة مقعد برغي بفك قم (b

التقارن. قطر على MAو SA لمضخات الدفع مروحة توضع
العمود. على الدفع مروحة حرك (c

وإزالتها. المحمل إطار وبراغي الدفع لمحمل النهائي الغطاء بفك قم (d
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الدفع. مروحة واقي داعم أزل (e

عمود122
123Bاإلشعاعي الحرق مروحة
123Eالدفعي الحرق مروحة

الحرق222 مقعد برغي
المحمل228 إطار
الدفعي234 الحرق مروحة واقي

234Dالدفعي الحرق مروحة واقي داعم
496Qالدعم براغي

الدفع مروحة واقي دعامة إزالة :45 الشكل

وإزالتها. المحمل إطار وبراغي الدفع لمحمل النهائي الغطاء بفك قم .2
المحمل. إطار خارج الدفع لمحمل النهائي للغطاء الدفع حارق اقلب .3
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بالحشوة. المحمل إلطار MAو SA الدفع لمحمل النهائية األغطية تسييل تم

109Aالدفع لمحمل النهائي الغطاء
عمود122

123Aالدفعي الحرق
المحمل228 إطار

358Eالزيت حلقة فحص قابس
360Aاإلحكام حشوة
370Nالمحمل إطار برغي
390Cالدفع لمحمل النهائي الغطاء حشيوة
469Pالزيت حلقة مثبت

الدفعي للمحمل النهائي الغطاء إزالة :46 الشكل

الدفع لمحمل النهائي الغطاء حشوات :47 الشكل

وتركها. الدفع لمحمل النهائي الغطاء حشوات بإزالة قم .4
التجميع. إعادة عملية خالل MAو SA محمل إطارات عدا ما للجميع جديدة بحشوات استبدلها

المحمل. إطار أعلى من الزيت حلقة فحص وقابس الزيت حلقة مثبتي بإزالة قم .5
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MAو SA مضختي تحتوي فحص. مقبسي على X8و X6و X4و XLXX2و XLAو LXو LAو MXو SX مضخات تحتوي
واحد. فحص قابس على

المحمل. إطار من الزعانف أنبوبة تبريد مجموعة بإزالة قم االختيارية، الماء تبريد عبوة بها النهائية الطاقة كانت إذا .6
المحمل. إطار من برفق المحمل ومجموعة العمود اسحب .7

وضعها وإعادة الفحص بفجوات توصيلها فيمكنك تعطلت، أو الزيت حلقات توقفت اذا الزيت. حلقات إتالف عدم على احرص
X8و X6و X4و XLXX2و XLAو LXو LAو MXو SX مضخات تحتوي السلك. من المصنوعة الخطاف أداة باستخدام

واحدة. زيت حلقة على MAو SA مضختي تحتوي زيت. حلقتي على

مزدوج112 دفعي محمل
الزيت114 حلقات
عمود122
الدفع136 محمل غلق صمولة
شعاعي168 محمل
الغلق382 مسمار

والمحمل العمود مجموعة إزالة :48 الشكل

للمحمل. الغلق صمولة فتحة عن بعيدًا الدفع محمل غلق لمسمار الغلق طرف احن .8

إشعار:
إعادة قبل المحامل استبدل المعدات. تلف في الفعل هذا يتسبب قد العمود. من إزالتها تمت إذا المحامل استخدام بإعادة تقم ال

التجميع.

العمود. من اإلشعاعي المحمل بإزالة قم .9
الغلق. ومسمار الدفع محمل غلق صمولة وإزالة بفك قم (a

العمود. من المزدوج الدفع محمل اسحب أو اضغط (b
العمود. من الزيت حلقات بإزالة قم (c

SA مضختي تحتوي زيت. حلقتي على X8و X6و X4و XLXX2و XLAو LXو LAو MXو SX مضخات تحتوي
واحدة. زيت حلقة على MAو

العمود. من االشعاع محمل اسحب أو اضغط (d
بك: الخاصة المضخة إصدار على بناءً يلي بما قم .10
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مضختك... كانت ثم...إذا
LX أو LA أو MX أو SX

XLXX2 أو XLA أو
X8أو

وإزالتها. المحمل إطار وبراغي االشعاعي للمحمل النهائي الغطاء بفك قم 1.
إعادة خالل الجديدة الحشية تستبدل سوف وتجاهلها. اإلشعاعي للمحمل النهائي الغطاء حشية بإزالة قم 2.

التجميع.
واإلشعاعية. الدفعية النهائية األغطية خارج والدفعي االشعاعي الحارق اضغط 3.

بنفس إزالتها ويتم القياسي اإلشعاعي الحارق محل تحل االختياري، اإلشعاعي التسخين شفة تمتلك كنت إذا
الثالثة. المقعد براغي بفك قمت إذا باستثناء الطريقة

119Aالدفعي النهائي الغطاء
حارق123
المحمل228 إطار
اإلشعاعي360 للمحمل النهائي الغطاء حشية

370Pالمحمل إطار براغي

الشعاعي التسخين قاذف :49 الشكل
MAو SAالمحمل إطار من اإلشعاعي الحارق أو بالحشية اإلشعاعي والحارق اإلشعاعي للمحمل النهائي الغطاء أزل

اإلطار. خارج دقها بواسطة
بنفس إزالتها ويتم القياسي اإلشعاعي الحارق محل تحل االختياري، اإلشعاعي التسخين شفة تمتلك كنت إذا

الثالثة. المقعد براغي بفك قمت إذا باستثناء الطريقة

الشعاعي) الحارق (أو الحشوة مع الشعاعي والحارق الشعاعي للمحمل النهائي الغطاء إزالة :50 الشكل

متبقية. تركيبات أو قوابس أي بإزالة قم .11
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التجميع قبل ما فحوصات
االستبدال إرشادات
واالستبدال فحصوالبطانات

تحذير:
وتأكد الحشية تسرب مانع أسطح افحص الحريق. أو النار اشتعال في المتدفق السائل يتسبب أن يمكن الخطرة. اإلصابات أو الوفاة خطر

يلزم. حسبما االستبدال أو باإلصالح وقم تالفة غير أنها من

والحطام. الصدأ إلزالة المحاذاة واضبط بدقة الحشية أسطح بتنظيف قم حفر. أو زائدة اهتراءات أو شقوق افحصوجود
التالية: الحاالت من أي الحظت إذا استبدله أو الغطاء أصلح

بوصة 1/8 | مم 3.2 من أكبر عمقها يبلغ التي التجاويف أو الموضعية االهتراءات •

مم 3.2 | بوصة 1/8 من أكبر عمقها يبلغ التي الحفر •

الغطاء حشية مقعد سطح مخالفات •

فحصها يجب التي الغطاء مناطق
الغطاء: في تآكل وجود عن بحثًا فحصها يجب التي األماكن إلى األسهم تشير

الغالف100
الغالف164 قطع حلقة

الغطاء في تآكل وجود عن بحثًا فحصها يجب التي األماكن :51 الشكل

الدفع دوالب استبدال
الدفع: دوالب استبدال معايير الجدول هذا يعرض

الدفع دوالب االستبدالأجزاء وقت
الدفع دوالب أوريش بوصة, 1/16 | مم 1.6 من أعمق معدل في وضعها عند •

بوصة 1/32 | مم 0.8 من بأكثر متآكلة تكون عندما •
بالضخ اإلفراغ بوصةريش 1/32 | مم 0.8 من بأكثر منحنية أو متآكلة تكون عندما

الريشة تآكلحواف بسبب تلف أو حفر أو شقوق ترى عندما

الدفع دوالب فحوصات

إشعار:
المعدات. تلف في يتسبب أن يمكن ترتكبه خطأ أي األجزاء. تنظيف عند المميكنة األسطح بحماية قم

بتنظيفه. وقم الدفع دوالب ثقب قطر افحص •

. ISO 1940 G1.0 معايير تجاوز إذا الدفع دوالب توازن أعد الدفع. دوالب توازن افحص •
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إشعار:
هذه على الدفاعات موازنة تحاول ال .ISO 1940 G1.0 معايير مع الدفاعات لتوازن للغاية دقيقة معدات لديك يكون أن يجب

متوفرًا. والمعدات األدوات من النوع هذا يكن لم ما المعايير

فحصها يجب التي الدفع دوالب مناطق

الدفع101 دوالب
و203 الدفع202 دوالب قطع حلقات

الدفع دوالب في تآكل وجود عن بحثًا فحصها يجب التي األماكن :52 الشكل

الزيت حلقة استبدال
لدرجة تالفة أو مشوهة أو بالية كانت إذا الزيت حلقات استبدل صحيح. بشكل تعمل لكي أمكن كلما مستديرة الزيت حلقات تكون أن يجب

إصالحها. يجوز ال

الخرطوشة نوع من الميكانيكي التسرب مانع استبدال
لمانع المصنعة الجهة إرشادات راجع التسرب. لمانع المصنعة الجهة قبل من الخرطوشة نوع من الميكانيكي التسرب مانع صيانة يجب

مساعدة. على للحصول الميكانيكي التسرب

التعشيق واقي استبدال
العيوب. من غيره أو تآكل وجود الحظت إذا استبدله أو التعشيق واقي بإصالح قم

والمقاعد O وحلقات الحشوات استبدال

تحذير:
في O وحلقات الحشوات جميع استبدل الحريق. أو النار اشتعال في المتدفق السائل يتسبب أن يمكن الخطرة. اإلصابات أو الوفاة خطر

تفكيك. أو إصالح عملية كل

تفكيك. أو إصالح عملية كل في O وحلقات الحشوات جميع استبدل •

الجسدية. العيوب من وخالية ملساء تكون أن يجب المقاعد. افحص •
األخرى. األسطح مع البعدي المستوى على وحافظ الغالف انزع البالية، المقاعد إلصالح

تالفة. كانت إذا األجزاء استبدل •

اإلضافية األجزاء
التشغيل في أضرار عنه سينتج االستخدام متابعة أن إلى الفحص أشار إذا استبدالها، أو بإصالحها وقم األخرى األجزاء جميع افحص

للمضخة. المرضي أو اآلمن
التالية: العناصر الفحص يتضمن أن يجب

(119A)و (109A) المحمل طرف أغطية •

(123A) الدفعي الحارق تجويف محمل وشدادة (INPRO (123 الشعاعي تجويفالحارق محمل سدادة •

*(123B) الشعاعي التسخين قاذف •

*(123E) الدفعية المروحة •
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(136) المحمل تثبيت صمولة •

التعشيق ومفتاح (178) الدفع دوالب مفتاح •

(198) الدفع دوالب مسمار •

(199) الدفع دوالب ربط حلقة •

(199A) الدفع دوالب تثبيت ربط حلقة •

(304) الدفع دوالب صمولة •

(382) المحمل غلق مسمار •

(443A) الدفع دوالب مباعد •

*(490) المياه شبكة غطاء •

والمسامير والبراغي الصواميل جميع •

متوفرًا. كان إذا *

المثبت

تحذير:
والموثوق اآلمن للتشغيل هامًا شيئًا والصواميل البراغي مثل المشابك تُعد الممتلكات. في أضرار أو الخطيرة الشخصية اإلصابة خطر

الوحدة. تجميع إعادة أو التركيب أثناء للمشابك المناسب االستخدام من تأكد للمنتج.
فقط. المناسب الحجم ذات واألدوات المشابك استخدم •

المتآكلة. المشابك جميع استبدل •
مفقودة. مشابك توجد ال وأنه المشابك جميع ربط إحكام من تأكد •

العمود استبدال توجيهات
العمود قياس فحص

العمود. باستبدال قم التسامحات، وجدول المحمل قياسات في التسامحات خارج يظهر منها أيًا كان إذا العمود. محمل قياسات افحص

العمود فحص
تجاوز إذا العمود استبدل المحمل. قياس منطقة على العمود تدعم لكي التوازن بكرات أو "V" عوائق استخدم العمود. استواء افحص

مم). 0.001) مم 0.03 النفاذ

الدفع. دوالب أو المحامل إزالة أثناء تتلف قد حيث النفاد لفحص العمود مراكز تستخدم ال إشعار:

العمود فحص
يمكن ال لدرجة تالفًا كان إذا العمود استبدل التالي. الشكل في باألسهم لها المشار المناطق في خاصة العمود، سطح على تلف أي افحص

إصالحها.

