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 المنتجات التي یغطیھا ھذا الدلیل  1

كما   .البصریة)، بما في ذلك مواصفاتھا البصریة والمیكانیكیةاأللیاف  ( DigiTRONf یتضمن ھذا الدلیل معلومات عن الموصالت األحادیة
 .عند توریدھا كموصالت مفكوكة DigiTRONf یقدم أیًضا تفاصیل عن تركیب باقة موصالت

 
 

لمنتجات والصیانة  والتشغیل  التركیب  أدلة  على  العثور  اإللكتروني DigiTRON یمكن  الموقع  على  المستند  ھذا  یغطیھا  ال  التي    األخرى 
 كما یلي  ، search Subsea/ energy.com-www.siemensSiemens Energy Subsea لشركة

 
 المنتج رقم مستند

IOM-001  وضفائر المستشعراتاألسالك الكھربائیة الُمعلقة والقنطرات الكھربائیة  DigiTRON 
IOM-002 الموصالت األحادیة الكھربائیة  DigiTRON 
IOM-003 قدیم، حل محلھ الدلیل IOM-002 . 
IOM-004 غیر مستخدم 
IOM-005 وحدة التوزیع الكھربائي القابلة لالسترجاع (REDU)، الثاني  الجیل 
IOM-006  لالسترجاعوحدة التوزیع الكھربائي القابلة (REDU)، األول الجیل 
IOM-007 صنادیق التوصیل القابلة للفصل من النوع TC3A-107 ووحدات التوزیع الكھربائي (EDU) المشابھة. 

IOM-008 األسالك الُمعلقة من األلیاف البصریة والقنطرات الكھربائیة وضفائر المستشعرات  DigiTRONf 

 سطح البحر تحت  PT/TT مستشعرات 00003075
 SDP-6 / SDP-8  مستشعرات الضغط الفرقي 00007464

 
 DigiTRON   قائمة أدلة التركیب والتشغیل والصیانة األخرى المتعلقة بباقة منتجات 1الجدول 

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/industrial-applications/oil-gas/subsea-solutions.html
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 المعلومات األساسیة والمرجع السریع  2

 
 نظرة عامة على المنتج  2.1

المیاه، على   DigiTRONf االستخدام المقرر لموصالت  البصریة بین قطع المعدات التي تغمرھا  األلیاف  ھو توفیر وصالت اتصاالت من 
 .سبیل المثال تحت سطح البحر 

یتم   .لتطبیقات أنظمة التحكم في االتصاالت الموثوقة وطویلة األمد المرتبطة بالمنشآت البحریة DigiTRONf وقد تم تطویر باقة موصالت
 . CE  اوجة ھذه الموصالت تحت الماء باستخدام والئج ألیاف بصریة معوضة الضغط تستخدم مبدأتحقیق قدرة مز 

 . 2.6تُعرض أمثلة للموصالت في القسم  
 
 

 وسوف یذكر النقش عائلة المنتج على أنھا ).2  الشكلبواسطة المعلومات المنقوشة على المنتج (ارجع إلى   DigiTRONf یمكن تحدید منتج
DigiTRONf  ،وسیذكر أیًضا رقم الجزء للمنتج. 

 . DigiTRONf لموصالت في باقةیحدد أرقام أجزاء ا  2الجدول 
 
 

باقة 
 المنتجات

 ) رقم الجزء النمطي (المنقوش على الموصل الوصف 

DigiTRONf  موصل ألیاف بصریة
 مسار  12بمزاوجة رطبة 

DFRV-….…. 
DFST-.……. 
DFDV- ........ 

 DigiTRONf  تعریف باقة منتجات 2الجدول 
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 المنتج مواصفات وشھادة  2.2

 ویمكن العثور على مواصفات   . 3الجدول المواصفات األساسیة المتعلقة بجمیع المنتجات التي یغطیھا ھذا الدلیل واردة أدناه في  
 . 5إضافیة في القسم  

 

 عاًما في بیئة ما تحت سطح البحر   30 :عمر التصمیم

 
  1550األداء البصري 

 نانومتر  1625نانومتر و 

 ]دیسیبل  0.4% ≤75دیسیبل،  0.5دیسیبل [بحد أقصى    0.2عادةً ≤  فاقد اإلدخال 
 ]دیسیبل  55% ≥ 75دیسیبل،  45[بحد أدنى  دیسیبل  70عادةً ≥  فاقد اإلرجاع 

 دیسیبل   60-≤  التداخل التقاطعي 

عدد عملیات التشغیل  
 )رطبة 250جافة/ 750مزاوجة/فصل مزاوجة (دورة  1000  المقررة

 ) قدم 13123متر (  4000 عمق المیاه 

 
°ف) (الحد األعلى ھو درجة حرارة سطح المنتج ویشمل   158°ف +  40-°م ( 70م + ° 40- درجة حرارة التخزین

