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خـطـر

تحذير

احذر

تنبيـه

تمهيد   1

مقدمة   1-1
هذا الدليل يقوم بوصف جميع األحجام والتصاميم والتطبيقات و كل اإلضافات على 

.”FKL“ مضخات الطرد من طراز

◄  يمكنكم الحصول على كافة التصاميم واألحجام والتطبيقات واإلضافات المتعلقة 
بالمضخة الخاصة بكم من خالل لوحة الطراز الموجودة على المضخة، وكذلك 

من خالل “المستندات المتعلقة بالعقد” الموجودة في الوثائق المرفقة.

الُمَصنع   2-1
شركة فريستام للمضخات )شركة ذات مسؤولية محدودة & وشركاؤها(

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg

DEUTSCHLAND
هاتف: 0- 56 25 7 / 40 )0( 49+ 

فاكس: 166- 56 25 7 / 40 )0( 49+ 
info@fristam.de :البريد اإللكتروني

إجمالي الُموَرد   3-1
يتكون التوريد من:

مضخة ذات محرك تروس )= وحدة المضخة(،  –
اختياري: التوريد بدون محرك،  

تغطية وصالت األنابيب،  –
الوثائق.  –

يجب فحص الشحنة التي تم توريدها للوقوف على درجة اكتمالها وأضرار النقل،   ◄
وفي حالة وجود اختالفات عليكم إخطار شركة فريستام.

المضخة بدون محرك )اختياري(  4-1
 في حالة االختيار يتم توريد المضخة دون محرك.

وفي هذه الحالة يجب متابعة القراءة شاملة الفصل الثالث “التركيب والوظيفة”، وبعد ذلك 
المواصلة حتى الفصل رقم 12 “الملحق 2 – دليل التركيب )اختياري(”، صفحة رقم 31.

إجمالي الوثائق  5-1

تتكون الوثائق من
دليل التشغيل هذا  –

الملحق رقم 1 مرفق به جداول للصيانة والتشحيم ومفاتيح التركيب  –
الملحق رقم 2 ومرفق به دليل التركيب.  –

الوثائق المرفقة  –
الوثائق المتعلقة بالعقد،  –

وثائق الموِرد )المحرك، الدبرياج، وغيرها(،  –
وعند الضرورة: وثائق عن ملحقات شركة فريستام،  –

وعند الضرورة: شهادات )شهادات مواد التصنيع، وغيرها(،  –
إعالن المطابقة أو إعالن التركيب.  –

قواعد طريقة العرض   6-1
قائمة التعداد مزودة بشرطة فاصلة:

الجزء األول،  –
الجزء الثاني،  –

تم ترقيم التعليمات التي يتعين معالجتها وفق ترتيب محدد كما يلي:
تشغيل الماكينة،  -1

غلق الماكينة.  -2

تم تزويد التعليمات التي لم يتعين معالجتها وفق ترتيب محدد بمثلثات كما يلي:

العمل.   ◄

العمل.   ◄

تعليمات األمن والسالمة   1-6-1

يحذر تنبيه األمن والسالمة بواسطة كلمة اإلشارة “خطر” من وقوع إصابات 
تلحق باألشخاص، والتي تؤدي حتًما إلى الوفاة أو إلى حدوث إصابات خطيرة.

يحذر تنبيه األمن والسالمة بواسطة كلمة اإلشارة “تحذير” من وقوع إصابات تلحق 
باألشخاص، والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى حدوث إصابات خطيرة.

يحذر تنبيه األمن والسالمة بواسطة كلمة اإلشارة “احذر” من وقوع إصابات تلحق 
باألشخاص، والتي قد تؤدي إلى حدوث إصابات متوسطة أو خفيفة.

يحذر تنبيه األمن والسالمة بواسطة كلمة اإلشارة “تنبيه” من وقوع أضرار 
بالممتلكات. 
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األمن والسالمة  2

تعليمات األمن والسالمة األساسية  1-2
قراءة دليل التشغيل كامال قبل استخدام المضخة وإبقائه متاحا في مكان االستخدام.   ◄

مراعاة اللوائح الوطنية المعمول بها في البلد المستخِدمة وكذلك مراعاة لوائح   ◄
العمل واألمان الداخلية.

ال يُسمح بتنفيذ كل األعمال الموصوفة هنا إال من  خالل موظفين متخصصين   ◄
ومؤَهلين مع اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر.

خطر التلوث: مراعاة لوائح األمان القانونية والتشغيلية عند القيام بضخ سوائل خطرة.  ◄

االستخدام السليم  2-2
تم تصميم مضخات الطرد FKL في إصدارها المعياري لالستخدام في الصناعات 
الغذائية وفي قطاع األدوية والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك في العملية التقنية للنظافة 

في المكان.

تم تخصيص مضخات الطرد FKL للسوائل ذات درجة الحرارة القصوي الثابتة 
ولتحمل الضغط، كٌل على حسب التصميم والحجم. انظر الفصل رقم 11-1 “بيانات 

تقنية” صفحة رقم 26.

 FKL يمكن اختيار اتجاه تدفق المضخة بحرية، كما يمكن أن تقوم مضخات الطرد
بإنتاج ضغط منخفض في خط السحب.

تم تصميم كل مضخة وفقا لمتطلبات العمالء، وقد تم اختيار مواد منع التسرب لكل 
سائل على حدة.

ال يجوز أن تعمل المضخة إال وفقا لشروط االستخدام المحَدَدة سلفا في العقد، انظر 
“الوثائق المتعلقة  بالعقد”. وفي حالة وجود اختالف في شروط العقد، يجب االتصال 

بشركة فريستام.

االستخدام غير السليم  3-2
ال يجوز استخدام مضخات الطرد FKL بإصدارها المعياري في أجواء بها خطر 

اإلنفجار.

ضخ السوائل غير المحَدَدة سلفا يمكن أن يدمر المضخة.

وجود أجسام غريبة في السوائل يمكن أن يسد المضخة ويدمرها.

 سيتم وصف وحدات المضخة المعيارية لشركة فريستام في دليل التشغيل الموجود، 
 ويتحمل العميل مسؤولية التشغيل في الحاالت اإلستثنائية وعند تركيب أية إضافات.
ال يسمح بالقيام بأي تعديالت أو تغيرات في المضخات دون إتفاٍق مسبٍق مع شركة 

.Fristam

2-4 تعليمات األمن والسالمة الخاصة بالمضخات
مجال ضغط غير سليم 

يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع أضرار بالممتلكات واألشخاص الناجم عن اإلنفجار 
والتسريب في المضخة. 

يجب مراعاة مجال ضغط المضخة. انظر الفصل رقم 11-1-2 “الحد األقصي   ◄
لضغط المضخة” صفحة رقم 26.

مجال درجة الحرارة غير السليم

يمكن أن يتسبب ذلك في وقوع أضرار بالممتلكات واألشخاص الناجم عن اإلنفجار 
والتسريب في المضخة.

مراعاة مجال درجة حرارة المضخة. انظر الفصل رقم 11-1-3 “درجة الحرارة   ◄
القصوي للسوائل” صفحة رقم 26.

إطفاء المضخة الساخنة بماء بارد
يؤدي ذلك إلى وقوع أضرار بالممتلكات

يحظر التوجيه المباشر لمياه اإلطفاء على المضخة حال إخمادها.  ◄
ترك المضخة لتبرد ببطء قدر المستطاع.  ◄

أسطح األالت الساخنة

يؤدي ذلك إلى حدوث حروق بالجلد عند لمس المضخة.

التحقق من درجة الحرارة قبل لمس المضخة.   ◄

يحظر لمس المضخة بدون قفازات واقية ومقاومة للحرارة.  ◄

اإلنبعاثات الصوتية عند تشغيل المضخة 

تتسبب في وقوع أضرارا مستديمة في حاسة السمع، وقد يتجاوز مستوي ضغط 
الصوت، والُمَقَدر بالمستوي أ، قياس 80 ديسيبل )أ(. 

في حالة اإلقامة بالقرب من مضخة في حالة التشغيل يتحتم دائما ارتداء واقي للسمع.  ◄

مراعاة القواعد القانونية والمحلية للتلوث الضوضائي.  ◄

لوحات التنبيه والتحذير  5-2
يحظر إزالة أو تغيير العالمات الموجودة على المضخة.  ◄

االستبدال الفوري للعالمات المفقودة أو التالفة بأخري مطابقة لألصل.  ◄

األسطح الساخنة  1-5-2

الشكل رقم )1(:  عالمات األمان والسالمة “األسطح الساخنة”

تشيرهذه العالمة إلى أنه يمكن أن ترتفع درجة حرارة هذه األجزاء بسبب التشغيل، أو 
إلى أنه من المحتمل ضخ سوائل ساخنة هنا. يجب التحقق من درجة حرارة المضخة 

قبل مالمستها، ويحظر لمس المضخة إال بواسطة قفازات حماية مناسبة.
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احذر

الُمصِنع  1

الطراز: فئة المضخة، الحجم، التصاميم والتطبيق  2

الرقم التسلسلي للمضخة  3

]M[ نسبة ارتفاع الضخط )H(  4

P قوة إنجاز المضخة ] كيلووات[  5

سنة التصنيع  6

Mges: الكل )جميع( ]كجم[  7

nN  8: عدد دورات التروس ]1/دقيقة[

Q: تيار الضخ ]متر مكعب/ساعة[  9
 CE -عالمة  10

مضخات ذات تروس التزامن أ - 
الدبرياج ب - 

محرك التروس ج - 

 10

 9

 8

 7

1

 2
 3
 4

 5

 6

الشكل رقم )2(:  عالمة األمن والسالمة “حظر اإلستعمال الجاف”

أ  ب  ج

حظر اإلستعمال الجاف    2-5-2

تشير هذه العالمة إلى أن هذه المضخة ال تتحمل اإلستعمال الجاف، ويجب أن تكون 
السوائل متوفرة دائما في خط السحب وفي المضخة عند بدء تشغيلها، وإال أدي ذلك 

إلى تلف المضخة.

لوحة الطراز  3-5-2

الشكل رقم )3(:   لوحة الطراز

اإلنبعاثات الصوتية  6-2

تصاعد الضوضاء عند تشغيل المضخة
يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع أضرار مستديمة في حاسة السمع.

مراعاة القواعد القانونية والمحلية للتلوث الضوضاء.  ◄

يجب ارتداء واقي للسمع عند استخدام المضخات، التي ٌذِكر معها أن مستوي   ◄
الضغط أعلى من 80  ديسيبل )أ(.

اإلزالة  7-2

التخلص من غالف النقل  1-7-2
توريد غالف النقل إلى مجمع إعادة التدوير.  ◄

التخلص من دهون التشحيم  2-7-2

التخلص من الدهون ومن كل األجزاء المضاف إليها دهون بطريقة صديقة للبيئة.  ◄

التخلص من زيت التشحيم  3-7-2

التخلص من الزيوت ومن كل األجزاء المضاف إليها زيوت بطريقة صديقة للبيئة   ◄
طبقا للوائح المعمول بها.

التخلص من المضخة  4-7-2

التخلص من النفايات الضارة والسامة بطريقة صديقة للبيئة طبقا للوائح المعمول بها.  -1
تنظيف المضخة بعناية.  -2

تفكيك مكونات المضخة كٌل على حدة.  -3

التخلص من أجزاء المضخة بطريقة صديقة للبيئة طبقا للوائح المعمول بها.  -4

التخلص من النفايات الكهربائية واإللكترونية   5-7-2
التخلص من النفايات الكهربائية واإللكترونية طبقا لإلرشادات المعملو بها.  ◄

التركيب والوظيفة  3

التركيب المبدئي  1-3

 FKL الشكل رقم )4(:  التركيب المبدئي لوحدة المضخات من طراز
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11  صندوق التروس

 12  عمود التدوير

13  عمود التزامن

14  وصلة األنابيب

15  غطاء المضخة
16  صندوق المضخة

FKL تصميم

FKL 15

FKL 20

FKL 25

FKL 50

FKL 75

FKL 150

FKL 250

FKL 400

FKL 580

FKL 600

جدول رقم )1(: األحجام

 Xxxxxxx XXX

مضخات ذات تروس التزامن )أ(   1-1-3

الشكل رقم )5(:  مضخات ذات تروس التزامن 

الدبرياج )ب(  2-1-3

يقوم الدبرايج بالربط بين عمود محرك التروس وبين )12( عمود تدوير المضخة. 
ويتم بجانب هذا الدبرياج نقل عزم دوران محرك التروس على المضخة.

محرك التروس )ج(  3-1-3

محرك التروس هو عبارة عن محرك كهربي ذا سرعات ثابتة أو قابلة للتعديل. ويتم 
تثبيته على اإلطار األساسي أو على القاعدة األساسية.

التصاميم  2-3
تم تسجيل نوع التصميم وكيفية التطبيق الخاصة به على لوحة الطراز، انظر الفصل 

رقم 2-5-3 “لوحة الطراز” صفحة رقم 7.
مضخات الطرد من طراز FKL هي مضخات البراغي الدائرية ويتم تمييزها من 

خالل شكل الطارد.

الشكل رقم )7(:  طارد ذو جناحينالشكل رقم )6(:  طارد ذو جناح واحد

األشغال العامة  3-3
تم تسجيل كيفية تطبيق التصاميم على لوحة الطراز، انظر الفصل رقم 2-5-3 “لوحة 

الطراز” صفحة رقم 7.
يمكن استخدام التطبيقات التالية في كل التصاميم اختياريا:

سدادات األعمدة البسيطة والمزدوجة  –

يمكن استعمال نوعين من السدادات بشكل اختياري: سدادات األعمدة البسيطة 
وسدادات األعمدة المزدوجة.

 في حالة استخدام سدادات األعمدة المزدوجة فننبه على أنه يوجد بجانب صندوق 
المضخة وصلتان إضافيتان لسائل الحجز. ولم يتم عرض هذه الوصالت في 

الرسوم التوضيحية في دليل التشغيل.

طارد الحرارة.  –

هو عبارة عن طارد خاص، يمكن من خالله تشغيل مضخات الطرد من طراز 
FKL، والتي تكون درجة حرارة السوائل بها مرتفعة. ويوجد في هذا الطارد 

فجوة أكبر. انظر جدول رقم 21 “طارد الحرارة” صفحة رقم 24.