العمود فحص :53 الشكل

المحامل فحص
المحامل حالة

المحمل. إطار في التشغيل ظروف حول مفيدة معلومات المحامل حالة توفر المحامل. استخدام إعادة تجنب

التحقق قائمة
المحامل: فحص عند الفحوصات بهذه قم
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والتلف. التلوث عن للكشف عاين •

ومخلفات. زيوت حالة أي وجود والحظ •

تدويرها. عند صوتًا تصدر أو خشنة أو مفكوكة كانت إذا ما لترى الكرة محامل افحص •

العمل. إلى المضخة إعادة قبل المشكلة فصحح عادي، تقطع هو السبب يكن لم إذا السبب. لتحديد المحمل في أضرار أي من تحقق •

استبدال محامل
SKF / MRC تعيينات إلى تستند محامل 6: 3700 الجدول

يعادلها. ما أو الجدول هذا في المدرجة المحامل نفس هي االستبدال محامل تكون أن يجب
(داخلي)المجموعة (خارجي)شعاعي دفعي

SAC3 6210BEGAM 7310
MAC3 6211BEGAM 7311
SXC3 6212BEGAM 7312

MX, LAC3 6213BEGAM 7312
LX, XLAC3 6215BEGAM 7313

XLXC3 6218BEGAM 7317
XXLC3 6215BEGAM 7318

3703/3700LF)3910LF على ذلك يسري (ال واستبدالها القطع حلقات فحص
القطع حلقة أنواع

بين الموجودة الخلوص حيزات تكون عندما التسريب. مانع غرفة غطاء قطع وحلقات الدفع ودوالب بالغطاء مجهزة الوحدات جميع
كبير. بشكل الهيدروليكي األداء مستوى ينخفض زائدة، الحلقات

القطع حلقة قطر افحص
خلوصات لجدول األدنى الحد انظر المعلومات، من لمزيد القطرية. القطع حلقة خلوصات احسب ثم القطع حلقة أقطار جميع بقياس قم

الحلقة.

الغالف100
الغالف164 قطع حلقة

الغالف قطع حلقة :54 الشكل
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الدفع101 دوالب
الدفع202 دوالب قطع حلقة
203(3700LF في مطلوبة (غير الدفع لدوالب القطع حلقة

الدفع دوالب قطع حلقة :55 الشكل

التسريب125 مانع غرفة حلق جلبة
التسرب184 مانع غرفة غطاء
التسريب230 مانع غرفة غطاء قطع حلقة

التسريب مانع غرفة غطاء قطع حلقة :56 الشكل

القطع حلقات باستبدال تقوم عندما
األداء ينخفض عندما أو الجدول في مبين هو كما مرتين األدنى الحد القطري الخلوص يتجاوز عندما القطع حلقات باستبدال قم

مقبول. غير لمستوى الهيدروليكي
الحلقة لخلوصات األدنى الحد :7 الجدول

الدفع دوالب قطع لحلقة األدنى القطريالحد للخلوص األدنى الحد
مليمتربوصةمليمتربوصة

2.000>50>0.0100.25
2.4999 إلى 2.00064.99 إلى To0.0110.28
2.999 إلى 2.50079.99 إلى 650.0120.30



الصيانة

والصيانة والتشغيل، التركيب، دليل .Model 3700, API Type OH2 / ISO 13709 1st and 2nd Ed. / API 610 8/9/10/11th Ed73

الدفع دوالب قطع لحلقة األدنى القطريالحد للخلوص األدنى الحد
3.499 إلى 3.00089.99 إلى 800.0130.33
3.999 إلى 3.50099.99 إلى 900.0140.35
4.499 إلى 4.000114.99 إلى 1000.0150.38
4.999 إلى 4.500124.99 إلى 1150.0160.40
5.999 إلى 5.000149.99 إلى 1250.0170.43
6.999 إلى 6.000174.99 إلى 1500.0180.45
7.999 إلى 7.000199.99 إلى 1750.0190.48
8.999 إلى 8.000224.99 إلى 2000.0200.50
9.999 إلى 9.000249.99 إلى 2250.0210.53

10.999 إلى 10.000274.99 إلى 2500.0220.55
11.999 إلى 10.000299.99 إلى 2750.0230.58
12.999 إلى 12.000324.99 إلى 3000.0240.60

القطع حلقات استبدل
تحذير:

حول ونصائح معلومات على للحصول بالمورد اتصل جسدية. إصابات في القارسة المواد من وغيره الجاف الثلج يتسبب أن يمكن
السليم. التعامل وإجراءات الواجبة االحتياطات

(3700LF على ذلك يسري (ال

تنبيه:
لالستعمال. صالحة غير األجزاء ويجعل الحلقة تركيبات تلف إلى يؤدي أن يمكن المفرط التشغيل •

جسدية. إصابات في تتسبب وقد الحلقات تسخن سوف الحلقات. مع التعامل عند عازلة قفازات بارتداء قم •
أفقي. وضع في بثبات المحمل إطار تجميع بدعم قم النفاد، لفحوصات وبالنسبة •

الدفاعات. مع التعامل عند ثقيلة عمل قفازات بارتداء قم الحادة. الحواف من البدنية اإلصابات خطر •

إشعار:
عد أو صحيح غير بشكل الخلوص حيز ضبط عدم يؤدي قد القطع. حلقة خلوص وحيز الدفع دوالب إعداد إجراءات اتباع يجب

المعدات. وتلف متوقع غير حرارة وتوليد الشرر تطاير إلى السالمة إجراءات من أي اتباع

الثالثة. المقعد وببراغي المناسب بالضغط مكانها في التسريب مانع غرفة غطاء قطع وحلقة الدفع ودوالب الغطاء وضع يتم
القطع: حلقات أزل .1

المقعد براغي أزل (a
عن الحلقات إلبعاد ساحب أو محرك باستخدام التسريب مانع غرفة وغطاء الدفع ودوالب الغطاء من القطع حلقات بإزالة قم (b

التركيبات.
الخدوش. من وخاليية سلسة أنها وتأكد بدقة القطع حلقة مقاعد بتنظيف قم .2
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درجة 93 إلى درجة 82 ) فهرنهايت درجة 200 إلى درجة 180 حرارة لدرجة الجديد الدفع دوالب قطع حلقات بتسخين قم .3
الدفع. دوالب قطع حلقة مقاعد في ووضعها الفرن، مثل للتسخين، موحدة طريقة باستخدام مئوية)

الوصفالعنصر
الدفع101 دوالب
الدفع202 دوالب قطع حلقة
الدفع203 دوالب قطع حلقة
المقعد320 برغي

الدفع دوالب قطع حلقة :57 الشكل

المناسب. الغطاء داخل الحلقة بتثبيت قم ثم بديل، آخر مبرد أي أو الثلج مجفف باستخدام الجديدة الغطاء قطع حلقة بتبريد قم .4
ناعم. بسطح مطرقة أو خشبية بكتلة مكان في الحلقة لدق مستعدًا كن

الوصفالعنصر
الغالف100
الغالف164 قطع حلقة

222Eالمقعد برغي

الغالف قطع حلقة :58 الشكل

الجديدة: التسريب مانع غرفة غطاء قطع حلقة بإدخال قم .5
المناسب. الغطاء داخل الحلقة بتثبيت قم ثم بديل، آخر مبرد أي أو الثلج مجفف باستخدام الجديدة الغطاء قطع حلقة بتبريد قم (a

ناعم. بسطح مطرقة أو صلبة خشبية بكتلة مكان في الحلقة لدق مستعدًا كن
في األصلية الفجوات بين عليها والضغط بثقبها وقم بالتساوي المبعدين الجدد الثالثة المقعد براغي تجاويف موضع بتحديد قم (b

الحلقة. مقعد ومنطقة جديدة حلقة كل
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المفلطحة. واللولبات البراغي بتثبيت قم (c

الغطاء184
222Eالمقعد برغي

التسريب230 مانع حجرة غطاء قطع حلقة

التسريب مانع غرفة غطاء قطع حلقة :59 الشكل

وتشوهها: الغطاء قطع حلقة نفاذ افحص .6
ورنية. فرجار أو المكروميتر بإدخال المقعد لبرغي موقع كل في الثقب بقياس قم (a

الدفع دوالب قطع حلقات تقليم قبل الماكينة بواسطة مليمتر) 0.08) بوصة 0.003 تتجاوز التي التشوهات بتصحيح قم (b
الجديدة.