 ) مقدار اكتساب الطاقة الشمسیة من جراء أشعة الشمس الساطعة

 
 ) °ف122°ف + 23°م (+ 50°م +5-تحت سطح البحر:  درجة حرارة التشغیل

 ) °ف122°ف +4-°م (50°م +20-في الھواء: 
 

 :شھادة المنتج

 الوصف  المواصفة 

API-17F  مواصفة أنظمة التحكم في اإلنتاج تحت سطح البحر 

 .معتمد ذاتیًا من خالل االختبار داخل الشركة :مالحظة
  DigiTRONf مواصفات وشھادة المنتج 3الجدول 
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 تفاصیل االتصال والمالحظات  2.3

 Siemens Energy Subsea زیارة موقع شركةللحصول على معلومات إضافیة أو لألسئلة المتعلقة بالمنتجات، یرجى 
search Subsea/ energy.com-https://www.siemens  ،أو االتصال بما یلي: 

 

 عنوان البرید اإللكتروني القسم 

subsea.connectors.productsafety.gb@siemens-  مسؤول سالمة المنتجات 
energy.com 

 energy.com-connectortechnicalsupport.gb@siemens الدعم الفني 

 rgy.comene-susultlcmsupport.gb@siemens ) الخدمة (فریق الموقع

 energy.com-connectorsales.gb@siemens المبیعات 

 
 DigiTRON  تفاصیل االتصال للمنتج 4الجدول 

 
من ھذا المستند وإرسالھا إلى   10أي معلومات أو سجالت أو مالحظات حول الصحة والسالمة تحتاج إلى تفاصیل یمكن تسجیلھا في القسم  

 4الجدول  القسم ذي الصلة في 
 
 

 ملصق نصیحة المنتج 2.4
 . Siemens Energy subsea نصیحة المنتج التالي مع جمیع منتجات یتم تورید ملصق 

 
 

 ملصق نصیحة المنتج  1الشكل 

 .یجب عدم إزالة ھذا الملصق إال قبیل التركیب مباشرة •
 .یجب أن یتم اختبار وتركیب ھذا المنتج فقط من قِبل فني خبیر ومؤھل تأھیالً مناسبًا •

  ww.siemens.com/subsea: اقرأ الدلیل
  connectortechnicalsupport.gb@siemens.com / +44 (1229) 580500: دعم المنتج

  subsea.connectors.Productsafety.gb@Siemens.com: اإلبالغ عن سالمة المنتج

خطر جھد  
 ثقیل كھربائي عالي 

 الضغط الداخلي 

نظارات 
 األمان
أحذیة 
 األمان

 باقات منتجات سیمنز 

 إشعار التسلیم للعمالء 

ینبغي فحص ھذا العنصر بالرجوع إلى مذكرة التسلیم، واإلبالغ عن أي اختالفات إلى مدیر حساب التسلیم العالمي  
 .) أیام من االستالم5في غضون خمسة (   Siemens Subseaلشركة

تج
لمن

ة ا
یح

ص
 ن

 تنبیھ 

https://www.siemens-energy.com/%E2%80%8E
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 ملصق تمییز المنتج 2.5

 
 DigiTRONf  ملصق تمییز المنتج الموجود على منتج 2الشكل 

 
الجزء Siemens Energy Subsea من DigiTRON منتجات وحدات  .ورقم تسلسلي فرید Siemens Energy یتم تمییزھا برقم 

المیاه وعمق  الحرارة  لدرجة  المقررة  القیم  إلى  أیًضا  عالمات   .ویُشار  للموصالتمواضع  المعدنیة  األجسام  على  عادةً  تكون   . التمییز 
 . 2الشكل ارجع إلى   

 
 أمثلة المنتج 2.6

 .تعرض أوضاع التھیئة النمطیة للمنتج 7الشكل حتى   3الشكل 

 
 
 

 الموصل النمطي المركب برأس حاجزة (فالنشة إحكام)، مع موصل مزاوجة جافة احتیاري       3الشكل 

 فالنشة التركیب   موصل مزاوجة رطبة 
 وعناصر اإلحكام 

 وحدة الوصل 

 جافة موصل مزاوجة 
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تتوفر   .یظھر ھذا المثال المحدد مع موصل مزاوجة جافة منتھي بوحدة الوصل ).یعرض مقبس برأس حاجزة (فالنشة محكمة 3الشكل 

بدون وحدة الوصل، تبعًا للواجھة نحو معدات العمالء، على سبیل المثال ضفائر األلیاف العاریة أو  طرازات المنتجات األخرى مع و
 .ضفائر داخل خرطوم أو خرطوم وضفیرة منتھیة بموصل مزاوجة جافة أو عنصر اختراق

 
 

 

 یات الخراطیم الموصالت النمطیة لنھا 4الشكل 
 

 كال ھذین المنتجین ھما لنھایات الخراطیم   . ROV  یساًرا) ومقبس ُمركب بفالنشة متوافق مع( ROV یعرض القابس الُمعلق  4الشكل 
 .المملوءة بالزیت

 
 
 

 
 
 