مضخات إزاحة ذات ضغط 10 و 14 و 20 و 30 بار  –

يتوافر في مضخات اإلزاحة ذات الضغط 10 و 14 و 20 و30 بار خلوصات 
خاصة. انظر الجداول 17-20 »خلوصات مضخات اإلزاحة ذات الضغط 30-10 

 بار«، صفحة 25،
خلوصات مضخات اإلزاحة الحرارية

وصلة المضخة األفقية أو العمودية.  –

سترة الحرارة.  –

قد تكون المضخة مجهزة بسترات الحرارة عند كٍل من غطاء وصندوق المضخة.

المخل المستطيل.  –
هو عبارة عن فتحة مكَبرة لعمود السحب.

األحجام  4-3

 XXX xx

اإلضافات  5-3
قد تكون مضخات الطرد من طرازFKL مجهزة باإلضافات التالية مع غيرها:

التغطية.  –

هي عبارة عن تغطية صلب لمحرك التروس غير قابلة للصدأ، وقد تم تثبيتها 
على اإلطار األساسي.

 16

  15

  14

 11

 12

  13
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تحذير

طراز المضخة  17

عالمة إضافية 1  18
األحجام  19

عالمة إضافية 2  20

الغطاءات   –

تستخدم الغطاءات لتركيب المضخة. وقد تم تثبيتها في اإلطار األساسي للمضخة.
يمكنكم الحصول على المزيد من الغطاءات، وعند الطلب يجب االتصال بشركة 

فريستام.

توصيف الطراز  6-3

 17 18  19 20
الشكل رقم )8(:   مثال على توصيف الطراز

)17( طراز المضخة
مضخات البراغي الدائرية من طراز ، ساحب ذاتي  FKL

)18( العالمة اإلضافية رقم 1 
وصالت عمودية  S

)19( األحجام
رقم الحجم   xx

)20( العالمة اإلضافية رقم 2

تعني أن صندوق المضخة مزود بسترات الحرارة.  )H(

تعني أن غطاء المضخة مزَود بسترات الحرارة.  )h(

تدل على المدخل المستطيل.  )R(

تنبيه: في حالة طلب توريد المضخة بدون محرك )اختياريا( فيجب أواًل قراءة 
الفصل رقم 12 “ملحق 2- دليل التركيب )اختياري(” صفحة رقم 31.

النقل  -4

يحظر القيام بنقل المضخة إال بواسطة موظفين مدربين. 

يمكن نقل وحدة المضخة من خالل الشاحنات الصناعية أو الرافعات.

تعليمات األمن والسالمة  1-4
مكونات غير آمنة ومتهالكة

يؤدي ذلك إلى حدوث كدمات خطيرة.

يجب ارتداء حذاء آمن عند القيام بكل أعمال النقل بشكل أساسي  ◄

وضعية النقل الخاِطئ للمضخة
يؤدي ذلك إلى حدوث تسرب السوائل الكاوية والسامة والملَوثة، والذي يؤدي بدوره 

إلى وقوع أضرار بالممتلكات واألشخاص.

يجب نقل المضخة دائما في وضعية التركيب.  ◄

وصالت خطوط األنابيب المفتوحة
يؤدي ذلك إلى وقوع أضرار بالممتلكات ناجمة عن التلوث أو الصدمات أو الرطوبة 

في المضخة.

إزالة أغطية وصالت األنابيب قبل التوصيل بخط األنابيب مباشرة.  ◄

النقل بواسطة الشاحنات الصناعية  2-4

وجود مكونات غير أمنة
يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات خطيرة وكدمات في األطراف وأضرار في الممتلكات.

يجب تأمين المضخة ضد السقوط قبل نقلها. تثبيت المضخة على الباليت بواسطة   ◄
أحزمة النقل أو البراغي. 

التجهيزات

التحقق ما إذا كان قد تم تأمين المضخة على الباليت بشكل كاف. على سبيل المثال   ◄
باألحزمة، انظر الرسم التوضيحي رقم )9( “النقل بالشاحنات الصناعية” صفحة 

رقم 9.

مراعاة وزن المضخة عند اختيار وسيلة النقل. للحصول على معلومات عن وزن   ◄
المضخة انظر لوحة الطراز و” المستندات المتعلقة بالعقد” ضمن الوثائق المرفقة.

الطريقة

استالم الباليت بشوكة الشاحنة الصناعية.  -1

توصيل الباليت ببطء وسالسة إلى المكان المحدد ووضعها هناك.  -2

الشكل رقم)9(:  النقل بواسطة الشاحنات الصناعية
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تحذير

تحذير

 الشكل رقم )10(  “النقل بحبال الرافعات الدائرية”

النقل بواسطة الرافعات  3-4

أجزاء متهالكة

يؤدي ذلك إلى الموت الناجم عن السحق وكذلك حدوث كدمات خطيرة باألطراف 
وأضرار بالممتلكات.

ال يُسمح باستخدام سوي وسائل النقل والرفع المناسبة.  ◄ 
للحصول على معلومات عن وزن المضخة, انظر لوحة الطراز وكذلك في 

“المستندات المتعلقة بالعقد” ضمن الوثائق المرفقة.

عدم نقل وحدة المضخة ممسكا بالبراغي الدائرية في المحرك أو في المضخة،   ◄
حيث أن هذه البراغي الدائرية ليست مصممة لتحمل الوزن الكلي لوحدة المضخة.

عدم ترك المضخة مدة أطول من الالزم في المكان المطروح.  ◄

التنبيه على ضرورة عدم وجود أشخاص تحت المضخة.  ◄

أجزاء متأرجحة 
يؤدي ذلك إلى وقوع كدمات وإصابات خطيرة.

القيادة والتوقف بالرافعة وعليها المضخة على نحو سلس.  ◄

التنبيه على ضرورة عدم وجود أشخاص في منطقة الخطر بالنسبة للمضخة.  ◄

وسيلة مساعدة

وسيلة الرفع: حبال الرافعات الدائرية مخَتبرة ومطابقة للمعهد األلماني لوحدات القياس 
)DIN EN رقم 1-1492 و1492-2(

التجهيزات
إزالة تأمين النقل.  ◄

الطريقة

تحذير: حدوث أضرار وتمزقات بحبال الرافعات الدائرية.يؤدي ذلك إلى الموت   -1
الناجم عن السحق وكدمات خطيرة وأضرار بالممتلكات.

عدم لف حبال الرافعات الدائرية على زوايا و حواف حادة.   ◄

وعوضاً عن ذلك يجب وضعها حول محرك التروس، انظر الشكل رقم 10 “النقل   
بحبال الرافعات الدائرية”صفحة رقم 10.

وضع الطرف اآلخر من حبال الرافعات الدائرية حول صندوق المضخة، انظر   -2
الشكل رقم 10 “النقل بحبال الرافعات الدائرية” صفحة رقم 10.

في حالة استخدام سدادات األعمدة المزدوجة:  -3

تنبيه: تقوم حبال الرافعات الدائرية بالضغط على أنابيب المياه الحاجزة ، مما   
يؤدي إلى وقوع أضرار بالممتلكات في حالة استخدام سدادات األعمدة المزدوجة.

تمرير حبال الرافعات الدائرية بجانب أنابيب المياه الحاجزة.  ◄

توجيه كال طرفي حبال الرافعات الدائرية إلى خطاف الرافعة، ثم نقوم بلفه بشدة   -4
على الخطاف لكي يبقي الشريط ثابتا عليه.

استجالء مركز الثقل حتى يتم رفع المضخة في وضع أفقي.  -5

رفع المضخة.  -6

التخزين  5

شروط مخزن المضخة  1-5
يتم تخزين المضخة على النحو التالي:

مكان جاف، وبه رطوبة أقل،  –

يجب أن تكون محمية ضد الصقيع والحرارة، قدر اإلمكان في درجة حرارة 20    –
إلى 25 مئوية.

في مكان به تهوية.   –
خالي من األتربة.   –

يجب لف جميع األجزاء المتحركة في المضخة كل 3 أشهر.  ◄

الوضع في المخزن  2-5
إذا كانت مدة التخزين أكثر من 6 أشهر، فيجب االنتباه لألمور التالية:

يجب تفكيك جميع سدادات األعمدة بشكل كامل قبل تخزين المضخة، وحفظها   ◄
بشكل منفصل.

في هذا الصدد انظر الفصل رقم 10-8 “تفكيك صندوق المضخة”   
صفحة رقم 16 وكذلك الفصل رقم 5-2-1 “تخزين المطاط” صفحة رقم 10.

تخزين المطاط   1-2-5
يتم تخزين المطاط على النحو التالي:

يجب أن تتراوح درجة حرارة المخزن بين +5 و+20 مئوية.  –
يجب أن تكون الرطوبة النسبية أقل من 70 %.  –

عدم التعرض ألشعة الشمس المباشرة.  –
يجب أن يكون التخزين خالياً من التشويه.  –

إعادة التشغيل  3-5
قبل إعادة التشغيل يجب الـتأكد من حالة الِجلَب والمخزن ومستوي الزيت   ◄ 

بعد التخزين. 
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التركيب  6

إرشادات األمن والسالمة  1-6
مكونات غير أمنة أو متهالكة 

يؤدي ذلك إلى حدوث كدمات خطيرة.

يجب ارتداء حذاء األمان بشكل أساسي عند القيام بكل أعمال التركيب.  ◄

التركيب غير الكامل وغير المستقر
يؤدي ذلك إلى حدوث كدمات خطيرة وأضرار بالممتلكات.

يتم تثبيت البرغي جيدا بمفتاح التركيب المحدد، انظر الفصل رقم 1-1-11   ◄
“مفاتيح تركيب البراغي” صفحة رقم 26.

استخدام مفتاح عزم الدوران أو مسمار طرق يمكن ضبط عزم الدوران الخاص به.   ◄

اهتزازات عند تركيب قاعدة القبة

يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار بالممتلكات تلحق بالمحطة والمضخة.

استخدام طبق القبة.   ◄

مكان التركيب  2-6
يجب أن تتحقق الشروط التالية في مكان تركيب المضخة بمعداتها القياسية:

مكان غبر قابل لالنفجار.  –
البيئة المحيطة يجب أن تكون خالية من األتربة.  –

درجة حرارة البيئة المحيطة: تتراوح بين -20 و +40 مئوية.  –
استخراج قيم الرطوبة والملوحة في الهواء المحيط من وثائق الُمَورد والمحرك   –

ضمن الوثائق المرفقة.
وجود قاعدة ذات أبعاد متساوية لوزن المضخة.  –

وجود مسطح تركيب مستو وأفقي. ثبات كافي لمسطح التركيب بالنسبة لحجم المضخة.  –
استخراج مسافات التركيب من وثائق الُمَورد والمحرك.  –

مكان مناسب ألعمال الصيانة.  –

التهوية الكافية لتبريد المحرك.  –

التقليل من االنبعاثات الصوتية واالهتزازات  3-6

اإلجراءات األولية   1-3-6
تشغيل المضخة في مجال عمل مثالي.   –

تشغيل المضخة بدون تجويفات )انظر الفصل رقم 6-5 “تثبيت خطوط األنابيب”   ◄
صفحة رقم 11(. 

فصل خط السحب والضغط عن االهتزازات.  –

تدعيم الخطوط.   ◄

توصيل الخطوط.  ◄

استخدام عناصر محددة للحد من االهتزازات.  ◄

اإلجراءات الثانوية  2-3-6

اتخاذ إجراءات خاصة بالتركيب مثل:   ◄
استخدام تغطية عازلة لالنبعاثات الصوتية.  –

االحتواء.  –

تثبيت المضخة   4-6

مضخة ذات إطار أساسي  1-4-6

يتم تثبيت إطار المضخة األساسي بالقاعدة باستخدام البراغي.  ◄

مضخة ذات إطار أساسي على القبة )اختياري(   2-4-6

تركيب المضخة على القبة وتوصيلها.  ◄

الهيكل )اختياري(  3-4-6

تركيب المضخة في مكان التركيب و تشغيل المكابح عند العجالت )إن وجدت(،   -1
أو تثبيت الصندوق بواسطة أوتاد الفرامل.

إنشاء خط كهرباء أرضي للصندوق، لكي يشتق منه الشحنات اإللكترونية.  -2

مد خطوط الخراطيم بطريقة معينة حتى ال تتضرر.  -3

تركيب خطوط األنابيب  5-6
مد خطوط األنابيب وتوصيلها على النحو التالي:

اإلبقاء على مقاومة خطوط األنابيب قليلة جدا قدر اإلمكان: تجنب التركيب غير   ◄
الضروري للصمامات واالنحناءات وتحويالت األنابيب المفاجئة.

الشكل رقم )11(:  “تحويالت خطوط األنابيب”

تركيب قطاع عرضي لخطوط األنابيب بطريقة معينة حطي ال ينشأ هناك فاقد   ◄
ضغط ال داعي له أو تجويف في مجال السحب أو في المدخل. 

تركيب صمام منع التسريب في خطوط الضغط.   ◄

تصميم خطوط سحب قصيرة جدا قدر اإلمكان.  ◄

تُوضع خطوط االمتصاص على نحٍو أفقي أو على نحو ساقط على الدوام في اتجاه   ◄
مجموعة الضخ. 
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تحذير

جانب الضغط 

المخرج  

جانب السحب 

مدخل 

الشكل رقم )15(  “اتجاه الدوران يمين” 

جانب الضغط

المخرج   

جانب السحب 

مدخل 

الشكل رقم )12(  “فقاعات في خطوط األنابيب”

الشكل رقم )13(  “منخفضات في خطوط األنابيب”

وضع وصالت األنابيب في ترابط مع:   ◄ 

الضغط ودرجة الحرارة ونوع السائل.

مد وتوصيل خطوط األنابيب بطريقة معينة حتى ال ينشأ هناك اضطراب في المضخة.   ◄

تثبيت خطوط األنابيب على مشابك األنابيب في األسقف أو الحوائط أو في األرض.   ◄

توصيل خطوط األنابيب بشكل متساو إلى وصالت المضخات بمساعدة الزاوية.   ◄

إنشاء الوصالت الكهربائية  6-6

شحنات كهربائية ثابتة
صدمة كهربائية.