الغالف100
الغالف164 قطع حلقة

الغالف قطع حلقة :60 الشكل

به. الموصى التشغيل خلوص توفير في الستخدامه المطلوب الدفع دوالب قطع حلقة قطر إلنشاء الغطاء قطع حلقة فجوات بقياس قم .7
التسريب. مانع غرفة قطع لحلقة و7 6 الخطوتين أعد .8

الدفع: دوالب على تثبيتها بعد لتحجيمها الدفع دوالب قطع حلقات بلف قم .9
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إشعار:
0.030 إلى بوصة 0.020 بقياس توفيرها تم صلب، سطح لها التي تلك عدا ما المستبدلة، الدفع دوالب قطع حلقات جميع •

المعتاد. من أكبر بحجم مليمتر) 0.75 إلى مليمتر 0.51) بوصة
لحيزات المسبق لإلنشاء الخشن السطح ذي الدفع بدوالب الخاصة القطع حلقات توفير يتم القطع. حلقات جميع بتشغيل تقم ال •

والغطاء. الدفع دوالب قطع حلقات من كل تجديد عند الخلوص

الدفع دوالب :61 الشكل

الدفع: دوالب ثبت .10
أثناء نفذت والتي التسريب مانع غرفة غطاء إزالة مكان من المجمع المحمل إطار عمود على الدفع دوالب مفتاح بتثبيت قم (a

الدفع. دوالب لتثبيت (12 (الساعة وضع في األعلى في المفتاح يكون أن البد المنشئة. التحديدات
العمود. على الدفع دوالب ثبت (b

الدفع. دوالب مسمار ثبت (c
الدفع. دوالب صمولة أو الدفع دوالب براغي بواسطة جيد بشكل الدفع دوالب بتأمين قم (d

اليسرى. اليد باتجاه لولباته الدفع دوالب برغي
الدفع. دوالب قطع حلقة نفاذ افحص .11

القرص. مؤشر ثبت (a
درجة. 360 لـ الغطاء لجانب الدفع دوالب قطع حلقة سطح جانب المؤشر جوالت تصبح حتى العمود بتدوير قم (b

التسريب. مانع غرفة غطاء جانب على القطع لحلقة bو a الخطوات بإعادة قم (c

الدفع101 دوالب
عمود122
الغطاء202 جانب الدفع دوالب قطع حلقة
التسريب228 مانع غرفة غطاء جانب قطع حلقة

الدفع دوالب قطع حلقة نفاد :62 الشكل

مليمتر): 0.13) بوصة 0.005 الدفع دوالب قطع حلقة نفاذ تجاوز إذا
المقعد. براغي أماكن في الخدوش افحص 1.
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المتعامدة. الدفع دوالب وصرة للعمود المزدوجة األسطح وجميع العمود نفاذ افحص 2.
التالفة. األسطح جميع بتصحيح قم 3.

الدفع. دوالب قطع حلقة نفاذ فحص أعد 4.

واستبداله التسريب مانع غرفة غطاء فحص
التسريب مانع غرفة لغطاء إصداران

بإصدارين: متاح التسريب مانع غرفة غطاء
قياسي •

اختياري •

ضخه. يتم الذي للسائل المرتفعة الحرارة درجات وجود عند ويُستخدم مياه شبكة وغطاء تبريد غرفة به االختياري اإلصدار

فحصها يجب التي التسريب مانع غرفة غطاء مناطق
التسريب. مانع تمنع تلف أي بها يوجد وال نظيفة O الحشية/حلقة التسريب موانع أسطح جميع من تأكد •

نقية. تعتبر التي والتصريفات والمنظفات (المتطابقة) المبردات جميع أن تأكد •

التسريب125 مانع غرفة حلق جلبة
التسرب184 مانع غرفة غطاء
230(3703/3700LF في متوفرة (غير التسريب مانع غرفة غطاء قطع حلقة

التسرب مانع غرفة غطاء استبدال
التسرب مانع غرفة غطاء االستبدالجزء وقت
التسرب مانع غرفة غطاء مليمتر)أسطح 3.2) بوصة 0.126 من ألكثر التآكل أو التحطم أو التلف عند

التسريب مانع غرفة غطاء جلبة قطر 0.047داخل الدفع دوالب وصرة الجلبة بين القطرى الخلوص يتجاوز عندما
مليمتر) 1.20) بوصة

التسرب. مانع غرفة غطاء جلبة باستبدال قم
مقعد. براغي بثالثة وغلقها التركيبة ضغط بواسطة مكانها في التسريب مانع غرفة غطاء جلبة وضع يتم

الجلبة: أزل .1
المقعد براغي أزل (a
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التسريب. مانع غرفة غطاء لفجوة المحمل إطار جانب باتجاه العمل نطاق خارج الجلبة بضغط قم (b

جلبة125
التسرب184 مانع غرفة غطاء

التسرب مانع غرفة غطاء جلبة استبدال :63 الشكل

الجديدة: التسريب مانع غرفة غطاء جلبة بتثبيت قم .2
بدقة. التسريب مانع غرفة غطاء جلبة بتنظيف قم (a

المناسب. الغطاء داخل الجلبة بتثبيت قم ثم بديل، آخر مبرد أي أو الثلج مجفف باستخدام الجديدة الجلبة بتبريد قم (b
ناعم. بسطح مطرقة أو خشبية بكتلة مكان في الجلبة بدق قم

تحذير:
حول ونصائح معلومات على للحصول بالمورد اتصل جسدية. إصابات في القارسة المواد من وغيره الجاف الثلج يتسبب أن يمكن

السليم. التعامل وإجراءات الواجبة االحتياطات

فجوات بين للغطاء الدفع دوالب جانب في بالتساوي المبعدين الجدد الثالثة المقعد براغي تجاويف وطرق وثقب بوضع قم (c
األصلية. المقعد براغي

المفلطحة. واللولبات البراغي بتثبيت قم (d

التسرب مانع غرفة غطاء 1.
المقعد براغي 2.

جلبة 3.

الضبط برغي تركيب :64 الشكل
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المحمل إطار فحص
التحقق قائمة

الحاالت: هذه في المحمل إطار من التحقق
شقوق. وجود عن بحثًا مرئي بشكل اإلطار وقاعدة المحمل إطار بفحص قم •

الغريبة. أو المفكوكة المواد جميع من تخلص الحطام. أو القشور أو الصدأ عن بحثًا لإلطار الداخلية األسطح افحص •

واضحة. التشحيم ممرات جميع أن من تأكد •

الداخلية. المحمل ثقوب افحص •
المحمل. إطار فاستبدل والتسامحات، المحامل جدول في الموجودة القياسات خارج موجودة ثقوب أي هناك كانت إذا

السطح فحص أماكن

المحمل. إطار سطح في تمزقات وجود عن بحثًا فحصها ينبغي التي المناطق التوضيحي الرسم هذا يُظهر

السطح فحص أماكن :65 الشكل

والتسامحات المحمل قياسات
(SI (وحدات والتسامحات المحمل قياسات جدول :8 الجدول

This table references the bearing fits and tolerances according to ISO 286 (ANSI/ABMA Standard 7) in
.(inches (millimeters

,SASXMAMXالوصفالموقع LALX, XLAXLXXXL
Radial
(داخلي)

OD 1.9690عمود
(50.013)

1.9686
(50.002)

2.3628
(60.015)

2.3623
(60.002)

2.1659
(55.015)

2.1654
(55.002)

2.5597
(65.015)

2.5592
(65.002)

2.9534
(75.015)

2.9529
(75.002)

3.5440
(90.018)

3.5434
(90.003)

3.9377
(100.018)

3.9371
(100.002)

0.0001تداخل
(0.002)
0.0010
(0.025)

0.0001
(0.002)
0.0012
(0.030)

0.0001
(0.002)
0.0012
(0.030)

0.0001
(0.002)
0.0012
(0.030)

0.0001
(0.002)
0.0012
(0.030)

0.0001
(0.003)
0.0015
(0.038)

0.0001
(0.002)

(0.038) 0.001

المحمل 1.9680معرف
(49.988)

1.9685
(50.000)

2.3616
(59.985)

2.3622
60.0000)

2.1647
(54.985)

2.1653
(55.000)

2.5585
(64.985)

2.5591
(65.000)

2.9522
(74.985)

2.9528
(75.000)

3.5425
(89.980)

3.5433
(90.000)

3.9362
(99.980)

3.9370
(100.000)

اإلطار 3.5433معرف
(90.000)

3.5442
(90.022)

4.3307
(110.000)

4.3316
(110.022)

3.9370
(100.000)

3.9378
(100.022)

4.7244
(120.000)

4.7253
(120.022)

5.1181
(130.000)

5.1191
(130.025)

6.2992
(160.000)

6.3002
(160.025)

7.0866
(180.000)

7.0875
(180.023)

0.0000الخالص
(0.000)
0.0015
(0.037)

0.0000
(0.000)
0.0015
(0.037)

0.0000
(0.000)
0.0015
(0.037)

0.0000
(0.000)
1.0015
(0.037)

0.0000
(0.000)
0.0017
(0.043)

0.0000
(0.000)
0.0020
(0.050)

0.0000
(0.000)
0.0012
(0.048)

OD 3.5483محمل
(90.000)

3.5427
(89.985)

4.3307
(110.000)

4.3301
(110.022)

3.9390
(100.000)

3.9363
(99.985)

4.7244
(120.000)

4.7238
(119.985)

5.1181
(130.000)

5.1174
(129.982)

6.2992
(160.000)

6.2982
(159.975)

7.0866
(180.000)

7.0856
(179.975)
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,SASXMAMXالوصفالموقع LALX, XLAXLXXXL
دفعي

(خارجي)
OD 1.9691عمود

(50.013)
1.9686

(50.002)

2.3628
(60.015)

2.3623
(60.002)

2.1659
(55.015)

2.1654
(55.002)

2.3628
(60.015)

2.3623
(60.002)

2.5597
(65.015)

2.5592
(65.002)

3.3472
(85.018)

3.3466
(85.003)

3.544
(90.018)

3.5434
(90.002)

0.0001تداخل
(0.002)
0.0010
(0.025)

0.0001
(0.002)
0.0012
(0.030)

0.0001
(0.002)
0.0012
(0.025)

0.0001
(0.002)
0.0012
(0.030)

0.0001
(0.002)
0.0012
(0.030)

0.0001
(0.003)
0.0015
(0.038)

0.0001
(0.002)

(0.038) 0.002

المحمل 1.9680معرف
(49.998)

1.9685
(50.000)

2.3616
(59.985)

2.3622
(60.000)

2.1647
(54.985)

2.1653
(55.000)

2.3616
(59.985)

2.3622
(60.000)

2.5585
(64.985)

2.5591
(65.000)

3.3457
(84.980)

3.3465
(85.000)

3.5425
(89.980)

3.5433
(90.000)

اإلطار 4.3307معرف
110.0000)

4.3315
(110.022)

5.1181
(130.000)

5.1191
(130.025)

4.7244
(120.000)

4.7253
(120.022)

5.1181
(130.000)

5.1191
(130.025)

5.5118
(140.000)

5.5128
(140.025)

7.0866
(180.000)

7.0876
(180.025)

7.4802
(190.000)

7.4814
(190.028)

0.0000الخالص
(0.000)
0.0015
(0.037)

0.0000
(0.000)
0.0017
(0.043)

0.0000
(0.000)
0.0015
(0.037)

0.0000
(0.000)
0.0017
(0.043)

0.0000
(0.000)
0.0017
(0.043)

0.0000
(0.000)
0.0020
(0.050)

