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والأمان المقدمة
مقدمة

الدليل هذا هدف
:يلي لما اللازمة المعلومات توفير هو الدليل هذا من الهدف

التركيب•
التشغيل•
الصيانة•

:تنبيه
وتلف شخصية إصابة حدوث إلى للمنتج الصحيح غير الاستخدام يؤدي قد. واستخدامه المنتج تركيب قبل بعناية الدليل هذا اقرأ

.الضمان يلغي وقد بالممتلكات

:ملاحظة
.متاحة بصورة الوحدة موقع في به واحتفظ المستقبل في إليه للرجوع الدليل بهذا احتفظ

العبوة فحص
.التسليم عند مفقودة أو تالفة أصناف وجود عدم من للتأكد العبوة افحص.1
.الشحن وفاتورة الاستلام وصل على مفقودة أو تالفة أصناف أي سجل.2
.سليم غير شيء أي هناك كان إذا الشحن لشركة بشكوى تقدم.3

.الموزع من المنتج على الحصول تم قد كان إذا مباشرة للموزع بمطالبة تقدم

الوحدة فحص
.المنتج من والتغليف التعبئة مواد بفك قم.1

.المحلية للوائح وفقا والتغليف التعبئة مواد جميع من تخلص
.ناقصة أو تالفة أجزاء أي هناك كان إذا ما لتحديد المنتج افحص.2
.أحزمة أو مسامير أو لوالب أي فك طريق عن المنتج بفك قم ممكنا، كان إذا.3

.الشخصية لسلامتك والأحزمة المسامير مع التعامل عند الحذر توخي
.سليم غير شيء أي وجود حالة في لديك المبيعات بممثل اتصل.4

المنتج ضمان
التغطية

:التالية الشروط بموجب ITT إنتاح من المنتجات في الموجودة الأعطال بمعالجة ITT تلتزم
.الصناعة أو المواد أو التصميم في عيوب وجود عن الناجمة الأعطال•
.الضمان فترة خلال عنها ITT شركة ممثل إبلاغ يتم التي الأعطال•
.الدليل هذا في الواردة الظروف ظل في فقط المنتج يُستخدم•
.صحيح بشكل المنتج في المدمجة المراقبة معدات واستخدام توصيل•
.ITT في معتمدين فنيين قبل من والإصلاح الخدمة أعمال كل إجراء يتم•
.الأصلية ITT قطع استخدام•
المعتمدة المنتجات في ITT شركة من المتفجرة البيئات في للاستخدام المعتمدة الأصلية والملحقات الغيار قطع استخدام•

.المتفجرة البيئات في للاستخدام

القيود
:الحالات هذه عن الناجمة الأعطال الضمان يغطي لا

الصيانة نقص•
صحيح غير تركيب•
ITT شركة استشارة دون بها القيام يتم التي والتركيب المنتج على التغيرات أو التعديلات•

والأمان المقدمة
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صحيح غير بشكل الإصلاح أعمال تنفيذ•
الطبيعي والإهلاك البلى•
:الحالات هذه عن قانونية مسؤولية أي ITT تتحمل لا

البدنية الإصابات•
المادية الأضرار•
الاقتصادية الخسائر•

الضمان مطالبة
وجود حالة ففي ذلك، ومع. الطويلة والعمر بالثقة الجدير المتوقع بالتشغيل تتمتع الجودة عالية منتجات بأنها ITT شركة منتجات تتسم
.ITT شركة بممثل الاتصال يرجى بالضمان، خاصة مطالبة لأي حاجة

الأمان
:تحذير

.بدنية لإصابة التعرض لعدم السلامة باحتياطات دراية على بالتشغيل القائم الشخص يكون أن يجب•
جميع باتخاذ قم. اللازم من أكثر الضغط كان إذا محتوياته بتفريغ يقوم أو ضغط على يحتوى جهاز أي يتمزق أو ينفجر قد•

.الزائد الضغط لتجنب اللازمة الإجراءات
إصابة أو الوفاة إلى الدليل في الواردة تلك غير أخرى طريقة بأي صيانتها أو تركيبها أو الوحدة تشغيل يؤدي أن الممكن من•

سؤال هناك كان إذا. ITT شركة من واردة غير أجزاء استخدام أو بالمعدة تعديل أي ذلك ويشمل. بالمعدة تلف أو جسيمة
.البدء قبل ITT شركة بممثل الاتصال يرجى للمعدة، المخصص الاستخدام بخصوص

أن الممكن ومن. الطرق بهذه الالتزام ويتعين. الوحدات لتفكيك المقبولة الطرق بوضوح والصيانة والتشغيل التركيب أدلة تحدد•
بها الخاصة الحجز أجهزة أو المراوح أو الدفاعات تعرض لا. شديدة وإصابة مروع انفجار إلى ويؤدي المحتجز السائل يتمدد

.فكها على للمساعدة مطلقا للحرارة
.المعتمدين ITT ممثلي أحد موافقة دون الخدمة تطبيق بتغيير أبدًا تقم لا•
.تحضيرها دون أو جافة وهي أو المقدر للضخ الأدنى الحد من أقل ضخ معدل على المضخة تشغيل تجنب•
.الأمان أجهزة تركيب دون المضخة بتشغيل أبدًا تقم لا•
.التفريغ صمام غلق دون المضخة بتشغيل أبدًا تقم لا•
.الشفط صمام غلق دون المضخة بتشغيل أبدًا تقم لا•

الأمان رسائل مستويات
تعريفات

الدلالةالأمان رسالة مستوى

 : خطر
وقوع أو الوفاة إلى تجنبه، عدم حالة في يؤدي، خطر موقف
بالغة إصابة

 : تحذير
وقوع أو الوفاة إلى تجنبه، عدم حالة في يؤدي، قد خطر موقف
بالغة إصابة

 : تنبيه
إصابة وقوع إلى تجنبه، عدم حالة في يؤدي، قد خطر موقف
متوسطة أو بسيطة

)تابع (والأمان المقدمة
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الدلالةالأمان رسالة مستوى

 : كهربائي خطر
بالتعليمات الالتزام عدم حالة في كهربائية مخاطر وجود احتمال
صحيحة بصورة

أو نتيجة إلى تجنبه، عدم حالة في يؤدي، قد محتمل موقف• : ملاحظة
فيها مرغوب غير حالة

شخصية إصابة على تنطوي لا ممارسة•

البيئي الأمان
العمل منطقة

.الانبعاثات عن الكشف أو/و لتفادي المضخة محطة نظافة على دائمًا حافظ

التدوير إعادة إرشادات
:الإرشادات لهذه وفقًا التدوير بإعادة دائمًا قم
.المحلية التدوير إعادة ولوائح قوانين بإتباع فقم القطع، أو الوحدة المعتمدة التدوير إعادة شركة قبلت إذا.1
.ITT لشركة ممثل أقرب إلى إرجاعها فعليك القطع، أو الوحدة المعتمدة التدوير إعادة شركة تقبل لم إذا أما.2

والانبعاثات النفايات لوائح
:والانبعاثات بالنفايات يتعلق فيما التالية الأمان بلوائح التزم
.ملائم بشكل النفايات كل من تخلص•
.بها المعمول البيئية اللوائح مع بالتوافق منها وتخلص المضخوخة السوائل مع تعامل•
.البيئية والإجراءات الأمان إجراءات بموجب المسكوبة المواد كل بتنظيف قم•
.بيئية انبعاثات أي عن المعنية السلطات أبلغ•

الكهربائي للتركيب مرجع
.لديك المحلية الكهرباء مرافق هيئة استشر الكهربائي، التركيب متطلبات لمعرفة

المستخدم وأمان صحة
عامة وقائية إجراءات

:المنتج باستخدام العمل عند القواعد بهذه التزم. الصحة على خطرًا تشكل قد سوائل في للاستخدام مصمم المنتج
.لها يتعرضون قد التي الأمراض ضد الصرف مجارير أنظمة في العاملين الأشخاص جميع تطعيم من تأكد•
.العاملين نظافة على بصرامة حافظ•

الأمان معدات
:العمل منطقة ضمن الأمان معدات استخدم. الشركة للوائح وفقًا الأمان معدات استخدم

خوذة•
)جانبي بحاجب مزودة (أمان نظارات•
واقية أحذية•
واقية قفازات•
غاز قناع•
للسمع واقي•

العمل منطقة
:العمل منطقة في والتحذيرات القوانين هذه اتبع
.العمل منطقة نظافة على دائمًا حافظ•
.العمل منطقة في والبخار الغاز يسببها التي للأخطار انتبه•
.الكهربائية الانفجارات أخطار أو كهربائية لصدمات التعرض لمخاطر انتبه. الكهربائية المخاطر كافة تجنب•

موضعه وتحديد بالمنتج المتعلقة المتطلبات
:موضعه وتحديد بالمنتج الخاصة المتطلبات بهذه التزم

)تابع (والأمان المقدمة

6Model 3171 والصيانة والتشغيل التركيب دليل



:تحذير
.المناسبة والمواد بالحجم المثبتات فقط استخدم•
.المتآكلة المثبتات كافة استبدل•
.مفقودة مثبتات وجود وعدم صحيح بشكل المثبتات كافة ربط إحكام من تأكد•

.الأمان أجهزة تركيب دون مضخة أي تشغيل تجنب•
.قارنة واقي تركيب يتم لم ما مضخة أي تشغيل تجنب•
.بالمضخة الأنابيب لتوصيل القوة باستخدام أبدًا تقم لا•
.شفط أو تفريغ صمام أي إغلاق عند أو المقنن للتدفق الأدنى الحد من أقل بمعدل مضخة بتشغيل مطلقًا تقم لا•

الكهربائية التوصيلات قوانين
.والمحلية والحكومية والوطنية الدولية القوانين لكافة وفقًا الكهربائية التوصيلات بإجراء معتمد كهربائي فني يقوم أن يجب
:الكهربائية بالتوصيلات الخاصة التالية والتحذيرات بالإرشادات التزم
.أيضًا التحكم دائرة على الإرشاد هذا ينطبق. الخطأ طريق عن تنشيطه استحالة ومن الطاقة مصدر عن المنتج عزل من تأكد•
.الاستخدام قيد أنها ومن المنتج لاعتمادات وفقًا حماية بدائرة الحراري التلامس مفاتيح اتصال من تأكد•

العمل قبل وقائية إجراءات
:به يتعلق عمل أي إجراء أو المنتج مع التعامل قبل التالية الأمان بإجراءات التزم
.مثلاً أمان كحاجز العمل، منطقة حول مناسب حاجز بتوفير قم•
.جيدًا تثبيتها ومن أماكنها في الأمان حواجز كل استقرار من تأكد•
.معها تتعامل أن قبل تبرد والمضخة النظام مكونات كل اترك•
.العوائق من خالي تراجع طريق لديك أن من تأكد•
.بالممتلكات التلف إلحاق أو وإصابتهم الأشخاص فوق سقوطه أو المنتج تمايل إمكانية عدم من تأكد•
.جيدة حالة في الرفع معدة أن من تأكد•
.الحاجة تستدعي ما بحسب تنفس، وجهاز أمان وخط رفع مقبض استخدم•
.جيدًا المنتج نظافة من تأكد•
.العمل منطقة في سامة غازات وجود عدم من تأكد•
.بسرعة الأولية الإسعافات حقيبة إلى الوصول إمكانية توفر من تأكد•
.الصيانة إجراء قبل وفصله التيار بقطع قم•
.يدوية كهربائية أدوات استخدام أو اللحام بعملية تقوم أن قبل انفجار وقوع خطر وجود عدم من تأكد•

العمل أثناء الوقائية الإجراءات
:به يتعلق عمل أي إجراء أو المنتج مع التعامل عند التالية الأمان بإجراءات التزم
.أبدًا بمفردك تعمل لا•
.اليدين لحماية وقفازات الواقية الملابس ارتداء على دومًا احرص•
.المعلقة الأحمال عن ابتعد•
.له المخصص الرفع جهاز باستخدام المنتج برفع دومًا قم•
.المستوى في الآلي التحكم مع المنتج استخدام حالة في المفاجئ التشغيل بدء لخطر انتبه•
.قويًا يكون قد الذي التشغيل بدء ارتجاج من انتبه•
.المضخة تفكيك بعد الماء في المكونات اغسل•

والعينين الجلد غسل
:جلدك أو لعينيك خطرة سوائل أو كيميائية مواد ملامسة عند بالتالي قم

...إذن...لغسل بحاجة كنت إذا
.أصابعك باستخدام بقوة جفنيك بمباعدة قم.1العينين

.دقيقة 15 عن تقل لا لمدة جارية مياه أو للعين بغسيل عينيك اشطف.2
.طبية رعاية على الحصول حاول.3

)تابع (والأمان المقدمة
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...إذن...لغسل بحاجة كنت إذا
.الملوثة الملابس بخلع قم.1الجلد

.واحدة دقيقة عن تقل لا لمدة والماء بالصابون الجلد غسل.2
.ذلك الأمر اقتضى إذا طبية عناية اطلب.3

متفجرة تكون أن يحتمل التي الأماكن في Ex من المعتمدة للمنتجات الأمان قوانين
ATEX وصف

مع ATEX تتعامل. أوروبا في تركيبها يتم التي الكهربائية وغير الكهربائية للمعدات إجبارية مواصفات هي ATEX توجيهات
متطلبات صلة تقتصر لا. الأماكن تلك في المستخدمة الواقية والنظم المعدات ومعايير متفجرة تكون أن يحتمل التي الأماكن في التحكم

ATEX متفجرًا يكون أن يحتمل مكان أي في تركيبها يتم التي المعدات على الإرشادات هذه تطبيق يمكنك. أوروبا على.

العامة الإرشادات
نطاقها في استخدامها عند مثلاً الحال هو كما منها، المقصود الاستخدام نطاق في المضخة تشغيل عند إلا يتم لا ATEX تَوافق

المتوافقة المضخات صيانة أو تركيب عند. المعتمدين ITT ممثلي أحد بموافقة إلا الخدمة ظروف تتغير ألا يجب. المعنية الهيدروليكي
:التالية الإرشادات اتبع ،ATEX مع

).IEC/EN 60079–14 (بها المعمول والمعايير للتوجيه طبقًا ATEX من المعتمَدة المعدات تركيب على دومًا احرص•
/ANSI للكهرباء، الوطني الكود في خطرة أماكن بأنها المصنفة الأماكن في FM من معتمدة منتجات بتركيب تقم لا•

NFPA2005.

:تحذير
يتمدد أن الممكن ومن. الطرق بهذه الالتزام ويتعين. الوحدات لتفكيك المقبولة الطرق بوضوح والصيانة والتشغيل التركيب أدلة تحدد
للحرارة بها الخاصة الحجز أجهزة أو المراوح أو الدفاعات تعرض لا. شديدة وإصابة مروع انفجار إلى ويؤدي المحتجز السائل
.فكها على للمساعدة مطلقا

قبل ITT ممثلي بأحد فاتصل تعديلاً، تتطلب المعدة كانت إذا أو المقصود الاستخدام أو المتطلبات بهذه تتعلق أسئلة أي لديك كانت إذا
.المتابعة

العاملين متطلبات
.معتمدين وغير مدربين غير أشخاص بها يقوم أعمال عن مسئولية أي ITT تنكر
التي الأماكن في) Ex-approved (المتفجرة البيئات في للاستخدام المعتمدة المنتجات على بالعاملين المتعلقة المتطلبات يلي فيما

:متفجرة تكون أن يحتمل
معينة قواعد تسري. المنتج على تتم التي الأعمال بكل ITT من معتمدون ميكانيكا وفنيو معتمدون كهرباء فنيو يقوم أن يجب•

.متفجرة تكون أن يحتمل التي الأماكن في تتم التي التركيبات على
أو/و للغاز والفيزيائية الكيميائية والخصائص الكهربائي التيار عن الناجمة بالمخاطر علم على المستخدمين كل يكون أن يجب•

.الخطرة المناطق في الموجودين البخار
/IEC (الدولية أو الوطنية المعايير مع بالتوافق المتفجرة البيئات في للاستخدام المعتمدة المنتجات صيانة عملية تكون أن يجب•

EN 60079-17.(

معه والتعامل بالمنتج المتعلقة المتطلبات
الأماكن في) Ex-approved (المتفجرة البيئات في للاستخدام المعتمدة للمنتجات معه والتعامل بالمنتج المتعلقة المتطلبات يلي فيما
:متفجرة تكون أن يحتمل التي
.البيانات لوحات على المبينة المعتمدة الموتور بيانات مع بالتوافق إلا المضخة تستخدم لا•
.العادي التشغيل أثناء جاف وهو مطلقًا) Ex-approved (المتفجرة البيئات في للاستخدام المعتمد المنتج تشغيل يتم ألا يجب•

.المصنفة المنطقة خارج إلا به مسموح غير والفحص الخدمة أثناء الجاف على فالتشغيل
.الصحيح النحو على تحضيرها بدون المضخة بتشغيل أبدًا تقم لا•
على يحصلا أن يمكن لا بحيث التحكم، ودائرة الطاقة مصدر عن التحكم ولوحة المنتج عزل من تأكد المنتج، في العمل بدء قبل•

.الطاقة
.متفجرًا يكون أن يحتمل غاز به مكان في يكون عندما أو بالطاقة توصيله أثناء المنتج تفتح لا•
.المنتج اعتماد لتصنيف طبقًا حماية بدائرة متصلة الحراري التلامس مفاتيح أن من تأكد•
.0 المنطقة في التركيب حالة في المستوى منظم خلال من المستوى في للتحكم الآلي للنظام الضرورية الآمنة الدوائر•
.المنتج ومواصفات الاعتماد لرسم وفقًا المثبتات خضوع إجهاد يكون أن يجب•

)تابع (والأمان المقدمة
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:صحيح نحو على المعدات صيانة من تأكد•
.النهائية السائل حرارة ودرجة المضخة مكونات راقب•
.صحيح بشكل المحمل تزييت على حافظ•

.المعتمدين ITT ممثلي أحد بموافقة إلا الجهاز بتعديل تقم لا•
.المعتمدين ITT ممثلي أحد يقدمها التي الأجزاء إلا تستخدم لا•

المراقبة أجهزة
:الحصر لا المثال سبيل على التالية الأجهزة الحالة مراقبة أجهزة تشمل. الحالة مراقبة أجهزة استخدم الأمان، من لمزيدٍ
الضغط مقاييس•
الضخ مقاييس•
المستوى مؤشرات•
الموتور حمل قياس أجهزة•
الحرارة درجة مستشعرات•
المحمل مراقبة شاشات•
التسرب كشف أجهزة•
PumpSmart المضخة تشغيل بدء في التحكم نظام•

)تابع (والأمان المقدمة
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والتخزين النقل
الوحدة استلام

.الاستلام عند مفقودة عناصر أو تلف وجود عدم من للتأكد التغليف علبة بمعاينة قم.1
.الشحن تكاليف وفاتورة الاستلام وصل على مفقودة عناصر أو تلف أي سجل.2
.معطلاً شيء أي كان إذا الشحن شركة حق في شكوى قدم.3

الوحدة تغليف فك
.الوحدة عن التغليف مواد بإزالة قم.1

.المحلية للوائح وفقًا التغليف مواد كافة من تخلص
.مفقودة أو تالفة أجزاء أية وجود عدم من للتأكد الوحدة بفحص قم.2
.سليم غير شيء أي وجود حالة في بك الخاص ITT بممثل اتصل.3