 األغطیة الواقیة تحت سطح البحر النمطیة 5الشكل 
 

 .یعرض من الیسار إلى الیمین الغطاء الواقي تحت سطح البحر والغطاء البیئي تحت سطح البحروالقابس االسترجاعي 5الشكل 

 الحظ قرص  
 المحاذاة والبرغي 
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 مكان الوقوف النمطي للقابس الُمعلق  6الشكل 
 
 
 
 
 

 
 قابس اختبار  مقبس اختبار 

 
 

 ضفائر االختبار النمطیة  7الشكل 
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 أمان المنتج 3

ً  Siemens Energy Subsea توصي شركة  بأن یتم إنجاز جمیع أعمال المعدات فقط من قِبل فنیین خبراء مدربین ومؤھلین تأھیالً مناسبا
(SQEP) أي شخص متخصص. 

العمالء   تعلیقات/مالحظات  نموذج  وإرجاع  إكمال  یرجى  مالحظات،  أي  لدیك  كان  إذا  المنتج،  استخدام  أو  تشغیل  بدء  أو  تركیب   بعد 
المنتجات  ).10(القسم   سالمة  مسؤول  إلى  اإللكتروني  البرید  عبر  المملوء  النموذج  إرسال   یرجى 

energy.com-subsea.connectors.productsafety.gb@siemens 
 
 
 

 التحذیرات المتعلقة باإلجراءات  3.1
 

 تصنیف التحذیرات المتعلقة باإلجراءات 
 :المحتمل باستخدام عالمات التحذیر وكلمات اإلشارة التالیةتصنف التحذیرات المتعلقة باإلجراءات وفقًا لدرجة شدة الخطر 

 
 رموز التحذیر وكلمات اإلشارة 

 
 

 

 !خطر
 خطر وشیك على الحیاة أو خطر اإلصابة الجسدیة البالغة 

 

 

 .تحذیر
 خطر اإلصابة الجسدیة البسیطة

 

 

 .تنبیھ
 خطر الضرر المادي أو البیئي

 
 

 االستخدام المقرر 3.2
 مخصص كنظام توصیل باأللیاف البصریة تحت سطح البحر المنتج 

  یكون ھناك خطر اإلصابة أو الوفاة للمستخدم أو اآلخرین، أو خطر حدوث أضرار بالمنتج والممتلكات األخرى في حالة االستخدام غیر السلیم
 .أو االستخدام في غیر الغرض المقرر 

 :یتضمن االستخدام المقرر ما یلي

 .تعلیمات التركیب والتشغیل المضمنة للمنتج وأي مكونات أخرى للنظاممراعاة  -
 .االمتثال لجمیع اشتراطات الفحص والصیانة المذكورة في التعلیمات -
 .استخدام جمیع األدوات الموصى بھا المناسبة لمھام محددة -
 .)لالطالع على التعریف 3.3.1جمیع اإلجراءات التي یتعین على الشخص المتخصص القیام بھا (انظر   -

 أي استخدام آخر غیر محدد في ھذا المستند أو مشمول في تعلیمات التركیب والتشغیل أو بخالف ما ھو محدد في ھذا المستند، یعتبر 
 .استخداًما غیر صحیح
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 .اإلطالق المفاجئ للضغط المخزن . خطر اإلصابة الجسدیة البالغةخطر وشیك على الحیاة أو ! خطر

غیر مخصصة لالستخدام كوسیلة اختراق لخزانات الضغط المثبتة على الجانب العلوي أو المرتكزة  DigiTRON منتجات
ي  فھي مخصصة لإلدماج ف .(EU/2014/68) وھي لیست مصممة لالمتثال لمتطلبات مواصفة معدات الضغط .على البر 

 .المعدات العاملة تحت سطح البحر فقط

 .من قِبل شخص متخصص DigiTRON یجب أن یتم إجراء جمیع اختبارات الضغط لمنتج

 
 .خطر الضرر المادي أو البیئي، یحظر االستخدام غیر السلیم أیًا كان نوعھ. تنبیھ

 
 

 معلومات السالمة العامة  3.3
 

 المتخصصین فقط التركیب من قِبل األشخاص  3.3.1
أي شخص متخصص   (SQEP) یقوم بتركیب المنتج وفحصھ وصیانتھ وإصالحھ أفراد مدربون ومؤھلون تأھیالً مناسبًا وذوي خبرة واسعة

تركیب المنتجات وفحصھا وصیانتھا وإصالحھا من قِبل أشخاص غیر مدربین ویعتبروا غیر مؤھلین یمكن أن یؤدي إلى   .للقیام بعمل محدد
 .ان المنتجإلغاء ضم

منتجات  حیاة  دورة  بإدارة  اتصل  المعلومات  من   عبر  Siemens Energy للمزید 
energy.com-susultlcmsupport.gb@siemens )فریق الموقع(. 