إنشاء خط كهرباء أرضي لخطوط األنابيب والمضخة، حتى يمكن أن تُشتق منه   ◄
الشحنات اإللكترونية.

ال يسمح بتركيب الوصالت الكهربائية إال من خالل موظفين كهربائيين متخصصين.

الطريقة

مراعاة قيم الوصالت الموجودة على لوحة الطراز. يجب عدم تجاوز قيم التيار   -1
والجهد المحددة سلفا.

عدم تشغيل المحرك إال بدوائر كهربية محمية، وذلك لمنع االستهالك الشديد للتيار   -2
الكهربائي.

تشغيل المحرك طبقا لخطة التشغيل الموجودة في صندوق الربط.  -3

تشغيل المحرك لمدة 2 أو 3 ثواني و في أثناء ذلك يتم فحص اتجاه دوران المضخة   -4
وعجالت المحرك والمروحة، انظر الشكل رقم )14( “اتجاه الدوران شمال” صفحة 
رقم 12، وكذلك الشكل رقم )15( “اتجاه الدوران يمين” صفحة رقم 12. وهنا البد 

أن يكون قد تم ملئ المضخة بالسائل لكي نتجنب العمل الجاف لسدادات األعمدة.

الشكل رقم )14(  “اتجاه الدوران شمال”

في حالة اتجاه الدوران الخاطئ يتم تبديل القطبين إذا لزم األمر.  -5

توصيل سائل الحجز أواإلخماد )اختياري(  7-6
في حالة التطبيق باستخدام سدادات األعمدة المزدوجة يجب غسل مكان التسديد بسائل 

الحجز أو اإلخماد. 

استخدام السائل المناسب ليكون هو سائل الحجز أو اإلخماد.  ◄

استخدام السائل على حسب الحجم، تقريبا 10-30 لتر في كل ساعة عند 0,1 حتى   ◄
0,2 بار.

تثبيت خطوط األنابيب  1-7-6

تركيب وتسديد أنبوبة السحب التي تم توريدها.  -1

2أ- استخدام وصالت للمياه

خط التدفق في أسفل سدادة األعمدة.  ◄

خط الصرف في أعلى سدادة األعمدة.  ◄

2ب- استخدام وصالت للبخار.

خط التدفق في أعلى سدادة األعمدة..  ◄

خط الصرف في أسفل سدادة األعمدة.  ◄

تركيب المعدات التالية في خط األنابيب:  -3
صمام خنق في خط التدفق،  –

التحكم في فتحة التدفق )مانو ميتر( في خط الصرف.  –

/ / / FKL مضخات الطرد من طراز / / /
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التأكد أثناء التشغيل من:  ◄

أن سائل الحجز يجري بضغط كاف من خالل سدادات األعمدة المزدوجة )انظر   –
البيانات الموجودة على “ تصميم أجزاء الماكينة الخاص بسدادات األعمدة”(.

أن درجة حرارة سائل الحجز محتفظة ب70 درجة مئوية.  –

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

التنظيف  8-6
استخدام وسيلة التنظيف فقط التي تطابق معايير النظافة التقنية لكل سائل على حدة.

التأكد قبل غلق المضخة من أنه ال توجد هناك أجسام غريبة في الجزء الداخلي   -1
للمضخة أو خطوط األنابيب.

غلق المضخة.  -2
فتح خطوط األنابيب.  -3

التنظيف الكامل للمضخة ولمنظومة خطوط األنابيب قبل التركيب األول.  -4

التشغيل  7

تعليمات األمن والسالمة  1-7

صمامات مغلقة في خط الضغط

يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار جسيمة بالممتلكات واألشخاص ناجمة عن انفجار الموقع 
بسبب تراكم الضغط المرتفع جدا.

التأكد قبل التشغيل وأثناء التشغيل من أن كل صمامات خط الضغط مفتوحة.  ◄
تحديد درجة التجاوز في حدود الضغط.  ◄

صمامات مغلقة في خط السحب

يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار بسدادات األعمدة ناجمة عن العمل الجاف للمضخة.

التأكد قبل التشغيل وأثناء التشغيل من أن كل صمامات خط السحب مفتوحة.  ◄

إجراء التحكم في قوة إنجاز المضخة باستخدام صمام جانبي الضغط.  ◄

نقص السوائل داخل المضخة

التشغيل الجاف للمضخة يؤدي إلى حدوث أضرار بسدادات األعمدة.

التأكد قبل و أثناء التشغيل من وجود السوائل دائما داخل المضخة.  ◄

بدء التشغيل  2-7

 في حالة استخدام سدادات األعمدة المزدوجة:
نقص في سوائل الحجز

يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار بسدادات األعمدة.

فتح الصمام في خط السحب.   -1
فتح الصمام في خط الضغط.  -2

ملئ المضخة و خط السحب بالسوائل حتى أعلى حافة المضخة. وفي حالة   -3
الضرورة يتم تفريغ فجوات الهواء.

خاص بالمضخات ذات سوائل الحجز أو اإلخماد:  -4

فحص ضغط الحجز الضروري. للحصول على معلومات تتعلق بالحد األقصى   
لضغط الحجز انظر البيانات الموجودة على “تصاميم أجزاء الماكينة الخاص 

بسدادات األعمدة” في الوثائق المرفقة..
تشغيل المحرك.  -5

مراقبة التشغيل  3-7
مراعاة تعليمات األمن والسالمة التالية أثناء تشغيل الماكينة:

وجود أجسام غريبة في السائل
يؤدي ذلك إلى سد الطارد وإزالة االعمدة.

إزالة األجسام الغريبة من السائل.  ◄

النص على تحديد التيار وذلك لحماية محرك التروس.  –

الغلق المفاجئ لصمامات خط الضغط

يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار بالسوائل ناجمة عن موجات الضغط في المضخة.

عدم غلق صمامات خط الضغط أثناء التشغيل بطريقة مفاجئة أو لفترة طويلة.  ◄

التبريد المفاجئ للمضخة
يؤدي ذلك إلى حدوث تصدعات بسبب اإلضطراب في المضخة.

عدم تبريد المضخة بشكل مفاجئ.  –

التجوف والتشغيل الجاف للمضخة
يؤدي ذلك إلى وقوع أضرار بسدادات األعمدة.

التأكد من أن الصمامات جانبية السحب مفتوحة أثناء التشغيل.  –

7-4 إنهاء التشغيل
غلق المحرك  -1

غلق صمام خط السحب للحد من التشغيل الفارق للمضخة  -2
غلق صمام خط الضخط  -3

تنبيـه
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تنبيـه

تنبيـه

السائل

هيدروكسيد الصوديوم 
)حوالي 1% إلى %2(

هيدروكسيد الصوديوم 
)حوالي 1% إلى %2(

60 إلى 65

80 إلى 65

تكهين المضخة  5-7
غلق المحرك.  -1

غلق صمام خط السحب.  -2

غلق صمام خط الضغط.  -3
تشغيل المضخة بطريقة خالية من الضغط.  -4

تفريغ المضخة.  -5

تنظيف المضغة كما هو موصوف في الفصل رقم 6-8 “التنظيف” صفحة رقم 13.  -6
تجفيف المضخة.  -7

حماية الجزء الداخلي للمضخة من الرطوبة، على سبيل المثال يمكن استخدام   -8
جيل السيليكا.

غلق وصالت األنابيب باألغطية، لكي نمنع تغلغل القاذورات واألجسام الغريبة.  -9

لمعرفة المزيد من خطوات هذه العملية، انظر الفصل رقم )5( “التخزين”   -10
صفحة رقم 10.

التنظيف أثناء التشغيل  8

سوائل أو محاليل التنظيف التي تختلف في ارتفاع درجات الحرارة
يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار بالممتلكات في الطارد واألعمدة وفي صندوق المضخة.

تجنب تغيير درجة حرارة السائل أو محاليل التنظيف أثناء تشغيل المضخة.  ◄

وضع كل مكونات المضخة التي تالمس اإلنتاج على نفس درجة الحرارة قبل بدء   ◄
تشغيل المضخة.

نحديد الفجوات األكبر. انظر الجدول رقم 19 “طارد الفجوات فئة 20 بار” صفحة   ◄
رقم 24.

عملية التنظيف في المكان  1-8
مضخات الطارد من طراز FKL مناسبة لعميلة التنظيف في المكان. المبادئ 

التوجيهية التالية سارية المفعول أثناء عملية التنظيف في المكان:

أمثلة على خطوات سريان عملية التنظيف:
التنظيف األَولي بالماء.  -1

التنظيف القلوي بالصودا الكاوية )هيدروكسيد الصوديوم، انظر جدول رقم )2(   -2
“عملية التنظيف في المكان” صفحة رقم 14.

التنظيف البيني بالماء.  -3

التنظيف الحمضي بأحماض النيتريك )انظر الجدول رقم )2( “عملية التنظيف في   -4
المكان” صفحة رقم 14.

التنظيف الجيد بالماء.   -5

ينبغي أن يبلغ الضغط الفارق في المضخة من 2 إلى 3 بار، حتي يتم التوصل إلى 
سرعات التيار المطلوبة.

جدول رقم )2(:   “النظيف في المكان”

في حالة وجود ِقَيم مختلفة يجب التوجه إلى شركة فريستام.

عملية التعقيم في المكان  2-8

العمل الجاف للمضخة في حالة البخار
يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار بسدادات األعمدة.

إذا تدفق البخار من خالل خطوط األنابيب فيجب التأكد من أن المضخة مغلقة.  ◄

مضخات الطرد من طراز FKL ليست مناسبة لعملية التعقيم في المكان إال بعد 
اإلتفاق مع شركة فريستام

الصالحية والمالئمة مرتبطة بإختيار نوع المطاط.
تبلغ درجة حرارة العملية بحد أقصي 145 درجة مئوية.

األعطال  9

للحصول على معلومات عن األعطال واألسباب الممكنة والمساعدة، انظر الفصل رقم 
11-3 “جدول األعطال” صفحة رقم 27. 

تعليمات األمن والسالمة  1-9
مسطحات اآلالت الساخنة

يؤدي ذلك إلى إحتراق الجلد عند مالمسة المضخة. يمكن ان ترتفع درجة حرارة 
المضخة بصورة كبيرة بسبب ضخ السوائل الساخنة.

قبل بدء العمل في المضخة يجب تركها تبرد بشكل كامل.  ◄
فحص درجة الحرارة قبل اللمس.  ◄

عدم مالمسة المضخة إال بواسطة قفازات واقية مقاومة للحرارة.  ◄

لصيانة  10

للحصول على معلومات عن مدة الصيانة انظر الفصل رقم 11-2 “مدة الصيانة” 
صفحة رقم 27.
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شكل رقم )16(   “نسبة الزيت” و” تغيير الزيت”  

تعليمات األمن والسالمة  1-10
المكونات الدوارة 

تؤدي إلى حدوث أضرار باألشخاص والممتلكات.

يجب غلق محرك المضخة دائما قبل بدء العمل بها وكذلك يجب التأمين ضد إعادة   ◄
التشغيل. 

مكونات متهالكة أو غير آمنة
تؤدي إلى حدوث كدمات خطيرة.

ارتداء حذاء األمان مبدئيا عند القيام بكل أعمال الصيانة.  ◄

تسريب السوائل العشوائي

يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار باألشخاص والممتلكات والتي تنجم عن الحروق أو 
التسمم أو التلوث.

قبل أعمال الصيانة والتنظيف في المضخة:

غلق مزالج السحب والضغط أمام وخلف المضخة.  ◄

في حالة استخدام سدادات األعمدة المزدوجة: يجب غلق خط سائل الحجز أو اإلخماد.  ◄

تفريغ صندوق المضخة بصورة كاملة قبل فتح المضخة.  ◄

التبريد المفاجئ للمضخة
حدوث تصدعات بسبب الضغط داخل المضخة.

عدم تبريد المضخة بشكل مفاجئ.  ◄

استخدام آالت البراغي الصلبة
وجود خدوش على األسطح المصقولة

استخدام النحاس في تركيب مفتاح قابس لألسطح المصقولة.  ◄

قطع الغيار  2-10
قد يؤدي استعمال قطع الغيار التي لم تصًنع في شركة فريستام إلى حدوث أضرار 

خطيرة بالممتلكات واألشخاص. في حالة وجود أسئلة فيما يخص قطع الغيار 
المرَخصة، يُرجي التوجه إلى شركة فريستام.

تقوم شركة فريستام بتسجيل كافة المضخات المَورَدة. وفي حالة طلب قطع الغيار 
تعتبر المعلومات التالية ضرورية:

رقم المضخة التسلسلي، انظر لوحة الطراز أو التأثير على المضخة.   -1

للحصول على توصيف قطع الغيار والمواد الخام، انظر “المستندات المتعلقة   -2
بالعقد” في الوثائق المرفقة.

فحص سائل الحجز أو اإلخماد )اختياري(  3-10
يجب فحص ضغط سائل الحجز في حالة إستخدام المضخات الُمجهزة “بسائل الحجز” 
أو “سائل اإلخماد”. للحصول على معلومات عن مدة الصيانة انظر الجدول رقم )21( 

صفحة رقم 27.

يجب فحص ضغط سائل الحجز، ومقارنته بالقيم المذكورة.   ◄

توجد هذه القيم في “تصاميم أجزاء الماكينة الخاصة بسدادات األعمدة” في “المستندات 
المتعلقة بالعقد”. وقد تم إرفاق “المستندات المتعلقة بالعقد” بدليل التشغيل هذا.

سوف ترتفع درجة حرارة سائل الحجز بسبب ضخ السوائل الساخنة وكذلك بسبب 
تشغيل المضخة.

يجب التأكد من أن درجة حرارة سائل الحجز أثناء تشغيل المضخة ستظل محتفظة   ◄
ب70 درجة مئوية.

ضبط مستوي الزيت  4-10
يتم هذا الضبط عن طريق زجاج العرض لمستوي الزيت )23(، والذي يوجد على 

جانب صندوق التروس.