المضخة مع التعامل

:تحذير
.بالممتلكات التلف إلحاق أو وإصابتهم الأشخاص فوق سقوطها أو المضخة تمايل إمكانية عدم من تأكد•
الصدمات، لأحمال تعرضها أو المضخة تسقط لا. الخزفي السلكون من كربون أو كربونية مكونات المضخات هذه تستخدم قد•

.الداخلية الخزفية المكونات تلف في هذا يتسبب أن يمكن حيث

عدم يؤدي أن يمكن. بالأعلى المضخة ووحدة النقل منصة لتحريك كافية بقدرة علوية رافعة أو شوكي بمرفاع عربة استخدم: ملاحظة
.المعدة تلف إلى بهذا القيام

الرفع وسائل

:تحذير
إصابة إلى السليم بالشكل المعدة هذه ودعم رفع عدم يؤدي أن ويمكن. الوزن ثقيلة تكون ومكوناتها المجمعة الضخ وحدات•

واستخدام واختيار تقنين يجب. الغرض لهذا خصيصًا المحددة الرفع نقاط من فقط المعدة ارفع. بالمعدة تلف أو/و جسيمة جسدية
.بالكامل رفعه يتم الذي للحمل والمباعدات الرفع وحبال العراوي ذات المسامير مثل الرفع، أجهزة

أحذية بارتداء وقم الملائمة الرفع وسائل استخدم. الوزن ثقيلة والمكونات الوحدة تكون أن الممكن من. للسحق التعرض خطر•
.الوقت طول فولاذية مقدمة ذات

.العمود بأطراف الرفع أحبال تربط لا•

ثم. الحوض إلى الوحدة أخفض ثم رأسي، وضع إلى بالكامل المضخة رفع أجل من مناسبة رفع وحبال المزودة الرفع عراوى استخدم
موصل بطاقة خط استخدم. المحدد الموضع إلى الموتور رفع أجل من مناسب وحبل الموتور على الموجودة الرفع عراوى استخدم
.المضخة تأرجح منع أجل من الغلاف بطرف

والتخزين النقل
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أمثلة

الرفع عراوي باستخدام مناسب بشكل موتور رفع على مثال: 1 شكل
الرفع حبل باستخدام المناسبة الرفع وسيلة على مثال: 2 شكل

المضخة تخزين متطلبات
المتطلبات

يتم عندما التخزين فترة في المضخة تعتبر. التخزين أثناء المنتظمة والصيانة للتخزين ملائمًا تحضيرًا الرأسية المضخات تتطلب
.التركيب انتظار في وبقائها العمل لموقع تسليمها
.للمعدة المصنعة بالجهة اتصل والمحركات، التروس ورؤوس المواتير لتخزين الخاصة المتطلبات على للتعرف

للتخزين التحضير
الصحيح التحضيرالحالة
.المنطقة تمهيد•)يُفضّل (داخلية تخزين منطقة

.المنطقة تنظيف•
.مياه أي بدون عليها والحفاظ المنطقة في مياه أي تصريف•

التخزين توفر عدم عند (خارجية تخزين منطقة
)الداخلي

.الداخلية التخزين متطلبات بكل التزم•
المقاومة المشمعة الأقمشة أو الأغطية مثل للطقس، مقاومة أغطية استخدم•

.للاشتعال
.الأقصى الحد إلى الهواء ودوران الصرف من تزيد بطريقة الأغطية ضع•
.الرياح بسبب التلف من المضخة لحماية الأغطية اربط•

أعلى بأرتفاع دعائم أو النقالة المنصات أو استواء خشبان على المضخة ضع•المكونات وأجزاء المضخات وضع
.الهواء دوران أجل من الأرض سطح عن) سم 15 (بوصة 6 من

الصيانة أو/و المعاينة لإجراء الوصول بسهولة للسماح الأجزاء بترتيب قم•
.زائد جهد بدون

الكامل الوزن تتحمل الصناديق أو الحاويات أو الحمالات أن من تأكد•المكونات قطع أو المضخات تكديس
.تشوه حدوث لتفادي القطع أو للمضخات

.بسهولة رؤيتها يمكن تعريف علامات وجود على احرص•
.الداخلي للوصول بإزالته تقوم غطاء أي تركيب بإعادة الفور على قم•

الساعة عقارب اتجاه عكس في الطاس مجموعة وعمود المضخة بتدوير قم•الطاس مجموعة وعمود المضخة دوران
.الأقل على شهر كل واحدة مرة

منخفض أو مرتفع جانبي وضع في أو متقدم وضع في العمود ترك تجنب•
.جدًا كبيرة بدرجة

.بحرية العمود دوران من تأكد•

)تابع (والتخزين النقل
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الصحيح التحضيرالحالة
درجة 6 (فهرنهايت درجة 10 بمقدار منتظمة حرارة درجة على حافظ•بها التحكم يمكن تخزين منشآت

.الندى نقطة فوق أعلى أو) مئوية
%.50 من أقل بمعدل النسبية الرطوبة على حافظ•
على وجودها عدم من أو الأتربة من جدًا ضئيل قدر هناك أن من تأكد•

.الإطلاق
تتميز (بها التحكم يمكن لا تخزين منشآت
أو/و أعلى ورطوبة منتظمة غير حرارة بدرجات
)متربة أجواء

.الواقيات جميع سلامة من للتأكد دورية بصورة المضخة افحص•
بشريط بشفة المزودة الأنابيب وأغطية الأنابيب لولبات كل تسرب بمنع قم•

.للتسرب مانع

منتظمة بصورة المضخة تشغيل عدم أثناء
المثال، سبيل على الموسمي التشغيل إيقاف مثل طويلة، زمنية لمدة منتظمة بصورة تشغيلها يتم أن دون ولكن المضخة تركيب تم إذا
.أمكن إذا أسبوعين، كل الأقل على دقيقة 15 لمدة بتشغيلها فقم

طويلة لفترة للتخزين المضخة تحضير
:التالي والإجراء المضخة تخزين متطلبات اتباع عليك يجب أشهر، ستة تتجاوز التي التخزين لفترات بالنسبة

طلاء إعادة أو للصدأ مقاوم بزيت الأنابيب بملء تقوم أن وإما التسرب، مانع تنظيف وأنابيب بالزيت التزييت أنابيب بمعاينة قم.1
.التآكل لمنع دورية بصورة الأنابيب

من بالقرب البخار تكوين مانع حبيبات من) كجم 2.3 (رطل 5.0 أو للرطوبة ممتص مجفف من) كجم 4.5 (رطل 10 ضع.2
.المضخة مركز

.التفريغ بكوع الفوهة ربط وأحكم التفريغ فوهة في إضافيًا) كجم 0.5 (واحدًا رطلاً فضع مجمعة، المضخة كانت إذا.3
.المضخة محيط من بالقرب رطوبة مؤشر بتركيب قم.4
.بشريط ربطه وأحكم الأقل على) مم 0.15 (مل 6.0 بسمك إيثيلين البولي من أسود بلاستيكي بغطاء المضخة بتغطية قم.5
.القطر في) مم 12.0 (بوصة 0.5 صغيرة تهوية فتحة وفر.6
.للعناصر المباشر التعرض من المضخة لحماية تخزين مكان أو سقف بتوفير قم.7

)تابع (والتخزين النقل
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المنتج وصف
عام وصف

المنتج وصف
.مغمور محامل بحوض رأسية معالجة مضخة هي 3171 المضخة
مع متطابقة محامل S/ST المجموعة تتضمن. هيدروليكي قياس 17 بـ الثلاثة المحامل هياكل على تصميمه في الطراز هذا يستند

مع. القدرة لطرف بالنسبة شيء كل M/MT مجموعة تتطابق. STو S للمجموعة قليلاً الدفاعة طرف على الموجود العمود اختلاف
يوجد. حجمًا أكبر عمود لتقبل معدلة MT المجموعة أن عدا ما ،S المجموعة مع مشترك MT للمجموعة السائل فطرف ذلك،

.S/ST المجموعة مع مشتركان MT للمجموعة حجمان
من واحد خيار لها مضخة كل أن لاحظ. التدوير لوحدة حجم مجموعة لكل المتوفرة الهيدروليكية الأحجام عدد الجدول هذا يوضح
.مختلفة تركيبات أربعة عنه ينتج ما وهو مختلفين، تفريغ أنبوبي

الهيدروليكية الأحجام عددالتدوير وحدة حجم مجموعة

S/ST9

M/MT8

L2

العلبة
:التالية بالميزات العلبة تتميز
تماسي تفريغ•
ذاتية تهوية•
متكامل محامل مثبت على تحتوي•
.والمحمل الشفط وغطاء العمود علبة بين الدائم الترصيص ضمان أجل من بدقة مثقوبة•

الدفاعة
من الضرر وتجنب الجيد الثبيت ضمان اجل من الرأس هامي لولب طريق عن مكانها في ومثبتة بالعمود متصلة الدفاعة تكون

من خلفية ريش على الدفاعة تحتوي. ISO G6.3 لمعيار وفقًا) مفرد مسطح (الدوران متوازنة الدفاعات تكون. العكسي الدوران
.الصلبة الأجسام دخول ومنع المحوري الدفع خفض أجل

.الديناميكي للتوازن اللازمة الأبعاد بمتطلبات تفي لا المضخة هذه في الموجودة الدفاعة

مصفاة
بأحجام الفتحات تكون. المذكور الحوض عمق في السائل مستوى لخفض الأقصى الحد إلى للوصول مصممة المستوي المصفاة لوح

.المفتوحة الأنابيب في وجودها ينتشر التي الكبيرة الصلبة الأجسام دخول لمنع مناسبة

التفريغ كوع
دون الأنبوب بتغيير للسماح التفريغ بأنبوب ملولبة وصلة توجد. ممكنة فتحة أصغر في المضخة بتركيب ليسمح مصمم التفريغ كوع

.الحوض من الأنبوب إخراج

العمود أنبوب
للمحامل ثابت موحد مركز على والحفاظ الفعلية الموازاة ضمان أجل من آليًا تصنيعها يتم بشفة وصلات على العمود أنبوب يحتوي

.العمود مع

العمود
ومقوم ومصقول بدقة الأرض على مثبت العمود إن. الترصيص دقة ضمان أجل من واحدة قطعة من عمودًا القياسي التصميم يستخدم
.الأحجام لكل الحرجة السرعة من بكثير أقل العمود على القياسية المحامل أبعاد تحافظ. الأدنى للحد والميلان الاهتزاز على للإبقاء

المحامل
وهذا. والمبيت العمود بكتف المحمل تثبيت يتم. بالشحم تزييته يتم الصف مزدوج زاوي بتلامس كروي محمل هو الدفعي المحمل إن
المعايير مع يتفق بما بدقة آليًا معالجة التركيبات جميع. الشعاعية الأحمال وبعض الدفعية الأحمال كافة حمل إمكانية للمحمل يتيح

ظروف كل ظل في ممكنة مدة أطول لتعيش مصممة التركيبات. بالضغط تركيبها يتم بجلبة محامل هي الثابتة المحامل. الصناعية
.التشغيل

التسرب مانعات
:تسرب مانعات من أنواع ثلاثة على المضخة هذه تحتوي

المنتج وصف
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الوصفالتسرب مانع نوع

.الدفعي المحمل من والمياه الأوساخ لإزالة هذا التسرب مانع يُستخدمللعمود علوي ميكانيكي تسرب مانع

أي وتفادي الشحم احتواء أجل من الدفعي المحمل أسفل هذا التسرب مانع يُستخدمالسفلي الشحم تسرب مانع
.محتمل تلوث

إعادة خفض أجل من العلبة في الدفاعة خلف مباشرةً هذا التسرب مانع تركيب يتمالكربوني التفلون ®من علبة سدادة
لأقصى الهيدروليكية الكفاءة وزيادة حد لأدنى الحوض إلى أخرى مرة التدوير

.حد

الموتور سند
مع المضخة وعمود الموتور بين الصحيح الترصيص على الحفاظ أجل من بدقة آليًا ومعالجة مسبوكة تركيبة هي الموتور سنادات
-P سنادات تتوفر. قياسي بشكل C شكل على الهلالي السطح ذات الرأسية للمواتير مصممة الموتور سنلدات إن. الضبط من قليل

base ومحولات IEC الطلب عند.

الدوران اتجاه
.المضخة عمود إلى لأسفل تنظر عندما الساعة عقارب اتجاه في العمود يدور

الأسماء لوحة معلومات
للطلب هامة معلومات

.المحمل وهيكل العلبة على الأسماء لوحات توجد. المضخة حول معلومات توفر أسماء لوحة على مضخة كل تشتمل
.المضخة علبة على الأسماء لوحة توجد. المضخة حول معلومات توفر أسماء لوحة على مضخة كل تشتمل
.التفريغ رأس على الأسماء لوحة توجد. المضخة حول معلومات توفر أسماء لوحة على مضخة كل تشتمل
.الموتور ساند على الأسماء لوحة توجد. المضخة حول معلومات توفر أسماء لوحة على مضخة كل تشتمل
:التالية المضخة معلومات توفير عليك يجب غيار، قطع طلب عند
الطراز•
الحجم•
التسلسلي الرقم•
المطلوبة الغيار لقطع العناصر أرقام•

.الغيار قطع قائمة في العناصر أرقام على العثور يمكن
.العناصر أرقام لمعرف القطع قائمة انظر. المعلومات معظم على للحصول المضخة علبة على الموجودة الأسماء لوحة إلى ارجع

الأسماء لوحات أنواع
الوصفالأسماء لوحة
المضخة علبة

المضخة
.للمضخة الهيدروليكية الخصائص حول معلومات توفر

.بالبوصة للدفاعة الاسمي للقطر الأقصى الحد - الشفط x التفريغ: هي المضخة حجم حساب ومعادلة
)8-3×2: مثال(

.المستخدم التزييت نظام حول معلومات يوفرالمحمل هيكل
ATEXاسم لوحة على بك الخاصة المضخة وحدة تشتمل قد أمكن، إذا ATEX القاعدة لوح أو المضخة على مركبة

.المضخة بهذه الخاصة ATEX مواصفات حول معلومات الأسماء لوحة توفر. التفريغ رأس أو
IECExاسم لوحة على بك الخاصة المضخة وحدة تشتمل قد أمكن، إذا IECEx أو/و المضخة على مركبة التالية

.المضخة بهذه الخاصة IECEx مواصفات حول معلومات الأسماء لوحة توفر. القاعدة لوح

إنجليزية وحدات المضخة علبة على الموجودة الأسماء لوحة تستخدم

]IOM 8/09 3420 في 9 صفحة 1 للشكل نائب عنصر

)تابع (المنتج وصف
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الشرحالأسماء لوحة حقل
STD. NO.تعيين ANSI القياسي

MAT'L. CONST.المضخة منها المصنعة المادة
IMPLR. DIA.بالبوصة الدفاعة، قطر

MAX. DIA.بالبوصة الدفاعة، لقطر الأقصى الحد
MODELالمضخة طراز

SIZEالمضخة حجم
GPMالدقيقة في بالجالون للمضخة، المقدر الضخ

FT. HD.بالقدم المقدر، المضخة رأس
RPMالدقيقة في دورة المقدرة، المضخة سرعة

SER. NO.للمضخة التسلسلي الرقم
MAX. DSGN. PSI @ 100Fفهرنهايت درجة 100 حرارة درجة عند للضغط الأقصى الحد

المضخة لتصميم وفقًا

المضخة علبة على الموجودة الأسماء لوحة شرح: 1 جدول
الشرحالأسماء لوحة حقل

IMPLR. DIA.بالبوصة الدفاعة، قطر
MAX. DIA.بالبوصة الدفاعة، لقطر الأقصى الحد

GPMالدقيقة في بالجالون للمضخة، المقدر الضخ
FT HDبالقدم المقدر، المضخة رأس

RPMالدقيقة في دورة المقدرة، المضخة سرعة
MOD.المضخة طراز
SIZEالمضخة حجم

STD. NO.تعيين ANSI القياسي
ينطبق لا

MAT L.
CONST.

المضخة منها المصنعة المادة

SER. NO.للمضخة التسلسلي الرقم
MAX DSGN
PSI @ 100F

المضخة لتصميم وفقًا فهرنهايت درجة 100 حرارة درجة عند للضغط الأقصى الحد

الشرحالأسماء لوحة حقل
MODELالمضخة طراز

SIZEالمضخة حجم
GPMالدقيقة في بالجالون للمضخة، المقدر الضخ

HEAD-FTبالقدم المقدر، المضخة رأس
RPMالدقيقة في دورة المقدرة، المضخة سرعة

I.B. BRG.الداخلي المحمل محدد
HYDRO-PRESSمربعة بوصة لكل بالرطل فهرنهايت درجة 70 حرارة درجة عند الهيدروستاتيكي الضغط

O.B. BRG.الخارجي المحمل محدد
MAX. WORKING PRESSمربعة بوصة لكل بالرطل العمل لضغط الأقصى الحد

S/Nللمضخة التسلسلي الرقم
CONT./ITEM NO.العميل عنصر ورقم المضخة منها المصنعة المادة

)تابع (المنتج وصف
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الشرحالأسماء لوحة حقل
القطعة رقمالمؤشر

MODELالمضخة طراز
IMP. DIA.الدفاعة قطر

SIZEالمضخة حجم

مترية وحدات المضخة علبة على الموجودة الأسماء لوحة تستخدم

]IOM 8/09 3420 في 9 صفحة 2 للشكل نائب عنصر

الشرحالأسماء لوحة حقل
STD. NO.تعيين ANSI القياسي

MAT'L. CONST.المضخة منها المصنعة المادة
IMPLR. DIA.الدفاعة قطر

MAX. DIA.الدفاعة لقطر الأقصى الحد
MODELالمضخة طراز

SIZEالمضخة حجم
M3/HRالساعة في المكعب بالمتر المقدر، الدفاعة ضخ
M HD.بالمتر المقدر، المضخة رأس

RPMالدقيقة في دورة المقدرة، المضخة سرعة
SER. NO.للمضخة التسلسلي الرقم

MAX. DSGN KG/CM2 @ 20°Cوفقًا مئوية درجة 20 حرارة درجة عند للضغط الأقصى الحد
المضخة لتصميم

المضخة علبة على الموجودة الأسماء لوحة شرح: 2 جدول
الشرحالأسماء لوحة حقل

IMPLR. DIA.الدفاعة قطر
MAX. DIA.الدفاعة لقطر الأقصى الحد

M3/HRالساعة في المكعب بالمتر المقدر، الدفاعة ضخ
M HDبالمتر المقدر، المضخة رأس
RPMالدقيقة في دورة المقدرة، المضخة سرعة
MOD.المضخة طراز
SIZEالمضخة حجم

STD. NO.تعيين ANSI القياسي
ينطبق لا

MAT L. CONSTالمضخة منها المصنعة المادة
SER. NO.للمضخة التسلسلي الرقم

)تابع (المنتج وصف
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الشرحالأسماء لوحة حقل
MAX. DSGN KG/CM3 @