0.0000
(0.000)
0.0002

(0.0053)
OD 4.3307محمل

(110.000)
4.3301

(109.985)

5.1181
(130.000)

5.1174
(129.982)

4.7244
(120.000)

4.7238
(119.985)

5.1181
(130.000)

5.1174
129.9820)

5.5118
(140.000)

5.5111
(139.982)

7.0866
(180.000)

7.0856
(179.975)

7.4802
(190.000)

7.4793
(189.975)

التجميع إعادة
الطاقة نهاية بتجميع قم

من لمجموعة معلومات وتتضمن االختياري التليين زيت رذاذ لمزيتة الطاقة نهاية أو القياسي الحلقة زيت تجميع كيفية اإلجراءات تشرح
االختيارية: المميزات

النقي الزيت رذاذ مزيتة طاقة نهاية •

الشعاعي التسخين قاذف •

الهواء تبريد عبوة •

الماء تبريد عبوة •

تحذير:
الوقاية معدات بارتداء وقم الثقيلة المعدات مع والتعامل الرفع أثناء الحذر توخ التهشيم. مخاطر معها والتعامل الثقيلة المعدات رفع يُشكل

األمر. لزم إذا المساعدة اطلب األوقات. كل في ذلك) إلى وما والقفازات الصلبة المقدمة ذات األحذية (مثل الشخصية

تنبيه:
محمل. مسخن استخدام عند عازلة قفازات بارتداء قم الساخنة. المحامل من البدنية اإلصابات خطر •

صحيح. المحامل اتجاه أن من تأكد عكسي. بشكل مثبتة مزدوجة محامل المضخة هذه تستخدم •

إشعار:
بتسخين يقوم الذي الحث سخان استخدام هي المفضلة الطريقة المحامل. لتركيب استخدامها يمكنك التي الطرق من العديد توجد •

منها. المغناطيسية وإزالة المحامل
التجميع". بعد ما "فحوصات قسم ضمن الموجودة التوجيهات اتبعت وأنك واللولبات األجزاء جميع نظافة من تأكد •

أجسام المغناطيسية تجذب مغناطيسية. أي اكتشاف تم كان إذا العمود مغناطيسية وأزل المضخة عمود مغناطيسية افحص •
المبكر. والعطل الشرر وتطاير زائدة حرارة توليد عنه ينتج مما والمحامل التسرب ومانع الدفع دوالب إلى الحديد

رذاذ بمزيتة مجهزة ليست الزيت حلقات الحلقة. زيت لمزيتة الطاقة نهايات طريقة بنفس النقي الزيت رذاذ مزيتة طاقة نهايات تجميع تم
األجزاء. لهذه مرجع أي تجاهل النقي. الزيت
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العمود. على اإلشعاعي (الداخلي) المحمل بتثبيت قم .1

مزدوج112 دفعي محمل
الزيت114 حلقات
عمود122
الدفع136 محمل غلق صمولة
شعاعي168 محمل
الغلق382 مسمار

(الداخلي) الشعاعي المحمل تركيب :66 الشكل

والمحامل: الزيت حلقات بتثبيت قم .2
العمود. على الزيت حلقات ثبت (a

المضخة الزيتنوع حلقات
XLXو XLAو LXو LAو MXو SX2

MAو SA1

العمود. على الدفعي (الخارجي) المحامل بتثبيت قم (b
الخابور. مجرى في الغلق مسمار وطرف العمود على المحامل غلق مسمار بوضع قم (c

العمود. داخل المحمل غلق صمولة لولب (d
جدول في الموضحة العزم لقيم وفقًا الزنق صمولة بإحكام قم المحيطة، الحرارة درجة إلى والعمود المحامل تبريد يتم أن بعد

.3910 3700 لمشابك القصوى العزم قيم
الغلق. صمولة ثقب في المحمل غلق مسمار طرف احن (e
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الخدمة. في الستخدامها بالمزيتة الداخلية المحمل أسطح اطل (f

119Aالدفعي النهائي الغطاء
حارق123
المحمل228 إطار
اإلشعاعي360 للمحمل النهائي الغطاء حشية

370Pالمحمل إطار براغي

المحمل إطار :67 الشكل

اإلشعاعي. النهائي الغطاء داخل INPRO اإلشعاعي التسريب مانع بضغط قم .3
المحمل. إطار على الجديدة النهائي الغطاء وحشية اإلشعاعي للمحمل النهائي الغطاء بتثبيت قم .4

صحيح. بشكل تثبيته تم وأنه السادسة الساعة وضع على االنقذاف جزء أن من تأكد
.INPRO القياسي بالشعاعي الشعاعي التسخين قاذف استبدال تم االختيارية، الهواء تبريد عبوة يخص فيما

بك: الخاصة المضخة إصدار على بناءً يلي بما قم .5

مضختك... كانت ثم...إذا
MA أو SAوضع على االنقذاف جزء أن وتأكد المحمل إطار داخل اإلشعاعي INPRO التسريب مانع اضغط

صحيح. بشكل وضعه وتم السادسة الساعة
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مضختك... كانت ثم...إذا
أو XLA أو LX أو LA أو MX أو SX

XXL أو XLX
الدوران عزم قيم مع بالمساواة المحمل إطار وبراغي اإلشعاعي النهائي الغطاء برغي وأحكم Iثبت

.3700 مشابك لجدول الدوران عزم لقيم األقصى الحد في

123INPRO االشعاعي التسريب مانع
المحمل228 إطار

INPRO االشعاعي التسريب مانع تركيب :68 الشكل

المحمل: وإطار العمود مجموعة بتجميع قم .6
معها. المتوافق بالزيت للمحامل الخارجية الحلقات اطل (a

معها. المتوافق بالزيت المحمل إلطار الداخلية المحامل أسطح اطل (b
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العمود. تجاويف في الزيت حلقات بوضع قم (c

109Aالدفع لمحمل النهائي الغطاء
عمود122

123Aالدفعي الحرق
المحمل228 إطار

358Eالزيت حلقة فحص قابس
360Aاإلحكام حشوة
370Nالمحمل إطار برغي
390Cالدفع لمحمل النهائي الغطاء حشيوة
469Pالزيت حلقة مثبت

والمحمل العمود إطار مجموعة :69 الشكل

حلقات أن تأكد اإلطار. كتف مقابل الدفعي المحمل وضع يتم حتى المحمل إطار داخل بعناية والمحمول العمود مجموعة وجه (d
تالفة. أو مربوطة غير الزيت

سويًا. بتجميعهما تقم ال
المحمل. إطار في الرؤية زجاج خالل من الزيت حلقات راقب (e

السلك من المصنوعة الخطاف شكل أداة أدخل العمود، تجاويف في صحيح بشكل موضوعة غير الزيت حلقات كانت إذا
التجاويف. في لتثبيتها ينبغي كما الزيت حلقات وضع أعد الفحص. وصالت خالل

بحرية. يدور العمود أن تأكد (f
بتصحيحه. وقم السبب بتحديد فقم عوائق، أو احتكاك أي الحظت إذا

الزيت. لحلقات الفحص وصالت مقابس استبدل .7
الزيت. لحلقات المثبتين استبدل .8

المحمل. إطار مقابل األسفل في البرغي يوضع أن يجب

اإلطار تجميع

تنبيه:
التزييت. نقص بسبب المحمل تعطل إلى الزيت تجاويف مع الحشية محاذاة عدم سيؤدي •

المحمل. إطار ومسامير الدفع لمحمل النهائي الغطاء ربط إحكام في تبالغ ال •
في تلف ذلك عن ينتج وقد صحيحة غير القراءات ستكون العمود. تدوير عند الخابور مجرى مع القرص مؤشر بتالمس تسمح ال •

القرص. مؤشر
أفقي. وضع في بثبات المحمل إطار تجميع بدعم قم النفاد، لفحوصات وبالنسبة •

بك: الخاصة المضخة على بناءً يلي بما قم .1
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مضختك... كانت ثم...إذا
أو LX أو LA أو MX أو SX

XXL أو XLX أو XLA
الدفع. لمحمل النهائي الغطاء على الدفع لمحمل النهائي للغطاء الثالثة الحشوات ثبت 1.

الثقوب. اضبط 2.
MA أو SA.للمحمل النهائي الغطاء على الدفع لمحمل النهائي للغطاء الثالثة الحشيات ثبت 1.

والغطاء الزيت تجاويف مع الحشيات في الفتحات تتحازى حتى النهائي للغطاء الحشيات اضبط 2.
النهائي.

109Aالدفع لمحمل النهائي الغطاء
المحمل228 إطار

360Aالدفع لمحمل النهائي الغطاء حشيات

المحمل إطار مجموعة :70 الشكل

المحمل. إطار وفي العمود على الدفع لمحمل النهائي الغطاء ثبت .2
عزم لقيم األقصى الحد في الدوران عزم قيم مع بالمساواة المحمل إطار وبراغي الدفع لمحمل النهائي الغطاء اإلحكام مع ثبت .3

.3700 مشابك لجدول الدوران

المحوري الطرف تشغيل تحديد :71 الشكل

كالتالي: المحورية النهائية الحركة تحديد .4
القرص. مؤشر ثبت (a



الصيانة

والصيانة والتشغيل، التركيب، دليل .Model 3700, API Type OH2 / ISO 13709 1st and 2nd Ed. / API 610 8/9/10/11th Ed 86

المحمل. إطار في الكتف مقابل بثبات الدفع محمل وضع للعمود الدفع دوالب لنهاية المحورية القوة مع للتوافق الرافعة استخدم (b
الدفع. لمحمل النهائي الغطاء مقابل قوي بشكل الدفع محمل وتركيب المعاكس االتجاه في المحورية القوة توافق (c

الدوار. للعنصر النهائية) (الحركة الكلية الحركة وسجل مرات عدة cو b الخطوات كرر (d
حقق بوصة. 0.005 إلى 0.001 | مليمتر 0.125 إلى 0.025 نطاق في النهائية) (الحركة الكلية الحركة تقع أن يجب

الغطاء بين ( MAو SA (لمضخات إزالتها أو النهائي الغطاء حشيات إضافة طريقة عن الصحيحة المحورية النهائية الحركة
محورية. نهائية حركة تتوفر لم إذا الحشيات الحشوات أضف المحمل. وإطار الدفع لمحمل النهائي

.4 إلى 1 من الخطوات كرر .5
أو الحشوات من المناسبة الكمية فأزل ،4 رقم الخطوة في المقبول النطاق خارج تندرج قياسها تم التي الكلية الحركة كانت إذا

الصحيحة. الكلية الحركة على للحصول أضفها الفرديةأو الحشيات
بك: الخاصة المضخة على بناءً يلي بما قم .6

مضختك... كانت ثم...إذا
LX أو LA أو MX أو SX
XXL أو XLX أو XLA أو

الدفع. لمحمل النهائي الغطاء أزل 1.
وضع على االنقذاف جزء أن وتأكد الدفع لمحمل النهائي الغطاء داخل INPRO التسريب مانع اضغط 2.