 
 (PPE)  تجھیزات الحمایة الشخصیة 3.3.2

قانونًا بأنھا "جمیع التجھیزات (بما في ذلك المالبس التي توفر الحمایة ضد الطقس) والتي تكون   (PPE) ات الحمایة الشخصیةتُعرف تجھیز 
مخصصة ألن یتم ارتدائھا أو االحتفاظ بھا من قِبل الشخص في العمل ومن شأنھا حمایة المستخدم من خطر واحد أو أكثر على صحتھ أو  

 ."سالمتھ

وتكون تجھیزات   .رمي للسیطرة على المخاطر، تعتبر تجھیزات الحمایة الشخصیة في أدنى مرتبة وتمثل خیار المالذ األخیر في التسلسل الھ
مرجح   الضرر  یكون  ال  بحیث  علیھ  السیطرة  أو  كامل  بشكل  المعني  الخطر  إزالة  الممكن  من  یكون  حیثما  فقط  مناسبة  الشخصیة  الحمایة 

 .)ق عزل الخطر أو تقلیص نطاق الخطورة عند المصدر إلى مستوى مقبولالحدوث (على سبیل المثال عن طری

المناسبة التي تم تحدیدھا نتیجة لتقییمات المخاطر   (PPE) یجب على جمیع العاملین بالشركة ومشغلیھا ارتداء تجھیزات الحمایة الشخصیة
 . (PPE) ذات الصلة وفقًا للوائح تجھیزات الحمایة الشخصیة

 بارتداء تجھیزات الحمایة الشخصیة المناسبة وفقًا لنصیحة أمان المنتج الواردة في ھذا المستندقم 
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 الخطر الناجم عن التشغیل غیر السلیم وسوء االستخدام المتوقع  3.3.3

اقرأ بعنایة التعلیمات المرفقة وجمیع  .اآلخرین ویسبب ضرًرا مادیًاقد یشكل التشغیل غیر السلیم وسوء االستخدام المتوقع خطًرا علیك وعلى  
 .المستندات المعنیة األخرى، وال سیما قسم "السالمة" وكذلك التحذیرات

 

 
التي لحقت  ! خطر البالغة الناجمة عن مقذوف سن مكوكي بفعل األضرار  الجسدیة  الحیاة، وخطر اإلصابة  خطر وشیك على 

 .)ثالً بواسطة مفك (سوء استخدام متوقعبالسنون المكوكیة، م

 .یجب أن یتم إجراء أعمال الصیانة واالختبار فقط من قِبل شخص متخصص -
 .یجب دائًما استخدام األدوات الصحیحة -

 
 

 الخطر الناجم عن سوء التعامل مع األلیاف البصریة أثناء توصیل نھایة الكابل  3.3.4
 

 

 

 !خطر
البالغة بسبب سوء التعامل مع األلیاف البصریة، وذلك بفعل األلیاف الصغیرة التي تدخل في الجلد أو  خطر اإلصابة الجسدیة 
 .العینین أو یتم استنشاقھا

 
ولذلك یجب   .قد یتسبب دخول األلیاف الزجاجیة في الجلد أو العین أو استنشاقھا، والتي یُحتمل أن تدخل مجرى الدم، في إصابات طبیة خطیرة

في حالة القطع، یجب التخلص من جمیع األجزاء الحادة في سلة لألجزاء الحادة   .یكون المشغل مدربًا على التعامل مع األلیاف البصریةأن  
 .ال تترك أي أجزاء ألیاف حادة على المقاعد أو على أداة القطع .على الفور بعد قطع نھایة األلیاف

 .ال تحاول تنظیف األجزاء الحادة بالمكنسة الكھربائیة .رؤیة األجزاء الحادة بسھولة أكبر   حیثما أمكن، اعمل على سطح أسود اللون إلتاحة
 .احرص على توخي الحذر الشدید عند التعامل مع األلیاف المقشرة (أي العاریة) وال تلمس طرفي قطع أي ألیاف، سواء كانت مقشرة أو ال

 .قم بتركیب غطاء سلة األجزاء الحادة عندما ال تكون قید االستخدام .ات الوقایة عند القطعقم بارتداء نظار  .اغسل الیدین قبل األكل أو التدخین
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خطر اإلصابة واألضرار المادیة الناجمة عن أعمال االختبار والصیانة واإلصالحات التي یتم تنفیذھا بشكل غیر   3.3.5

 اإلطالق صحیح أو ال یتم تنفیذھا على 
المستخدم قِبل  من  لھا  الخدمة  أعمال  إجراء  یمكن  ال  والموصالت  بالزیت  المملوءة  المنتج   . الخراطیم  في  بھا  مشتبھ  أخطاء  وجود  في حالة 

القسم   إلى  لشركة8.2(ارجع  الفني  بالدعم  واتصل  المنتج  تستخدم  وال   ،( Siemens Energy المنت سالمة  لدى أو   Siemens جات 
Energy ال تحاول أبًدا تنفیذ أعمال الصیانة أو اإلصالحات على المنتج بنفسك .لطلب المشورة. 