20°C
MAX. DSGN KG/CM2 @

20°C

مئوية درجة 20 حرارة درجة عند مكعب سم لكل جرام كيلو
مئوية درجة 20 حرارة درجة عند مربع سم لكل جرام كيلو

الشرحالأسماء لوحة حقل
MODELالمضخة طراز

SIZEالمضخة حجم
M3/HRالساعة في المكعب بالمتر المقدر، الدفاعة ضخ

HEAD-Mبالمتر المقدر، المضخة رأس
RPMالدقيقة في دورة المقدرة، المضخة سرعة

I.B. BRG.الداخلي المحمل محدد
HYDRO-PRESSمربع سم لكل جرام بالكيلو مئوية درجة 20 حرارة درجة عند الهيدروستاتيكي الضغط

O.B. BRG.الخارجي المحمل محدد
MAX. WORKING PRESSمربع سم لكل جرام بالكيلو العمل لضغط الأقصى الحد

S/Nللمضخة التسلسلي الرقم
CONT./ITEM NO.العميل عنصر ورقم المضخة منها المصنعة المادة

المضخة علبة على الأسماء لوحة

]IOM 11/04 3409 في 14 صفحة 1 للشكل نائب عنصر[

الشرحالأسماء لوحة حقل
المضخة حجمالحجم
المضخة نوعالنوع
للمضخة التسلسلي الرقمالتسلسلي الرقم

GPMالدقيقة في بالجالون للمضخة، المقدر الضخ
بالقدم المقدر، المضخة رأس)قدم (الرأس

RPMالدقيقة في دورة المقدرة، المضخة سرعة
للمضخة الطراز رقمالطراز رقم

Imp. Dia.الدفاعة قطر
بوصة/رطل الميداني، الهيدروليكي الاختبار ضغط أقصى حد

مربعة
الميداني الهيدروليكي الاختبار لضغط الأقصى الحد

أسماء لوحة على لوضعه للمضخة النهائي المستخدم يطلبه رقمالتعريف رقم
.بها يقوم التي التشغيل عمليات في المضخة لتعريف المضخة

المضخة صنع سنةالسنة

المحمل هيكل على الأسماء لوحة

المحمل هيكل على الموجودة الأسماء لوحة شرح: 3 جدول
الشرحالأسماء لوحة حقل

MOD.المضخة طراز
SIZEالمضخة حجم

SER. NO.للمضخة التسلسلي الرقم
LUBEشحم أو زيت التشحيم، زيت

)تابع (المنتج وصف
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التفريغ رأس أسماء لوحة

التفريغ رأس أسماء لوحة شرح: 4 جدول
الشرحالأسماء لوحة حقل

SERIAL NO.للمضخة التسلسلي الرقم
ITEM NO.بالعميل الخاص المضخة عنصر رقم
P.O. NO.بالعميل الخاص الشراء طلب رقم
MODELالمضخة طراز

SIZEالمضخة حجم
R.P.M.الدقيقة في دورة المقدرة، المضخة سرعة

ROTOR LIFTوالدفاعات المضخة لعمود المحوري الرفع
RATED FLOWساعة/3متر (دقيقة/جرام للمضخة، المقدر الضخ(
RATED HEADمتر (قدم المقدر، المضخة رأس(

M.A.W.P. DISCH.2 سم/كجم (مربعة بوصة/رطل به، المسموح العمل تفريغ لضغط الأقصى الحد(
M.A.W.P. SUCT.2 سم/كجم (مربعة بوصة/رطل به، المسموح العمل شفط لضغط الأقصى الحد(

DISCHARGE2 سم/كجم (مربعة بوصة/رطل التفريغ، لمنطقة الهيدروستاتيكي الاختبار ضغط(
SUCTION2 سم/كجم (مربعة بوصة/رطل الشفط، لمنطقة الهيدروستاتيكي الاختبار ضغط(

YEAR BUILTالمضخة تصنيع سنة
INSPECTED BYالجودة مراقبة تعريف ختم

الموتور سند على الأسماء لوحة

الأسماء لوحة شرح: 5 جدول
الشرحالأسماء لوحة حقل

MODELالمضخة طراز
SIZEالمضخة حجم
S/Nللمضخة التسلسلي الرقم

STD. DIM.القياسية الأبعاد
HYDRO PRESS. PSI @

100°F
نهايت فهر 100 درجة عند مربعة بوصة لكل الرطل في الهيدرولوجي الاختبار ضغط

FLOW GPMالدقيقة في بالجالون للمضخة، المقدر الضخ
R.P.M.الدقيقة في دورة المقدرة، المضخة سرعة

MAX. .DES. WORKING
PRESS., PSI @°F.

فهرنهايت درجة عند مربعة بوصة/رطل التصميم، عمل لضغط الأقصى الحد

HEAD FT.بالقدم المقدر، المضخة رأس
MAT'L.الصنع مواد

IMP. DIA.الدفاعة قطر
CONT./ITEM NO.العقد/العنصر رقم

MAX. DIA.الدفاعة لقطر الأقصى الحد

ATEX أسماء لوحة

)تابع (المنتج وصف
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الشرحالأسماء لوحة حقل
II2 المجموعة
2 الفئة2

G/Dوالأتربة الغاز وجود أثناء المضخة استخدام يمكن
T4الحرارة درجة فئة

الحرارة درجة فئات تعريفات: 6 جدول
السطح حرارة لدرجة الأقصى الحدالرمز

)المئوية (بالفهرنهايت بها المسموح
السطح حرارة لدرجة الأدنى الحد

)المئوية (بالفهرنهايت بها المسموح
T1842) 450(700) 372(
T2572) 300(530) 277(
T3392) 200(350) 177(
T4275) 135(235) 113(
T5212) 100(متاح غير الخيار
T6185) 85(متاح غير الخيار

فلا متوافقة، تكن لم إذا. الجهاز لتركيب تخطط حيث المحددة البيئة مع متوافقة المضخة على الرموز تصنيفات أن من تأكد: ملاحظة
.المتابعة قبل ITT بممثل واتصل المعدة بتشغيل تقم

بها المسموح الحرارة درجات
بها المسموح الحرارة درجات

بها المسموح القصوى السائل حرارة درجةبها المسموح القصوى السطح حرارة درجةالرمز
T1842 مئوية درجة 372 (فهرنهايت درجة 700)مئوية درجة 450 (فهرنهايت درجة(
T2572 مئوية درجة 277 (فهرنهايت درجة 530)مئوية درجة 300 (فهرنهايت درجة(
T3392 مئوية درجة 177 (فهرنهايت درجة 350)مئوية درجة 200 (فهرنهايت درجة(
T4275 مئوية درجة 113 (فهرنهايت درجة 235)مئوية درجة 135 (فهرنهايت درجة(
T5212 متاح غير الخيار)مئوية درجة 100 (فهرنهايت درجة
T6185 متاح غير الخيار)مئوية درجة 85 (فهرنهايت درجة

:ملاحظة
كذلك، الأمر يكن لم إذا. فيها المعدة تركيب تعتزم التي المعينة المنطقة مع متوافقًا المعدة على المميز الرمز تصنيف يكون أن يجب

.المتابعة قبل ITT بممثل فاتصل

)تابع (المنتج وصف
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التركيب
التركيب قبل ما

وقائية إجراءات

:تحذير
.ملائم نحو على معتمدًا الموتور يكون أن من تأكد متفجرة، تكون أن يحتمل بيئة في التركيب عند•
معدات وأي والمشغل المضخة معدات على هذا ينطبق). تأريضها (أرضي بطرف الكهربائية المعدات كل توصيل عليك يجب•

.صحيحة بصورة توصيله من للتحقق) التأريض (الأرضي السلك توصيل اختبر. مراقبة

أو بالأجهزة تلف حدوث إلى بهذا القيام عدم يؤدي قد. المناسب التركيب لضمان بالإشراف معتمد ITT ممثل بقيام يوصى: ملاحظة
.الأداء في انخفاض

المضخة معاينة
.والعلبة الرئيسي العمود في الموجودة التهوية ثقوب من البلاستيكية الشحن سدادات بإزالة قم.1

A

•"A "السدادات موقع تمثل
.الشحن حاويات من المعدات كل بإزالة قم.2
.واردًا كان إذا الاختياري، التجويف غطاء وجانبي الساند اللوح من السفلي للجانب شامل بتنظيف قم.3
.آليًا المعالجة الأسطح على من شحوم أي بإزالة قم.4

المضخة موقع لتعيين إرشادات

:تحذير
جسدية إصابة إلى السليم بالشكل المعدة هذه ودعم رفع عدم يؤدي أن ويمكن. الوزن ثقيلة تكون ومكوناتها المجمعة الضخ وحدات
الرفع، أجهزة واستخدام واختيار تقنين يجب. الغرض لهذا خصيصًا المحددة الرفع نقاط من فقط المعدة ارفع. بالمعدة تلف أو/و جسيمة
.بالكامل رفعه يتم الذي للحمل والمباعدات الرفع وحبال العراوي ذات المسامير مثل

التركيب
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التعليق/التفسيرالإرشاد

.والخدمة والصيانة والمعاينة التهوية إجراء تيسير على هذا يعمل.كافية بالمضخة المحيطة المساحة أن من تأكد

مرفاع، أو رافعة مثل رفع، معدة استخدام إلى احتجت إذا
.المضخة أعلى كافية مساحة وجود من فتأكد

.الصحيح الوجه على الرفع معدة استخدام من ييسر فهذا

والماء الطقس عوامل عن الناجم التلف من الوحدة بحماية قم
الحرارة درجات أو الفيضان أو المطر إلى يرجع قد والذي
.الانخفاض شديدة

.آخر شيئًا تحديد يتم لم ما للتطبيق قابل هذا

يكن لم ما المغلقة الأنظمة في المعدة وتشغيل بتركيب تقم لا
.مناسبة أحجام ذات تحكم وأجهزة أمان بأجهزة مجهزًا النظام

:المقبولة الأجهزة
الضغط تخفيف صمامات•
الانضغاط خزانات•
الضغط في تحكم عناصر•
الحرارة درجة في تحكم عناصر•
الضخ في تحكم عناصر•
المهندس فاستشر الأجهزة، هذه على يحتوي لا النظام كان إذا

.المضخة تشغيل قبل المسؤول المعماري المهندس أو الاستشاري

غير اهتزاز أو ضوضاء حدوث احتمال الاعتبار بعين خذ
.فيهما مرغوب

أرضية هو والاهتزاز الضوضاء لامتصاص للمضخة موقع أفضل
.تحتية صخرية بتربة خرسانية

الخرساني الأساس متطلبات
المتطلبات

:المضخة أساس تحضير عند المتطلبات بهذه الإيفاء من تأكد
.اهتزاز أي امتصاص على القدرة للأساس يكون أن يجب•
.الضخ لوحدة وصلب دائم سند تكوين على قادرًا الأساس يكون أن يجب•
.المضخة عبر يمر الذي السائل وزن إلى بالإضافة والمشغل، للمضخة الكامل الوزن لسند الكافية بالقوة الأساس يتميز أن يجب•
.البئر من جزء وأي المضخة أطراف بين) مم 12.7 (بوصة 0.5 الأقل على فارغة مساحة هناك تكون أن يجب•

النموذجي التركيب
:التالية بالخصائص المثالي التركيب يتميز أن يجب
الخرسانة في المركب المسمار قطر حجم من ونصف مرتان أكبر بحجم أنبوبية بجلبات مزودة مسامير•
مناسب بحجم•
.الرسم مثال في الواردة للأبعاد وفقًا وضعه يتم•
شفة في الموجودة الفتحات مع الأساس لمسامير النهائي الموضع ترصيص لإتاحة الأنبوبية الجلبات داخل كافية مساحة توفير•

الفرعية القاعدة

1
2
3

4

5

6

سداسية صامولة.1
جلبة.2
الساند اللوح.3
)مم 12.5 (بوصة 0.5 بقطر تثبيت مسمار.4

)تابع (التركيب
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الخطافي المسمار جلبة.5
)العميل بواسطة (الأساس.6

نموذجي لتركيب مثال: 3 شكل

الساند اللوح تركيب
.التجويف غطاء مع الساند اللوح تركيب

)الموتور بدون (المضخة وتركيب تجميع عليك فيجب التركيب، عملية أثناء التجويف لغطاء السفلي الجزء إلى الوصول تعذر إذا
مستقيمة المضخة بقاء ضمان أجل من تام باستواء التجويف غطاء تركيب عليك يجب. واحدة كوحدة التجويف وغطاء الساند واللوح
.تركيبها عند وللأسفل للاعلى
وغطاء التجويف غطاء/الساند اللوح بين بجوانات ومزودة آليًا معالجة تركيبات على للبخار المقاوم الاختياري الملحق يحتوي

في لتثبيته بالمسامير التجويف غطاء اربط. الانبعاثات أداء فعالية ضمان أجل من الجوانات هذه تركيب عليك يجب. الأساس/التجويف
.للهواء المسرب غير الإغلاق إحكام ضمان أجل من آليًا معالج بسطح معدني منفرد لوح

.الأساس مسامير على بحرص التجويف غطاء أخفض.1
.الأسافين أو الضبط رقائق باستخدام الاتجاهات كل في التجويف غطاء استواء ضبط أجل من الإمكان قدر طويلة ذراع استخدم.2
.الضرورة عند الضبط وأعد المستوى من تحقق. يدويًا التثبيت مسامير اربط.3
.التجويف غطاء تشوه تفادي أجل من نجمي بنمط التثبيت مسامير كل اربط.4
.التجويف غطاء على بحرص الساند واللوح المضخة فاخفض السفلي، الجانب إلى الوصول بالإمكان كان إذا.5
.يدويًا واربطها المسامير كل بتركيب قم.6
.الضرورة عند الضبط وأعد الساند اللوح على المستوى من تحقق.7
.الساند اللوح تشوه تفادي أجل من نجمي بنمط المسامير كل اربط.8

.التجويف غطاء بدون الساند اللوح تركيب
.الأساس مسامير على بحرص الساند واللوح المضخة أنزل.1
.والأسافين الضبط رقائق باستخدام الاتجاهات كل في الساند اللوح مستوى اضبط.2
:الهواء من خالي محكم تسرب مانع لديك أن من التأكد أجل من الإجراءات هذه بأحد فقم البخار، مقاومة خيار تستخدم كنت إذا.3

الإجراءالساند اللوح نوع
معالج سطح له معدني منفرد لوح في بمسمار بتثيبته الساند اللوح اربط. الشفتين بين المرفق الجوان أدخلقياسي

.آليًا
الجوان مادة استخدم. الخزان على المزدوجة الشفة استواء من تأكد. الشفتين بين المرفق الجوان بتركيب قمالخزان شفة

.التعديلات من القليل إجراء أجل من الشفتين بين

البخار مقاومة بخيار المزود القياسي الساند للوح مخطط: 4 شكل
.الضرورة عند الضبط وأعد المستوى من تحقق. يدويًا التثبيت مسامير اربط.4
.الساند اللوح تشوه تفادي أجل من نجمي بنمط التثبيت مسامير كل اربط.5

)تابع (التركيب
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الأنابيب فحص قوائم
العامة الأنابيب فحص قائمة
وقائية إجراءات

:تنبيه
على خطيرًا إجهادًا ذلك يفرض قد. شفة بها التي المضخة وصلات على مكانها إلى الأنابيب سحب في القوة باستخدام أبدًا تقم لا•

يؤدي مما المضخة، عمل على عكسيًا الأنابيب إجهاد يؤثر. والمشغل المضخة بين ترصيص سوء حدوث في ويتسبب الوحدة
.بالمعدة وتلف جسدية إصابة إلى

الإجراء هذا يؤدي أن يمكن. الشفط جانب من الضخ بخفض أبدًا تقم لا. التفريغ خط في التنظيم صمام بواسطة السعة بتغيير قم•
.للتلف المعدات وتعرض متوقعة غير حرارة وتوليد الأداء خفض إلى

الفحص قائمة

الفحص تمالتعليق/التفسيرالفحص

منفصل بشكل الأنابيب كل دعم من تحقق
شفة مع طبيعي بشكل اصطفافها ومن

.المضخة

:التالي حدوث منع على هذا يساعد
المضخة على الإجهاد•
التدوير ووحدة المضخة بين الترصيص سوء•
والقارنة المضخة محامل على بلى•
الإدارة وأعمدة التسرب وموانع المضخة محامل على بلى•

.الاحتكاك عن الناجم الفقد من الحد على الأمر هذا يساعد.ممكن طول بأقصر الأنابيب اجعل

الضرورية التجهيزات استخدام من تأكد
.فقط

.الاحتكاك عن الناجم الفقد من الحد على الأمر هذا يساعد

بعد إلا بالمضخة الأنابيب بتوصيل تقم لا
:أن
القاعدة أو القاعدة لوح ملاط يتصلب•

.التحتية
المضخة تثبيت مسامير ربط يتم•

.والمشغل

—

وتجهيزات وصلات كل خلو من تحقق
.الهواء من الأنابيب

أثناء تسرب حدوث أو الأنابيب نظام إلى الهواء دخول دون هذا يحول
.التشغيل

سوائل مع تتعامل المضخة كانت إذا
تتيح الأنابيب أن من فتأكد للتآكل، مسببة
بفك تقوم أن قبل السائل إخراج إمكانية لك

.المضخة

—

ذات سوائل مع تتعامل المضخة كانت إذا
تركيب من فتأكد مرتفعة، حرارة درجات
.صحيح بشكل التمديد ووصلات حلقات

الخطي التمدد عن الناجم الترصيص سوء منع على الأمر هذا يساعد
.للأنابيب

الأنابيب مكونات كل نظافة من تأكد
وتفرعات والتركيبات والصمامات
.التجميع قبل المضخة

—

العزل صمامات تركيب من تأكد
.التفريغ خط في الإرجاع عدم وصمامات

هذا يسمح. والمضخة العزل صمام بين الإرجاع عدم صمام ضع
الضخ لتنظيم مطلوب العزل صمام. الإرجاع عدم صمام بمعاينة
حدوث دون الإرجاع عدم صمام يحول. وصيانتها المضخة ولمعاينة

المضخة عبر العكسي الضخ بسبب التسرب بمانع أو بالمضخة تلف
.المشغل تشغيل إيقاف عند

المفاجئة والتدفقات المائي الطرق من المضخة حماية على هذا يعمل.الصدمات لتخفيف أجهزة استخدم
.النظام في السريع الإغلاق صمامات تركيب حالة في

)تابع (التركيب
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المضخة لشفات الترصيص معايير

المعاييرالنوع

).مم 0.8 (بوصة 0.03 ±يبلغ الشفة جوان سمكمحوري

/مم 0.8 إلى مم/مم 0.025 (بوصة/بوصة 0.03 إلى بوصة/بوصة 0.001 نطاق في لتكون الشفة بترصيص قمالتوازي على
.الشفة قطر من) مم

.بسهولة يدويًا الشفة مسامير تركيب يمكنكالمركز اتحاد

الطرد وأنبوب الخارجي الخزان وتركيبة الجاف للتجويف الاختيارية بالاستعمالات الخاصة الشفط أنابيب
الفحص قائمة

الفحص تمالتعليق/التفسيرالفحص

:الإمكان عند التالية بالإجراءات قم.المضخة في كوع بتركيب قم
.طويل قطر بنصف أكواع استخدم•
.الشفط خط عن أبعد لمسافة الكوع بتحريك قم•
.اللازمة غير الأكواع من تخلص•