 لللحصول على المعلومات الخاصة “بمواعيد الصيانة” انظر الجدول رقم )21( 
صفحة رقم 27.

تغيير الزيت  5-10
يجب القيام بتغيير الزيت بانتظام لمضخات الطارد FKL. وللحصول على المعلومات 

الخاصة “بمواعيد الصيانة” انظر الجدول رقم )21( “مواعيد الصيانة”،  صفحة رقم 27.

مواعيد الصيانة

في حالة الظروف الصعبة مثل الرطوبة العالية أو البيئة العدوانية أو تقلبات درجات 
الحرارة العالية، يُنصح بتغير الزيت مرة كل 2000 ساعة عمل، وفي حالة الظروف 

العادية يتم تغيير الزيت مرة كل عام أو كل 4000 ساعة عمل.

مواد التشحيم وكمياتها
للحصول على المعلومات الخاصة بكميات الزيت المطلوبة انظر الجدول رقم )3( 

“كميات الزيت لتصميم FKL” صفحة رقم 16.

 23

21

 22

برغي التهوية  21

برغي الغلق  22

شاشة عرض منسوب الزيت  23

15



احذر

  24
  25

  26
  27

الطريقة

تشغيل المحرك، حتى يتم التوصل إلى درجة حرارة التشغيل الطبيعية.   -1
غلق المحرك والتأكد من عدم إعادة التشغيل.  -2

وضع وعاء مناسب الستقبال الزيت تحت براغي الغلق )22(.  -3

التعرض لخطر الحرق بسبب الزيت الساخن
يجب ارتداء قفازات واقية ومقاومة للحرارة والزيت الساخن.  ◄

فك براغي التهوية )21(.  -4
فك وإزالة براغي الغلق )22(.  -5

التسريب الكامل للزيت والتخلص منه وفقا للوائح المحلية.  -6
تنظيف صمامات التهوية و السدادات.  -7

تركيب براغي الغلق و براغي التهوية في السدادات المرتبطة بها.  -8

تعبئة زيت جديد، وفي أثناء ذلك يجب مراقبة نسبة الزيت من خالل شاشة عرض   -9
نسبة الزيت )23(.

SAE 15 W 40

“جدول رقم )3(  كمبات الزيت الخاصة بتصميم FKL” صفحة رقم 27.

تشحيم محامل المحرك  6-10
تشحيم محامل المحرك وفقا للبيانات التي أصدرها منِتج محرك التروس،   ◄

انظر“وثائق الُمَوِرد” في الوثائق المرفقة.

تغيير سدادات األعمدة  7-10
يجب تغيير سدادات األعمدة إذا:

إذا ما خرج السائل أوسائل الحجز أو اإلخماد من المضخة.  –
إذا تسرب سائل الحجز أو اإلخماد على السائل اآلخر.  –

الطريقة 

فك صندوق المضخة،   -1 
انظر الفصل رقم 10-8 “فك صندوق المضخة” صفحة رقم 16.

تغيير سدادات األعمدة،   -2 

انظر الفصل رقم 10-9-1 “تركيب الِجلَب” صفحة رقم 19.
التركيب األولي لصندوق المضخة.  ◄

تركيب سدادات األعمدة.  ◄
تركيب صندوق المضخة.  -3

تركيب الطارد.  -4
غلق غطاء المضخة.  -5

تم وصف هذه الطريقة بدقة وعناية في الفصل القادم.

تفكيك صندوق المضخة  8-10
التجهيزات

غلق المحرك، والتأكد من عدم إعادة التشغيل.  -1
غلق صمام خط الضغط.  -2
غلق صمام خط السحب.  -3

في حالة سدادة األعمدة المزدوجة: يجب غلق خط سائل الحجز أو اإلخماد.  -4
تفريغ المضخة بشكل كامل.  -5

فك وصالت خط الضغط والسحب.  -6
فك المضخة من المحطة.  -7

الطريقة - الحجم 580-15

شكل رقم )17(  “فك غطاء المضخة”

فك الصواميل )25( الموجودة في غطاء المضخة.  -1
رفع الصواميل وغطاء المضخة )26( و كذلك سدادة الغطاء )27(.  -2

ملحوظة: إذا كان من الصعب فك غطاء المضخة:
يوجد عند غطاء المضخة عدد 2 مسمار جاك )24( وبهما مقبض على شكل   ◄
نجمة، قم بلف مسماري الجاك في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم فتح الغطاء.
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FKL 150,470,47
FKL 200,470,47
FKL 500,950,95
FKL 753,83,8

FKL 1504,74,7
FKL 20510,44,2
FKL 25010,44,2
FKL 40088

FKL 5801212

FKL 6001818

الزيتكميات الزيت االفتراضيةالحجم

الترتيب العمودي 
لوصالت األنابيب

الترتيب األفقي 
 لوصالت األنابيب
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تحذير

تحذير

 28 29

 37

 38

شكل رقم )18(  “فك الطارد”

مكونات الماكينة الدوارة يؤدي ذلك إلى حدوث كدمات خطيرة في اليد.

قم بسد الطارد )29( بواسطة إسفين خشبي أو بالستيكي.  ◄

قم بتثبيت الطارد )28(، ثم فك ورفع السدادات المرتبطة به.  -3
سحب الطارد من عمود اإلدارة و عمود التزامن.  -4

نزع السدادات الدائرية من الطارد.  -5

ملحوظة لتصميم 15-20 فقط: يجب استخالص ريش نقل الطارد من العمود.  -6

شكل رقم )19( “نزع صندوق المضخة من صندوق الجير”

فك وإزالة المسمارسداسي الحواف الداخلي )30( لتثبيت الصندوق.  -7

سحب صندوق المضخة )31( بحذر من صندوق الجير )32(.  -8

ملحوظة: إذا كان من الصعب فك صندوق المضخة من صندوق التروس: 

يجب أن نقوم بالطرق التناوبي بمطرقة بالستيكية على الوصالت جانبية   ◄
السحب والضغط. 

إزالة الحلقات المنزلقة ذات السدادات الدائرية من العمود.  -9

الطريقة - الحجم 600:

شكل رقم )20(   “فك غطاء المضخة”

فك الصواميل )34( من غطاء المضخة.  -1

سحب الصواميل وغطاء المضخة )35( وسدادات الغطاء )36(.  -2

ملحوظة: إذا كان من الصعب فك غطاء المضخة: 

يوجد عند غطاء المضخة عدد 2 مسمار جاك بمقبض على شكل نجمة   ◄
)انظرالرسم التوضيحي رقم 33(. يجب أن نقوم بلف مسماري الصندوق في 

اتجاه عقارب الساعة، حتى يتم فتح الغطاء.

شكل رقم )21(   “فك الطارد”

أجزاء الماكينة الدوارة. حدوث كدمات خطيرة في اليد

قم بسد الطارد )38( بواسطة إسفين خشبي أو بالستيك  ◄ 

 30  31

 32
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تنبيـه

 شكل رقم )22(   “سحب صندوق المضخة من صندوق الجير”

 39

 40
 41

 42

44
43

 45

 47

 46

قم بتثبيت الطارد )37(، ثم قم بفك ورفع السدادات المرتبطة به.  -3
قم بسحب الطارد من عمود اإلدارة و عمود التزامن.  -4

قم بنزع السدادات الدائرية من الطارد.  -5

قم بفك وإزالة المسمار سداسي الحواف )43( الموجود في صندوق المضخة، ثم   -6
سحبه مع القرص الضاغط )الوردة( )44(.

سحب صندوق المضخة )42( بعناية من صندوق الجير )39(.  -7

ملحوظة: إذا كان من الصعب فك صندوق المضخة من صندوق الجير: 

الطرق التناوبي بمطرقة بالستيكية على الوصالت جانبية الشفط والضغط.  ◄

إزالة الحلقات المنزلقة )41( ذات السدادات الدائرية من العمود )40(.  -8

تفكيك سدادات األعمدة  1-8-10
مواصلة عملية التفكيك على حسب سدادات األعمدة، وذلك على النحو التالي: 

الحجم 20-15
تفكيك سدادات األعمدة من صندوق المضخة.  -1

إزالة الحلقة المنزلقة ذات السدادات الدائرية من العمود  -2

مواصلة التفكيك من خالل “التصاميم المرفقة ألجزاء الماكينة الخاصة بسدادات األعمدة”.   -3

الحجم 25- 600

شكل رقم )23(  “تفكيك سدادات األعمدة”

وضع صندوق المضخة )45( على طاولة العمل على أن يكون الجزء الداخلي   -1
إلى أسفل.

فك مسامير )47( في صندوق “سدادات الحلقات المنزلقة” )46(.  -2

مواصلة التفكيك من خالل “التصاميم المرفقة ألجزاء الماكينة الخاصة بسدادات   -3
األعمدة”.

تركيب صندوق المضخة  9-10
تركيب المضخة متعلق بكل من الحجم والتصميم، وكذلك سدادات األعمدة الخاصة 

بكليهما. تم ذكر نوع سدادات األعمدة الموجودة في “المستندات المتعلقة بالعقد”.

اإلستخدام الخاطئ للمطاط
يؤدي إلى حدوث تسريب في المضخة

التأكد من أن المطاط متطابق مع طبيعة السائل، انظر “لمستندات المتعلقة بالعقد”.  ◄

التجهيز

تنظيف جميع أجزاء المضخة وفي أثناء ذلك يجب أن يتم فحص حجم األضرار   ◄
ودرجة التناسب

تحسين أو تبديل جميع أجزاء المضخة عند الحاجة.  ◄

القيام بعملية التركيب بعناية و في ظروف نظيفة. إذ يمكن أن تتضرر السدادات   ◄
بسرعة.

تغيير كل السدادات الدائرية.  ◄

ترطيب السدادات الدائرية ومسطح االنزالق بالماء أو الكحول أو شحم السيليكون   ◄
لتقليل االحتكاك.

تنظيف أسطح التسديد لسدادات الحلقة المنزلقة بإستخدام وسيلة تنظيف مذِوبة   ◄
 .”Oks 2610 للشحوم، فيمكن أن نستخدم على سبيل المثال “المنظف العام

/ / / FKL مضخات الطرد من طراز / / /
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تنبيـه

تنبيـه

الشكل رقم 24  “الحلقات المنزلقة ذات السدادة الدائرية”

الحجم

20 -15

101

475.60

477.60

412.65

الشكل رقم )26(  “الحلقات المنزلقة ذات الجلب الدائرية”

412.63

472.60

وختاما يجب منع التالمس بين أسطح التسديد وبين الزيت أو الشحم، وكذلك 
عدم لمسها باألصابع.

 معلومة: “يصلح لتثبيت المحامل والصناديق أن نستخدم مثال اللحام 
  .”Euro Lock A 64.80“

معلومة: يصلح لتثبيت الخوابير القالووظ أن نستخدم على سبيل المثال “تأمين البراغي 
.”Euro Lock A24.10“

تركيب السدادات  1-9-10

تم إضافة سدادات األعمدة المحطمة في كل مضخة إلى قسم “لمستندات المتعلقة بالعقد” 
في شكل “تصاميم أجزاء الماكينة الخاصة بسدادات األعمدة” و تم إضافتها أيضا إلى 

قائمة قطع الغيار.

 )DIN( تمتثل أرقام قطع الغيار في هذا الفصل مع المواصفات القياسية األلمانية 
رقم 25250.

فيما يلي سيتم وصف تركيب سدادات األعمدة القياسية مع حاالت التطبيق من )أ( إلى 
)د(، ولهذا يمكن أن ينحرف التطبيق انحرافا طفيفا طبقا للعقد.

يجب االتصال بشركة فريستام في حالة الغموض أو الحاجة لمزيد من المعلومات.

الجدول رقم 4: )حاالت التطبيق، الجلب(

ملحوظة: تم وصف وعرض إجراءات عملية التركيب التالية لعمود الدوران فقط. 
جميع تعليمات العملية تنطبق أيضا على أعمدة التزامن.

حالة التطبيق رقم )أ(: 
التركيب األولي للسدادة على العمود

412.63

472.60

تزويد األعمدة بالسدادات الدائرية )412.63(.  -1
زحزحة الحلقات المنزلقة )472.60( على األعمدة.   -2

زحزحة الحلقات المنزلقة بصورة مناسبة على األعمدة  ◄

التركيب األولّي لصندوق المضخة:

شكل رقم )25(  “تركيب صندوق المضخة”

إضافة السدادة الدائرية )412.65( في صندوق المضخة )101(.  -3

زحزحة الريش )477.60( على الحلقات المقابلة )475.60(، وتجميعهما في   -4
صندوق المضخة.

توصيل الريش و الحلقات المقابلة عند براغي اإلسطوانة )562.60( إلى   ◄
صندوق المضخة.

وضع صندوق المضخة على العامود و زحزحته إلى صندوق التروس.  -5

يحظروضع صندوق المضخة بصورة مستوية على صندوق التروس. حدوث 
أضرار بالممتلكات ناجمة عن انحراف صندوق المضخة.

تثبيت صندوق المضخة في صندوق التروس بواسطة مسمار سداسي الحواف   ◄
داخلي في صندوق المضخة.

الجدول رقم )5(:  مفتاح التركيب لتثبيت صندوق المضخة

إنهاء تركيب سدادات األعمدة وذلك بتركيب الطارد عليها، انظر الفصل رقم   -6
10-9-2 “تركيب الطارد” صفحة رقم 22.

حالة التطبيق رقم )ب(:
التركيب األولي للسدادة على العمود.

تزويد العامود بجلب دائرية )412.63(.  -1
زحزحة الحلقات المنزلقة )472.60( على العمود.  -2

براغي الصندوق 
]Nm.مفاتيح التركيب]نيوتن ميتر

5

الحجمسدادات األعمدةحاالت التطبيق

15- 20فرديأ
15- 20مزدوجب
25- 580فرديج

25- 580مزدوجد
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تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

الحجم 

 20 - 15

مفاتيح تركيب براغي صندوق
المضخة )نيوتن متر(

الشكل )27(:  تركيب صندوق المضخة
 101

 475.61

 477.61
 475.60

 477.60

 412.67
الحلقة المنزلقة والجلبة الدائرية412.65  الشكل )28(:  

تركيب صندوق “جلب الحلقات المنزلقة” الشكل )29(:  

يجب إدخال الحلقة المنزلقة في العمود بما يناسب حجمها.  ◄

التركيب األولّي لصندوق المضخة:

يتم تركيب الجلب الدائرية )412,65( و )412,67( في صندوق المضخة.   -3

4-  يزحزح الياي )477,60( إلى الحلقة المقابلة )475,60( ويتم تثبيتهما معا في 
صندوق المضخة. 