صحيح. بشكل وضعه وتم السادسة الساعة
الدفع. لمحمل النهائي الغطاء تجويف في O حلقة ثبت 3.

مناسب. بشحم O حلقة بتشحيم قم 4.
MA أو SA.الدفع لمحمل النهائي الغطاء أزل 1.

وضع على االنقذاف جزء أن وتأكد الدفع لمحمل النهائي الغطاء داخل INPRO التسريب مانع اضغط 2.
صحيح. بشكل وضعه وتم السادسة الساعة

المحمل. إطار ثقب وفي العمود على O الحلقة مع الدفع لمحمل النهائي الغطاء ثبت .7
المحمل. إطار ثقب في دخولها عند تالفة ليست O الحلقة أن تأكد

عدمه. من االختياري الهوائي التبريد لعبوة بك الخاصة النهائية الطاقة امتالك على بناءً التالي بأداء قم .8

الطاقة كانت إذا
الخاصة النهائية

بك...

ثم...

التبريد عبوة تمتلك
االختيارية الهوائي

الدفع. لمحمل النهائي الغطاء على الدفع مروحة واقي داعم بوضع قم 1.
الدوران عزم قيم مع بالمساواة المحمل3700بإحكام إطار وبراغي الدفعي للمحمل النهائي الغطاء براغي بتثبيت قم 2.

. مشابك لجدول الدوران لعزم األقصى الحد قيم في المعروضة
العمود. أعلى الدفع مروحة بتثبيت قم 3.

على INPRO الدفعي التسريب مانع من بوصة 0.030 | مليمتر 0.8 تقريبي بشكل الدفع حارق مروحة بوضع قم 4.
بحزم. الحرق مروحة مقعد برغي وأحكم التقارن قطر مسند مقابل المروح بوضع قم .MAو SA مضخات

بحزم. التسخين قاذف مقعد براغي أحكم 5.
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الطاقة كانت إذا
الخاصة النهائية

بك...

ثم...

عبوة يتوفر لم إذا
الهوائي التبريد

االختيارية

األقصى الحد في الدوران عزم قيم مع بالمساواة المحمل إطار وبراغي الدفع لمحمل النهائي الغطاء اإلحكام مع ثبت 1.
.3700 مشابك لجدول الدوران عزم لقيم

وتصحيحه. السبب بتحديد فقم زائدة، عوائق أو احتكاك أي اكتشفت إذا بحرية. يدور العمود أن تأكد 2.

عمود122
123Bاإلشعاعي الحرق مروحة
123Eالدفعي الحرق مروحة

الحرق222 مقعد برغي
المحمل228 إطار
الدفعي234 الحرق مروحة واقي

234Dالدفعي الحرق مروحة واقي داعم
496Qالدعم براغي

الطاقة طرف مجموعة :72 الشكل

التالية: النفاذات افحص .9
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اإلجراءالفحص
دفع دوالب مالئمة

العمود
المحمل. إطار على القرص مؤشر بتثبيت قم 1.

قراءة مجموع كان إذا لآلخر. الخابور لمجرى واحد جانب من الكهربي األقصى الحد حتى العمود بتدوير قم 2.
بتصحيحه. وقم السبب فحدد بوصة، 0.050 | مليمتر 0.002 من أكبر المؤشر

تسريب مانع مالءمة
العمود

القرص. مؤشر ثبت 1.
المؤشر قراءة مجموع كان إذا درجة. 360 لـ العمود سطح جانب المؤشر جوالت تصبح حتى العمود بتدوير قم 2.

بتصحيحه. وقم السبب فحدد بوصة، 0.050 | مليمتر 0.002 من أكبر
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اإلجراءالفحص
المحمل إطار العمود.وجه على القرص مؤشر بتثبيت قم 1.

قراءة مجموع كان إذا درجة. 360 لـ المحمل إطار وجه جانب المؤشر جوالت تصبح حتى العمود بتدوير قم 2.
بتصحيحه. وقم السبب وحدد بالفك قم ثم فمن بوصة، 0.004 | مليمتر 0.10 من أكبر المؤشر

المحمل إطار العمود.غلق على القرص مؤشر بتثبيت قم 1.
قراءة مجموع كان إذا درجة. 360 لـ المحمل إطار غلق جانب المؤشر جوالت تصبح حتى العمود بتدوير قم 2.

بتصحيحه. وقم السبب وحدد بالفك قم ثم فمن بوصة، 0.004 | مليمتر 0.10 من أكبر المؤشر

الرؤية. وزجاج الزيت، مصرف مقبس ذلك في بما الفك، أثناء إزالتها تم تركيبات أو مقبس أي وإحكام بتثبيت قم .10
المحمل. إطار في الزعانف أنبوبة تبريد مجموعة بتثبيت فقم االختيارية، الماء تبريد عبوة بها النهائية الطاقة كانت إذا .11
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االختيارية المياه شبكة غطاء بتثبيت قم
المياه. شبكة غطاء في التجاويف داخل المياه شبكة لغطاء والخارجية الداخلية O حلقات بتثبيت قم .1

التسرب184 مانع غرفة غطاء
412Sالمياه شبكة لغطاء الخارجية O حلقة

المياه490 شبكة غطاء
497Tالمياه شبكة لغطاء والخارجية الداخلية O حلقات

االختياري المياه من الحماية غالف غطاء :73 الشكل

مناسب. بزيت O وحلقة التسريب مانع غرفة غطاء في التسريب مانع أسطح بتزيت قم .2
التسريب. مانع غرفة غطاء في التركيبات داخل O حلقات مع المياه شبكة غطاء بإدخال قم .3

تالفة. غير O حلقات وأن موحد بشكل تدخل المياه شبكة غطاء أن تأكد
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التسرب مانع غرفة غطاء بتثبيت قم
التسريب. مانع غرفة غطاء في المتوفرة الطرق فجوة في البرغي عروة بتثبيت قم .1

عمود122
التسرب184 مانع غرفة غطاء
المحمل228 إطار
التسرب230 مانع غرفة غطاء قطع حلقة

370Hالمحمل إطار براغي

التسريب مانع غرفة غطاء :74 الشكل

المرتفع. الرفع جهاز إلى المسمار عروة من الحبل بتثبيت قم .2
العمود. مع يتساوى حتى وضعه التسريب مانع غرفة غطاء ارفع .3
المحمل: إطار مجموعة على التسرب مانع غرفة غطاء بتثبيت قم .4
المحمل. إطار غلق وداخل العمود على بحرص الغطاء وجه (a
المحمل. إطار وبراغي التسرب مانع غرفة غطاء بتثبيت قم (b

البديل. النمط باستخدام بالتساوي البراغي أحكم (c
.3700 مشابك لجدول الدوران عزم لقيم األقصى الحد في المعروضة الدوران عزم لقيمة البراغي أحكم

التسرب: مانع حجرة غطاء سطح نفاذ افحص .5
العمود. على القرص مؤشر بتثبيت قم (a
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درجة. 360 لـ التسريب مانع غرفة غطاء سطح جانب المؤشر جوالت تصبح حتى العمود بتدوير قم (b
بتصحيحه. وقم السبب مليمتر)،فحدد 0.13) بوصة 0.005 من أكبر المؤشر قراءة مجموع كان إذا

التسرب مانع غرفة غطاء واجهة نفاذ :75 الشكل

التسرب: مانع حجرة غطاء غلق نفاذ افحص .6
العمود. على القرص مؤشر بتثبيت قم (a

درجة. 360 لـ التسريب مانع غرفة غطاء غلق جانب المؤشر جوالت تصبح حتى العمود بتدوير قم (b
بتصحيحه. وقم السبب مليمتر)،فحدد 0.13) بوصة 0.005 من أكبر المؤشر قراءة مجموع كان إذا

التسرب مانع غرفة غطاء قفل نفاذ :76 الشكل

إشعار:
أو صحيح غير بشكل الخلوص حيز ضبط عدم يؤدي قد القطع. حلقة خلوص وحيز الدفع دوالب إعداد إجراءات اتباع يجب

المعدات. وتلف متوقع غير حرارة وتوليد الشرر تطاير إلى السالمة إجراءات من أي اتباع عد

التسرب: مانع حجرة غطاء قطع حلقة نفاذ افحص .7
العمود. على القرص مؤشر بتثبيت قم (a
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درجة. 360 لـ التسريب مانع غرفة غطاء قطع حلقة سطح على المؤشر جوالت تصبح حتى العمود بتدوير قم (b
بتصحيحه. وقم السبب (0.15مليمتر)،حدد 0.006بوصة المؤشر قراءة مجموع تجاوز إذا

التسرب مانع غرفة غطاء قطع حلقة نفاد :77 الشكل

التسرب: مانع حجرة سطح نفاذ افحص .8
العمود. على القرص مؤشر بتثبيت قم (a
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درجة. 360 لـ التسريب مانع غرفة سطح جانب المؤشر جوالت تصبح حتى العمود بتدوير قم (b
بتصحيحه. وقم السبب فحدد الجدول، هذا في المعروضة القيم من أكبر المؤشر قراءة مجموع كان إذا

المسموح التسريب مانع غرفة سطح لنفاذ األقصي الحد :9 الجدول
المؤشرالمجموعة قراءة لمجموع المسموح األقصى الحد

SA(مم 0.045) بوصة 0.0018
MAو SX(مم 0.05) بوصة 0.002
MX, LA(مم 0.06) بوصة 0.0024

LX, XLA(مم 0.065) بوصة 0.0026
XLX(مم 0.07) بوصة 0.0028
XXL(مم 0.08) بوصة 0.0031

التسرب مانع غرفة واجهة نفاذ :78 الشكل

التسرب: مانع حجرة غلق (مدون) نفاذ افحص .9
العمود. كمة أو العمود على القرص مؤشر بتثبيت قم (a

درجة. 360 لـ التسريب مانع غرفة غلق جانب المؤشر جوالت تصبح حتى العمود بتدوير قم (b
بتصحيحها. وقم السبب فحدد (0.125مليمتر)، بوصة 0.005 من أكبر المؤشر قراءة مجموع كان إذا

(التسجيل) التسرب مانع غرفة قفل نفاذ :79 الشكل
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التسريب مانع غرفة وغطاء الخرطوشة نوع من الميكانيكي التسرب مانع بتثبيت قم

إشعار:
الميكانيكي. التسرب مانع تركيب أثناء المساعدة على للحصول الميكانيكي التسرب لمانع المصنعة الجهة وتعليمات رسومات راجع