الشفط خط من أكبر بقطر الشفط أنابيب أن من تأكد
.بالمضخة

—

من أكثر تشغيل عند منفصلة شفط خطوط بتركيب قم
.التزويد مصدر نفس من واحدة مضخة

—

جيوب أي على الشفط أنابيب احتواء عدم من تأكد
.هوائية

—

—.المضخة تجاه للأعلى الشفط أنابيب ميل من تأكد

—.الوصلات كل إحكام من تأكد

اسمح الجاف، والتجويف الخارجي الخزان تركيبة لاستعمالات.المضخة لتحضير طريقة وفر
من أعلى بالارتفاع التجويف أو الخزان داخل السائل لمستوى
.العلبة مستوى

تشغيل بدء قبل العلبة بغمر قم الطرد، أنبوب استعمالات في
.المضخة

والتجويف الخارجي الخزان تركيبة لاستعمالات
على الشفط خط في عزل صمام بتركيب قم الجاف،
خط من الأقل على الأنبوب قطر ضعف تعادل مسافة
.الشفط

يجب. وصيانتها المضخة معاينة أجل من الخط بغلق هذا يسمح
.التشغيل أثناء بالكامل مفتوحًا العزل صمام يبقى أن

الشفط أنبوب إلى المدخل على الحفاظ من تاكد
.الحر السائل سطح أدنى كافي بقدر مغمورًا

.الهواء وسحب الدوامات حدوث دون هذا يحول

من تأكد الخارجي، الخزان تركيبة لاستعمال بالنسبة
.العمود مجموعة تركيب

السفلية الجلبات عبر القادم للسائل العمود مجموعة تسمح
السطخ عند الوصلة عبر والرجوع العمود عبر للأعلى بالضخ
.الخزان إلى عائدًا للعمود العلوي

عائدًا المضخة لعمود العلوي السطح عند الأنبوب بتوصيل قم
المحمل دخول من السائل منع اجل من المصدر خزان إلى

.الدفعي

البخار خطوط
وقائية إجراءات

.العالي الضغط ذو السائل أو الهواء مع التعامل عند بالأمان الخاصة الملائمة الوقائية الإجراءات استخدم: تحذير

)تابع (التركيب
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الفحص قائمة

الفحص تمالتعليق/التفسيرالفحص

تعرف المضخة، بتركيب تقوم أن قبل
.البخار خطوط موقع على جيدًا

.الساند اللوح أعلى وصلات ثلاث توجد
للبخار وصلتان•
التكثيف لرجوع واحدة وصلة•
.التفريغ وأغلفة للعمود العلوية بالأسطح البخار وصلات توصيل يتم

من استخدامها يجب التي الطريقة حدد
.البخار خطوط توصيل أجل

:البخار خطوط توصيل أجل من استخدامهما يمكنك طريقتان توجد
الطريقة (للبخار كمدخل الأنابيب خطي من كل استخدام يمكنك•

).المفضلة
يتم حين في للبخار، كمدخل واحد بخار خط استخدام يمكنك•

.الإضافية للمضخات تغذية كمنفذ الآخر البخار خط استخدام
من لأنه القصوى، الضرورة عند إلا الطريقة هذه تستخدم لا

.اللاحقة المضخات في البخار في التحكم الصعب

افحص المضخة، بتركيب تقوم أن قبل
.تسريبات وجود عن للكشف التركيبات
بضغط ماء أو مضغوط هواء استخدم
.عالي

/رطل 100 عند للأغلفة هيدروليكي اختبار بإجراء المصنع يقوم
التركيبات تصبح أن الممكن فمن ذلك، مع. الشحن قبل مربعة بوصة
.النقل عملية أثناء محكمة غير
صابوني محلول فاستخدم التسريبات، عن للكشف العواء استخدمت إذا
.الهواء فقاعات عن الكشف أجل من وصلة كل عند

بوصة/رطل 35 عند للبخار مصدرًا وفر
149 (فهرنهايت درجة 300و مربعة
).مئوية درجة

من أعلى بضغط بخار تتطلب النموذجية الأحوال من الأقل الأحوال
.الصحيحة الحرارة درجة على الحفاظ أجل

الحرارة درجة إلى المضخة تصل أن بعد
مؤقتًا الوحدة بإغلاق قم الأولى، للمرة
.الدفاعة خلوص ضبط وأعد

".التشغيل "فصل في الدفاعة خلوص تعيين إلى ارجع

النهائية الأنابيب فحص قائمة
الفحص تمالتعليق/التفسيرالفحص

أن يمكن احتكاك وجود عدم من تأكد. باليد العمود بتدوير قم.بسلاسة العمود دوران من تحقق
.مفرط بشكل الشرر أو الحرارة توليد زيادة إلى يؤدي

عدم من للتأكد الترصيص من أخرى مرة تحقق
.الترصيص في خطأ أي في الأنابيب إجهاد تسبب

وضع تصحيح فعليك الأنابيب، على إجهاد وجود حالة في
.الأنابيب

الحشو صندوق تركيب
تحريك عليك يجب ،)مئوية درجة 82 (فهرنهايت درجة 180 الحرارة درجات تتجاوز فعندما لذا. لحام بدون مصممة المضخة هذه

حول الهواء يدور أن بعدئذ يمكن. العلوي الحشو صندوق إضافة طريق عن المضخة في الحرارة مصدر عن بعيدًا الدفعي المحمل
.باردًا عليه الحفاظ أجل من المحمل

)تابع (التركيب
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.المراقبة خاضعة مواد مع المضخة تعامل عند الأبخرة انبعاثات من للتقليل أيضًا العلوي الحشو صندوق يُستخدم كما

2

3

6

9
8

7

5

4

1

الموتور سند.1
العلوي الحشو صندوق.2
جوان.3
التفريغ أنبوب.4
الساند اللوح.5
جوان.6
)مم 76.2 (بوصة NPT 3 أنثى وصلة.7
التجويف غطاء.8
جوان.9

المعبأ الحشو صندوق تركيب
.الحشو بصندوق الملولبة الفتحة على الشحم قدح املأ. المصنع في الحشو صندوق تعبئة تتم
.الليثيوم على يحتوي 2 رقم شحم بأي الشحم قدح املأ.1
.الحشو بصندوق الملولبة الفتحة على الشحم قدح بتركيب قم.2
.العبوة في الشحم حقن أجل من لفات عدة الشحم قدح على الموجود الغطاء بلف قم.3
.يدويًا الحشو جلبة صامولات اربط.4

والقارنة والمشغل المضخة تركيب
.مناسبة مسامير استخدم. القاعدة لوح على المضخة ربط وإحكام بتثبيت قم.1
.يدويًا ربطها بإحكام وقم مناسبة مسامير استخدم. القاعدة لوح على المشغل بتثبيت قم.2
.القارنة بتركيب قم.3

.للقارنة المصنعة الجهة من التركيب تعليمات انظر

)تابع (التركيب
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القارنة وترصيص الموتور تركيب
:تحذير

اتبع. الدوارة للأجزاء مقصود غير تلامس أو التدوير مكونات في فادح خلل حدوث لمنع العمود ترصيص إجراءات اتبع•
.وتشغيلها القارنة بتركيب يتعلق فيما للقارنة المصنعة الجهة إجراءات

وقطعها الطاقة بفصل الالتزام عدم يؤدي. صيانة أو تركيب مهام بأي تقوم أن قبل وغلقها للمشغل الداخلة الطاقة بفصل دائمًا قم•
.بالغة جسدية لإصابة التعرض إلى المشغل عن

قبل هيكل على المثبتة للوحدات الترصيص افحص. الوحدة ومستخدم بالتركيب القائم مسئولية المناسب الترصيص يعتبر: ملاحظة
.الأداء انخفاض أو بالأجهزة تلف حدوث إلى بهذا القيام عدم يؤدي أن يمكن. الوحدة تشغيل

الموتور تركيب
مواتير ومحولات P-base مواتير محولات تتوفر. المضخة هذه مع C شكل على الهلالي السطح ذات الرأسية المواتير استخدم
IEC اختيارية كملحقات.

.الموتور تركيب قبل القارنة شقي بتركيب قم.1
.للقارنة المصنعة الجهة تعليمات راجع

.المضخة على بحرص الموتور إنزال أجل من الموتور على الموجودة الرفع عراوي استخدام.2
.المسامير ثقوب ترصيص من تأكد

.دورانه اتجاه وفحص الموتور بتوصيل قم القارنة، توصيل قبل.3
الإدارة عمود من لأسفل تنظر عندما الساعة عقارب اتجاه في الصحيح الدوران يكون. الموتور سند على الدوران سهم يوجد
.الدفاعة إلى

الترصيص فحوصات
الترصيص فحوصات إجراء يجب متى

:التالية الظروف ظل في الترصيص فحوصات بإجراء تقوم أن يجب
.المعالجة حرارة درجة في تغيرات حدوث•
.الأنابيب في تغيرات حدوث•
.للمضخة خدمة إجراء تم•

الترصيص فحوصات أنواع

استخدامه يجب متىالفحص نوع

الترصيص (الأولي الترصيص فحص
)البارد على

.المحيطة الحرارة درجة في والمشغل المضخة تكون عندما التشغيل قبل

الترصيص (النهائي الترصيص فحص
)الساخن على

.التشغيل حرارة درجة في والمشغل المضخة تكون عندما التشغيل بعد

)البارد على الترصيص (الأولي الترصيص فحوصات

لماذامتى

.الترصيص عملية إجراء إمكانية هذا يضمنبالملاط القاعدة لوح بتثبيت تقوم أن قبل

.بالملاط التثبيت عملية أثناء تغييرات حدوث عدم هذا يضمنبالملاط القاعدة لوح بتثبيت تقوم أن بعد

.الترصيص من يغير لم الأنابيب إجهاد أن هذا يضمنالأنابيب بتوصيل تقوم أن بعد
شفات على الأنابيب إجهاد من للتخلص الأنابيب تعديل عليك فيجب تغييرات، حدثت إذا

.المضخة

)تابع (التركيب
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)الساخن على الترصيص (النهائي الترصيص فحوصات

لماذامتى

حرارة درجة في والمشغل المضخة من كل يكون عندما الترصيص صحة هذا يضمنتشغيل أول بعد
.التشغيل

.المصنع في التشغيل إجراءات هذا يتبعدوري بشكل

الترصيص لفحوصات بها المسموح المؤشر قيم
.أخرى بقيم السماح يتم البرودة، لإعداد بالنسبة. فقط التشغيل حرارة درجة عند صالحة بها المسموح المحددة القراءة قيم: ملاحظة
.المضخة على الاعتماد إمكانية وتقليل الترصيص سوء إلى بهذا القيام عدم يؤدي قد. الصحيحة التفاوت قيم استخدام عليك يجب

الشروط تحقيق عند صحيح بشكلٍ التدوير ووحدة المضخة ترصيص يتم النهائي، الترصيص لفحص الأقراص مؤشرات استخدام عند
:التالية
.التشغيل حرارة درجة عند) مم 0.05 (بوصة 0.002 هو الأقصى المؤشر تجاوز إجمالي•
.التشغيل حرارة درجة في المؤشر فصل من) مم/مم 0.0127 (بوصة/بوصة 0.0005 هو به المسموح المؤشر تفاوت•

الترصيص قياس إرشادات
الشرحالإرشاد

تتلامس حتى سويًا المشغل قارنة وشق المضخة قارنة شق بتدوير قم
.المشغل قارنة شق على الموجودة النقاط نفس مع المؤشر قضبان

.صحيح غير قياس إجراء دون هذا يحول

عمليات لإجراء ضبط برقيقة ضبطه أو المشغل بتحريك فقط قم
.الضبط

.الأنابيب تركيبات على إجهاد حدوث دون هذا يحول

قياسات أخذ عند المشغل حاملات تثبيت مسامير ربط إحكام من تأكد
.المؤشر

الحركة تتسبب أن يمكن حيث المشغل ثبات على هذا يحافظ
.القياس صحة عدم في

بإجراءات قيامك قبل المشغل حاملات تثبيت مسامير فك من تأكد
.الترصيص تصحيح

بإجراءات قيامك عند المشغل تحريك إمكانية هذا سيتيح
.الترصيص تصحيح

أن يمكن الترصيص في أخطاء أي تصحيح على هذا يعمل.ميكانيكية ضبط عمليات أي بعد أخرى مرة الترصيص بفحص قم
.الضبط عمليات إحدى عن نتجت قد تكون

للترصيص القرص مؤشرات ربط
.الإجراء هذا لإكمال قرص مؤشري لديك يتوفر أن يجب

):X (المضخة قارنة شق على قرص مؤشرا ربط.1
a(مؤشر اربط) P (المشغل قارنة شق محيط مع المؤشر قضيب يتلامس بحيث واحد) Y.(

.التوازي على الترصيص سوء لقياس المؤشر هذا يستخدم
b(الآخر المؤشر اربط) A (المشغل قارنة لشق الداخلي الطرف مع المؤشر قضيب يتلامس بحيث.

.الزاوي الترصيص سوء لقياس المؤشر هذا يستخدم

P

A

Y X

.السفلي للجزء تصل لا ولكن) Y (المشغل قارنة شق مع المؤشرات تلامس من للتحقق) X (المضخة قارنة شق بتدوير قم.2
.الحاجة حسب المؤشرات اضبط.3

)تابع (التركيب
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المرنة القارنة ترصيص

:تحذير
.صيانتها أو المضخة تركيب قبل وفصلها الكهربائية الطاقة بقطع قم•
.ملائم نحو على معتمدًا الموتور يكون أن من تأكد متفجرة، تكون أن يحتمل بيئة في التركيب عند•
.مناسب بشكل معتمدة ATEX الانفجار لخطر معرضة أنها على مصنفة بيئة في المستخدمة القارنة تكون أن يجب•

فني قبل من مستقيمة بحافة الترصيص إجراء. مشاكل بلا ميكانيكي تشغيل أجل من الأهمية غاية في والموتور المضخة ترصيص إن
قيم على الترصيص فيها يكون التي والتطبيقات القرصية للقارنات الأقراص مؤشرات استخدم. التركيبات لأغلب كافيًا يكون تركيب
.القياسية القرص مؤشر إجراءات تنطبق. مرغوبًا أمرًا ضيقة تفاوت

مستقيمة بحافة المرنة القارنة ترصيص

:تحذير
.صيانتها أو المضخة تركيب قبل وفصلها الكهربائية الطاقة بقطع قم•
.ملائم نحو على معتمدًا الموتور يكون أن من تأكد متفجرة، تكون أن يحتمل بيئة في التركيب عند•
.مناسب بشكل معتمدة ATEX الانفجار لخطر معرضة أنها على مصنفة بيئة في المستخدمة القارنة تكون أن يجب•

فني قبل من مستقيمة بحافة الترصيص إجراء. مشاكل بلا ميكانيكي تشغيل أجل من الأهمية غاية في والموتور المضخة ترصيص إن
تفاوت قيم على الترصيص فيها يكون التي والتطبيقات القرصية للقارنات الأقراص مؤشرات استخدم. التركيبات لأغلب يكفي تركيب
.القياسية القرص مؤشر إجراءات استخدم الحالات، هذه في. مرغوبًا أمرًا ضيقة

.درجة 90 مقدارها بزاوية حدة على كلٍ نقاط أربع عند القارنة إطاري من كل عبر مستقيمة حافة ضع.1
.موضع كل عند بالتساوي المستقيمة الحافة تستقر حتى الموتور بتحريك قم.2
.الصحيح الترصيص تحقق حتى الخطوات هذه كرر.3
.بالمضخة الخاصة البيانات حزمة مع المرفقة المصنعة الجهة لتوجيهات وفقًا الصرات بين مرنة جلبة بتركيب قم.4
.الموتور مسامير كل اربط.5

عوامة ذو تحكم مفتاح تركيب
لمعرفة التحكم مفاتيح مع الواردة العوامة ذو التحكم مفتاح تركيب تعليمات إلى ارجع. عوامة ذات مختلفة تحكم مفاتيح عدة ITT توفر

Square ونوع المفرد Square D 9036نوع من العوامة ذات التحكم مفاتيح الموضوع هذا يشرح. الصحيحة التركيب إجراءات
D 9038 المزدوج.

العوامة ذات التحكم مفاتيح تعمل كيف
عن المزدوج Square D 9038 ومفتاح المفرد Square D 9036لمفتاح التشغيل وإيقاف التشغيل مستويات في التحكم يتم

العوامة لقضيب الصاعدة الحركة وتتسبب العلوية السدادة لتلامس العوامة ترتفع السائل، مستوى ارتفاع عند). 335 (السدادات طريق
مستوى ينخفض أن إلى التشيل يستمر. التشغيل لبادئ الدائرة إكمال على هذا يعمل. التحكم مفتاح داخل الميكانيكي المفتاح غلق في

.المضخة وإيقاف المفتاح وفتح للأسفل القضيب سحب إلى هذا يؤدي. السفلية السدادة تلامس العوامة لجعل يكفي بما السائل
بالنسبة. التشغيل تسلسل في هو المزدوج Square D 9038ومفتاح المفرد Square D 9036 مفتاح بين الوحيد الاختلاف
السدادة بملامسة للعوامة يسمح وهذا. الماء مستوى يرتفع عندما العمل تبدأ الأولى فالمضخة المزدوج، Square D 9038 لمفتاح
بشكل التحكم مفتاح داخل رافعة ذراع يتحرك الأولى، المضخة تشغيل إيقاف ويتم لأسفل الماء مستوى ينخفض عندما. العلوية

.التالية الدورة ويبدأ الثانية المضخة إلى ميكانيكي
إلى المستوى في المستمر الرفع يؤدي فعندئذ الإطلاق، على تعمل لم أو المطلوب العمل مستوى مجاراة في الأولى المضخة فشلت إذا

مجاراة من المضختين كلتا تتمكن لم إذا. المنخفض الماء مستوى إلى الوصول يتم حتى المضختين كلتا تعمل. المضختين كلتا تشغيل
ارتفع إذا المفتاح ليغلق العالي الماء من للإنذار اختياري بمفتاح المتردد التيار مولد تزويد الممكن فمن فعندئذ المطلوب، العمل مستوى
.العميل قبل من مزود إنذار بمصباح أو ببوق المفتاح هذا توصيل الممكن من. المستوى في الثانية المضخة متجاوزًا الماء

APEX العاليِ المستويِ تنبيه جهاز
إنذارًا ينشط الذي المفتاح ويغلق السائل مستوى استشعار في يُستخدم مستقل جهاز هو APEX العاليِ المستويِ تنبيه جهاز إن

15 إلى 10 (بوصة 6 إلى 4 بمقدار الحوض إلى الأنبوب يمتد أن يجب. الساند اللوح أعلى أنبوب على المفتاح تركيب يتم. منفصلاً
داخل الموجود المنفاخ انتفاخ في المحبوس الهواء يتسبب الأنبوب، في السائل مستوى يرتفع عندما. المطلوبة التشغيل نقطة أدنى) سم

.آخر كهربائي جهاز أي أو لولبي صمام أو مرحل أو بوق أو مصباح تشغيل عندئذ المفتاح يستطيع. دقيق مفتاح وإطلاق المفتاح