◄  يجب ضبط الياي والحلقة المقابلة على خوابير السلندر )562,60( الخاصة 
بصندوق المضخة. 

يركب الياي )477,61( في صندوق المضخة.  -5

يجب ضبط الياي على خوابير السلندر الخاصة بصندوق المضخة.   ◄

تركب الحلقة المقابلة )475,61( في صندوق المضخة.  -6

يجب ضبط الحلقة المقابلة على خوابير السلندر الخاصة بصندوق المضخة.   ◄

يوضع صندوق المضخة على العواميد ويزحزح إلى صندوق التروس.   -7

ال تضع صندوق المضخة فوق صندوق التروس تماما، واحترس من حدوث 
أضرار مادية عند تحريك صندوق المضخة بشكل خاطئ. 

◄  يتم تثبيت صندوق المضخة في صندوق التروس باستخدام البراغي سداسية 
الحواف الداخلية.

الجدول رقم )6(: مفاتيح تركيب صندوق المضخة 

8-  تركيب سدادات األعمدة ينتهي بوضع الطاردين، انظر الفصل )2-9-10( 
“تركيب الطاردين”، صفحة رقم 22. 

حالة التطبيق رقم )جـ( 
التركيب األولّي للجلبة في مقدمة العمود: 

 412.63

  472.60

يتم تركيب الجلبة الدائرية )412,63( في العمود.   -1

يتم إدخال الحلقة المنزلقة )472,60( في العمود.   -2

يجب إدخال الحلقة المنزلقة في العمود بما يناسب حجمها.  ◄

تركيب صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”:

3-  يتم تركيب الجلبة الدائرية )412,65( و)412,60( في صندوق “جلب الحلقات 
المنزلقة”: 

 FKL ملحوظة: الجلبة الدائرية )412,60( غير موجودة إال في طراز  
 .)580-205(

4-  يزحزح الياي )477,60( إلى الحلقة المقابلة )475,60( ويتم تركيبهما معا في 
صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”.

◄  يجب ضبط الياي والحلقة المقابلة على خوابير السلندر )562,60( الخاصة 
بصندوق “جلب الحلقات المنزلقة”. 

يركب الياي )477,61( في صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”.  -5

 412.60

 1.60-93

 901.64
 2.60-47
 412.65

 504.60
 412.67
 477.61

 475.60
 477.60

 101

/ / / FKL مضخات الطرد من طراز / / /

5

 20



تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

الحجم 

 250 - 25
 400

 580

مفاتيح تركيب صندوق “جلب الحلقات 
المنزلقة” )نيوتن متر(

 3,4

 13,5

 19

الجدول رقم )7(: مفاتيح تركيب صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”

الجدول رقم )8(: مفاتيح تركيب صندوق المضخة

الشكل )30(:  الحلقة المنزلقة مع الجلبة الدائرية

 412.63

 472.60

 412.70

 101 

 1.60-93

 477.60

 701.60
 412.65

◄  يجب ضبط الياي على خوابير السلندر الخاصة بصندوق “جلب الحلقات المنزلقة”.

تركب الجلبة الدائرية )412,67( في صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”.   -6

يتم إدخال حلقة التوصيل )504,60( في صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”.  -7

◄  يجب ضبط حلقة التوصيل على خوابير السلندر الخاصة بصندوق “جلب 
الحلقات المنزلقة”.

ثم يتم تأمينها بحلقة األمان )1,60-93(.  -8

التركيب النهائي في صندوق المضخة: 

9-  يتم تثبيت صندوق “جلب الحلقات المنزلقة” - الذي تم تركيبه بشكل أولّي - في 
صندوق المضخة )101( باستخدام البرغي )901,64(.

لمفاتيح التركيب انظر الجدول التالي: 

10-  يوضع صندوق المضخة على العواميد ويزحزح إلى صندوق التروس.  

ال تضع صندوق المضخة فوق صندوق التروس تماما، واحترس من حدوث أضرار 
مادية عند تحريك صندوق المضخة بشكل خاطئ. 

 ◄  يتم تثبيت صندوق المضخة في صندوق التروس بالبراغي اآلتية 
بحسب الحجم: 

الحجم من 25 – 580: البراغي سداسية الحواف الداخلية في صندوق المضخة.  –

لمفاتيح التركيب انظر الجدول التالي:

11-  تركيب سدادات األعمدة ينتهي بوضع الطاردين، انظر الفصل )2-9-10( 
“تركيب الطاردين”، صفحة رقم 22. 

حالة التطبيق رقم )د(: 
التركيب األولّي للجلبة في مقدمة العمود: 

تركب الجلبة الدائرية )412.63(.   -1

يتم إدخال الحلقة المنزلقة )472,60( في العمود.   -2

يجب إدخال الحلقة المنزلقة في العمود بما يناسب حجمها.  ◄

التركيب األولّي لصندوق “جلب الحلقات المنزلقة”:

التركيب األولّي لصندوق “جلب الحلقات المنزلقة”  الشكل )31(:  

3-  يتم ربط صندوق “جلب الحلقات المنزلقة” )47-2,60( بالجلب الدائرية 
)412,65( و )412,60(. 

 .FKL 205-580 ملحوظة: الجلبة الدائرية )412,60( غير موجودة إال في طراز

4-  إدخال الياي )477,60( في الحلقة المقابلة )475,60(، وتركيبهما معا في 
صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”.

◄  يجب ضبط الياي والحلقة المقابلة على خوابير السلندر )562,60( الخاصة 
بعلبة الورد والجلب الدائرية. 

يركب الياي )477,61( في صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”.  -5

◄  يجب ضبط الياي على خوابير السلندر الخاصة بصندوق “جلب الحلقات 
المنزلقة”.

تركب الجلبة الدائرية )412,67( في صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”.   -6

يتم إدخال الحلقة المقابلة )475,61( في صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”.  -7

◄  يجب ضبط الحلقة المقابلة على خوابير السلندر الخاصة بصندوق “جلب 
الحلقات المنزلقة”.

ثم يتم تأمينها بحلقة األمان )1,60-93(.  -8

التركيب النهائي في صندوق المضخة:

الحجم 

 250 - 25
580 - 75

 مفاتيح تركيب صندوق المضخة
)نيوتن متر(

 13,5

 61

 477.61
 475.60

 901.64
 2.60-47

 475.61
 412.67

 412.60 
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93-1.60
504.60

412.67

101

477.61
475.60

477.60
412.65

47-2.60
914.60

412.60

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

تنبيـه

الجدول رقم )9(:  مفاتيح تركيب صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”

الجدول رقم )10(:  مفاتيح تركيب صندوق المضخة

60019
 عزم دوران دعامة صندوق حشية حلقة اإلنزالق

صورة: يُركب صندوق حشية حلقة اإلنزالق على نحٍو مسبق

9-  تركب الجلبة الدائرية )412,70( بين كل من صندوقي الحلقات المنزلقة 
والجلب الدائرية. 

10-  يتم تثبيت صندوق “جلب الحلقات المنزلقة” - الذي تم تركيبه بشكل أولّي - في 
صندوق المضخة )101( باستخدام البرغي )901,64(. 

لمفاتيح التركيب انظر الجدول التالي:

11-  يركب أنبوب منع تسريب الماء )701,60( في صندوق “جلب الحلقات 
المنزلقة” ويتم تدعيمه بسدادات. 

يوضع صندوق المضخة على العواميد وتتم زحزحته إلى جانب صندوق التروس.  -12

ال تضع صندوق المضخة فوق صندوق التروس تماما، واحترس من حدوث أضرار 
مادية عند تحريك صندوق المضخة بشكل خاطئ. 

يتم تثبيت صندوق المضخة في صندوق التروس بالبراغي اآلتية بحسب السعة:   ◄

سعة 25-580: البراغي سداسية الحواف الداخلية في صندوق المضخة.   –

لمفاتيح التركيب انظر الجدول التالي:

13-  قم بإنهاء تثبيت الجلب في العمود بتركيب الطاردين ، انظر الفصل )2-9-10( 
“تركيب الطاردين” صفحة رقم 22.

يُركب صندوق حشية حلقة اإلنزالق على نحٍو مسبق:

يُزود صندوق حشية حلقة اإلنزالق )47-2.60( بحشية دائرية مقاس )412.65(   -3
ومقاس)412.60(.

يُدفع النابض )477.60( على الحلقة المعاكسة )475.60( ويتم تركيبهم مًعا في   -4
صندوق حشية حلقة اإلنزالق.

تُوجه الحلقة المعاكسة على األلسنة األسطوانية )562.60( الخاصة بعلبة حشية   ◄
حلقة اإلنزالق.
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الحجم 

 250 - 25

 400

 580

مفاتيح تركيب صندوق “جلب الحلقات 
المنزلقة” بمقياس )نيوتن متر(

 3,4

 13,5

 19

الحجم 

 250 - 25

580 – 75

 مفاتيح تركيب صندوق المضخة
بمقياس )نيوتن متر(

 13,5

 61

 دعامة صندوق حشية حلقة اإلنزالقالحجم 
عزم الدوران

 22

حالة االستخدام هـ

تجميع الحشية على عمود التدوير على نحٍو مسبق:

صورة: حلقة إنزالق ذات حشية دائرية

تُزود عمود التدوير )412.63( بحشية دائرية.  -1

تُدفع حلقة اإلنزالق )472.60( فوق عمود التدوير.  -2

◄  تُدفع حلقة إنزالق مالئمة لأللسنة األسطوانية )562,68( على عمود التدوير.

412.63

472.60

يُركب النابض )477.61( على صندوق حشية حلقة اإلنزالق.  -5

تُركب الحشية الدائرية )412.67( في صندوق حشية حلقة اإلنزالق.  -6

تُدخل حلقة المباعدة )504.60( في صندوق حشية حلقة اإلنزالق.  -7

يتم تأمينه باستخدام )93-1.60( حلقة إطباق.  -8
التركيب النهائي على صندوق المضخة:

يُثبت صندوق حشية حلقة اإلنزالق باستخدام المسامير اللولبية )914.60( على   -9
صندوق المضخة)101(.

◄  يُوجه النابض على األلسنة األسطوانية الخاصة بعلبة حشية حلقة اإلنزالق.

◄  تُوجه حلقة المباعدة على األلسنة األسطوانية الخاصة بعلبة حشية حلقة اإلنزالق.

ال ُيوضع صندوق المضخة مستوًيا على صندوق التروس. يؤدي تحريك صندوق المضخة إلى حدوث أضرار جسيمة

لعزم الدوران انظر الجداول التالية 

يُوضع صندوق المضخة على عمود التدوير وتُدفع داخل علبة التروس.  -10

◄  يُثبت صندوق المضخة على صندوق التروس باستخدام مسامير لولبية ذات 6 
حافات في صندوق المضخة.



710.60

93-1.60

412.67
471.61

101

477.61
475.60

477.60
412.65

47-2.60
914.60

412.60

تنبيـه

تنبيـه

600 149 
عزم دوران دعامة صندوق المضخة

صورة: يُركب صندوق حشية حلقة اإلنزالق على نحٍو مسبق

يُركب صندوق حشية حلقة اإلنزالق على نحٍو مسبق:

يُزود صندوق حشية حلقة اإلنزالق )47-2.60( بحشية دائرية مقاس )412.65(   -3
ومقاس)412.60(.

يُدفع النابض )477.60( على الحلقة المعاكسة )475.60( ويتم تركيبهم مًعا في   -4
علبة حشية حلقة اإلنزالق.

 دعامة صندوق حشية حلقة اإلنزالقالحجم 
عزم الدوران

ينتهي تجميع سدادة عمود التدوير بتركيب مضخة اإلزاحة، انظر فصل   -11
10.9.2 »التركيب المنزلق«، صفحة 24

يُركب النابض )477.61( على صندوق حشية حلقة اإلنزالق.  -5

◄  تُدفع حلقة إنزالق مالئمة لأللسنة األسطوانية )562,68( على عمود التدوير.

تُوجه الحلقة المعاكسة على األلسنة األسطوانية )562.50( الخاصة بعلبة حشية   ◄
حلقة اإلنزالق

23

حالة االستخدام و

تجميع الحشية على عمود التدوير على نحٍو مسبق:

صورة: حلقة إنزالق ذات حشية دائرية

تُزود عمود التدوير )412.63( بحشية دائرية.  -1

تُدفع حلقة اإلنزالق )472.60( فوق عمود التدوير.  -2

تنبيـه

تنبيـه

يُوجه النابض على األلسنة األسطوانية الخاصة بعلبة حشية حلقة اإلنزالق.   ◄

تُركب الحشية الدائرية )412.67( في صندوق حشية حلقة اإلنزالق.  -6

تُدخل الحلقة المعاكسة )475.61( في صندوق حشية حلقة اإلنزالق.  -7

تُوجه الحلقة المعاكسة على األلسنة األسطوانية الخاصة بعلبة حشية حلقة   ◄
اإلنزالق. 

يتم تأمينها باستخدام )93-1.60( حلقة إطباق.  -8

التركيب النهائي على صندوق المضخة:

يُثبت صندوق حشية حلقة اإلنزالق باستخدام المسامير اللولبية )914.60( على   -9
صندوق المضخة )101(.

600 19 
عزم دوران دعامة صندوق حشية حلقة اإلنزالق

 دعامة صندوق حشية حلقة اإلنزالقالحجم 
عزم الدوران

يُوضع صندوق المضخة على عمود التدوير وتُدفع داخل علبة التروس.  -10

تُثبت األنابيب الصغيرة الخاصة بمنع تسرب الماء )701.60( بالمسامير   -11
اللولبية وتُسد.