 

 
خطر وشیك على الحیاة وخطر اإلصابة الجسدیة البالغة الناجمة عن الضغط الصادر و/أو المقذوف بسبب منتج احتجاز  ! خطر

المثال عنصر اختراق) أثناء اختبار ضغط النظام، أو تم تجاوز الضغط الفرقي للضغط ُمركب بشكل غیر صحیح، (على سبیل  
 المقرر للمنتج 

 .تأكد أن جمیع أعمال تجمیع واختبار المنتج یتم إنجازھا من قِبل األشخاص المتخصصین -
 .ال تتجاوز الحد األقصى المقرر للضغط الفرقي للمنتج المركب -
مقررة   - قیم  لھا  المختلفة  الفني  المنتجات  بالدعم  اتصل  أو  المحدد  المنتج  بیانات  نشرة  إلى  ارحع  الفرقي،  للضغط  مختلفة 

 Siemens Energy لشركة

 
 .خطر اإلصابة الجسدیة البالغة بالعین بفعل الزیت المضغوط المتدفق من خرطوم تالف أو عند فك برغي ملء/تنفیس! خطر

المصنع أو المستخدمة في موقعھا قد تم إنجازھا من قِبل أشخاص  تأكد أن جمیع أعمال اختبار المنتجات سواء في   -
 .متخصصین

 
خطر اإلصابة بالعین/الجسم الناجمة عن الضغط الصادر أثناء تفكیك المنتج، في حالة االسترجاع من تحت سطح البحر  .تحذیر

 .مع وجود خطأ یسبب احتجاز ضغط العمق داخل المنتج

نتج یتم إنجازھا من قِبل األشخاص المتخصصین وفقًا لإلجراءات المعنیة وفي ظل استخدام  تأكد أن جمیع أعمال تفكیك الم -
 .ذات الصلة (PPE) تجھیزات الحمایة الشخصیة

 
خطر اإلصابة الجسدیة الناجمة عن األجزاء المحتفظة بالضغط والتي تصبح بمثابة مقذوفات بفعل قیام المستخدم بتكییف  .تحذیر

 . (SIT) بالنظام، مثالً أثناء اختبار التركیب بالموقعضغط مفرط 

یتم إنجازھا من قِبل األشخاص المتخصصین وفقًا لإلجراءات   SIT تأكد أن جمیع أعمال اختبار تركیب المنتج بالموقع -
 .المعنیة

 
 خطر اإلصابة واألضرار المادیة الناجمة عن المناولة الیدویة  3.3.6

أن   المعروف  المھنیةمن  الصحة  اعتالل  في  المساھمة  العناصر  أكبر  من  ھي  والحمل  والرفع  الیدویة  وسائل  .  المناولة  استخدام  من  تأكد 
عندما تعتبر المناولة الیدویة خیاًرا مناسبًا للمھمة، یجب اتباع إرشادات   .المساعدة على المناولة المیكانیكیة إن أمكن لتجنب المناولة الیدویة

 .لى سبیل المثال اتخاذ الوضعیة الصحیحة، والتفكیر في في إمكانیة الرفع الجماعي، واستخدام أسلوب رفع آمن، وما إلى ذلكالرفع اآلمن، ع
 .وال یُسمح بأداء المھام دون إشراف إال لألشخاص المتخصصین، وإذا ساورك الشك، فاسأل
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 .الھیكلیة الناجمة عن مزاوجة أو فصل مزاوجة الموصالت بالیدخطر اإلصابة العضلیة . تحذیر

المناسبة - الیدویة  المناولة  احتیاطات  اتخاذ  من  تأكد  ھنا،  المحددة  المزاوجة  المزاوجة/فصل  قوى  الى  یُنصح  .بالرجوع 
 .)9.8باستخدام أداة المزاوجة/فصل المزاوجة المصممة لھذا الغرض (ارجع إلى القسم 

 .تأكد أن جمیع أعمال اختبار المنتج یتم إنجازھا من قِبل األشخاص المتخصصین وفقًا لإلجراءات المعنیة -

 
ارجع إلى معلومات الشحن أو نشرة بیانات   . خطر اإلصابة العضلیة الھیكلیة من جراء المناولة الیدویة للمنتجات الثقیلة .تحذیر

 .المنتجالمنتج لمعرفة أوزان 

 .تأكد من استخدام وسائل المساعدة على المناولة المیكانیكیة إن أمكن لتجنب المناولة الیدویة -
الوضعیة   - اتخاذ  المثال  اآلمن، على سبیل  الرفع  إرشادات  اتباع  یجب  للمھمة،  مناسبًا  خیاًرا  الیدویة  المناولة  تعتبر  عندما 

 .واستخدام أسلوب رفع آمن، وما إلى ذلكالصحیحة، والتفكیر في في إمكانیة الرفع الجماعي، 
 .وال یُسمح بأداء المھام دون إشراف إال لألشخاص المتخصصین، وإذا ساورك الشك، فاسأل -