)تابع (التركيب
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4

العالي الماء إنذاء.1
)مم x 26.0 مم 13.0 (بوصة x 1.0 بوصة 0.5 خفض، محول.2
)مم 26.0 (بوصة 1.0 حلمة،.3
)مم 26.0 (بوصة 1.0 قارنة،.4
التجويف غطاء.5
المضخة طول من أقصر) مم 204 (بوصة 8.0 ،)مم 26 (بوصة 1.0 أنبوب،.6
المطلوبة المفتاح تشغيل نقطة أدنى) مم 64 (بوصة 2.5 بمقدار الأنبوب اقطع.7

Magnetrol الموّجه النوع من السائل مستوى ضبط مفتاح
محكمة أنبوبة داخل موجود مغناطيسي تسرب مانع طريق عن Magnetrol الموّجه النوع من السائل مستوى ضبط مفتاح غلق يتم

التغير يؤدي السائل، مستوى يرتفع عندما. زنبرك على المعلقة المتزنة الموجهات طفو طريق عن المفتاح تشغيل في التحكم يتم. الغلق
يعمل مما المحوري للمغناطيس المغناطيسية الجلبة جذب في الزنبرك حركة تتسبب. للاعلى الزنبرك تحريك إلى الطفو في الناتج
.والتكوين للتركيب الصحيحة الطريقة لمعرفة المصنعة الجهة من الوارد التركيب دليل إلى ارجع. التشغيل مفتاح غلق على

عائمة بكرة مفاتيح
بصمام الحوض في العائمة الكرات تعليق يتم. المضخة دائرة في للتحكم متعددة تكوينات في تُستخدم خاصة مفاتيح هي العائمة الكرات
محملة أو بأنبوب مثبتة إما العوامة وتكون. الطفو في المفتاح يبدأ العائمة، الكرة إلى السائل مستوى يرتفع عندما. المطلوب التحكم
لتشغيل استخدامه يمكنك الذي المفاتيح أحد ينغلق العوامة، تميل عندما. الارتفاع السائل يواصل عندما بالإمالة للمفتاح هذا يسمح. بثقل

.آخر كهربائي جهاز أي في التحكم أو العالي المستوى إنذار تنشيط أو المضخة

المزدوج Square D 9038و المفرد Square D 9036 نوع من العوامة ذات التحكم مفاتيح تركيب
المزدوج المتردد التيار مولد أو المفردة الوحدة في 9036 العوامة ذو المفتاح مع مفردة وقضيب عوامة مجموعة استخدام يتم

.للمفتاح الصحيح التوصيل لمعرفة المصنعة الجهة من الوارد الكهربائية التوصيلات مخطط إلى ارجع. 9038
القضيب توجيه ودليل) 435 (العوامة ذو المفتاح سند أنبوب بتركيب المصنع فسيقوم المضخة، مع وارد تجويف غطاء هناك كان إذا

بتركيب تقوم أن قبل وسدها وثقبها الثقوب مواقع تحديد عليك فيجب أخرى، جهات من وارد التجويف غطاء كان إذا). 337 (العلوي
.المفتاح

1

2

3

4

5

67
والمفتاح والقضيب العوامة موقع: 5 شكل

)A (الغطاء لوح قطر.1
)B (القطر نصف.2
المضخة منتصف خط.3
)مم 178.0 (بوصة 7.0 قطر نصف.4
بوصة NPT 1.25 العوامة ذو للمفتاح NTG عمود.5

)مم 31.8(
6.NPT 0.38 العائم القضيب توجيه لدليل) مم 9.5 (بوصة
)قياسي (العوامة قطر) مم 203.0 (بوصة 7.8

)B (القطر نصف)A (الغطاء لوح قطرالرقم
)مم 368 (بوصة 14.50)مم 559 (بوصة 122
)مم 419 (بوصة 16.50)مم 673 (بوصة 226.50

)تابع (التركيب
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)B (القطر نصف)A (الغطاء لوح قطرالرقم
)مم 470 (بوصة 18.50)مم 787 (بوصة 331.00

)336 (العائم القضيب توجيه ودليل) 366 (السفلي التوجيه دليل ذراع بتوصيل قم الحوض، في المضخة بتركيب تقوم أن قبل.1
).التخطيط على بناء (الشفط غطاء مسمار في

.التجويف غطاء في) 377 (العلوي القضيب توجيه ودليل) 435 (العوامة ذو المفتاح سند أنبوب بلف قم.2
.العوامة ذو المفتاح سند بأنبوب) 398 (العوامة ذو المفتاح دعامة بتوصيل قم.3

).B (القطر نصف على المضخة منتصف خط حول العوامة ذو المفتاح تدوير يمكنك
).335 (والسدادات) 342 (والعوامة) 334 (العائم القضيب بتركيب قم.4

.والعوامة العوامة ذو عمودالمفتاح بين) 4 (القطر نصف طول على تحافظ أن يجب

339

435

335

398

337

437
335

342

335
334

336

366

)تابع (التركيب
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التشغيل وإيقاف والتشغيل التشغيل وبدء التجهيز
التشغيل لبدء التحضير

:تحذير
.المعدة وتعطل بالغة شخصية إصابة وقوع إلى المضخة تشغيل بدء قبل الوقائية الإجراءات هذه اتباع عدم سيؤدي•
وقوع إلى الظروف هذه تؤدي قد. مغلقة تفريغ أو شفط بصمامات أو المقدرة للتدفقات الأدنى الحد تحت المضخة بتشغيل تقم لا•

.جسدية إصابة وإلحاق المضخة تعطل إلى سريعًا تؤدي وقد ضخه، يتم الذي السائل تبخر بسبب انفجار
وقطعها الطاقة بفصل الالتزام عدم يؤدي. صيانة أو تركيب مهام بأي تقوم أن قبل وغلقها للمشغل الداخلة الطاقة بفصل دائمًا قم•

.بالغة جسدية لإصابة التعرض إلى المشغل عن
.النظام حاوية وخرق الحرارة وتوليد المعدنية الأجزاء تلامس إلى يؤدي قد العكسي الدوران اتجاه في المضخة تشغيل•

وقائية إجراءات

:ملاحظة
.المضخة تشغيل قبل المشغل إعدادات من تأكد•
.الدقيقة في) مئوية درجة 1.4 (فهرنهايت درجة 2.5 يتجاوز لا التسخين معدل أن من تأكد•

:المضخة تشغيل تبدأ أن قبل التالية الوقائية الإجراءات اتباع عليك يجب
عند لأوانه سابق تعطل حدوث لتفادي الأنابيب نظام في الموجودة والبقايا الأوساخ من للتخلص جيدًا وتنظيفه النظام بغسل قم•

.الأوليّ التشغيل بدء
.يمكن ما بأسرع المقدرة السرعة على المتغيرة السرعة ذات المشغلات اضبط•
صندوق لجلبة المغلقة التشغيل أسطح وتبريد لغسل كافيًا ضخًا توفر سرعة على سليمة مضخة أو جديدة مضخة بتشغيل قم•

.الحشو
قبل المضخة بتسخين فقم ،)مئوية درجة 93 (فهرنهايت درجة 200 عن ضخها يتم التي السوائل حرارة درجات زادت إذا•

درجة 38 (فهرنهايت درجة 100 العلبة حرارة درجة تبلغ حتى المضخة في السائل من صغيرة كمية بتدوير قم. تشغيلها
.السائل حرارة درجة من) مئوية

فائقة بسرعة الإطلاق أو السرعة منظم إعدادات فحص أو المتغيرة السرعة ذات المشغلات بضبط تقم لا الأوليّ، التشغيل بدء عند
التعليمات إلى وارجع الوحدة اقتران بإلغاء فقم الإعدادات، من التحقق يتم لم إذا. بالمضخة السرعة متغير المشغل اقتران يتم عندما
.للمشغل المصنعة الجهة من المقدَمة

الدوران فحص
:تحذير

.النظام حاوية وخرق الحرارة وتوليد المعدنية الأجزاء تلامس إلى يؤدي قد العكسي الدوران اتجاه في المضخة تشغيل•
وقطعها الطاقة بفصل الالتزام عدم يؤدي. صيانة أو تركيب مهام بأي تقوم أن قبل وغلقها للمشغل الداخلة الطاقة بفصل دائمًا قم•

.بالغة جسدية لإصابة التعرض إلى المشغل عن

.المشغل عن التيار بقطع قم.1
.بالأعمدة القارنات صرات تثبيت إحكام من تأكد.2
.القارنة مباعد إزالة من تأكد.3

.القارنة مباعد إزالة مع المضخة ترد
.للمشغل التيار توصيل بإعادة قم.4
مبيت على الموجود السهم مع يتوافق الدوران اتجاه أن لتحديد كافية بصورة المشغل ادفع ثم بالجوار، أحد وجود عدم من تأكد.5

.المغلق المقترن الهيكل أو المحمل
.المشغل عن التيار بقطع قم.6
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الدفعي المحمل تزييت
:تحذير
.لأوانه السابق والتعطل والشرر المفرطة الحرارة توليد إلى بذلك الالتزام عدم سيؤدي. صحيحة بصورة المحامل تزييت من تأكد

بالشحم التزييت
.الليثيوم على يحتوي شحم باستخدام المصنع في مسبقًا المحمل تزييت يتم. بالشحم مزيتة مزدوِج دفعي محمل مع المضخة هذه ترد
.الصيانة فصل في الوارد الزمنى للجدول وفقًا المحمل تشحيم أعد

النقي الزيت برذاذ تزييت
.API3171 في فقط يتوفر خيار هو النقي الزيت برذاذ التزييت

الثابتة المحامل تنظيف
كل تتصل. التنظيف خطوط توصيل في تستخدمه الذي القياسي الساند اللوح على NPT بوصة 1/4 أنابيب سدادات خمس توجد
فقط يتم ولكن سدادات خمس على أيضًا تحتوي محامل خمسة من أقل بعدد المزودة المضخات. الخمسة المحامل من بكل سدادة

.بالمحامل المطلوب العدد توصيل
.الخطوط لتنظيف المتصلة الثقوب من السدادات بإزالة قم.1
.بالعراوي خارجي نظيف ماء مصدر بتوصيل قم.2

.محمل لكل دقيقة/جالون 2 إلى 1 يعادل ما توصيل على قادرًا الماء مصدر يكون أن يجب
.التنظيف لبدء الماء بتشغيل قم.3

تسرب بمانعات المزودة المحامل
تستخدم. المحمل خارج الرمال إبقاء أجل من المحمل وأسفل أعلى بحافة تسرب مانع على تسرب بمانعات المزودة المحامل تحتوي
الشحم أقداح أن إلا المصنع، في مسبقًا المحامل تزييت يتم. للتزييت زنبرك على محمل شحم قدح تسرب بمانعات المزودة المحامل

المتصلة العراوي في بلوالب الأقداح واربط بالشحم الشحم أقداح املأ. بالشحنة الإضرار تفادي أجل من منفصل صندوق في ترد
مدى من التحقق أجل من التشغيل بدء بعد متكرر بشكل الشحم أقداح افحص. الحاجة حسب جديد بشحم الأقداح ملء أعد. بالمحامل
.التزييت لإعادة موعد أفضل وتحديد الاستخدام

123
333H

333H

369

197

213

369

الحارف123

الثابتة المحامل197

الثابتة المحامل مبيت،213

333Hبحافة تسرب مانع

الثابتة المحامل تثبيت، حلقة369
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الشحم أقداح بواسطة تسرب بمانعات المزودة المحامل تزييت
ثابت تزييت على للحفاظ مصممة زنبركات على العاملة الآلية الشحم أقداح فإن بالشحم، تزييتها يتم بمحامل المزودة للطرازات بالنسبة
القدح امتلاء عند المبيت خارج المركزية الضبط ذراع تبرز. الرأسي المضخة مبيت في تركيبها يتم التي المتوسطة المضخة لمحامل
واستقرا الضبط ذراع تشحيم حلمة مقابل المجنحة الصامولة ربط بعد. الشحم استخدام يتم حيث المبيت داخل للأسفل تدريجيًا وتتحرك
.ملئه إعادة عليك ويجب فارغًا الشحم خزان يكون الشحم، قدح غطاء على المجنحة الصامولة من السفلي الجانب

المبيت ملء
الصامولة تدوير يتم ولا بالكامل المركزي الضبط ذراع رفع يتم حتى الساعة عقارب اتجاه في المجنحة الصامولة بتدوير قم.1

.هذا من أكثر المجنحة
من صغيرة كمية خروج يبدأ حتى الممتلئ الشحم قدح بضخ قم ثم التشحيم، حلمة في بالضغط يعمل تشحيم مسدس بتركيب قم.2

.للمبيت الجانبية الفتحة من الشحم
.المحمل تزييت خط داخل الشحم ليدفع الداخلي الزنبرك ضغط اترك. الشحم قدح تشغيل أجل من المجنحة الصامولة بفك قم.3
:الخطوات هذه أكمل ثم تنظيف، وتم المبيت في فورًا الضبط ذراع ارتدت إذا.4

a(الشحم لقدح العلوي الجزء إزالة أجل من العلوي الغطاء بفك قم.
b(الأعطال عن للكشف الكباس بمعاينة قم.
.استبداله ويجب معطل أنه يعني فهذا للكباس،) الخلفي الجانب أو (العكسي الجانب على الشحم وجود حالة في

)المفضلة الطريقة (الضخ ضبط
.المركزية بالذراع التشحيم حلمة مقابل تمامًا المجنحة الصامولة بفك قم.1
.المرة في تقريبًا لفة نصف بمقدار الساعة عقارب اتجاه في المخدد اللولب وأدر الخانق للولب السداسية الصامولة بفتح قم.2
.الذراع حركة وراقب السداسية الصامولة قفل أعد.3

على وسيحافظ صحيح الضخ أن يعني فهذا التشغيل، من أسبوعين أو أسبوع في بالكامل الشحم قدح في الشحم استهلاك حالة في
.للمحامل الشحم من الملائم المقدار

)بديلة طريقة (الضخ ضبط
ذلك، مع. المحيطة والظروف التشغيل حرارة درجات تغيير عن النظر بغض للمحامل الشحم من دقة أكثر كمية الطريقة هذه توفر
.بانتظام الأمر هذا إجراء من التأكد أجل من صرامة أكثر صيانة جدول لديك يكون أن فيجب

.ومفتوحًا مثبتًا الخانق اللولب اترك.1
.تشغيل أيام ثلاثة إلى يومين كل لفات عدة عكسيًا المجنحة الصامولة بلف قم.2

ميكانيكي تسرب مانع باستخدام العمود تسرب منع
وقائية إجراءات

:تحذير
إغلاق من التشغيل بدء قبل تأكد. السليم بالشكل الانفجارية للأجواء مصنفة بيئة في المستخدم الميكانيكي التسرب مانع اعتماد يجب
.العمل بيئة إلى المضخوخ السائل تسرب في تتسبب أن يمكن التي المناطق جميع

:ملاحظة
مانع ويتعطل مفرطة حرارة تتولد فقد وإلا،. التسرب لمانع مناسب تنظيف نظام الميكانيكي التسرب لمانع يكون أن يجب•

.التسرب
المفرطة الحرارة تولد لمنع صحيحة بصورة الميكانيكي، التسرب ومانع المحمل تشحيم أنظمة مثل التبريد، أنظمة تعمل أن يجب•

.لأوانه السابق والتعطل والشرر
عدم سيؤدي. التشغيل قبل يدوية تهوية تتطلب ،23 الخطة مثل التهوية، ذاتية أو التنظيف ذاتية تكون لا التي التسرب منع أنظمة•

.التسرب مانع وتعطل مفرط بشكل الحرارة تولد إلى بذلك الالتزام

الشحن
.ميكانيكي تسرب بمانع مزودة غير أو مزودة المضخات ترد قد
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بخرطوشة المزود النوع من الميكانيكية التسرب موانع
قبل من مسبقًا بخرطوشة المزودة التسرب موانع ضبط يتم. بخرطوشة المزود النوع من الميكانيكية التسرب موانع استخدام يشيع
فك المستخدم قبل من المركبة بالخرطوشة التسرب موانع تتطلب. ميدانية إعدادات ذلك يتطلب ولا التسرب لمانع المصنعة الجهة
قبل من المضخة في التسرب مانع تركيب تم قد كان إذا. مكانه في ينزلق أن التسرب لمانع يتسنى حتى التشغيل، قبل الربط مشابك
ITT، بالفعل المشابك هذه فك تم قد فسيكون.

الميكانيكية التسرب موانع من الأخرى الأنواع
التسرب لمانع المصنعة الجهة قبل من المزودة الإرشادات إلى ارجع الميكانيكية، التسرب موانع من الأخرى بالأنواع يتعلق فيما

.والضبط التركيب طريقة لمعرفة

الحشو صندوق بواسطة العمود تسرب منع
تحريك عليك يجب ،)مئوية درجة 82 (فهرنهايت درجة 180 الحرارة درجات تتجاوز فعندما لذا. لحام بدون مصممة المضخة هذه

حول الهواء يدور أن بعدئذ يمكن. العلوي الحشو صندوق إضافة طريق عن المضخة في الحرارة مصدر عن بعيدًا الدفعي المحمل
.باردًا عليه الحفاظ أجل من المحمل

.المراقبة خاضعة مواد مع المضخة تعامل عند الأبخرة انبعاثات من للتقليل أيضًا العلوي الحشو صندوق يُستخدم كما

)المنصهر الكبريت تصميم (بخارية بأغلفة المزودة المضخات
صنع ويتم ملائم، بخار بمصدر" البخار دخول "خط توصيل يتم. الساند اللوح على بخارية بأغلفة المزودة التوصيلات توجد

.مناسب روائح محبس استخدام يجب. التركيب متطلبات تفرضه كما" التكاثف/البخار خروج "توصيلات

الدفاعة خلوص تعيين
للدفاعة صحيح خلوص تعيين أهمية

.أداء مستوى بأعلى المضخة تشغيل للدفاعة الصحيح الخلوص يضمن

:تحذير
الإجراءات من أي إتباع عدم أو للخلوص السليم غير الضبط يؤدي أن فيمكن. الدفاعة خلوص ضبط إجراءات اتباع يجب•

.المعدة وتلف متوقعة غير حرارة وتوليد شرر حدوث إلى السليمة

.الأنابيب توصيل بسبب ذلك يتغير قد لكن المصنع في الشفط غطاء من) مم 0.4 (بوصة 0.015 على الخلوص تعيين يتم

المضخة تحضير
:تحذير
الحرارة زيادة إلى التحضير فقد يؤدي قد. التشغيل أثناء دومًا بالكامل تحضيرها يتم أن ويجب التحضير ذاتية ليست المضخات هذه

.التسرب ومانع بالمضخة شديد تلف وإلحاق مفرط بشكل

:تنبيه
.الثابتة المحامل أو/و المضخة يتلف قد هذا لأن جافة، وهي المضخة بتشغيل تقم لا

.المضخة تشغيل بدء قبل بالكامل المضخة علبة أغمر مناسبة بصورة تحضيرها يتم أن لحين المضخة مطلقا تشغل ولا
:خارجي خزان تركيبة/جاف بتجويف المزدة للوحدات بالنسبة

.المضخة لتحضير كافي سائل بها الشفط تزويد خطوط أن من تأكد.1
.ببطء الشفط صمام افتح.2
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القارنة واقي تركيب
:تحذير

.صحيحة بصورة مركب قارنة واقي بدون المضخة بتشغيل أبدًا تقم لا•
وقطعها الطاقة بفصل الالتزام عدم يؤدي. صيانة أو تركيب مهام بأي تقوم أن قبل وغلقها للمشغل الداخلة الطاقة بفصل دائمًا قم•

.بالغة جسدية لإصابة التعرض إلى المشغل عن
من تصنيعها ويجب ملائمة بصورة معتمدة) Ex-classified (خطرة بأنها مصنفة بيئة في المستخدمة القارنة تكون أن يجب•

.شررًا تولد لا مواد

.أيضًا والقارنة الموتور تركيب يتم لا لأنه القارنة واقي تركيب بدون المضخة هذه شحن يتم
.الموتور سند حول) 501 (الموسع المعدني الغلاف بلف قم.1
).501L (الواقي زنبركي بتركيب قم.2

المضخة تشغيل بدء
:تنبيه
المضخة تحضير وأعد المشغل بإيقاف فقم بسرعة، التفريغ ضغط إلى الوصول يتم لم إذا. فورًا الضغط مقاييس بمعاينة قم•

.تشغيلها إعادة وحاول
المستويات تجاوز حالة في. المفرطة والضوضاء المحمل حرارة ودرجة الاهتزاز مستويات من للتحقق المضخة بمعاينة قم•

.المشكلة وحل المضخة تشغيل بإيقاف قم الطبيعية،

.النظام ظروف على اعتمادًا التفريغ، لصمام جزئيًا بالفتح أو تمامًا بالغلق قم.1
.المشغل تشغيل ابدأ.2
.المطلوب للضخ المضخة تصل حتى التفريغ صمام ببطء افتح.3
.الصحيح التفريغ ضغط إلى سريعًا تصل المضخة أن لضمان الضغط مقياس بفحص الفور على قم.4
:يلي بما فقم الصحيح، الضغط إلى الوصول في المضخة فشلت إذا.5

a(المشغل إيقاف.
b(أخرى مرة المضخة بتحضير قم.
c(المشغل تشغيل أعد.