الدفع. دوالب أزل .1
وإزالته. الدفع دوالب صمولة بفك قم (a

اليسرى. اليد باتجاه لولباتها الدفع دوالب صمولة
الفك. بقسم مبين هو كما التسريب مانع غرفة وغطاء الدفع دوالب ومفتاح الدفع دوالب بإزالة قم (b

آخر. بشيء المُصنع من تعليمات هناك يكن لم ما المناسب، بالزيت O حلقات جميع بتزييت قم .2
العمود. داخل والكمة) الجلبة وحشوة المثبتة والجلبة (الداخلين الخرطوشة تسريب مانع مجموعة حرك .3

إشعار:
صحيح. بشكل الميكانيكي التسرب مانع جلبة أنابيب وصالت توجيه من تأكد

عمود122
التسرب184 مانع غرفة غطاء
المحمل228 إطار
الجلبة355 مسمار صمولة

370Hالمحمل إطار براغي

التسريب مانع غرفة وغطاء الخرطوشة نوع من الميكانيكي التسرب مانع :80 الشكل

التسرب. مانع غرفة غطاء بتثبيت قم .4
المرتفع. الرفع وبجهاز المسمار عروة في الحبل بتثبيت قم (a

العمود. مع يتساوى حتى وضعه التسريب مانع غرفة غطاء ارفع (b
الداخلي. الخرطوشة تسريب مانع على بحرص الغطاء توجيه خالل من الطاقة نهاية في التسريب مانع غرفة غطاء بتثبيت قم (c

المحمل. إطار غلق داخل الغطاء قياسات وأن الخرطوشة تسريب مانع جلبة في بيسر الفجوات دخلت الجلبة براغي أن تأكد
البديلة. األنماط باستخدام وأحكمهم المحمل إطار وبراغي التسريب مانع غرفة غطاء بتثبيت قم (d

.3700 مشابك لجدول الدوران عزم لقيم األقصى الحد في المعروضة الدوران عزم لقيمة البراغي كل أحكم
لجدول الدوران عزم لقيم األقصى الحد في المعروضة الدوران عزم قيم مع بالمساواة بإحكام الجلبة برغي صمولة بتثبيت قم (e

. 3700 مشابك
الغلق. طوق في المقعد براغي أحكم .5

المشابك. أو المباعد حلقة بفك قم .6
بحرية. يدور العمود أن تأكد .7

وتصحيحه. السبب بتحديد فقم زائدة، عوائق أو احتكاك أي اكتشفت إذا

(3703/3700LF على ذلك (يسري دفع دوالب مباعد سمك تحديد
الجديد الدفع دوالب مباعد مع فقط متالئم
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المجمعة: الطاقة بنهايات
المحمل. بإطار التسريب مانع غرفة غطاء أرفق .1

توفره. عند الدفع ودوالب العمود بين الدفع دوالب مباعد بتثبيت قم .2
الصمولة. أو الدفع دوالب غطاء ببرغي للعمود الدفع دوالب بتأمين قم .3

المحمل). بإطار مرفقة ممغنطة (قاعدة للخارج بتصفيره وقم للعمود التقارن نهاية على المؤشر ضع .4
الدفع. لمحمل النهائي الغطاء براغي حركة) 3/8 لتوفير فك (أو بإزالة قم .5

الغطاء). حول متساوٍ بشكل (متباعدة صموالت أربع أو بثالث لألسفل وأحكمها الغطاء في الخلفي السحب مجموعة بتركيب قم .6
بالمؤشر. الحركة قياسات بتسجيل قم .7

الدفع. دوالب مباعد سطح على بتشغيلها قم ثم بوصة 3700LF)0.030) بوصة 0.030 أو (3703) بوصة 0.015 بإضافة قم .8

(3700/3710) الدفع دوالب تركيب

تنبيه:
الدفاعات. مع التعامل عند ثقيلة عمل قفازات بارتداء قم الحادة. الحواف من البدنية اإلصابات خطر

غطاء تثبيت في توضيحه تم كما القطع حلقات وأسطح والغلق التسريب مانع غرفة غطاء سطح على النفاذ بفحص تقوم أن المفضل من
.(91 (الصفحة التسريب مانع حجرة

العمود. خابور مجرى في الدفع دوالب مفتاح بتثبيت قم .1
الدفع. دوالب لتثبيت (12 (الساعة وضع في األعلى في المفتاح يكون أن البد

العمود. على الدفع دوالب ثبت .2
والفك. التجميع في للمساعدة الدفع دوالب لثقب الضرر مكافحة مركبات استخدم

. 3700 مشابك لجدول الدوران عزم لقيم األقصى الحد في المعروضة الدوران عزم قيم مع بإحكام الدفع بدوالب صمولة ثبت .3
اليسرى. اليد باتجاه لولباتها الدفع دوالب صمولة

الدفع. دوالب صمولة نهاية في المقعد برغي أحكم .4
بحرية. يدور العمود أن تأكد .5

بتصحيحه. وقم السبب بتحديد فقم زائدة، عوائق أو احتكاك أي الحظت إذا
القطع. حلقات استبدال في توضيحه تم كما الدفع دوالب قطع حلقات سطح على النفاذ فحص بتكرار تقوم أن المفضل من

(3703) الدفع دوالب ثبت

تنبيه:
الدفاعات. مع التعامل عند ثقيلة عمل قفازات بارتداء قم الحادة. الحواف من البدنية اإلصابات خطر

مانع حجرة غطاء تثبيت في توضيحه تم كما الغلق وأسطح التسريب مانع غرفة غطاء سطح على النفاذ بفحص تقوم أن المفضل من
.(91 (الصفحة التسريب

العمود. على الدفع دوالب مباعد ثبت .1
العمود. خابور مجرى في الدفع دوالب مفتاح بتثبيت قم .2

الدفع. دوالب لتثبيت (12 (الساعة وضع في األعلى في المفتاح يكون أن البد
العمود. على الدفع دوالب ثبت .3

والفك. التجميع في للمساعدة الدفع دوالب لثقب الضرر مكافحة مركبات استخدم
.3700 مشابك لجدول الدوران عزم لقيم األقصى الحد في المعروضة الدوران عزم قيم مع بإحكام الدفع بدوالب صمولة ثبت .4

اليسرى. اليد باتجاه لولباتها الدفع دوالب صمولة
الدفع. دوالب صمولة نهاية في المقعد برغي أحكم .5

بحرية. يدور العمود أن تأكد .6
بتصحيحه. وقم السبب بتحديد فقم زائدة، عوائق أو احتكاك أي الحظت إذا

بتصحيحه. وقم السبب بتحديد فقم زائدة، عوائق أو احتكاك أي الحظت إذا
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(3700LF) الدفع دوالب بتثبيت قم

تنبيه:
الدفاعات. مع التعامل عند ثقيلة عمل قفازات بارتداء قم الحادة. الحواف من البدنية اإلصابات خطر

مانع حجرة غطاء تثبيت في توضيحه تم كما الغلق وأسطح التسريب مانع غرفة غطاء سطح على النفاذ بفحص تقوم أن المفضل من
.(91 (الصفحة التسريب

العمود. على الدفع دوالب مباعد ثبت .1
العمود. خابور مجرى في الدفع دوالب مفتاح بتثبيت قم .2

الدفع. دوالب لتثبيت (12 (الساعة وضع في األعلى في المفتاح يكون أن البد
العمود. على الدفع دوالب ثبت .3

.3700 مشابك لجدول الدوران عزم لقيم األقصى الحد في المعروضة الدوران عزم قيم مع بإحكام الدفع بدوالب صمولة Iثبت 4.
اليسرى. اليد باتجاه لولباتها الدفع دوالب غطاء برغي

بحرية. يدور العمود أن تأكد .5
بتصحيحه. وقم السبب بتحديد فقم زائدة، عوائق أو احتكاك أي الحظت إذا

التقارن. صرة ركب

تنبيه:
جسدية. إصابات في تتسبب وقد التعشيق صرة تسخن سوف التعشيق. صرة مع للتعامل عازلة قفازات بارتداء قم

إشعار:
التعشيق صرة بتسخين يقوم فرن مثل تدفئة جهاز استخدم شعلة. تستخدم فال التداخل، بسبب التعشيق صرة تسخين الضروري من كان إذا

موحد. بشكل

العمود. على المضخة نصف تقارن وصرة المفتاح بتثبيت قم .1
الفك. عملية خالل النقل عالمة بوضع قم أو العمود نهاية مع نظيفة الصرة أن تأكد .2

للمساعدة. التقارن مُصنع تعليمات إلى ارجع

التقارن محور تركيب :81 الشكل

الغطاء في الخلفي السحب مجموعة بتركيب قم
للغطاء. الحشوة سطح على الغطاء حشوة بتثبيت قم .1

والفك. التجميع في والمساعدة الغطاء لقياسات لالهتراء المضادة المجموعة استخدام يمكنك
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مناسبة. أخرى وسيلة أي أو المحمل إطار خالل الرفع حبل مستخدمًا الغطاء في الخلفي السحب مجموعة استبدل .2

الخلفية السحب مجموعة :82 الشكل

بالمساواة. جاك براغي قلقلة طريق عن الغطاء في الصحيح الموقع داخل الخلفي السحب مجموعة حرك .3
تالفة. غير الغطاء حشية أن من تأكد

الغطاء. برغي صواميل بتثبيت قم .4
متساوية. الفجوة لجعل الضرورة عند الغطاء مسمار صواميل بتعديل وقم والغطاء التسريب مانع غرفة غطاء بين الفجوة افحص .5
الغطاء. مع متالمسًا التسريب مانع غرفة غطاء يصبح حتى البديلة، األنماط باستخدام متساوٍ، بشكل الغطاء مسمار صواميل أحكم .6

.3700 مشابك لجدول الدوران عزم لقيم األقصى الحد في المعروضة الدوران عزم لقيمة صمولة كل أحكم
بحرية. يدور العمود أن تأكد .7

بتصحيحه. وقم السبب بتحديد قم زائدة، عوائق أو احتكاك أي اكتشفت إذا
للفك. اإلعداد خالل إزالتها تم التي والمعدات والماسورة المساعد واألنبوب التقارن وواقي التقارن مباعد تركيب أعد .8

المحامل. تزييت .9

التجميع بعد ما فحوصات
المضخة: تشغيل تابع ثم المضخة، تجميع بعد التالية بالفحوصات قم

احتكاك. يوجد ال وأنه وسالسة بسهولة تدويره من لتتأكد باليد العمود بتدوير تم •

تسريبات. وجود عن بحثًا المضخة وافحص العزل صمامات افتح •

التجميع مراجع
للمشابك الدوران عزم لقيم األقصى الحد

الجدول هذا حول
The torque values specified in this table are for dry threads. These values should be reduced
for lubricated threads only when lubricants of high stress ability, such as Molycote, are used.