 
 .خطر اإلصابة الجسدیة من جراء سقوط المنتج الثقیل أثناء الرفع باآلالت. تحذیر

 .صالحیتھاتأكد من اختبار اآلالت/الرافعات المستخدمة وأنھا ضمن مدة  -
 .یجب اتباع إرشادات الرفع اآلمن، مثالً خطة الرفع، ومساعد عامل الرفع، وخالفھ -
 .یجب تحدید نقاط الرفع الصحیحة واستخدامھا -
 .وال یُسمح بأداء المھام دون إشراف إال لألشخاص المتخصصین، وإذا ساورك الشك، فاسأل -

 
 .لألشخاص الذین یعانون من حساسیة للسیلیكون أو الزیوت ذات القاعدة المعدنیةخطر اإلصابة الجسدیة البسیطة . تحذیر

احرص على ارتداء واقیة أیدي مناسبة عند   .ھناك خطر صغیر من أن الزیت یمكن أن یتسرب من المنتج إذا كان معیبًا -
 .من الموصل بسبب وجود خطأ مناولة المنتجات أو الزیوت ذات القاعدة المعدنیة أو التخلیقیة في حالة تسرب الزیوت

 
 خطر اإلصابة الجسدیة البسیطة واألضرار المادیة الناجمة عن حاالت االنزالق والتعثر والسقوط  .تحذیر

 .التنظیم المكاني الجید من شأنھ تجنب حاالت االنزالق والتعثر والسقوط، حافظ على جمیع مناطق العمل نظیفة ومرتبة -
 
 

 الصلةالمستندات ذات  3.4
یجب على فنیي التركیب إجراء تقییم كامل لمخاطر الموقع ووضع جمیع الخطوات واإلجراءات الالزمة لالمتثال للتشریعات المعمول بھا في  

العمل  في  والسالمة  الصحة  قانون  مثل  الدولي،  أو  الوطني  أو  اإلقلیمي  المستوى  على  أو  المنطقة  في  سواء  والسالمة  الصحة   مجال 
(HASAWA)  المملكة المتحدةفي (UK) ،  كما یجب علیھم ضمان سالمة أنفسھم واآلخرین فیما یتعلق بمتطلبات المناولة الیدویة والعمل على

 .ارتفاعات

جمیع فنیي التركیب والعاملین المشاركین بدًءا من تنزیل المنتج  .أثناء تركیب المنتج (وأي عمل الحق) سیكون من الضروري توخي الحذر 
عند رفع ھذا   .وضعھ في موقع تركیبھ النھائي، یجب علیھم توخي أقصى درجات الحرص للحفاظ على سالمتھم وسالمة اآلخرینحتى یتم  

األمر  المساعدة إذا لزم  تقدیم  المشاركین  استخدام وسائل   . المنتج ومناولتھ، یجب على العاملین  في بعض الحاالت، قد یكون من الضروري 
 .احرص على تجنب مخاطر التعثر واألسطح الزلقة أو الرطبة .اولةالمساعدة المیكانیكیة للمن

في المملكة   (HSE) یجب على أصحاب العمل وفنیي التركیب الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للجھة التنفیذیة المسؤولة عن الصحة والسالمة
 . (MAC) المتحدة للحصول على المشورة الكاملة وأداة تخطیطات تقییم المناولة الیدویة

باإلضافة إلى ذلك، في حالة عدم تقدیم تعلیمات محددة، یجب الرجوع، على سبیل المثال ال الحصر، وعند االقتضاء، إلى المعاییر ومدونات  
 :قواعد الممارسة البریطانیة مثل ما یلي
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 .قانون الصحة والسالمة في العمل -
- COSHH   الصحةمراقبة المواد الخطرة على. 

ة أو  تقع على عاتق المشغل وفنیي التركیب مسؤولیة االمتثال لجمیع التشریعات الحالیة المتعلقة بالصحة والسالمة المعمول بھا سواء في الشرك
 .المنطقة أو على المستوى اإلقلیمي أو الوطني أو الدولي

 
 

 (COSHH)  مراقبة المواد الخطرة على الصحة 3.5
م وتقییمات  الخطرة  الصحةالمواد  على  الخطرة  المواد  والزیوت   (COSHH) راقبة  المرنة  اللدائن  مثل  بالمواد  یتعلق   فیما 

منتجات في  المستخدمة  عبر  DigiTRON وخالفھ  المنتجات  سالمة  مسؤول  لدى  الطلب  عند   متوفرة 
energy.com-connectors.productsafety.gb@siemenssubsea. . 
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 االختصارات 4
Assy مجموعة 

API معھد البترول األمریكي 
BOM  قائمة المواد 

 درجة مئویة م °
 درجة فھرنھایت ف°

CE المجموعة األوروبیة 

Comms  إشارة االتصال 
COSHH  مراقبة المواد الخطرة على الصحة 

CP  الحمایة الكاثودیة 
DWG رسم 
FAT   اختبار قبول المصنع 

IL  فاقد اإلدخال 
In بوصة 

ISO  المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي 
ITP  مخطط اختبار الفحص 
LB رطل 