:عملها أثناء المضخة راقب.6
a(والضجيج المفرط والاهتزاز المحمل حرارة درجة حيث من المضخة بفحص قم.
b(المشكلة إصلاح على واعمل الفور على تشغيلها فأوقف العادية، المستويات المضخة تجاوزت إذا.

الممكنة الحلول عن معلومات لمعرفة" وإصلاحه الخلل تحري "انظر. أسباب لعدة العادية المستويات المضخة تتجاوز قد
.المشكلة لهذه

.ملائمة بصورة المضخة تعمل حتى 6و 5 الخطوتين كرر.7
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.الدفاعة خلوص ضبط وأعد مؤقتًا الوحدة بإغلاق قم الأولى، للمرة الحرارة درجة إلى المضخة تصل أن بعد.8

المضخة لتشغيل الوقائية الإجراءات
عامة اعتبارات

:تنبيه
تقليل إلى ذلك يؤدي أن يمكن حيث الشفط، جانب من الضخ خنق تجنب. التفريغ خط في التنظيم صمام بواسطة السعة بتغيير قم•

.بالتلف المعدات وإصابة متوقعة غير حرارة وتوليد الأداء جودة
يتعرض قد. المعدة وتلف متوقعة غير حرارة توليد المشغل حمل تجاوز عن ينتج أن الممكن من. المشغل حمل تتجاوز لا•

:التالية الحالات في الحمل لتجاوز المشغل
.المتوقع من أكبر ضخه يتم الذي للسائل النوعي الثقل•
.المقدر الضخ معدل يتجاوز ضخه يتم الذي السائل•

تكون بسبب المضخة تلف إلى بذلك الالتزام عدم يؤدي قد. منها يقرب بما أو المقدرة بالشروط المضخة تشغيل من تأكد•
.التدوير إعادة أو التجاويف

منخفضة بسعة التشغيل

:تحذير
حرارة في ارتفاعًا يسبب قد الظروف، هذه في وجيزة، لفترة ولو فالتشغيل،. والتفريغ الشفط غلق مع ضخ نظام أي بتشغيل أبدًا تقم لا

من للتأكد الضرورية الإجراءات كل اتباع عليك يجب. عنيف انفجار وقوع إلى يؤدي قد ما وهو ضخه، يتم الذي المحصور السائل
.الحالة هذه تجنب

:تنبيه
مانع غرفة أو الحشو صندوق أو المحامل تلف إلى المفرطة الاهتزاز مستويات تؤدي قد. المفرطة الاهتزاز مستويات تجنب•

.الأداء مستوى في انخفاض عنه ينتج قد ما وهو الميكانيكي، التسرب ومانع التسرب
.والمحامل العمود على إجهاد حدوث إلى بذلك الالتزام عدم يؤدي قد. المتزايد الشعاعي الحمل تجنب•
.تلصيبها أو الدوارة الأجزاء خدش إلى بذلك الالتزام عدم يؤدي قد. الحرارة زيادة تجنب•
.للتلف للمضخة الداخلية الأسطح تعرض في بذلك الالتزام عدم يتسبب قد. التجاويف تكوّن تجنب•

البرودة شديدة أجواء في التشغيل

:ملاحظة
تجمد في يتسبب قد بذلك القيام عدم. المضخة بداخل التي السوائل كل بتصريف قم. التجمد لظروف متوقفة مضخة أي تعرض لا

.المضخة وتلف السائل

المضخة تشغيل إيقاف
:تحذير
من التلوث لإزالة السليمة بالإجراءات والتزم المضخة محتويات بتحديد قم. والسامة الخطرة السوائل مع التعامل المضخة تستطيع
المخاطر تشتمل. المناسبة الشخصية الحماية معدات ارتداء عليك. سامة أو خطرة سوائل لأي المحتمل التعرض من التخلص أجل

مواد أو للاشتعال قابلة لمواد والتعرض المرتفعة الحرارة لدرجات التعرض مخاطر على الحصر، لا المثال سبيل على المحتملة،
البيئية للوائح وفقًا منه والتخلص المضخوخ السائل مع التعامل عليك يجب. أخرى مخاطر أو للانفجار قابلة أو حارقة أو حمضية
.بها المعمول

.التفريغ صمام ببطء أغلق.1
.المقصود غير الدوران لمنع المشغل وقفل تشغيل بإيقاف قم.2

)تابع (التشغيل وإيقاف والتشغيل التشغيل وبدء التجهيز
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والمشغل للمضخة النهائي الترصيص إجراء
:تحذير

وقطعها الطاقة بفصل الالتزام عدم يؤدي. صيانة أو تركيب مهام بأي تقوم أن قبل وغلقها للمشغل الداخلة الطاقة بفصل دائمًا قم•
.بالغة جسدية لإصابة التعرض إلى المشغل عن

اتبع. الدوارة للأجزاء مقصود غير تلامس أو التدوير مكونات في فادح خلل حدوث لمنع العمود ترصيص إجراءات اتبع•
.وتشغيلها القارنة بتركيب يتعلق فيما للقارنة المصنعة الجهة إجراءات

تعليمات على للحصول. التشغيل حرارة درجة في والمشغل المضخة تكون عندما النهائي الترصيص من التحقق عليك يجب
.التركيب فصل إلى ارجع الأولي، الترصيص

.التشغيل حرارة درجة إلى الصلة ذو والنظام والمشغل المضخة لتصل كافية لفترة الفعلية التشغيل ظروف في الوحدة بتشغيل قم.1
.والمشغل المضخة تشغيل بإيقاف قم.2
.القارنة واقي بإزالة قم.3

".الصيانة "فصل في" القارنة واقي إزالة "انظر
.ساخنة الوحدة تزال لا بينما الترصيص من تحقق.4

".التركيب "فصل في" المشغل إلى المضخة ترصيص "انظر
.القارنة واقي تركيب أعد.5
.والمشغل المضخة تشغيل أعد.6

)تابع (التشغيل وإيقاف والتشغيل التشغيل وبدء التجهيز
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الصيانة
الصيانة جدول
الصيانة معاينات

:المعاينات من التالية الثلاثة الأنواع صيانة جدول أي يتضمن
دورية صيانة•
دورية معاينات•
أشهر ثلاثة كل معاينات•
سنوية معاينات•
أن يحتمل كبيئة مصنفة البيئة كانت إذا أو التآكل يسبب أو كاشطًا المضخوخ السائل كان إذا مناسب بشكل المعاينة مواعيد بتقليل قم

.متفجرة تكون

دورية صيانة
:دورية صيانة أجريت كلما التالية المهام بإجراء قم

.الدفعية المحامل تزييت•
.وجوده حالة في التعبئة، أو التسرب مانع بمعاينة قم•

دورية معاينات
:الدورية المعاينات أثناء المضخة بمعاينة قمت كلما التالية المهام بإجراء قم

.العادية غير المحمل حرارة ودرجات واهتزاز ضوضاء التحقق•
.تسرب وجود عدم من للتأكد والأنابيب المضخة فحص•
.الاهتزاز تحليل•
.التفريغ ضغط معاينة•
.الحرارة درجة معاينة•
.تسرب وجود عدم من للتأكد الحشو وصندوق التسرب مانع غرفة فحص•

.الميكانيكي التسرب مانع من تسرب وجود عدم من التأكد•
.الحد عن زائد تسرب وجود لاحظت إذا الحشو صندوق في التعبئة استبدال أو ضبط•

أشهر ثلاثة كل معاينات
:أشهر ثلاثة كل التالية المعاينات بإجراء قم

.التثبيت ومسامير الأساس ربط إحكام من التحقق•
.الأمر لزم إذا بالاستبدال وقم الزمن، من لفترة المضخة تشغيل يتم لم إذا التعبئة من التحقق•
.يجب كما ترصيصه وإعادة العمود، ترصيص من التحقق•

سنوية معاينات
:عام كل واحدة مرة التالية المعاينات بإجراء قم

.المضخة سعة من التحقق•
.المضخة ضغط من التحقق•
.المضخة قدرة من التحقق•
:التالية الخطوات بإجراء فقم المعالجة، متطلبات تغيير يتم ولم لديك، المعالجة بمتطلبات المضخة أداء يفي لم إذا
.المضخة تفكيك.1
.معاينتها.2
.البالية الأجزاء استبدال.3

المحامل صيانة
معتمدة المضخة كانت إذا. ضخها يتم التي للسوائل المختلفة الحرارة بدرجات قائمة المحامل بتزييت الخاصة الأقسام هذه تسرد

درجات قيم ضخها يتم التي السوائل حرارة درجة وتجاوزت ATEX الانفجار لخطر معرضة أنها على مصنفة بيئة في للاستخدام
.ITT ممثل استشارة عندئذ فيجب بها، المسموح الحرارة

الصيانة
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الدفعية المحامل
للجدول وفقًا المحمل تشحيم أعد. المصنع في مسبقًا المحمل تزييت يتم. بالشحم مزيتة مزدوِج دفعي محمل مع 3171 المضخة ترد

.التالي الجدول في الوارد الزمنى
التشغيل بساعات التزييت مواعيد: 7 جدول

وحدة حجم مجموعة
التدوير

في دورة 1800 من أقل
الدقيقة

الدقيقة في دورة 3600الدقيقة في دورة 3000الدقيقة في دورة 1800

S/ST2,0002,0001,200750
M/MT2,0001,800800450

L2,0001,200--

التشغيل إيقاف فترة بعد المحامل تزييت
.الملوثات لإزالة خفيف زيت باستخدام المحمل وهيكل المحامل بتنظيف قم.1

.يدويًا ببطء العمود تدوير من تأكد التنظيف، أثناء
.التنظيف بعد الزيت جودة لضمان المناسب التزييت زيت باستخدام المحمل مبيت بتنظيف قم.2

والتزييت التشحيم متطلبات
وقائية إجراءات

سبيل على. مختلف سمك ذات أو) NLGI 2 مع 3 أو NLGI 1 (اللزوجة مختلفة شحم أنوع بخلط مطلقًا تقم لا: ملاحظة•
.الأداء انخفاض إلى بهذا القيام يؤدي قد. اليوريا على يحتوي شحم مع ليثيوم على يحتوي شحم مطلقًا تقم لا المثال،

حدوث إلى بهذا القيام عدم يؤدي قد. الشحم لزوجة أو نوع تغيير إلى بحاجة كنت إذا القديم والشحم المحامل بإزالة قم: ملاحظة•
.الأداء في انخفاض أو بالأجهزة تلف

المحمل حرارة درجة
لمبيت الخارجي السطح حرارة درجات من أعلى) مئوية درجة 18 (فهرنهايت درجة 20 المحمل حرارة درجة تكون ما عادة

.المحمل
.المضخة تشغيل حرارة لدرجة المطلوب الشحم نوع الجدول هذا يوضح
الشحم نوعالمحمل حرارة درجة

لزوجة بدرجة ليثيوم على يحتوى معدني زيت شحم استخدم)مئوية درجة 110 إلى 15 (-فهرنهايت درجة 230 إلى 5
NLGI 2.

شحم يشتمل أن يجب. مرتفعة حرارة درجة ذو شحم استخدم)مئوية درجة 177 (فهرنهايت درجة 350 تجاوز
.NGLI 3 لزوجة وبدرجة أكسدة موازنات على المعدني الزيت

الحرارة درجة على الشحم توصيات تعتمد
درجة تزيد سوائل ضخ يمكنها التي المرتفعة الحرارة درجة ذات الوحدات. Sunoco 2EP شحم تستخدم المضخات معظم

.Mobil SCH32 تستخدم) مئوية درجة 177 (فهرنهايت درجة 350 عن حرارتها
.المضخة تزييت عند استخدامه يجب الذي الشحم نوع الجدول هذا يوضح
يتم الذي السائل حرارة درجة تقل عندماالنوع

177 (فهرنهايت درجة 350 عن ضخه
.NLGI 2 لزوجة درجة- ) مئوية درجة

يتم الذي السائل حرارة درجة تزيد عندما
177 (فهرنهايت درجة 350 عن ضخه
.NLGI 3 لزوجة درجة- ) مئوية درجة

MobilMobilux EP2SCH32
ExxonUnirex N2Unirex N3

SunocoMutipurpose 2EPمتاح غير
SKFLGMT 2LGMT 3

الدفعي المحمل تشحيم إعادة

إلى الشوائب بعض دخول إلى بهذا القيام عدم يؤدي قد. والتجهيزات التشحيم وجهاز الشحم حاوية من كل نظافة من تأكد: ملاحظة
.المحامل تشحيم إعادة عند المحمل مبيت

)تابع (الصيانة
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.الشحم تجهيزات عن الأوساخ امسح.1
.الهيكل أسفل من الشحم تصريف سدادتي بإزالة قم.2
.التصريف ثقوب من الجديد الشحم يخرج حتى به الموصى بالشحم التجهيزات عبر الشحم فجوتي بملء قم.3
.المحمل مبيت في الهيكل تسرب مانعات استقرار من تأكد.4

.الأسفل في الموجود بالمصرف مكانها في عليها فاضغط كذلك، تكن لم وإذا
.الشحم تصريف سدادات تركيب أعد.5
.زائد شحم أي امسح.6
.الترصيص فحص أعد.7

الطبيعي المستوى إلى الحرارة درجات وتعود. الشحم من المفرط المصدر بسبب التشحيم إعادة بعد عادة المحمل حرارة درجة ترتفع
.المحامل من الزائد الشحم من وتتخلص المضخة تعمل حيث تقريبًا، عمل ساعات أربع إلى ساعتين خلال

الثابتة المحامل
وحدود المحامل تركيبات جدول في المذكورة للأبعاد وفقًا) 197 (الثابت والمحمل) 155 (العلبة لسدادة الداخلي القطر من تحقق

أجل من مناسبًا هيدروليكيًا ضغطًا واستخدم) 369 (الرفع حلقة بإزالة فقم به، مسموح هو مما أكبر الداخلي القطر كان إذا. التفاوت
المزودة التسرب مانعات إزالة عليك فيجب تسرب، بمانعات مزودة محامل وجود حالة في. استبدالها أجل من العناصر هذه إزالة
).333H (بحافة
.مكانه في تضغطه أن بعد الداخلي القطر بانكماش للسماح المبيت داخل عليه تضغط أن قبل قليلاً أكبر للمحمل الداخلي القطر يكون

العمود تسرب مانع صيانة
الميكانيكي التسرب مانع صيانة

:تحذير
إغلاق من التشغيل بدء قبل تأكد. السليم بالشكل الانفجارية للأجواء مصنفة بيئة في المستخدم الميكانيكي التسرب مانع اعتماد يجب
.العمل بيئة إلى المضخوخ السائل تسرب في تتسبب أن يمكن التي المناطق جميع

:تنبيه
ولو جاف ميكانيكي تسرب مانع بتشغيل تقوم كنت وإذا. الميكانيكي التسرب لمانع مغذي سائل دون المضخة بتشغيل مطلقاً تقم لا

.التسرب موانع أحد عطل حالة في بدنية إصابة حدوث ويمكن. التسرب مانع تلف في ذلك يتسبب فقد قليلة لثوان

:ملاحظة
عدم سيؤدي. التشغيل قبل يدوية تهوية تتطلب ،23 الخطة مثل التهوية، ذاتية أو التنظيف ذاتية تكون لا التي التسرب منع أنظمة•

.التسرب مانع وتعطل مفرط بشكل الحرارة تولد إلى بذلك الالتزام
المفرطة الحرارة تولد لمنع صحيحة بصورة الميكانيكي، التسرب ومانع المحمل تشحيم أنظمة مثل التبريد، أنظمة تعمل أن يجب•

.لأوانه السابق والتعطل والشرر
توليد في زيادة حدوث الممكن فمن وإلا مناسب، تسرب مانع تنظيف نظام على الميكانيكي التسرب مانع يحتوي أن يجب•

.التسرب مانع وتعطل الحرارة

المرجعي الرسم
مانع ضبط وعمليات الصيانة إجراء عند مستقبلاً للاستخدام الرسم بهذا احتفظ. البيانات حزمة مع مرجعيًا رسمًا المصنعة الجهة توفر

.التوصيل ونقاط المطلوب المتدفق السائل التسرب مانع رسم يوضح. التسرب

المضخة تشغيل بدء قبل
.التدفق أنابيب وكافة التسرب مانع بفحص قم
.دائمًا بالزيت مزيتة التسرب مانعات أسطح على فحافظ بالزيت، مزيتة تسرب بمانعات المضخة شحن تم إذا

)تابع (الصيانة
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المعبأ الحشو صندوق صيانة

:تحذير
.ATEX الانفجار لخطر معرضة أنها على مصنفة بيئة في المحشوة الحشو صناديق باستخدام يسمح لا•
.القارنة مباعد وفك سليم بشكل المشغل قفل يتم أن إلى الحشو استبدال مطلقًا تحاول لا•

التزييت مواعيد
.الوقت طوا ممتلئ الشحم قدح على حافظ. الحشو جلبة ربط إحكام ومدى الحرارة درجة على وتعتمد التزييت مواعيد تتفاوت