لعزم الدوران انظر الجداول التالية

412.63

472.60



/ / / FKL مضخات الطرد من طراز / / /

 24

الجدول رقم )12(: مفاتيح تركيب غطاء المضخة

تقفيل المضخة الشكل )33(:  

 52
 53

 54

 55

تركب الجلبة الدائرية )54( في غطاء المضخة )53(.   -1

2-  تلف المسامير الجاك )52( للخلف، إلى أن تلتصق تماما بالجدار الداخلي لغطاء 
المضخة. 

يوضع غطاء المضخة فوق صندوق المضخة )55(.   -3

يُربط غطاء المضخة بالصواميل )51(، لمفاتيح التركيب انظر الجدول التالي:  -4

تقفيل المضخة  3-9-10

تغيير محامل األعمدة   10-10
توجه إلى شركة “فريستام”.   ◄

تغيير الدبرياج  11-10
◄  ال تستخدم إال الدبرياجات التي توجد عليها عالمة شركة “فريستام”، ويجب أن 
يكون الدبرياج مطابقا للسطر المدون على المضخة، وعند وجود استفسارات 

يُرجى االتصال بشركة “فريستام”. 

الـطــريـقــة 

أطفئ المحرك وأمنه ضد التشغيل مرة أخرى.   -1

قم بفك طبقة حماية الدبرياج.   -2

قم بفك محرك التروس وخلعه من اإلطار األساسي أو القاعدة.   -3

يُحل الدبرياج وفقا لتعليمات المصنع.   -4

يتم التخلص من أجزاء الدبرياج القديمة بما ال يضر البيئة.   -5

ثم يتم تركيب أجزاء الدبرياج الجديدة في عمود المضخة وعمود المحرك.   -6

 51

 مفاتيح تركيب غطاء المضخةالحجم 
 بمقياس )نيوتن متر(

20-15

25

 580- 50

600

7,3

21

61

149

تنبيـه

75-15

 150

 580-205

600

 34 

 68 

88 

 108 

الجدول رقم )11(: مفاتيح تركيب براغي الطاردين

الشكل )32(:  تركيب الطاردين

تركيب الطاردين    2-9-10

أدخل الجلبة الدائرية )50( في حافة الطاردين.  -1

 2-  ملحوظة: فقط في سعة )15-20( يتم إدخال يايات موائمة الطاردين
في العواميد. 

التبديل بين كال الطاردين )48(، واحترس من حدوث أضرار مادية إذا حدث انغالق 
للطاردين أو صقلهما عند تشغيل المضخة. 

الطاردان مضبوطان على عمود الدوران المباشر أو عمود التروس، ومميزان 
لكل منهما بُحبيبات. 

ُحبيبة واحدة لعمود التروس. 
وُحبيبتان لعمود الدوران المباشر. 

يجب االنتباه إلى العالمات قبل تركيب الطاردين.   ◄
يوضع الطاردان فوق العواميد الخاصة بهما.   ◄

3-  يتم تركيب براغي الطاردين )49( والجلب الخاصة بهما، وتضبط الوردة 
المتحركة على العمود.

مالحظة: ال تتوافر في المضخة FKL 600 أي حلقات.

 أجزاء المحرك الدائرية يمكن أن تسبب كدمات شديدة في اليد. 

◄  ينبغي سد الطاردين بوتد خشبي أو بالستيكي. 

يتم تركيب براغي الطاردين، لمفاتيح التركيب انظر الجدول التالي:  -4

49

تحذير

  مفاتيح تركيب براغي الطاردينالحجم 
 بمقياس )نيوتن متر(

50

48
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تنبيـه

7-  ضع المضخة على اإلطار األساسي أو القاعدة، بحيث يمكن ربط الدبرياج بعمود 
المضخة وعمود الدبرياج. 

اربط المضخة قليال في اإلطار األساسي أو القاعدة.   -8

قم باختبار إزاحة العواميد من المنتصف وبزاوية.  -9

الشكل )34(:  اإلزاحة من المنتصف

الشكل )35(:  اإلزاحة بزاوية

10-  عليك إبقاء االنحرافات قليلة قدر اإلمكان في اإلزاحة من المنتصف واإلزاحة 
بزاوية، وعند الضرورة أعد ضبط العواميد أو ضع بطانة تحتها. 

اربط المضخة ومحرك التروس باإلطار األساسي أو القاعدة.   -11

قم بتثبيت الدبرياج وفقا لتعليمات المصنع.   -12
ثم ركب طبقة حماية الدبرياج.   -13

تغيير محرك التروس   12-10
الدبرياج 

دليل تركيب الدبرياج موجود في الوثائق الخاصة بالمورد. 

محرك التروس زائد القوة

استخدام محرك تروس أبعاده خاطئة يمكن أن يتسبب في أضرار مادية كبيرة في وحدة 
تشغيل المضخة. 

◄  ال تستبدل محرك التروس إال بمحرك مكافئ له، انظر األوراق الخاصة بمورد 
المحرك. 

الـطــريـقــة 

أطفئ المحرك وأمنه ضد التشغيل مرة أخرى.   -1

قم بفك طبقة حماية الدبرياج.   -2

قم بفك الدبرياج وخلعه طبقا لتعليمات المصنع.   -3

فك أجزاء الدبرياج من محرك التروس.   -4

قم بحل محرك التروس القديم من اإلطار األساسي أو القاعدة.   -5

ثم تخلص من محرك التروس القديم، انظر الفصل )2-7( “التخلص من المحرك”،   -6
صفحة رقم 7. 

نظف كافة أجزاء الدبرياج من أي شحوم أو طالء للوقاية.   -7

ضع أجزاء الدبرياج على عمود المضخة وعمود المحرك.   -8

ضع المحرك الجديد على اإلطار األساسي أو القاعدة وثبته فيها.   -9

10-  ثم اتبع نفس الخطوات الموجودة في “اختبار اإلزاحة من المنتصف واإلزاحة بزاوية” 
في الفصل )10-11(: “تغيير الدبرياج”، صفحة رقم 23، بداية من الخطوة رقم )9(.

قياس الفجوات   13-10
يضمن قياس الفجوات حركة الطاردين دون حدوث أعطال، ويجب أن يتم اختبار 

قياسات الفجوات إذا تم استبدال أحد األجزاء التالية: 

العمود ومحامل األعمدة،  –
الطاردين،  –

صندوق المضخة.  –

نوع القياسات 

يتم قياس الفجوات بين الطاردين وصندوق المضخة، والقياسات التالية مطلوبة: 

القياس المحوري للفجوات: هذا القياس متعلق بموضع الطاردين فوق العواميد.   –

–  القياس الُقطري للفجوات: هذا القياس متعلق بموضع صندوق المضخة فوق 
صندوق التروس. 

الـشــرط: 

أن يكون غطاء المضخة مفكوكا.   –

أن يكون الطاردان مركبان بمفتاح التركيب السابق بيانه.   –
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 FKL 25
 FKL 50
 FKL 75

 FKL 150
 FKL 205
 FKL 250
 FKL 400

الجدول رقم 13:  قياسات فجوات الطاردين فئة 10 بار

 0,16 - 0,12 
 0,19 - 0,13 
 0,21 - 0,15 
 0,23 - 0,17 
 0,26 - 0,20 
 0,26 - 0,20 
 0,28 - 0,22 

 FKL 50
 FKL 75

 FKL 150
 FKL 205
 FKL 250
 FKL 400

الجدول رقم 16:  قياسات فجوات الطاردين فئة 30 بار

الجدول رقم 17:  قياسات فجوات الطاردين الحراريين

 0,23 - 0,17 
 0,28 - 0,23 
 0,31 - 0,25 
 0,33 - 0,27 
 0,33 - 0,27 
 0,35 - 0,29 0,08 - 0,06 

0,11 - 0,07 
0,12 - 0,08 
0,12 - 0,08 
0,13 - 0,09 
0,13 - 0,09 
0,14 - 0,10 

0,20 - 0,14 
0,21 - 0,15 
0,21 - 0,15 
0,22 - 0,16 
0,22 - 0,16 
0,23 - 0,17 

 FKL 15
 FKL 20
 FKL 25
 FKL 50
 FKL 75

 FKL 150
 FKL 205
 FKL 250
 FKL 400

 0,12 - 0,08 
 0,12 - 0,08 
 0,12 - 0,08 
 0,15 - 0,09 
 0,18 - 0,12 
 0,19 - 0,13 
 0,24 - 0,18 
 0,24 - 0,18 
 0,26 - 0,20 

0,14 - 0,11 
0,14 - 0,11 
0,14 - 0,11 
0,17 - 0,12 
0,18 - 0,13 
0,18 - 0,13 
0,19 - 0,14 
0,19 - 0,14 
0,20 - 0,15 

الطاردان فئة 30 بار

القياس القطري للفجوات )ملم(القياس المحوري للفجوات )ملم(الحجم

الطاردان الحراريان

القياس القطري للفجوات )ملم(القياس المحوري للفجوات )ملم(الحجم

الطاردان فئة 10 بار

القياس القطري للفجوات )ملم(القياس المحوري للفجوات )ملم(الحجم

 FKL 25
 FKL 50
 FKL 75

 FKL 150
 FKL 205
 FKL 250
 FKL 400

الجدول رقم 15:  قياسات فجوات الطاردين فئة 20 بار

 0,18 - 0,14 
 0,22 - 0,16 
 0,23 - 0,17 
 0,28 - 0,22 
 0,30 - 0,23 
 0,30 - 0,23 
 0,31 - 0,25 

0,14 - 0,11 
0,17 - 0,12 
0,18 - 0,13 
0,18 - 0,13 
0,19 - 0,14 
0,19 - 0,14 
0,20 - 0,15 

الطاردان فئة 20 بار

القياس القطري للفجوات )ملم(القياس المحوري للفجوات )ملم(الحجم

الحجم

الطاردان المعياريان

القياس المحوري للفجوات )ملم(

الجدول رقم 18:  قياسات فجوات الطاردين المعياريين

القياس القطري للفجوات )ملم(

المقاييس الضرورية للفجوات   1-13-10

◄  عليك أن تحدد في أوراق الطلب التي تقدمها نوعية الطاردين المركبين، هل هما 
10 بار، 14 بار، 20 بار أو 30 بار، أو طاردان حراريان أو معياريان، وعليك 

االتصال بشركة “فريستام” إذا لزم األمر. 

الطاردان فئة 14 بار

القياس القطري للفجوات )ملم(القياس المحوري للفجوات )ملم(الحجم

 FKL 200,08 - 0,06  0,16 - 0,12 

FKL 150,08 - 0,06  0,16 - 0,12 

الجدول رقم 14:  قياسات فجوات الطاردين فئة 14 بار

 FKL 15
 FKL 20
 FKL 25
 FKL 50
 FKL 75

 FKL 150
 FKL 205
 FKL 250
 FKL 400
FKL 580

 FKL 600

 0,09 - 0,05 
 0,09 - 0,05 
 0,09 - 0,05 
 0,11 - 0,05 
 0,13 - 0,07 
 0,14 - 0,08 
 0,17 - 0,11 
 0,17 - 0,11 
 0,18 - 0,12 
 0,19 - 0,14 
 0,19 - 0,14 

0,08 - 0,06 
0,08 - 0,06 
0,08 - 0,06 
0,11 - 0,07 
0,12 - 0,08 
0,12 - 0,08 
0,13 - 0,09 
0,13 - 0,09 
0,14 - 0,10 

 0,16 - 0,12 
 0,16 - 0,12 
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أ

 57
56

القياس القطري للفجوات  2-13-10

الشكل رقم )36(:  القياس القطري للفجوات 

1-  تقاس الفجوات بين الطاردين والصندوق باستخدام لوح القياس التحسسي، انظر 
الصورة )36( “القياس القطري للفجوات” صقخة رقم 25. 

 2-  يتم عمل مقارنة للقيم التي تم قياسها بالقيم الموجودة بالجدول في الفصل 
)10-13-1( “المقاييس المطلوبة للفجوات” صفحة رقم 24. 

3-  تفحص دعامة مضخة اإلزاحة الموجودة مع اآللة للتأكد من قدرة عمود التدوير 
على الدوران.

القياس المحوري للفجوات  3-13-10

الشكل رقم )37(: القياس المحوري للفجوات 

1-  تقاس المسافة )أ( من صندوق المضخة )56( وصوال إلى الطاردين )57( من 
أكثر من نقطة قياس باستخدام لوح القياس التحسسي. 

يتم عمل مقارنة للقيم التي تم قياسها بالقيم الموجودة بالجدول صفحة رقم 24.   -2

يتم اختبار حركة عمود الدوران من خالل تثبيت الطاردين يدويا.   -3

 4-  ثم يتم عمل مقارنة للقيم التي تم قياسها بالقيم الموجودة بالجدول في الفصل 
)10-13-1( “المقاييس المطلوبة للفجوات” صفحة رقم 24. 

نتائج القياس   4-13-10
بحسب نتيجة القياسات يتم عمل اآلتي:

إذا كانت القيم التي تم قياسها موجودة في الجدول: 
يتم تقفيل المضخة، انظر الفصل )10-9-3( “تقفيل المضخة”، صفحة رقم 23.   ◄

يكون قياس الفجوات مغلقا. 

إذا كانت القيم التي تم قياسها غير موجودة في الجدول: 

–  في القياس القطري للفجوات:

 ◄  اتصل بشركة “فريستام” لطلب المستندات الخاصة بإعادة ضبط 
صندوق المضخة.