LBF رطل قوة 
LTC  غطاء/واقي طویل األمد 

m متر 
Max.  الحد األقصى 
Min.  الحد األدنى 
No. رقم 

OFL  الُمعلقة األسالك البصریة 
PPE تجھیزات الحمایة الشخصیة 

RL  فاقد اإلرجاع 
ROV مركبة ُمشغلة عن بُعد 

SI  معیار دولي 
SIT  اختبار التركیب في الموقع 

SRT  االختبار المستلم بالموقع 
SST  استانلس ستیل 
TBD  سیتم تحدیده 
TSP  سلك زوجي معزول مجدول 
UNS  نظام الترقیم الموحد للمعادن والسبائك 



 IOM-009 :       رقم المستند 
 :تاریخ اإلصدار

 :المراجعة
 :صفحة

06/11/2020 
1 

 37من   19

 ُمقید غیر  

 

 

 

 المواصفات  5
للموصالت أساسیة  مواصفات  یلي  الفعلي .DigiTRON  فیما  المنتج  یختلف  الخاصة   . قد  البیانات  (نشرات)  نشرة  إلى  الرجوع   یرجى 

  Siemensأو اتصل بالدعم الفني لشركة ،search Subsea/ energy.com-https://www.siemens بالمنتج أو الموقع اإللكتروني
rgy.comene-connectortechnicalsupport.gb@siemensEnergy  للحصول على المزید من المعلومات التفصیلیة. 

 .المواصفات اإلضافیة ھي كما یلي . 2.2یتم سرد المواصفات العامة للمنتج في القسم  
 

 مواصفات الموصل 5.1
 

 ROV  مشغل بوحدة 

 اختالل المحاذاة 
 :)مقبس ُمركب بقاعدة متوافقة(

 

 º0 ( º12±دوراني (

 ) بوصة 0.787مم (  20± قطري 

 º5± زاوي

  
 اختالل المحاذاة 

 :)مقبس ُمركب برأس حاجزة(
 

 º0 ( º9±دوراني (

 ) بوصة 0.315مم ( ±8 قطري 

 º6± زاوي

  
 ) رطل 179نیوتن ( <800  قوة المزاوجة

 ) رطل 179نیوتن ( <800  قوة فصل المزاوجة

  :تحمل الحمل الزائد

 ) رطل 1124نیوتن ( <5000  الحمل المحوري

 )رطل 281نیوتن ( <1250  حمل االنثناء

الحد األقصى لسرعة المزاوجة  
الحد األقصى لسرعة فصل 

 المزاوجة 

 )قدم/ث 1.6م/ث ( 0.5

 ) قدم/ث 3.3م/ث (  1

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/industrial-applications/oil-gas/subsea-solutions.html
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 تحضیر المنتج لالستخدام أو التخزین 6

 
 حمایة المنتج وتعبئتھ  6.1

منتجات تم تصنیع    DigiTRONf أساسي من االستانلس ستیل بیئات المیاه المالحة   ،Super Duplexبشكل  وبذلك تكون مصممة لتحمل 
.ومع ذلك فإن والئج الموصل وأجزائھ المكشوفة تكون معرضة ألضرار میكانیكیة إذا لم تكن محمیة .القاسیة یجب تركیب األغطیة الواقیة   
 .قبل النقل Siemens Energy Subsea للجانب العلوي بجمیع موصالت 

 

 
مادي .تنبیھ أثناء   .خطر حدوث ضرر  متزاوج  بأي موصل غیر  دائما  مركبة  الوقایة  أغطیة  أو  النقل  أغطیة  تكون  أن  یجب 

 النقل، ویجب أن تظل في مكانھا على الجانب العلوي قبل االستخدام 

 
متنوعة مجموعات  في  أو  فردي  بشكل  الموصالت  شحن  بطریقة .یمكن  المغلفة  (الموصالت)  الموصل  لحمایة  الحذر  توخي   یجب 

‘Instapack’  إذا تم شحن أعداد كبیرة في   .أو المغلفة بلفافات فقاعیة أو مواد التغلیف المشابھة لتجنب حدوث أضرار بالسطح أثناء النقل
 . 9الشكل و  8الشكل ظر ان .شحنة واحدة سوف یكون من الضروري تدعیم صندوق النقل بشكل مناسب لتحمل الوزن

 

 مواد التعبئة المقبولة للشحن  8الشكل 
 

 
 مواد التعبئة غیر المقبولة والتخزین  9الشكل 

 
وشحنھا في صندوق بحجم مناسب للسماح بمساحة الموصالت من النوع المزود برأس حاجزة والمزودة بألیاف ذیلیة مكشوفة یجب تعبئتھا  

 .كافیة لأللیاف الذیلیة دون تعرضھا للثني أو االلتواء

 .قدم) أثناء التعبئة والتغلیف 3.3متر ( 1تم تصمیم الموصالت لتحمل االھتزاز الذي یحدث أثناء النقل وتحمل التعرض للسقوط من ارتفاع 