يوميًا المضخة افحص. الحشو صندوق في جديد شحم بحقن قيامك أثناء الشحم قدح غطاء على لآخر حين من اللفات بعض بإجراء قم
.اللزوم حسب الفترة هذه وأطل الأولي التشغيل بعد

:ملاحظة
.شديد لتلف العمود وتعرض مبكرًا الحشو تآكل إلى الشديد الضغط يؤدي قد. اللازم من أكثر الحشو صندوق تربط لا

التعبئة استبدال
:التسلسل بهذا التعبئة استبدال

تعبئة حلقات ثلاث.1
للتسرب المانعة المشكاة حلقة.2
تعبئة حلقتا.3
الحشو جلبة.4

التفكيك
للتفكيك وقائية إجراءات

:تحذير
صمامات فتح أو السدادات فك أو المضخة بفك قيامك قبل الضغط تنفيس ومن النظام عن معزولة المضخة أن من تأكد•

.الأنابيب فصل أو التهوية أو التصريف
وقطعها الطاقة بفصل الالتزام عدم يؤدي. صيانة أو تركيب مهام بأي تقوم أن قبل وغلقها للمشغل الداخلة الطاقة بفصل دائمًا قم•

.بالغة جسدية لإصابة التعرض إلى المشغل عن
أحذية بارتداء وقم الملائمة الرفع وسائل استخدم. الوزن ثقيلة والمكونات الوحدة تكون أن الممكن من. للسحق التعرض خطر•

.الوقت طول فولاذية مقدمة ذات
التلوث لإزالة السليمة بالإجراءات والتزم المضخة محتويات بتحديد قم. والسامة الخطرة السوائل مع التعامل المضخة تستطيع•

تشتمل. المناسبة الشخصية الحماية معدات ارتداء عليك. سامة أو خطرة سوائل لأي المحتمل التعرض من التخلص أجل من
قابلة لمواد والتعرض المرتفعة الحرارة لدرجات التعرض مخاطر على الحصر، لا المثال سبيل على المحتملة، المخاطر
منه والتخلص المضخوخ السائل مع التعامل عليك يجب. أخرى مخاطر أو للانفجار قابلة أو حارقة أو حمضية مواد أو للاشتعال

.بها المعمول البيئية للوائح وفقًا

:ملاحظة
.للإصلاح المضخة فك قبل الغيار قطع جميع وجود من تأكد

المطلوبة الأدوات
:التالية الأدوات إلى ستحتاج المضخة، لتفكيك

المحمل سحابة•
نحاسي ترصيص سنبك•
ومذيبات تنظيف مواد•
القرص مؤشرات•
الإحساس أجهزة مقاييس•
هيدروليكي مكبس•
حث سخان•

)تابع (الصيانة
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رفع حبل•
ميكروميتر•
مطاطية مطرقة•
براغي مفك•
الرفع حلقة زردية•
العزم يقيس بتجاويف ربط مفتاح•
ربط مفاتيح•

المضخة تصريف

:تنبيه
.للإصابة التعرض لتفادي معها تتعامل أن قبل تبرد والمضخة النظام مكونات كل اترك•

.المضخة جوانب وتفريغ الشفط على الموجودة العزل صمامات بإغلاق قم.1
.صمامات أية تركيب يتم لم إذا النظام تفريغ عليك يجب

.التصريف صمام افتح.2
فإن التصريف، صمام من التدفق في السائل استمر إذا. التصريف صمام من الخروج عن السائل يتوقف حتى العمل تتابع لا

.الاستئناف قبل جيدا إصلاحها عليك ويجب جيدًا للتسرب مانعة غير العزل صمامات
 .مفتوحًا التصريف صمام اترك.3

.التجميع إعادة اكتمال حتى التصريف صمام إغلاق تقم لا
.الأمر لزم إذا المضخة وتنظيف الأنابيب من السائل بتصريف قم.4
.الإضافية الأنابيب كافة افصل.5
.القارنة واقي بإزالة قم.6
.القارنة افصل.7
أعد). 358 العنصر (المحمل مبيت تصريف سدادات إزالة طريق عن المحامل مبيتات من الزيت بتصريف قم: بالزيت التزييت.8

.المزيتة بإزالة قم. الزيت تصريف يتم أن بعد السدادات تركيب

الحوض من المضخة إخراج
).371 (الموتور مسامير بإزالة قم.1

501L

338

371L 240

501

.الموتور بإخراج وقم الموتور رفع عراوي على الرفع حبل ضع.2
.الساند اللوح تثبيت مسامير بإزالة قم.3
.الساند باللوح العراوي ذات المسامير بربط قم.4
.الحوض من المضخة رفع أجل من مناسب بحجم رفع أحبال استخدم.5

.الصحيحة المناولة إجراءات لمعرفة التركيب فصل راجع

)تابع (الصيانة
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.المضخة لتفكيك كافية مساحة هناك تكون بحيث مناسبة سنادات عى أفقي بشكل المضخة ضع.6
).187 (المصفاة إزالة أجل من) 317N (المسامير بإزالة قم.7

351A

 
 

 

 

  370H

182
187

317N

351

).182 (الشفط غطاء بإزالة قم.8
.منه والتخلص) 351 (الشفط غطاء جوان بإزالة قم.9

.التجميع إعادة عملية أثناء الجوان تركيب أعد
.التفريغ كوع علبة مسامير بإزالة قم.10
.الثابتة للمحامل تنظيف أنابيب أي افصل.11

الدفاعة فك

:تنبيه
.بدنية إصابة إلى الحادة الحواف تؤدي فقد. الدفاعات مع التعامل عند شاق عمل قفازات بارتداء قم

.الدفاعة صمولة طرف على الموجود الضبط لولب بفك قم.1
.وإزالتها الدفاعة صمولة بفك قم.2

.اليسرى الجهة في لولبات على الدفاعة صمولة تحتوي
.العمود من الدفاعة اسحب.3

.الضرورة دعت إذا الربط نوع من سحابة استخدم

100 101 178 199 198

122

)تابع (الصيانة
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.الدفاعة مفتاح بإزالة قم.4
.للتلف تعرض قد يكن لم ما التجميع إعادة عملية أجل من المفتاح احفظ

:يلي بما قم فقط، L المجموعة لطرازات.5
a(العلبة تثبيت مسامير بإزالة قم) 108 (بالمهايئ) 100.(
b(العلبة سدادة بإزالة تقم لا. العلبة بفك قم) الوقت هذا في) 155.
c(المهايئ تثبيت مسامير بإزالة قم) بالعمود) 108.
d(الثابت المحمل بإزالة تقم لا. المهايئ بإزالة قم) الوقت هذا في) 197.

192/30 370G 536G 357V
100

155

العمود تفكيك
).372B (الثابت المحمل بمبيت العمود تثبيت مسامير بإزالة قم.1

أي لديك يوجد لا حيث الخطوة هذه فتجاوز ،)فقط واحد عمود قسم (متوسطة ثابتة محامل على تحتوي لا المضخة كانت إذا
).213 (ثابت محمل مبيت أو) 306 (للعمود إطالات

a(العمود إطالات بإزالة وقم المضخة، علبة طرف من ابدأ) قسمًا) 123 (والحارفات) 213 (الثابت المحمل ومبيتات) 306
.الأقسام هذه بإزالة قيامك أثناء الانثناء منع أجل من العمود بسند قم. مرة كل في واحدًا
المعاينة إجراءات إلى ارجع. الوقت هذا في الثابت المحمل بإزالة تقم لا). 192 (الرئيسي العمود إزالة الضروري من ليس
.الإزالة قبل

192
213

369
357X

306
536E

197
123

372B

.والمفتاح) 233 (المضخة شق قارنة صرة بإزالة قم.2
).240 (الموتور سند عبر العمود إخراج مع) 134 (المحمل غلاف مجموعة ازلق ثم ،)370C (التثبيت مسامير بإزالة قم.3

:تنبيه
.العمود انثناء إلى السليم غير التعامل يؤدى أن يمكن. قدم 9 من أكثر طوله عمود أي مع شخصين يتعامل أن يجب
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136
382

112

370C 193B
134

369A

332A 361A
370D

415 113 333 400 122

M/MT/L طقف

).134 (المحمل غلاف من) 332A (للعمود الميكانيكي التسرب مانع لخلع مفكًا استخدم.4

:ملاحظة
.المضخة فحص فيها يتم مرة كل في للعمود الميكانيكي التسرب مانع باستبدال نوصى

).361A (المحمل تثبيت حلقة بإزالة قم.5
.والعمود المحمل خارج) 134 (المحمل غلاف ازلق.6
).382 (الزنق وحلقة) 136 (الزنق صامولة بإزالة قم.7
).112 (المحمل لإزالة مناسبة محمل سحابة استخدم.8

.لمعاينته المحمل حفظ من تأكد
.الكافي بالقدر مدعومًا يكون حيث منضد على العمود ضع.9

.التالفة الأجزاء لاستبدال بحاجة تكن لم ما مجددًا المضخة تفكيك إلى تحتاج لا

التجميع قبل ما معاينات
التبديل إرشادات

وتبديلها العلبة فحص
.والحطام الصدأ لإزالة الترصيص وقطع الجوانات أسطح بعناية نظف. نقر أو المفرط والبلى التشققات عن بحثًا العلبة بمعاينة قم
:التالية الحالات من أي وجود لاحظت إذا العلبة استبدال أو بإصلاح قم

)مم 3.2 (بوصة 1/8 من أكبر بعمق يكون الذي التخديد أو المحلي البلى•
)مم 3.2 (بوصة 1/8 من أكبر بعمق يكون الذي النقر•
العلبة جوان قاعدة سطح في منتظمة غير أجزاء•

الدفاعة تبديل

:الدفاعة أجزاء باستبدال الخاصة المعايير الجدول هذا يوضح
الاستبدال يجب متىالدفاعة قطع

تآكل أو نقر أو تشققات نتيجة تلف رؤية عندالريشة حواف

والمقاعد الدائرية والحلقات الجوانات تبديل
.وتفكيك تصليح عملية كل عند الدائرية والحلقات الجوانات كل استبدل•
.مادية عيوب أي من وخالية سلسة تكون أن يجب. المقاعد بمعاينة قم•

.الأخرى الأسطح مع الأبعاد نسب على الحفاظ مع مخرطة في الجلد بقطع قم البالية، المقاعد لإصلاح
.معيبة المقاعد كانت إذا القطع استبدل•

العمود أقسام
.الأمر لزم إذا استبدل. الشديد التآكل أو التشققات عن للكشف) 192و 306 (العمود) أقسام (قسم افحص

)تابع (الصيانة
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الموتور سند
.الأمر لزم إذا استبدل. شديد تآكل أو تشققات أي عن للكشف) 240 (الموتور سند افحص

العمود استبدال إرشادات
العمود قياس من تحقق

وحدود المحمل تركيبات جدول في الموضحة التفاوت حدود خارج منها أي وجود حالة في. بالعمود الخاصة المحمل تركيبات افحص
.العمود باستبدال قم التفاوت،

العمود استقامة من التحقق
.المحمل تركيب مناطق في العمود لدعم الموازنة أسطوانات أو" V "حرف شكل على التي الكتل استخدم. العمود استقامة من تحقق
).مم 0.03 (بوصة 0.001 عن التجاوز زاد إذا العمود استبدل

:ملاحظة
.الدفاعة أو المحامل إزالة أثناء للتلف تعرضت قد تكون أن الممكن من حيث التجاوز، من للتحقق العمود مراكز تستخدم لا

العمود سطح فحص
لحد تالفًا كان إذا العمود استبدل. التالي الشكل في بالأسهم إليها المشار المناطق في خاصة تلف، أي عن للكشف العمود سطح افحص
.للإصلاح المعقول الحد يتجاوز

المحامل معاينة
المحامل حالة

.المحمل هيكل في التشغيل أحوال عن مفيدة معلومات المحامل حالة توفر. المحامل استخدام بإعادة تقم لا

الفحص قائمة
:المحامل معاينة عند الفحوصات هذه بإجراء قم

.والتلف التلوث عن للكشف المحامل بمعاينة قم•
.والمخلفات التزييت لحالة انتبه•
.تدويرها عند ضوضاء تصدر أو خشنة أو محكمة غير كانت إن لتكشف الكروية المحامل بمعاينة قم•
.للخدمة المضخة إعادة قبل المشكلة بتصحيح فقم طبيعي، غير بلى السبب كان إذا. السبب لتحديد المحمل في تلف أي افحص•

التفاوت وحدود المحمل تركيبات
).الملليمتر (بالبوصة) ISO 286 (ANSI/ABMA Standard 7 لـ وفقًا والتفاوت المحمل تركيبات إلى الجدول هذا يشير
الثابت للمحمل التفاوت قيم: 8 جدول

في مضغوط (للمحمل الداخلي القطرالوصف
)مكانه

الخلوص 1/2 (التشغيل خلوصالمبيت تجويف قطر
)القطري

S/STM/MTLS/STM/MTLS/STM/MTL
–1.132كربون

1.134
)28.753
–

28.804(

1.633–
1.635

)41.478
–

41.529(

2.258–
2.260

)57.353
–

57.404(

1.621–
1.623

)41.173
–

41.224(

2.121–
2.123

)53.873
–

53.924(

2.994–
2.996

)76.048
–

76.098(

0.0055–
0.0035

)0.140–
0.089(

0.006–
0.004

)0.152–
0.102(

0.0065–
0.004

)0.165–
0.102(

)تابع (الصيانة
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في مضغوط (للمحمل الداخلي القطرالوصف
)مكانه

الخلوص 1/2 (التشغيل خلوصالمبيت تجويف قطر
)القطري

S/STM/MTLS/STM/MTLS/STM/MTL
–1.129برونز

1.131
)28.677
–

28.727(

1.629–
1.631

41.377–
41.427

2.256–
2.258

)57.302
–

57.353(

1.621–
1.623

)41.173
–

41.224(

2.121–
2.123

)53.873
–

53.924(

2.994–
2.996

)76.048
–

76.098(

0.004–
0.002

)0.102–
1.051(

0.004–
0.002

)0.102–
1.051(

0.0055–
0.003

)0.140–
0.076(

مطاط
صناعي
محزز

1.126–
1.130

)28.600
–

28.702(

1.627–
1.632

)41.326
–

41.453(

2.253–
2.257

)57.226
–

57.328(

1.621–
1.623

)41.173
–

41.224(

2.121–
2.123

)53.873
–

53.924(

2.994–
2.996

)76.048
–

76.098(

0.0035–
0.0005

)0.089–
0.013(

0.0045–
0.001

)0.114–
0.025(

0.005–
0.004

)0.127–
0.102(

Rulon1.132–
1.134

)28.753
–

28.804(

1.633–
1.635

)41.478
–

41.529(

2.258–
2.260

)57.353
–

57.404(

---0.0055–
0.0035

)0.140–
0.089(

0.006–
0.004

)0.152–
0.102(

0.0065–
0.004

)0.165–
0.102(

–1.183العلبة سدادة
1.190

)30.048
–

30.226(

1.678–
1.685

)42.621
–

42.799(

2.299–
2.306

)58.395
–

58.472(

1.811–
1.816

)45.999
–

46.126(

2.243–
2.245

)56.972
–

57.023(

3.243–
3.245

)82.372
–

82.423(

0.0335–
0.029

)0.851–
0.737(

0.031–
0.0265

)0.787–
0.673(

0.029–
0.0245

)0.737–
0.622(

الدفعي المحمل تركيبات: 9 جدول
للغلاف الداخلي القطرللعمود الخارجي القطرالمجموعة

S/ST0.9848/0.9844
)25.0139/25.0038(

2.4416/2.4409
)62.0166/61.9989(

M/MT1.5755/1.5749
)40.0177/40.0025(

3.5442/3.5433
)90.0227/89.9998(

L2.1660/2.1655
)55.0164/55.0037(

4.7253/4.7240
)120.0226/119.9896(

العمود تجاوز تفاوت حدود
:الأحجام مجموعات كل على العمود لتجاوز التالية التفاوت قيم تنطبق

)مم 0.051 (بوصة 0.002: القارنة طرف•
قدم/بوصة 0.0005: العمود جسم•
)مم 0.127 (بوصة 0.005: الدفاعة طرف•

تجميع إعادة
الساند واللوح العمود تجميع

المسامير باستخدام) 189 (الساند باللوح) 221 (الحشو صندوق بتوصيل فقم الاختياري، الحشو صندوق باستخدام قمت إذا.1
)370L.(

):240 (الموتور سند بتوصيل قم.2

...إذن...إذا
).370J (المسامير باستخدام الحشو بصندوق) 240 (الموتور سند بتوصيل قمالحشو صندوق تستخدم كنت
).370J (المسامير باستخدام) 189 (الساند باللوح) 240 (الموتور سند بتوصيل قمالحشو صندوق تستخدم لا كنت

):192 (الرئيسي العمود بتوصيل قم.3

...إذن...إذا
).370M (المسامير باستخدام الحشو بصندوق) 192 (الرئيسي العمود بتوصيل قمالحشو صندوق تستخدم كنت

)تابع (الصيانة
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...إذن...إذا
).370M (المسامير باستخدام المونور بسند) 192 (الرئيسي العمود بتوصيل قمالحشو صندوق تستخدم لا كنت

.الموتور سند إلى أقرب التهوية فتحات أن من تأكد

240 370L 192

370M

189132

الدوار العنصر تجميع

:تنبيه
.العمود انثناء إلى السليم غير التعامل يؤدى أن يمكن. قدم 9 من أكثر طوله عمود أي مع شخصين يتعامل أن يجب

136

382 112
370C

193B 134 369A

122
400

333113
415

370D
361A

332A

M/MT/L
طقف

).122 (العمود على) 369A (التثبيت حلقة بتركيب قم ،S/ST عدا ما المجموعة لكل بالنسبة.1
.العمود على) 112 (الدفعي المحمل بتركيب قم.2

المحامل بتسخين يقوم حث سخان استخدام هي بها الموصى والطريقة. المحامل لتركيب استخدامها يمكنك طرق عدة هناك
.منها المغناطيسية وإزالة

:تنبيه
.بدنية إصابة في يتسبب قد مما ساخنة المحامل تصبح. محمل سخان استخدام عند معزولة قفازات بارتداء قم

.العمود مفتاح فتحة في الزنق حلقة طرف وضع من تأكد). 122 (العمود على) 382 (الزنق حلقة بتركيب قم.3
.محكمة تصبح حتى واربطها العمود على) 136 (الزنق صامولة بلف قم.4
لترصيص الضرورة عند الزنق صامولة اربط. الزنق صامولة على الموجودة الفتحات إحدى في الزنق لحلقة طرق أي بثني قم.5

.الزنق صامولة فتحة مع الزنق حلقة عروة
.المحمل غلاف داخل في) 333 (الشحم تسرب مانع على اضغط.6
.المحمل وفوق بالعمود المضخة طرف على المحمل غلاف ازلق.7
.للمحمل المسطح الجانب مواجهة على الحفاظ من تأكد. المحمل غلاف أخدود في) 361A (التثبيت حلقة أدخل.8

)تابع (الصيانة
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.مستويًا يصبح حتى المحمل غلاف داخل في العمود قارنة طرف فوق) 332A (للعمود الميكانيكي التسرب مانع ادفع.9
.المناسبة بالقوائم والعمود الإدارة عمود اسند. الموتور سند عبر أفقي بشكل العمود ازلق رأسي، وضع في الساند اللوح وجو مع.10
).415 (الضبط صامولات باستخدام) 370D (الضبط ومسامير) 370C (التثبيت مسامير بتركيب قم.11

العمود تجميع
).213 (ثابتة محامل ومبيتات) 306 (إضافية أعمدة إطالات إلى بحاجة فأنت لازمة، المتوسطة الثابتة المحامل كانت إذا
.امكن إذا الثابتة، المحامل مبيتات مجموعات بتحضير قم.1

في الموجودة الثقوب مع المحمل في الموجودة الثقوب تتراص أن يلزم ولا بدقة، الثابت المحمل تمركز أن إلى بحاجة لست إنك
.المحمل في الموجودة الفتحة التشحيم مواد تجد لأن الإمكانية) 213 (المبيت داخل المجوفة المنطقة تتيح. المبيت

a(الرفع حلقة بإزالة قم) أمكن إذا ،)369.
b(القديم الثابت المحمل إخراج أجل من هيدروليكيًا ضغطًا استخدم) 197.(
c(الجديد الثابت المحمل على اضغط.