في القياس المحوري للفجوات:  –

اتصل بشركة “فريستام”.  ◄
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الحجم

FKL 20

FKL 25

FKL 50

FKL 75

FKL 150

FKL 205

FKL 250

FKL 400

FKL 580

FKL 600

الجدول رقم )20(: الحد األقصى لضغط الضخ

 الحد األقصى لضغط الضخ
)بار(

14

21

35

35

35

35

35

35

21

21

طراز الطاردين 

الطارد العادي

الطارد مرتفع الحرارة

الجدول رقم )21(: الحد األقصى لدرجات الحرارة

 الحد األقصى لدرجة الحرارة 
)درجة مئوية(

 95

135

الملحق )1(   11

بيانات تقنية  1-11

مفاتيح تركيب البراغي  1-1-11

غطاء المضخة
الطاردين

صندوق المضخة
صندوق المضخة

)البراغي سداسية 
الحواف الداخلية(
صندوق “جلب 

الحلقات المنزلقة”
الجدول رقم )19(: مفاتيح تركيب البراغي بمقياس )نيوتن متر( 

الحد األقصى لضغط الضخ  2-1-11

11-1-3 الحد األقصى لدرجات حرارة وسيط الضخ

149
108
149

-

19

61
34

-

61

3,4

61
88

-
61

3,4

61
88

-
61

3,4

61
88

-
62

13.5

64
88

-
61

19

7,3
34

-

5

-

7,3
34

-

5

-

61
68

-

61

3,4

61
34

-

13,5

3,4

21
34

-

13,5

3,4

FKL 1514

الــطـــــراز

FKL 15FKL 20FKL 25FKL 50FKL 75FKL 150FKL 205FKL 250FKL 400FKL 580FKL 600تركيب
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مواعيد الصيانة  2-11

يوميا 

يوميا

2000 ساعة

4000 ساعة

عند الحاجة

عند الحاجة

عند الحاجة

طبقا لبيانات المصنع

الجدول رقم )22(:  مواعيد الصيانة 

11-3 جدول األعطال

المضخة ال تقوم بالضخ أو ضخها غير منتظم

تيار الضخ قوي جدا 

تيار الضخ ضعيف جدا، مستوى التحفيز منخفض جدا

الجدول رقم )23(: جدول األعطال

المضخة من الداخل غير ممتلئة تماما بالسائل؛
ليس بها تصريف هواء؛ صمام الضغط مغلق

انظر الفصل 10-4 “ضبط منسوب الزيت”، صفحة رقم 15

انظر الفصل 10-3 “التحقق من سائل الحجز واإلخماد 
)اختياري(”، صفحة رقم 15

انظر الفصل 10-5 “تغيير الزيت”، صفحة رقم 15

انظر الفصل 10-5 “تغيير الزيت”، صفحة رقم 15

انظر الفصل 10-7 “تغيير سدادات األعمدة”، صفحة رقم 16

انظر 10-11 “تغيير الدبرياج”

انظر الفصل 10-12 “تغيير محرك التروس”، صفحة رقم 23

انظر الفصل 10-6 “تشحيم محامل األعمدة”، صفحة رقم 16

الكل 

اختياري “سائل الحجز واإلخماد”

الكل، وفي الظروف الصعبة

الكل، وفي الظروف الطبيعية

الكل

الكل

الكل

الكل

ضبط منسوب الزيت 

اختبار “سائل الحجز واإلخماد”

تغيير الزيت

تغيير الزيت

تغيير سدادات األعمدة

تغيير الدبرياج

تغيير المحرك

تشحيم محامل المحرك؛ للمواعيد األخرى للصيانة انظر 
وثائق مصنع المحرك.

ملء المضخة من الداخل بالسائل؛
فتح صمام الضغط

الفصلعمل الصيانةالطرازالفترة

كيفية التعامل معهالسبب المحتملالنتيجة

أنبوب السحب مغلق أو مسدود

المضخة بمستوى سحب جيوديسي ؛ السائل يسقط في المنسوب 
الثابت والصندوق يدور وهو فارغ

أنبوب السحب غير محكم؛ الجلبة المثبتة بغطاء المضخة غير 
محكمة وتسحب هواء

وجود جيب هواء في أنبوب السحب

المضخة مسدودة؛ وجود جسم غريب في المضخة

لزوجة وسيط الضخ مرتفعة جدا؛ ال توجد إمكانية للسيولة 
بسبب لزوجته

الدبرياج متضرر بسبب زيادة الحمل عليه قبل ذلك

أبعاد المضخة زائدة

عدم وجود صمام تحكم خلف وصلة الضغط

 المضخة التي تم اختيارها صغيرة جدا؛ سرعة دوران المحرك 
قليلة جدا بسبب جهد كهربي خاطئ

أنبوب السحب غير محكم ويسحب هواء

لزوجة وسيط الضخ مرتفعة جدا )لزج جدا(

استهالك الطاردين؛ وجود فجوة كبيرة جدا

الضغط المضاد مرتفع جدا؛ صمام الضغط الزائد
)إن ُوجد( يضبط بصورة خاطئة

اتجاه الحركة خاطئ

فتح أنبوب السحب وتنظيفه

تركيب الصمام األسفل ألنبوب السحب

إحكام أنبوب السحب؛ تغيير جلبة الغطاء

إعاقة أنبوب السحب باستمرار تدريجيا بمعطالت خفيفة

تنظيف المضخة من الداخل؛ معاينتها؛ استشارة شركة “فريستام”

استشارة شركة “فريستام”

استشارة شركة “فريستام”

استشارة شركة “فريستام”

تركيب صمام تحكم؛ ضبط الصمام؛ تقليل سرعة دوران المحرك

استشارة شركة “فريستام”؛
عمل توصيلة طبقا للوحة طراز المحرك

إحكام الوصالت

يمكن تسخينه؛ استشارة شركة “فريستام”

التصليح

ضبط صمام الضغط الزائد ضبًطا صحيًحا

تركيب وصالت الكهرباء واألنابيب بصورة سليمة
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سماع صوت الحتكاك معدن

سماع صوت تدفق سوائل

الجدول رقم )23(: جدول األعطال

وجود جسم غريب في المضخة من الداخل

1 “مستوى السحب الجيوديسي” هو المسافة الرأسية بين سطح مرآة السوائل من ناحية السحب، وبين منتصف أنابيب توصيل المضخة.

فك المضخة، معاينتها، وإصالحها عند الضرورة

وجود اهتزازات

ارتفاع درجة حرارة محامل أعمدة المضخة وتروس التشغيل

استقبال المحرك للتيار الكهربي مرتفع جدا

وجود فجوات في سدادات األعمدة

كيفية التعامل معهالسبب المحتملالنتيجة

عند التشغيل الميكانيكي لمضخة اإلنزالق، تكون دعامة اإلنزالق 
غير مثبتة.

االستهالك الزائد للمحامل والتروس بسبب زيادة التحميل عليهم 
أو عدم كفاية التشحيم

سرعة الدوران مرتفعة جدا

 المضخة تدور وهي جافة؛ سدادات األعمدة تدور وهي جافة

عدم وجود طاردين حراريين )مع األحجام الكبيرة(
عند ارتفاع درجة حرارة وسيط الضخ

الصمام الخانق في أنبوب الضغط مغلق أكثر من الالزم

ضغط التشغيل زائد جدا أو إلى حد ما

فاقد السوائل في أنبوب السحب كبير جدا

التجوف

وزن خطوط األنابيب وضغطها الهيدرولي يزيدان الحمل 
على المضخة

حدوث أضرار في المحامل

وجود نقص في زيت التشحيم

مقاومة خطوط األنابيب مرتفعة جدا؛ الصمام الخانق بالمضخة 
مغلق أكثر من الالزم؛ تيار الضخ منخفض جدا

لزوجة وسيط الضخ و/أو كثافته

الطاردان مركبان عكس جهة الضبط بمقياس صغير جدا

وجود أضرار بالغة في محامل أعمدة المضخة
أو في محرك التروس

حدوث أضرار ميكانيكية أو استهالك سدادات األعمدة

الدوران الجاف لسدادات األعمدة؛ مستوى السحب كبير جدا؛ 
درجة حرارة وسيط الضخ مرتفعة جدا

ضغط المياه المحتبسة ومياه الصرف مرتفع جدا

مكونات سدادات األعمدة غير ثابتة كيميائيا في مواجهة وسيط 
الضخ؛ درجة حرارة وسيط الضخ مرتفعة جدا

ضغط المياه المحتجزة ومياه الصرف منخفض جدا؛ أنابيب المياه 
المحتبسة مضغوطة جدا؛ تآكل سدادات األعمدة أو تضررها

المياه المحتجزة متسخة أو ساخنة جدا

 فك الطاردين، معاينتهما، والضبط 
الصحيح للتشغيل

فكهم، معاينتهم، وإصالحهم
الصيانة الدورية؛ خدمة التشحيم

 ضبط المحرك باستخدام محول الترددات؛ 
استشارة شركة “فريستام”

إحضار وسيط ضخ في الحال؛ إحضار صمام منع تسرب الماء 
في الحال

اختبار ظروف التشغيل؛
استشارة شركة “فريستام”

اختبار ظروف التشغيل؛ استشارة شركة “فريستام”

ضبط ضغط تشغيل المضخة

تكبير المقاييس، استبعاد الصمام الخانق

اختبار مقياس نسبة السحب اإليجابي؛
انظر الفصل 6-5 “تثبيت خطوط األنابيب”، صفحة رقم 11؛

استشارة شركة “فريستام”

تدعيم خطوط األنابيب حتى ال تزيد الحمل على المضخة؛ تركيب 
ممتص صدمات عند الضرورة؛ إبعاد ضربات الضغط عن المضخة

تفكيك المضخة وتغيير المحامل

تغيير زيت التشحيم انظر الجدول رقم )3( صفحة رقم 16؛
الصيانة الدورية انظر الجدول رقم )21( صفحة رقم 27

تكبير مقاييس خطوط األنابيب؛ فتح الصمام الخانق؛ تقليل سرعة 
الدوران باستخدام محول الترددات بجانب المحرك أو تروس الضبط

استشارة شركة “فريستام”

استشارة شركة “فريستام”

الفك والمعاينة؛
استشارة شركة “فريستام”

تغيير جلب الحلقات الدائرية وحلقة إحكام محاور األعمدة بما في 
ذلك كل الجلب الجانبية؛ وأحيانا تبديل أماكن المكونات؛ استشارة 

شركة “فريستام”

تقليل مستوى السحب الجيوديسي؛ تركيب سدادات مزدوجة 
لألعمدة؛ استشارة شركة “فريستام”

تنظيمه باستخدام الصمام الخانق ومقياس الضغط

استشارة شركة “فريستام”؛
التحول للتبريد أو السدادات المزدوجة لألعمدة

تنظيم ضخ المياه المحتجزة وخروجه؛ تنظيف أنابيب المياه 
المحتجزة؛ تغيير سدادات األعمدة

ضبط المياه في وضع جودة مياه الشرب بحد أقصى 70 درجة مئوية
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)24250 DIN( تتعلق المفاتيح الكودية بـ “ تصاميم أجزاء الماكينة” المرفقة. تتطابق أرقام قطع الغيار مع المواصفات القياسية األلمانية

رقم قطع الغيار
101
108
160

1-13
2-13
130
132
154
156

1-18
2-18
182

1-21
213

1-23
1-26
230

1-32
2-32
3-32
4-32
321
322
325
330
331
341
344
350
360

4-40
400
410
411
412
421
422
433

1-45
451
454

1-47
2-47
3-47
5-47
471
472
474
475
476
477
478
135

رقم قطع الغيار
479
481
482
484
485
500

1-50
2-50

3.60-50
504
520
523
524
525

1-54
2-54
3-54
540
543

1-55
550
551
554
561

1-56
2-56
560
562

2-59
3-59
4-59
5-59
642
680

1-68
2-68
3-68
4-68
5-68
681
701
710

1-71
715
722
723
724
733
751
755
756
759
423

رقم قطع الغيار
800
801

1-87
2-87
3-87
4-87
839
872

1-89
2-89
3-89
4-89
5-89
6-89
8-89
9-89

10-89
11-89

892
894
897

1-90
3-90
4-90
5-90
900
901
902
903
904
909

1-91
913
914

1-92
2-92
3-92
4-92
5-92
6-92
7-92
920
921
922
923

1-93
930
931
932
940
941
950
906

المفاتيح العددية  4-11

 المسمى 
صندوق المضخة

صندوق مدرج
غطاء

جدار خلفي للصندوق
صندوق داخلي

جزء من الصندوق
معدل موائم )واصلة(

جدار فاصل
وصلة ضغط

غطاء
ممتص صدمات

قائمة
عمود تثبيت السرعة

عمود دوران
طارد

حامل صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”
عجلة دوران

محمل بلي مائل
محمل دوران السلندر

محمل بلي أخدودي
محمل بلي مخروطي

محمل بلي قطري
محمل دوران قطري

محمل إبرّي
قاعدة محامل
حامل محامل

مصباح تشغيل
مصباح قاعدة المحامل

صندوق محامل
غطاء محامل

خابور تمرير حدي
جلبة مسطحة
جلبة جانبية

جلبة
جلبة دائرية
جلبة قطرية
حلقة لبادية

جلب الحلقات المنزلقة
حلقة تدعيم

صندوق علبة المواد
حلقة صندوق السدادات

ياي مع وردة
صندوق “جلب الحلقات المنزلقة”

حلقة الوتد
صامولة حلقة

غطاء جلبة
حلقة منزلقة
حلقة ضغط
حلقة مضادة

قاعدة الحلقة المضادة
ياي جلب الحلقات المنزلقة

 ياي أيمن
جلبة استهالك

 المسمى 
ياي أيسر

مانع تسرب
قاعدة مانع التسرب

قرص ياي
)قرص( مصطحب

حلقة
حلقة ياي

”V“ حلقة حرف
حلقة تثبيت

حلقة توصيل
جلبة

جلبة عواميد
جلبة لحماية العواميد

جلبة توصيل
صندوق دوران الغطاء

صندوق دوران
صندوق ثابت

صندوق
صندوق توصيل

قرص فيشر
قرص

قرص توصيل
وردة

خابور حدي
خابور شد

مسمار حدي
خابور

خابور السلندر
قرص قماطة

قرص انكماش
مصباح

غشاء
فتحة مالحظة منسوب الزيت

كسوة
قاعدة صفيح

إطار إسفنجي
مثبت للغشاء

حاجب للضوء
”CF“ لوح صفيح لحماية

طبقة حماية الدبرياج
أنبوب تحويل

أنبوب
أنبوب توصيل

ماسورة مشعبية
وصلة شفة

شفة / فلنشة
شفة عمياء

جرس أنبوب
علبة صمامات
مسمار الصمام

ياي الصمام
قرص الصمام
حلقة البرنثية

 المسمى 
محرك

محرك فلنشة
صندوق تروس

علبة تروس
غطاء تروس
قاعدة تروس

توصيلة )كونتاكت(
عجلة مسننة )ترس(

بطانة
إطار الغطاء

قاعدة المحرك
مقبض يدوي
غطاء واقي

عجلة
قطعة فوالذية
محمل محرك
محمل محرك

قاعدة أسفل الغطاء
لوح للقدم

حامل
ذراع تحكم

مسمار قالووظ
خابور مخروطي

خابور تمرير حدي
برغي دائري

برغي
برغي سداسي الحواف
برغي تثبيت الخابور

برغي غلق
خابور قالووظ

برغي تثبيت
برغي بفتحة لتثبيت السلندر

برغي تهوية
برغي سداسي الحواف الداخلية
صامولة مقبض صليبة طويلة

صامولة مقبض صليبة قصيرة
صامولة تأمين

صامولة تثبيت الطارد
مسمار جاك

قطعة تثبيت الطاردين
صامولة بمشّد

صامولة سداسية الحواف
صامولة تثبيت العمود

صامولة عجلة الدوران
صامولة تثبيت المحمل

حلقة منع التسريب
قطعة تأمين

لوح صفيح للتأمين
حلقة تأمين
ياي دفعي
قرص ياي

ياي
مسامير دافعة
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إعالن مطابقة الجودة  5-11
FRISTAM Pumpen KG )GmbH&Co.( جهة اإلنتاج:  