Materials listed in this table are equal to the respective API 610, 10th Edition material classes.
.In some cases, superior materials are substituted

API تعيين - البنية
الجدول: هذا مع تتوافق API تعينات تتوافق

S-1 •

S-3 •

S-4 •

S-5 •

S-6 •

S-8 •
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S-8N •

S-9 •

C-6 •

أ-8 •

A-8N •

D-1 •

(API مادة عن (تختلف المعدل A-8 •
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الدوران عزم لقيم األقصى الحد

3700 الدوران عزم لقيم األقصى الحد :10 الجدول

المشبكالجزءالعنصر الدورانحجم وSASXMAMXLXعزم LaXL
A

XL
X
و

XL

XXL

6810791112911131517.513161719212121242627

356A،مسمار
غطاء

- بوصة 5/8
UNC 11

متر نيوتن 176
– قدمًا 130)

رطالً)
X

- بوصة 3/4
UNC 10

متر نيوتن 312
– قدمًا 230)

رطالً)
XXXXXXXX

9 - بوصة 7/8
UNC

متر نيوتن 503
– قدمًا 371)

رطالً)
XX

8 - بوصة 1
UNC

متر نيوتن 755
– قدمًا 557)

رطالً)
XXXX

- بوصة 1 1/8
7 UNC

نيوتن 1070
789) متر

رطالً) – قدمًا
XXXXXXX

غطاء425
الصمولة

- بوصة 5/8
UNC 11

متر نيوتن 176
– قدمًا 130)

رطالً)
X

- بوصة 3/4
UNC 10

متر نيوتن 312
– قدمًا 230)

رطالً)
XXXXXXXX

9 - بوصة 7/8
UNC

متر نيوتن 503
– قدمًا 371)

رطالً)
XX

8 - بوصة 1
UNC

متر نيوتن 755
– قدمًا 557)

رطالً)
XXXX

- بوصة 1 1/8
7 UNC

نيوتن 1070
789) متر

رطالً) – قدمًا
XXXXXXX

370Hإطار برغي،
محمل

- بوصة 5/8
UNC 11

متر نيوتن 60
– قدمًا 44)

رطالً)
XXXXXX

- بوصة 3/4
UNC 10

متر نيوتن 107
– قدمًا 79)

رطالً)
XXXX

9 - بوصة 7/8
UNC

متر نيوتن 172
– قدمًا 127)

رطالً)
XXXXXX

8 - بوصة 1
UNC

متر نيوتن 259
– قدمًا 191)

رطالً)
XXXXXX

جلبة353 مسمار،

- بوصة 5/8
UNC 11

متر نيوتن 176
– قدمًا 130)

رطالً)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- بوصة 3/4
UNC 10

متر نيوتن 312
– قدمًا 230)

رطالً)
XXXX

صامولة،355
السدادة

- بوصة 5/8
UNC 11

متر نيوتن 176
– قدمًا 130)

رطالً)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- بوصة 3/4
UNC 10

متر نيوتن 312
– قدمًا 230)

رطالً)

XXXX
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المشبكالجزءالعنصر الدورانحجم وSASXMAMXLXعزم LaXL
A

XL
X
و

XL

XXL

6810791112911131517.513161719212121242627

370N

- برغي
نهاية غطاء
دفع محمل
البرغي
لإلطار

- بوصة 1/2
UNC 13

متر نيوتن 30
– قدمًا 22)

رطالً)
XXXXXXXXX

- بوصة 5/8
UNC 11

متر نيوتن 60
– قدمًا 44)

رطالً)
XXXXXXXXXXXX

370P

- برغي
نهاية غطاء
محمل
إشعاعي
البرغي
لإلطار

5/16-18
UNC

متر(5 نيوتن 7
رطل) – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXأقدام

المضخة-
للوحة

9 - بوصة 7/8
UNC

متر نيوتن 366
– قدمًا 270)

رطالً)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- بوصة 1 1/4
7 UNC

متر نيوتن 690
– قدمًا 509)

رطالً)
XXXX

*198

غطاء برغي
الدفع دوالب
لـ (متطابق
(3700LF

- بوصة 3/8
UNC 16

متر نيوتن 80
– قدمًا 59)

رطالً)
XXX

- بوصة 3/4
UNC 10

متر نيوتن 138
– قدم 102)

رطل)
X

9 - بوصة 7/8
UNC

متر نيوتن 329
– قدمًا 243)

رطالً)
XX

#304

صمولة
الدفع دوالب
على (ينطبق
المنتج

, 3700
& ,3703
(3710

- بوصة 5/8
UNC 11

متر نيوتن 80
– قدمًا 59)

رطالً)
XXX

- بوصة 3/4
UNC 10

متر نيوتن 138
– قدم 102)

رطل)
XXX

12 - بوصة 1
UNF

متر نيوتن 329
– قدمًا 243)

رطالً)
XXXXXXXXXX

إشعار:
لقيم 4/3 في بضربها التشحيم ذات العناصر قيمة مضاعفة ينبغي التشحيم. ذات للولبيات الجدول هذا في الدوران عزم قيم تحديد تم •

التشحيم. ذات غير المشابك
استخدام ينبغي .(356A، & 425 ,355 ,353 (العناصر الضغط حدود ذات لألجهزة الملولب الجزء تشحيم مادة توفير يلزم •

االرتطام. يقاوم مما موليبدنوم أو النيكل على يعتمد مركَّب

الغيار قطع
الملحة الغيار قطع خدمات

:For critical services, the following parts should be stocked, where applicable

(3700/3710 على (منطبق (Impeller (101) with impeller rings (202 and 203 •

(3703/3700LF لـ (مالئم (101) دفع دوالب •

(109A) الدفع لمحمل النهائي الغطاء •

(119A) اإلشعاعي للمحمل النهائي الغطاء •

(122) عمود •

(123) إشعاعي INPRO تسريب مانع •
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(INPRO (123A دافع •

(123B) الشعاعي التسخين قاذف •

(123E) الدفعية المروحة •

(178) الدفع دوالب مفتاح •

An alternative approach is to stock a complete back pull-out assembly. This is a group of
.assembled parts which includes all but the casing and coupling

بها الموصى الغيار قطع
عليك يجب الغيار. قطع طلبك عند بها الخاص المقطعي الرسم من العنصر ورقم القطعة اسم إلى وأشر المتسلسل الرقم دائما افحص

الخدمة. مصداقية أجل من والجاهزة المتاحة الغيار قطع من كافية أجهزة اقتناء
اإلمكان: قدر مخزنه، التالية الغيار قطع تكون أن المقترح من

(136) المحمل تثبيت صمولة •

(382) المحمل غلق مسمار •

(383) الخرطوشة نوع من الميكانيكي التسرب مانع •

(351) غطاء حشية •

(3700/3710 على (منطبق (Casing wear ring (164 •

(494) الزعانف أنبوبة مبرد مجموعة •

(3700/3710/3703 على (منطبق (Impeller nut (304 •

(3700LF على (منطبق (Impeller cap screw (198 •

(3700/3710 على (منطبق (Impeller wear ring - casing side (202 •

(3700/3710 على (منطبق (Impeller wear ring - cover side (203 •

(114) الزيت حلقات •

(251) السلك بواقي مزيتة •

(168) إشعاعي محمل •

(360) اإلشعاع لمحمل النهائي الغطاء حشية •

(230) التسريب مانع غرفة غطاء قطع حلقة •

و320) 222E) المقعد براغي •

(125) التسريب مانع غرفة غطاء الحلق- جلبة •

(112) مزدوج) (زوج الدقع محمل •

(360A) الدفع لمحمل النهائي الغطاء حشية •

(412) الدفع لمحمل النهائي الغطاء O حلقة •

(390C) الدفع لمحمل النهائي الغطاء حشوة قطعة •

(497Tو 412S) المياه شبكة لغطاء O حلقات •

(3703/3700LF على (منطبق (Impeller spacer (443A •
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وإصالحها المشكالت استكشاف
وإصالحها التشغيل مشكالت استكشاف

العالجالسببالمشكلة
سائل. تضخ ال المضخة.المضخة تجهيز يتم مملوئينلم والشفط المضخة خطي أن من وتأكد المضخة تجهيز أعد

بالسائل.
مسدود. الشفط العوائق.خط أزل

مسدود. الدفع الدفع.دوالب دوالب لتنظيف للمضخة الخلفي بالشطف قم
الخاطئ. االتجاه في يدور علىالعمود الموجود السهم مع الدوران يتوافق أن يجب الدوران. بتغيير قم

المضخة. غطاء أو المحمل مبيت
يكفي. بما مغمورة غير الشفط أنبوب فتحة أو القائم نظامصمام استخدم المناسب. الغمر عمق على للحصول ITT ممثل استشر

الدوامات. من للتخلص الصد
للغاية. مرتفع الشفط الشفط.رافع أنبوب بتقصير قم

أو التدفق معدل تخرج ال المضخة
الرأس.

.O حلقة أو الحشية في هواء تسرب O.يوجد الحلفة أو الحشية استبدل
الحشية. صندوق في هواء تسرب الميكانيكي.يوجد التسرب مانع ضبط أعد أو استبدل

جزئي. بشكل مسدود الدفع الدفع.دوالب دوالب لتنظيف للمضخة الخلفي بالشطف قم
الحد. عن زائد المضخة وغطاء الدفع دوالب بين الخلوص الدفع.حيز دوالب خلوص حيز بضبط قم

كافية. غير الشفط فيرأس عوائق عدم من وتأكد كامل بشكل الشفط خط غلق صمام فتح من تأكد
الخط.