إعادة الضروري من فليس رفع، حلقة على تحتوي المضخة كانت إذا. التركيبات بسبب لازمة تعد لم) 369 (الرفع حلقة
.تسرب بمانعات المزودة المحامل على لازمة الرفع حلقة تظل ذلك، مع. تركيبها

.العمود شفة مواجهة في العلبة شفة وضع العمود على العلبة مجموعة ازلق.2
.الساند اللوح في الموجود التفريغ أنبوب ثقب مع التفريغ فوهة ترصيص من تأكد

).371G (المسامير بتركيب قم.3

.والمصفاة الشفط وغطاء الدفاعة تجميع
.العمود على) 101 (والدفاعة) 178 (الدفاعة مفتاح وضع العمود إلى الزيت من طبقة أضف.1
.بالكامل) 370D و 370C (المحمل غلاف مسامير كل ربط إحكام من تحقق.2
).198 (الدفاعة ولولب) 199 (الدفاعة جلبة بتركيب قم.3

لا. مكانه في لتثبيته النيلون من شريحة على الدفاعة لولب يحتوي. العمود على الدفاعة تثبيت سيتم الدفاعة، لولب تربط عندما
:الدفاعة لولب بربط قيامك عند هذه العزم قيم تتجاوز

العزم قيمةالمجموعة
S/ST500 متر نيوتن 56 (رطل بوصة(

M/MT وL900 متر نيوتن 102 (رطل بوصة(
).317N (المسامير باستخدام) 187 (والمصفاة) 182 (الشفط وغطاء) 351 (الشفط غطاء جوان بتركيب قم.4

تحكم بذراع مزودة الوحدة كانت إذا. الشفط وغطاء المصفاة بين) 533 (جدًا ثقيلة مباعدة جلب على السبيكية المصافي تحتوي
.الثقب هذا في جدًا طويل مسمار فاستخدم ،)366 (عائمة سفلية دليلية

.للدفاعة المحورية المسافة من تحقق.5
المسافة على الحصول أجل من) 351 (الإضافة الجوانات فأضف ،)مم 0.762 (بوصة 0.030 من أقل المسافة كانت إذا

.الأدنى
).370H (المسامير باستخدام) 315 (التفريغ وكوع) 351A (التفريغ كوع جوان بتركيب قم.6

.الوصلة عبر للضخ عائق وجود عدم من التأكد أجل من الأهمية غاية في أمر للكوع الدقيق الترصيص
).مستخدمة كانت إذا ،195S (والشفة) 242 (الأنبوب وصامولات) 195 (التفريغ أنبوب بتركيب قم.7

.المضخة على إجهاد وجود عدم ومن الأنبوب صامولات ربط من تأكد
.انثناء وجود عدم من للتأكد يدويًا العمود بتدوير قم.8
.الإضافية الأنابيب كل بتوصيل قم.9

.المضخة محامل بتزييت وقم) 233 (المضخة شق قارنة صرة استبدل.10

)تابع (الصيانة
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المشاكل حل
وإصلاحه التشغيل في الخلل تحري
العلاجالأسبابالأعراض
التي الوحدات في. العلبة أعلى بالسائل التجويف ملء من تأكد.المضخة تحضير يتم لم.السائل توصِل لا المضخة

الشفط وأنبوب العلبة ملء يتم أن يجب جافة، تجاويف بها
.بالكامل

.الاحتكاك بفقد يتعلق فيما خصوصًا بالكامل، الرأس افحص.جدًا مرتفع التفريغ رأس

.الموتور سرعة من تحقق.جدًا منخفضة الموتور سرعة

.العوائق بإزالة قم.مسدود الشفط خط

.المضخة لتنظيف عكسي تدفق إجراء أو العوائق بإزالة قم.المصفاة أو التفريغ أنبوب أو الدفاعة انسداد

السهم مع التدوير اتجاه يتوافق أن يجب. التدوير اتجاه بتغيير قم.الخاطئ الاتجاه في يدور العمود
.المضخة علبة أو المحمل مبيت على الموجود

.الشفط أنبوب بتقصير قم.للغاية مرتفع الشفط رفع أنبوب

على بناءً واضبط والمطلوب المتاح NPSH مقدار من تحقق.كاف غير المتاح NPSH مقدار
.هذا

الضغط أو الضخ تنتج لا المضخة
.المقدر

السهم مع التدوير اتجاه يتوافق أن يجب. التدوير اتجاه بتغيير قم.الخاطئ الاتجاه في يدور العمود
.المضخة علبة أو المحمل مبيت على الموجود

.الاحتكاك بفقد يتعلق فيما خصوصًا بالكامل، الرأس افحص.المتوقع من أعلى التفريغ رأس

.المضخة لتنظيف عكسي تدفق إجراء أو العوائق بإزالة قم.المصفاة أو التفريغ أنبوب أو الدفاعة انسداد

.الموتور سرعة من تحقق.جدًا منخفضة الموتور سرعة

.العوائق بإزالة قم.مسدود الشفط خط

.الشفط أنبوب بتقصير قم.للغاية مرتفع الشفط رفع أنبوب

.الضرورة دعت إذا واستبدلها الدفاعة افحص.مكسورة أو بالية الدفاعة

.الهواء جيوب من للتخلص الأنابيب ترتيب أعد.بخار أو هواء جيوب به الشفط خط

على بناءً واضبط والمطلوب المتاح NPSH مقدار من تحقق.كاف غير المتاح NPSH مقدار
.هذا

تتوقف ثم العمل، في المضخة تبدأ
.الضخ عن

الشفط وخط المضخة امتلاء من وتحقق المضخة، تحضير أعد.المضخة تحضير يتم لم
.بالسائل

بشكل مضبوطة غير بعوامات المزودة التحكم مفاتيح
.صحيح

.بعوامات المزودة التحكم مفاتيح افحص

تكون قد التي الكبيرة الأشياء عن للكشف الحوض افحص.مسدودة المصفاة
.ساخنة أصبحت قد المحامل كانت إذا تحقق. المضخة تلتقطها

.الهواء جيوب من للتخلص الأنابيب ترتيب أعد.بخار أو هواء جيوب به الشفط خط

.التسرب أصلِح.هواء تسرب به الشفط خط
.والمشغل المضخة ترصيص أعد.صحيح غير نحوٍ على والمشغل المضخة ترصيص تم.ساخنة المحامل تصبح

.للاستخدام التزييت شحم وملائمة مستوى من تحقق.كافي تزييت يوجد لا

.التبريد نظام افحص.الصحيح النحو على التزييت تبريد يتم لم

المشاكل حل
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العلاجالأسبابالأعراض
.والمشغل المضخة ترصيص أعد.صحيح غير نحوٍ على والمشغل المضخة ترصيص تم.تهتز أو ضوضاء تصدر المضخة

.الدفاعة لتنظيف للمضخة عكسي ضخ بإجراء قم.جزئيًا مسدودة الدفاعة

.الأمر لزم إذا العمود أو الدفاعة استبدل.العمود أو الدفاعة في انثناء أو كسر وجود

لوح أن من تحقق. والموتور المضخة تثبيت مسامير اربط.صلبًا ليس الأساس
جيوب أو فراغات أي من ويخلو بالملاط جيدًا مثبت القاعدة
.هواء

.المحامل استبدل.بالية المحامل

ببعضها تحتك أو مكسورة أو محكمة غير الدوارة الأجزاء
.البعض

.الضرورة حسب الأجزاء استبدل

النحو على دعمها أو التفريغ أو الشفط أنابيب تثبيت يتم لم
.الصحيح

طبقًا الحاجة بحسب التفريغ أو الشفط أنابيب بتثبيت قم
".الهيدروليكي المعهد معايير دليل "في الواردة للتوصيات

.بإصلاحه وقم النظام، في الخلل حدد.تجاويف تكّون المضخة
ويضخ المقدرة النقطة دون ما إلى انخفض التفريغ رأس.زائدة طاقة الموتور يتطلب

.السائل من الكثير
قطر بتشذيب فقم ذلك، يفلح لم إذا. خانق صمام بتركيب قم

.ITT بممثل فاتصل ذلك، يفلح لم إذا. الدفاعة
.واللزوجة النوعي الثقل من تحقق.متوقع هو مما أثقل السائل

.الصحيحة الخلوص مستويات من للتحقق البالية الأجزاء افحص.البعض ببعضها تحتك الدوارة الأجزاء

.الموتور سرعة من تحقق.جدًا مرتفعة الموتور سرعة

.الدفاعة خلوص اضبط.للغاية ضيق الدفاعة خلوص

وإصلاحه التجميع خلل تحري
وإصلاحه التجميع خلل تحري: 10 جدول

العلاجالأسبابالأعراض
.الصحيح النوع من بمحمل المحامل استبدل.زائد للمحامل الداخلي الخلوص.للعمود زائد طرفي خلوص يوجد

.اللولبية المسامير اربط.مفكوك الدفعي للمحمل الطرفي الغطاء
الطرفي الغطاء أسفل الضبط رقاقات من الكثير يوجد

.الدفعي للمحمل
على للحصول المفردة الضبط رقاقات بإزالة قم

.المناسب السُمك
.العمود استبدل.العمود في انثناء وجود.العمود في زائد تجاوز يوجد
.العمود استبدل.العمود في انثناء وجود.المحمل هيكل شفة في زائد تجاوز يوجد

.المحمل هيكل شفة استبدل.مشوهة المحمل هيكل شفة
صحيح غير بشكل مثبت التسرب مانع غرفة غطاء.التسرب مانع غرفة غطاء في زائد تجاوز يوجد

.الهيكل على
أعد أو التسرب مانع غرفة غطاء استبدل
.آليًا معالجته

.التسرب مانع غرفة غطاء استبدل.التسرب مانع غرفة غطاء على بلى أو تآكل يوجد
.العمود استبدل.العمود في انثناء وجود.الدفاعة بلى حلقة في زائد تجاوز يوجد

.آليًا معالجتها أعد أو الدفاعة استبدل.صحيح غير بشكل آليًا البلى حلقة معالجة تمت

)تابع (المشاكل حل
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العرضية المقاطع ورسومات القطع قوائم
الأبعاد رسومات

332A
136

382
112
370C

113
134
358Z

189
122

370M

192

195

132
370L

242
240

193B
333

415
370D

361A
233

235
232

337
338

)2 من 1 جزء (3171 للمضخة موسع عرض: 6 شكل

العرضية المقاطع ورسومات القطع قوائم
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123

197
213

357X

306

370G
123

197
528D

357V
100
155

101
178

351
182

187
317N

198
199

536H
427G

358B
351A

315

370H

543E

372B

)2 من 2 جزء (3171 للمضخة موسع عرض: 7 شكل

القطع قائمة
البناء بمواد القطع قائمة: 11 جدول

برونزالحديد كلالقطعة اسمالكميةالعنصر
مركب

حديد
كربوني

CD4
مركب

316SSسبيكة
20

Hast.
B

Hast.
C

10001000121212161203120412171215العلبة1001

10181101121212161203120412171215الدفاعة1011
الصف مزدوج زاوي تلامسدفعي محمل1121
22052216222122632264العمود1221
EPDMالحارف1231
1000المحمل غلاف1341
حديدالمحمل زنق صمولة1361
)®تفلون (بالكربون ممتلئ تترافلوروإيثيلين بوليالعلبة جلبة1551
2229223022472248الدفاعة مفتاح1781
1000121212161203120412171215الشفط غطاء1821

10003211120412171215مصفاة1871
3201الساند اللوح1891
محدد هو كماالتنظيف أنابيب1901
65016545650665196548الرئيسي العمود1921

193B1محدد هو كما أو كربونالشحم تجهيزات

.الرؤية وضوح أجل من والجلب الصامولات إزالة تتم. والسرعة المضخة طول على الكمية تعتمد1

)تابع (العرضية المقاطع ورسومات القطع قوائم
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برونزالحديد كلالقطعة اسمالكميةالعنصر
مركب

حديد
كربوني

CD4
مركب

316SSسبيكة
20

Hast.
B

Hast.
C

650665196548--6501التفريغ أنبوب1951
محدد هو كما أو كربونالثابتة المحامل1971
2229223022476548الدفاعة مسمار1981
--22292230الدفاعة فلكة1991
10001203120412171215الثابت المحمل مبيت2131
1000الموتور سند2401
10001203120412171215الأنبوب صامولة2422
--650165456506العمود إطالة3061
1000121212161203120412171215التفريغ كوع3151

332A1كربوني تفلونللعمود ميكانيكي تسرب مانع®

نتريل بحافة تسرب مانعبحافة تسرب مانع3331
333H2/Brgفيتوننتريلبحافة تسرب مانع®

نتريل أكريليك)للعلبة الشفط غطاء (جوان3511
351A1نتريل أكريليك)للعلبة التفريغ كوع (جوان
361A1حديد)دفعي محمل (تثبيت حلقة

PH15-7MOC-20Hastelloy للصدأ مقاوم)الثابتة المحامل (تثبيت حلقة3691
369A1مجموعات)العمود (تثبيت حلقة M/MT وL حديد فقط
370C32210)المحمل غلاف (ربط مسمار
370D32210)المحمل غلاف (ضبط مسمار
370G622102229223022472248)للعلبة العمود (مسمار
370H422102229223022472248)للعلبة الكوع (مسمار
370L42210)الساند للوح الموتور مهايئ (مسمار
370M422102229223022472248)الموتور لسند الرئيسي العمود (مسمار

2210)الموتور لسند الموتور (مسمار3714
3122القارنة واقي5011

501L2حديدواقية زنبركات

المواد لكود ترافقي مرجع: 12 جدول
ASTM رقمGoulds كود

A48 CL25B زهر حديد1000
A536-84 60-42-10 لدن حديد1018
B584 وسيليكون نحاس1101
A743 CF8M 316 للصدأ مقاوم حديد1203
1204A743 CN7M 20 سبيكة
A216 WCB كربوني حديد1212
1215A494-90 CW6M C1,1 Hastelloy C
1216A890 1A CD4MCuN
1217A494 N-7M Hastelloy B
C1045 ومصقول مجلخ كربوني حديد2205
A108 Gr1211 كربوني حديد2210
A276 316 ومصقول مجلخ للصدأ مقاوم حديد2216
A276-91A للصدأ مقاوم حديد2229

)تابع (العرضية المقاطع ورسومات القطع قوائم
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ASTM رقمGoulds كود
2230B743 20CB3 Carpenter 20
2247B335 Type B-2 Hastelloy B
2248B574 C-276 Hastelloy C
2263B335 B-2 Hastelloy B ومصقول مجلخ
2264B574 C-276 Hastelloy C ومصقول مجلخ
ألومنيوم3122
A283 Grade D كربوني حديد لوح3201
A240 316 حديد لوح3211
6501Schedule 40 Pipe النوع من كربوني حديد F A53
6506B464 C20CB3 Carpenter 20 Schedule 40 Pipe
6511Pipe SPS احمر نحاس
6519B622 Hastelloy B Schedule 40 Pipe
6545Schedule 40 Pipe للصدأ مقاوم حديد A312 316L
6548Hastelloy C C-276 Schedule 40 Pipe

)تابع (العرضية المقاطع ورسومات القطع قوائم
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العرضية المقاطع مخططات
M/MTو S/ST مجموعات

338

332A
136
415

134
370D

113382
361A

132
369A

333

242

370M

190

536E

213

775E

190

197
195

315

370H

351A182178187198317N
533
199
351
101
100
155

357V
536G
370G

123
306

197
357X

372B

123
122
192

189
370L
112

193B
370C
240
233

235
371
232

)تابع (العرضية المقاطع ورسومات القطع قوائم
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L مجموعة

338
240
332A
370D
136
415
113
134

193B
132 370N

189

189D

195

315
370H
571E

351A
536H427G

182198187199
317N

351
101

100
370

155

108A

370G
306

213 190

536E

775E

197
357X

372B

123

192
122

369A

370M

333

112

370L

361A

193B
382

370C
233
235
232
371

197

178

)تابع (العرضية المقاطع ورسومات القطع قوائم
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ITT لشركة المحلية الاتصال معلومات
الإقليمية المكاتب

الفاكسالهاتفالعنوانالمنطقة
ITT - Goulds Pumps)الرئيسي المقر (الشمالية أمريكا

240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148

USA

+1–315–568–2811+1–315–568–2418

ITT Industrial Processالهادئ والمحيط آسيا دول
10 Jalan Kilang #06-01

Singapore 159410

+65–627–63693+65– 627–63685

ITT - Goulds Pumpsأوروبا
Millwey Rise Industrial Estate

Axminster, Devon, England
EX13 5HU

+44–1297–630250+44–1297–630256

ITT - Goulds Pumpsاللاتينية أمريكا
Camino La Colina # 1448

Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba – Santiago

8580000
Chile

+562–544–7000+562–544–7001

ITT - Goulds Pumpsوإفريقيا الأوسط الشرق
Achileos Kyrou 4

Neo Psychiko 115 25 Athens
Greece

+30–210–677–0770+30–210–677–5642

ITT لشركة المحلية الاتصال معلومات
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لك؟ ITT Water & Wastewater تقدم أن يمكن ماذا

نقل في الرائدة العالمية الشركات إحدى بوصفها السوائل مع للتعامل متكاملة حلولاً ITT Water &Wastewater شركة تقدم
ووحدات والتحكم، المراقبة وأجهزة والتصريف، الصرف ومياه المياه مضخات من كاملة مجموعة نوفر إننا. الصرف مياه ومعالجة
& ITT Water شركة تعمل. الصلة ذات والخدمات والتطهير للترشيح ومنتجات والثانوية، الأساسية البيولوجية للمعالجة

Wastewater، والصين أوروبا في الخاصة مصانعها إلى بالإضافة العالم، أنحاء كافة في دولة 140 حوالي في السويد، ومقرها
نيويورك، بولاية" بلينس ويت "مدينة في الكائنة ITT Corporation لشركة بالكامل مملوكة والشركة. والجنوبية الشمالية وأمريكا
س.متطورة تقنية وخدمات منتجات تقدم وهي

المعلومات من وللمزيد المستند هذا من إصدار أحدث على للإطلاع الإنترنت على موقعنا بزيارة تفضل
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