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55   

 Hamburg 21033   
ك(: د أن المنتج التالي )مضخة ذات محّرِ تؤّكِ

FP, FPE, FP…V,  FPH, FPEH, :أنواع المضخات الدوامية  – 
FPH…V, FSPE, FSP…V,  FM, FZ, FC, CF, CFE  

FK, FKL, FL, FL2, FL3 :أنواع مضخات اإلزاحة  –

PM :نوع خالط المساحيق  –

الرقم الُمسلسل: انظر صفحة الغالف لدليل التشغيل  –

)EG/42/2006( مطابق لكل األحكام ذات الصلة في الئحة الماكينات

 )EU/35/2014( ات الكهربائية إلى ذلك تفي الماكينة بكل أحكام لوائح الُمعّدِ
والتوافق الكهرومغناطيسي )EU/30/2014( والئحة )EG( رقم 2004/1935 

)FDA( وإدارة الغذاء والدواء األمريكية
وقد ُطبقت المعايير المتناغمة التالية:

DIN EN 809:2012-10: المضخات ومجموعات المضخات للسوائل.   –
االشتراطات العامة لتقنيات األمان.

DIN EN ISO 12100:2011-03: أمان الماكينات – المبادئ العامة   –
للتصميم – تقديرات المخاطر وتقليلها.

 وكيل المستندات: يولية فريدش
هاتف: 72556-107 40)0(49+

العنوان: انظر عنوان جهة اإلنتاج

هامبورغ، 20 أكتوبر 2020

يولية فريدش/إدارة الجودة

إعالن التركيب وفق معايير الجودة  6-11
FRISTAM Pumpen KG )GmbH&Co( جهة اإلنتاج:  

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55    
Hamburg 21033   

ك(: د أن األمر في المنتج التالي )مضخة دون محّرِ تؤّكِ

 FP, FPE, FP…V,  FPH, FPEH, :أنواع المضخات الدوامية  –
FPH…V, FSPE, FSP…V,  FM, FZ, FC, CF, CFE

FK, FKL, FL, FL2, FL3 :أنواع مضخات اإلزاحة  –

PM :نوع خالط المساحيق  –

الرقم الُمسلسل: انظر صفحة الغالف لدليل التشغيل  –

.B الملحق الثاني )EG/42/2006( يتعلق بماكينة غير مكتملة وفق الئحة الماكينات

لقد ُطبقت اشتراطات األمان والوقاية الصحية األساسية ذات الصلة وفق الملحق I من 
الالئحة المذكورة باألعلى وروعيت.

توافق الماكينة غير المكتملة كافة أحكام الئحة )EG( رقم 1935/2004 وإدارة 
.)FDA( الغذاء والدواء األمريكية

ال يُسمح بتشغيل الماكينة غير المكتملة للمرة األولى إال عند التثبّت من أن الماكينة، 
التي سيتم فيها تركيب الماكينة غير المكتملة، توافق أحكام الئحة الماكينات 

.)EG/42/2006(
وقد ُطبقت المعايير المتناغمة التالية:

DIN EN 809:2012-10: المضخات ومجموعات المضخات للسوائل.   –
االشتراطات العامة لتقنيات األمان.

DIN EN ISO 12100:2011-03: أمان الماكينات – المبادئ العامة   –
للتصميم – تقديرات المخاطر وتقليلها

تلتزم جهة اإلنتاج بتسليم المستندات الخاصة بالماكينة غير المكتملة إلى الجهات 
الحكومية إلكترونًيا عند طلبها ذلك.

رت المستندات التقنية الخاصة بالماكينة وفق الجزء B من الملحق الخامس. لقد ُحّرِ

 وكيل المستندات: يولية فريدش
هاتف: 72556-107 40)0(49+

العنوان: انظر عنوان جهة اإلنتاج
هامبورغ، 20 أكتوبر 2020

يولية فريدش/إدارة الجودة
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تحذير

لماكينة غير الكاملة: المضخة بدون المحرك، الدبرياج واإلطار األساسي  الشكل )38(:  

 66
 65

 64

 58

 59

 60
 61

 62

 63

الملحق 2 – دليل التركيب )اختياري(  12

إرشادات األمن والسالمة  1-12
دليل التركيب هذا موجه للمتخصصين فقط.

التطبيق  2-12
دليل التركيب هذا صالح للمضخات التي يتم نقلها دون محرك )اختياري(، ولهذا فإن 

المضخة ماكينة غير كاملة.

 البيانات التالية من “دليل التشغيل األصلي” لآلالت الكاملة غير سارية فيما يخص 
هذه الحالة.

الفصل )11-5( “إعالن المطابقة )السوق األوروبية(”، صقحة رقم 30،  –
الفصل )11-1-20( “الحد األقصى لضغط الضخ”، صقحة رقم 26،  –

الفصل )2-35( “لوحة الطراز”، صقحة رقم 7.  –

لوحة الطراز  3-12

لوحة طراز المضخة دون تشغيل  الشكل )39(: 

النقل دون محرك  4-12
يجب أال يتولى عملية النقل إال موظفين مؤهلين.

يمكن نقل المضخة باستخدام شاحنات صناعية أو باستخدام رافعة.
يجب نقل المضخة دائما في وضع التركيب.

تعليمات األمن والسالمة  1-4-12

األجزاء القابلة للسقوط أو غير المؤَمنة
تتسبب في اإلصابة بكدمات شديدة.

عليك ارتداء حذاء التأمين دائما خالل كافة أعمال النقل.  ◄

وضع النقل الخاطئ للمضخة
يمكن أن يسبب هذا تطاير السوائل الكاوية، السامة أو الملِوثة، كما يمكن أن يتسبب في 

وقوع أضرار على األشخاص أو أضرار مادية من خالل التلوث.
يجب نقل المضخة دائما في وضع التركيب.  ◄

وصالت األنابيب مفتوحة، غير محكمة اإلغالق
 يمكن أن يسبب هذا أضرارا مادية من خالل التلوث، أو صدمات في المضخة، 

أو رطوبتها.

يجب إزالة أغطية وصالت األنابيب قبل توصيل األنابيب مباشرة.  ◄

نقل المضخة باستخدام شاحنات صناعية  2-4-12

األجزاء المتداعية
خطر الموت بسبب السحق تحتها، إصابة أعضاء الجسم بكدمات، وقوع أضرار مادية.

يجب تأمين المضخة ضد السقوط قبل نقلها، وتثبيتها في اللوح باستخدام أحزمة   ◄
النقل أو البراغي.

التجهيز

تحقق من تأمين ثبات المضخة على اللوح بشكل كاف، على سبيل المثال   ◄
باألحزمة كما في الشكل )40( “النقل باستخدام رافعة”، صفحة رقم 32.

الطريقة 

عليك استالم اللوح مع شوكة الشاحنة الصناعية.  -1

انقل اللوح بحذر إلى المكان المحدد وأنزله هناك.   -2

َسَنة التجميع  63

m: المقاييس )المضخة دون تشغيل( }كجم{  64

nN: سرعة الدوران }1/ق{؛ دون تشغيل: ال توجد بيانات  65
Q: تيار الضخ }متر مكعب/س{؛ دون تشغيل: ال توجد بيانات  66

المصنع  58

الطراز: تسلسل المضخة، الحجم، التصميم، التصنيع  59

S-Nr: الرقم التسلسلي للمضخة  60

H: مستوى الضخ )m(؛ دون تشغيل: ال توجد بيانات  61

P: قدرة المحرك )ك.و(؛ دون تشغيل: ال توجد بيانات  62
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تحذير

تحذير

الشكل )40(:  النقل باستخدام عربة الرفع 

الشكل )41(:  النقل باستخدام العاّلقات الدائرية 
 

النقل باستخدام الرافعة  3-4-12

األجزاء المتداعية
خطر الموت بسبب السحق تحتها، إصابة أعضاء الجسم بكدمات، وقوع أضرار مادية.

ال تستخدم إال أدوات مناسبة لنقل المضخة وتثبيتها، تكون موزعة على وزن   ◄
المضخة بالكامل.

لبيانات وزن المضخة انظر لوحة طراز المضخة، كما يمكنك أن تجد البيانات   
تحت عنوان “المستندات الخاصة بالتصميم” من بين الوثائق المرفقة.

ال تترك المضخة في وضع الرفع أكثر من الالزم.  ◄

يجب مراعاة عدم وجود أحد أسفل المضخة.  ◄

األجزاء التي تتعرض لالهتزاز
يمكن أن تتسبب في كدمات وإصابات بالغة.

عليك نقل المضخة باستخدام الرافعة مع موازنتها وإيقافها.  ◄

يجب مراعاة عدم وجود أحد في مجال الخطر تحت المضخة.  ◄

األدوات المساعدة

 )DIN EN1492-1( أدوات تعليق: عاّلقات دائرية تم اختبارها طبقا لمعايير جودة  –
و)2-1492(.

التجهيز
إزالة وسائل الحماية الخاصة بعمليات النقل.  ◄

الطريــقـــة
تحذير: خطر الموت بسبب السحق تحت المضخة، إصابة أعضاء الجسم بكدمات،   -1

وقوع أضرار مادية عند تضرر العاّلقات الدائرية أو تمزقها.

لذلك عليك تجنب تمرير العاّلقات الدائرية عبر الزوايا والحواف الحادة.  ◄

ضع العاّلقات الدائرية حول صندوق المضخة وعمود الدوران، انظر الشكل   
)41( “النقل باستخدام العاّلقات الدائرية”، صفحة رقم 32.

عند وجود سدادات مزدوجة لألعمدة:  -2
ملحوظة: العاّلقة الدائرية تضغط على أنبوب منع تسريب المياه، وهذا قد يؤدي   

إلى حدوث أضرار في السدادات المزدوجة لألعمدة.

لذلك يجب تمرير العاّلقة الدائرية بجانب أنبوب منع تسريب المياه.  ◄

3-  يجب وضع العاّلقة الدائرية في المشبك، حتى يستقر الحزام في الشماعة ويكون 
آمنا من االنزالق.

التحقق من مركز الثقل، حتى يتم رفع المضخة في وضع أفقي.  -4
ثم يتم رفع المضخة.  -5

مكان التركيب  5-12
يمكنك معرفة القواعد والشروط العامة لمكان التركيب في الفصل رقم )6-2( “مكان 

التركيب”، صفحة رقم 11.

تركيب المضخة  6-12

الشروط الواجب توافرها )من ناحية العميل(
محرك تروس مناسب،  –

دبرياج مضبوط األبعاد بشكل كاف،  –

مساحة كافية لتركيب محرك التروس والمضخة معا، حتى يمكن ضبط كل من   –
عمود المضخة وعمود محرك التروس على بعضهما.
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تنبيـه
المحرك والدبرياج المضبوطان بشكل خاطئ

يتسبب هذا في إتالف المضخة والدبرياج

لذلك ال تستخدم إال المحركات والدبرياجات المطابقة للسطر المدون على   ◄
المضخة، وعند وجود استفسارات يُرجى االتصال بشركة “فريستام”.

 ملحوظة: يمكنك معرفة مقاييس ضبط الدبرياج من خالل المستندات الخاصة 
بمورد الدبرياج.

الـطــريـقــة

يتم تركيب أجزاء الدبرياج في عمود التشغيل وعمود التروس.  -1

ضع المضخة على اإلطار األساسي أو القاعدة، بحيث يمكن ربط عمود التشغيل   -2
وعمود التروس بالدبرياج.

قم بتركيب موضع تثبيت البراغي قليال في قاعدة المضخة.  -3

قم باختبار إزاحة عمود التشغيل وعمود التروس من المنتصف وبزاوية.  -4

عليك إبقاء االنحرافات قليلة قدر اإلمكان في اإلزاحة بزاوية وإزاحة العواميد،   -5
وعند الضرورة أعد ضبط العواميد أو ضع بطانة تحتها.

اربط المضخة ومحرك التروس باإلطار األساسي أو القاعدة.   -6

قم بتثبيت الدبرياج وفقا لتعليمات مصنع الدبرياج.  -7

قم بوضع طبقة الحماية )حماية الدبرياج( المتحركة العازلة طبقا للتوجيهات التي   -8
تنص عليها قواعد وشروط اآلالت )EG/2006/42( الفصل )1-4( “شروط 

طبقات الحماية”.

تم تركيب المضخة اآلن، ال تقم بتشغيل المضخة إال إذا كانت الماكينة الكاملة   -9
مطابقة لقواعد وشروط اآلالت )السوق األوروبية(.

ملحوظة: عليك المتابعة مع الفصل )4( “النقل”، صفحة رقم 9.



“فريستام” للمضخات KG )شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركاؤها(
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg
DEUTSCHLAND

هاتف: 56-0 25 40-7 )0( 49+
فاكس: 56-166 25 40-7 )0( 49+

info@fristam.de :البريد اإللكتروني
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