مهشم. أو بال الدفع األمر.دوالب لزم إذا واستبدله الدفع دوالب افحص
بعد تتوقف ثم الضخ في المضخة تبدأ

ذلك.
المضخة. تجهيز يتم مملوئينلم والشفط المضخة خطي أن من وتأكد المضخة تجهيز أعد

بالسائل.
بخار. أو هواء فجوات به الشفط الهواء.خط فجوات من للتخلص األنابيب ترتيب أعد

الشفط. خط في هواء تسرب التسرب.يوجد أصلح
ساخنة. وهي المحامل صحيح.تعمل بشكل والمحرك المضخة محاذاة يتم والمحرك.لم المضخة محاذاة أعد

كافٍ. تزييت يوجد ومستواه.ال التشحيم زيت مالئمة من تحقق
صحيح. بشكل التشحيم زيت تبريد يتم التبريد.لم نظام افحص

تهتز. أو ضوضاء المضخة صحيح.تصدر بشكل والمحرك المضخة محاذاة يتم والمحرك.لم المضخة محاذاة أعد
جزئي. بشكل مسدود الدفع الدفع.دوالب دوالب لتنظيف للمضخة الخلفي بالشطف قم

منحن. أو مكسور العمود أو الدفع يلزم.دوالب حسبما العمود أو الدفع دوالب استبدل
صلبًا. ليس تأكداألساس والموتور. بالمضخة الخاصة السفلية الربط براغي ربط بإحكام قم

تجاويف. أو فراغات بدون حشيها تم األساس لوحة أن من
مهترئة. المحامل.المحامل استبدل

صحيح. بشكل مدعومة أو راسية ليست التفريغ أو الشفط للتوصياتأنابيب وفقًا الضرورة حسب التفريغ أو الشفط أنابيب بإرساء قم
هيدروليك. معهد معايير دليل في الواردة

مجوفة. بتصحيحها.المضخة وقم الجهاز مشكلة حدد
التسرب مانع في زائد تسرب يوجد

الميكانيكي.
. صحيح نحو على مضبوطة غير التعبئة الجلبة.سدادة صواميل ربط بإحكام قم

صحيح. بشكل معبئ غير الحشية الصندوق.صندوق تعبئة وأعد الحشية افحص
مهترئة. الميكانيكي التسرب مانع المهترئة.أجزاء األجزاء استبدل
للغاية. ساخن الميكانيكي التسرب والتبريد.مانع التزييت خطوط افحص

مهترئة. العمود كمة الضرورة.العمودأو حسب استبدلها أو العمود كمة أصلح
زائدة. طاقة يتطلب السوائل.الموتور من الكثير ويضخ المقدرة النقطة أسفل التفريغ رأس الدفع.سقط دوالب قطر بتقليم فقم ذلك، يُجد لم إذا الخانق. صمام بتركيب قم

.ITT ممثل فاتصل ذلك، يجدي لم وإذا
المتوقع. من أثقل المعينة.السائل واللزوجة الجاذبية درجة افحص

الحد. عن زائد بشكل الربط محكمة الحشوة صندوق فاستبدلها.حشية مهترئة، الحشية كانت إذا الحشية. ضبط أعد
ببعضها. تحتك الدوارة مناسب.األجزاء خلوص حيز على للحصول المتآكلة األجزاء افحص

زائد. بشكل الربط محكم الدفع دوالب خلوص الدفع.حيز دوالب خلوص حيز بضبط قم

وإصالحها المحاذاة مشكالت استكشاف
العالجالسببالمشكلة

جنب) إلى (جنبًا األفقية المحاذاة على الحصول يمكن ال
الموازية). أو (الزاوية

ببراغي. مثبت المحرك قائم بإزاحةيعد وقم بالمضخة، الخاصة السفلية الربط براغي بفك قم
األفقية. المحاذاة إلى الوصول لحين والمحرك المضخة

تكون وربما صحيح بشكل مستوية غير األساس لوحة
ملتوية.

وأيها مرتفعة األساس لوحة من زاوية أي حدد 1.
منخفضة.

المناسبة. الزوايا في إضافتها أو حشوات بإزالة قم 2.
والمحرك. المضخة محاذاة أعد 3.
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وإصالحها التجميع مشكالت استكشاف
وحلها المشكالت استكشاف إجراء :11 الجدول

العالجالسببالمشكلة
العمود. طرف في زائدة حركة للمحامل.توجد الداخلي الخلوص تجاوز الصحيح.تم النوع من بمحمل المحامل استبدل

مفكك. الدفع لمحمل النهائي البراغي.الغطاء أحكم
الدفعي. للمحمل النهائي الغطاء تحت الحشوات من الكثير السمكهناك على تحصل حتى الفردية الحشوات بإزالة قم

المناسب.
العمود. نفاذ تجاوز متقوس.تم العمود.العمود استبدل

المحمل. إطار شفة نفاذ تجاوز متقوس.تم العمود.العمود استبدل
مشوهة. المحمل إطار المحمل.شفة إطار شفة استبدل

التسريب. مانع حجرة غطاء نفاذ تجاوز اإلطار.تم على خاطئ بشكل التسريب مانع حجرة غطاء وضع تركيبها.تم أعد أو التسريب مانع حجرة غطاء استبدل
التسرب. مانع غرفة غطاء في اهتراء أو تآكل التسرب.يوجد مانع غرفة غطاء باستبدال قم

على ينطبق (ال الدفع. دوالب قطع حلقات نفاذ تجاوز تم
(3700LF

متقوس. العمود.العمود استبدل
خاطئة. بطريقة القطع حلقات تثبيت تركيبه.تم أعد أو الدفع دوالب استبدل
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المقطعي والتقسيم الغيار قطع قوائم
األجزاء قائمة

3700/3703/3710/3700LF للبنية القياسية بالمواد األجزاء قائمة :12 الجدول
.The materials in this table are typical. Refer to the order documentation for the actual materials furnished

الجزءالعنصر لكلاسم الكمية
ضخة

API تعيين - البنية

S-4S-6S-8C-68-أ
1121212341296الغالف100
الدفع101 112121222126512221265دوالب

109Aالدفعي للمحمل النهائي 11212الغطاء
الدفع112 الكرة، زوجمحمل حديد1
114(MAو SA (إطارا الزيت 11618حلقة
114LXو LAو MXو SX (إطارات زيت حلقة

(XXLو XLXو XLAو
21618

119Aاإلشعاعي للمحمل النهائي حديد1الغطاء
12238225622442256عمود122
إشعاعي123 11618حارق،

123Aدفعي 11618حارق،
123Bإشعاعي المروحة، 11425حارفة
123Cدفعي المروحة، 11425حارفة

التسريب125 مانع غرفة حلق، 110012244225622442256جلبة
محمل136 غلق، حديد1صمولة
164Wear ring, casing (3700/3710/

فقط) 3703
110011232126512321265

إشعاع168 الكرة، حديد1محمل
الدفع178 دوالب 1222922242229مفتاح،
التسرب184 مانع غرفة 1121212341296غطاء
فقط)198 Cap screw impeller (3700LF2210222924353280

198Aالدفع دوالب صمولة المقعد، 12229برغي
202Wear ring, impeller (3700/3710

فقط)
110011299107112991071

203Wear ring, impeller (3700/3710
فقط)

110011299107112991071

الحارق222 المقعد، 22229برغي
222Eالمثبتة القطع حلقات المقعد، 62229برغي

المحمل228 11212إطار
230Wear ring, seal-chamber cover

فقط) 3700/3710/3703)
110011232126512321265

المروحة234 حارفة 13201واقي
234Dالمروحة حارفة واقي 13201الدعم،

فقط)304 Impeller nut (3700/3710/3703122102229
الدفع320 دوالب قطع حلقات المقعد، 62229برغي
غطاء351 الصامد1الحشية، الفوالذ 316 حلزوني ملف
جلبة353 42239مسمار،
جلبة355 مسمار 42285صمولة،

356Aغطاء 2239متنوعمسمار،
اإلشعاعي360 للمحمل النهائي الغطاء 1Vellumoidالحشية،

360Aالدفعي للمحمل النهائي الغطاء 3Vellumoidالحشية،
370Hمانع غرفة وغطاء المحمل إطار برغي،

التسريب
42210

370Nالدفعي للمحمل النهائي الغطاء 52210البرغي،
370Pاإلشعاعي للمحمل النهائي الغطاء 52210البرغي،

المحمل382 الغلق، حديد1مسمار
390Cالدفعي للمحمل النهائي الغطاء حشوة، 1304SSقطعة
408Aالزيت تصريف المغناطيسي1قابس، التركيب مع فوالذ

الدفعي412 للمحمل النهائي الغطاء ،O 1Nالحلقة بونا
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الجزءالعنصر لكلاسم الكمية
ضخة

API تعيين - البنية

جاك418 42210برغي،
الغطاء425 مسمار 2239متنوعصمولة،

443Aالدفع دوالب 122292229222922442229مباعد
469Pالزيت حلقة 22285مثبت،

الزعانف494 أنبوبة مبرد بالنحاس1تجميع المطلي السلك بزعانف الصلد الفوالذ
497Fالدفع حارق ،O 1Nحلقة بونا
497Hاإلشعاع حارق ،O 1Nحلقة بونا
497Sاإلشعاعي النهائي الغطاء ،O 1Nحلقة بونا

للمواد المرفق المرجعي البياني الرسم :13 الجدول
Gouldsمواد Pumps المواد معينةرمز مواد ASTMأخرى

الزهر 100025حديد رتبة A48—
الزهر 100120حديد فئة A48—

Nitronic 601071A743 Gr. CF10SMnN—
الكربون 1212A216فوالذ WCB—

كرومي فوالذ %121222A743 Gr. CA6NM—
كرومي فوالذ %121232A743 Gr. CA15—
كرومي فوالذ %121234A رتبة A487 Gr. CA6MN—
صلد فوالذ 316L1265A743 Gr. CF3M—
صلد فوالذ 316L1296A351 Gr. CF3M—

كرومي فوالذ %121299A743 Gr. CA15—
1425SC64DUNSألومنيوم A03190

البرونزية 1618B505البزموت CDA 89320—
2210A108حديد Gr. 1211UNS G12110

صلد فوالذ 3162229316 النوع A276—
4140 2238BCفوالذ رتبة A434 Gr. 4140—
4140 2239A193فوالذ Gr. B7—

410 للصدأ مقاوم 2244410حديد النوع A276UNS S41000
صلد فوالذ 316L2256316L نوع A276UNS S31603

4140 2285A194فوالذ Gr. 2H—
3201Dحديد درجة A283—

صلد فوالذ 316L3223316L نوع A240—

ومقابس مشابك :14 الجدول
Gouldsمواد Pumps المواد ASTMرمز

الكربون 2210Bفوالذ درجة A307
6162500مونيل ألوي F468

316SS22292 ألوي مجموعة F593
4140 درجة2239B7فوالذ A193
316LSS2256B8MLN درجة A193

4140 22852فوالذ H درجة A194
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المحلية ITT اتصال جهات
اإلقليمية المكاتب

الفاكسالهاتفالعنوانالمنطقة
الرئيسي) (المقر الشمالية ITTأمريكا - Goulds Pumps

Fall Street 240
Seneca Falls, NY 13148

USA

1 315-568-2811+1 315-568-2418+

Asia PacificITT Industrial Process
Jalan Kilang #06-01 10

Singapore 159410

627-63693 65+627-63685 65+

EuropeITT - Goulds Pumps
Millwey Rise Industrial Estate

Axminster, Devon, England
EX13 5HU

1297-630250 44+1297-630256 44+

Latin AmericaITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448

Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba Santiago

8580000
Chile

544-7000 562+544-7001 562+

Middle East and AfricaITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4

Neo Psychiko 115 25 Athens
Greece

210-677-0770 30+210-677-5642 30+



من ولمزيد المستند هذا من إصدار أحدث على للحصول موقعنا بزيارة تفضل
http://www.gouldspumps.com المعلومات:

www.gouldspumps.com

Goulds Pumps
Fall Street 240
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USA
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