التزم   .أن تكون تلك الخراطیم ملفوفة بشكل مناسب ومؤمنة بشریط لمنع انفراطھا أثناء النقل  إذا تم تجمیع الموصالت على خراطیم، فیجب
 . AquaTRON 50  بوصة) للطراز  4.9مم ( 125بالحد األدنى لنصف قطر انثناء الخرطوم (
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 إزالة مواد التغلیف  6.2

بالسطح أو العناصر التي ربما تكون انفصلت من الموصل، مثل عناصر اإلحكام  قم بإزالة مواد التغلیف مع الحرص على فحص أي ضرر  
ال تقم بإزالة األغطیة الواقیة قبل أن  . ال تستخدم سكینًا لقطع مواد التغلیف، ألن ھذا قد یسبب ضرًرا ألي أجزاء مطاطیة بالموصل .'O‘ حرف

الموصالت جاھزة للتركیب الخ.  تصبح  اإلخراج ال تسمح بسحب  التعبئةعند  الموصالت الموردة في صنادیق   .راطیم فوق حواف صندوق 
 .یجب تخزینھا في الصندوق المعني

 
 التخزین والحمایة ونھایة العمر االفتراضي 6.3

ذلك أمكن  متى  مركبة  األغطیة  تُترك  أن  ویُنصح  العلوي.  للجانب  واق  بغطاء  مزودة  الموصالت  جمیع  قبل   . تأتي  األغطیة  إزالة  یجب 
 .حت سطح البحر االستخدام ت

 .للحصول على تفاصیل حول أنواع األغطیة والموصالت الوھمیة المتوفرة للحمایة أثناء التخزین  9.3ارجع إلى القسم  

العذبة أو محلول حمض    قم بالتنظیف فقط باستخدام المیاه .إذا تم استعادة المنتج من االستخدام تحت سطح البحر، فیجب تنظیفھ قبل التخزین
%، كحد أدنى، فقم بالغسل بالماء النظیف إلزالة أي میاه مالحة عن  50إذا لم یتم إجراء الغسل بحمض الستریك بنسبة   . 50%الستریك بنسبة  

 .المنتجات
 

 التخزین لفترة قصیرة  6.3.1
ولمنع توغل األشیاء المذكورة أعاله، ینبغي تخزینھا في منطقة  .قبل التركیب تكون الموصالت حساسة للبیئات الموجود بھا حصى وأوساخ

الموصالت الموردة في   .یجب تركیب أغطیة النقل/األغطیة الواقیة .نظیفة وجافة وحمایتھا من خالل لفافة فقاعیة أو مواد التغلیف المشابھة
 .صنادیق یجب تخزینھا في الصندوق المعني

 .تخزین المنتجات لتجنب تلوث منتجات االستانلس ستیل یجب أال یتواجد أي فوالذ كربوني في
 
 

 
الشمسیة .خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ الطاقة  اكتساب  أن تراعي مقدار  القصوى یتعین  التخزین  أال  .درجة حرارة  یجب 

الخارجي   السطح  حرارة  درجة  حرارة   70تتجاوز  درجة  تجاوز  عدم  لضمان  المناسبة  الحمایة  وسیلة  استخدام  ویجب  °م. 
 .التخزین القصوى

 
 

 تخزین الموصل لفترة طویلة  6.3.2
یجب تركیب أغطیة الحمایة المناسبة ویجب أن   .یجب تخزین الموصالت في منطقة نظیفة وجافة وحمایتھا من خالل لفافة فقاعیة أو ما شابھ

یجب تجنب الظروف   .75%°م ویجب أن تكون نسبة الرطوبة في غرفة التخزین أقل من    70°م و    40-حرارة التخزین بین  تتراوح درجة  
للغایة الجافة  أو  للغایة  المحتوي على نسبة عالیة من  .الرطبة  القوي  القویة والضوء االصطناعي  الشمس  أشعة  المعدات من  وینبغي حمایة 

 .األشعة فوق البنفسجیة

 .أال یتواجد أي فوالذ كربوني في تخزین المنتجات لتجنب تلوث منتجات االستانلس ستیلیجب 
 
 

 
الشمسیة .خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ الطاقة  اكتساب  أن تراعي مقدار  القصوى یتعین  التخزین  أال  .درجة حرارة  یجب 

حمایة المناسبة لضمان عدم تجاوز درجة ویجب استخدام وسیلة ال ).°ف  158°م (  70تتجاوز درجة حرارة السطح الخارجي  
 .حرارة التخزین القصوى

 
ینبغي عدم السماح للموصالت باالحتكاك بالمذیبات أو الزیوت أو الشحوم أو غیرھا من   .خطر حدوث ضرر مادي . تنبیھ

 .المواد شبھ الصلبة
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 تخزین اللدائن المرنة لفترة طویلة  6.3.3

 Siemens للتعرف على التخزین الموصى بھ للمكونات اللدائنیة المرنة، مثل الجلب الطرفیة وواقیات الكابالت، یرجى الرجوع إلى مستند 
Energy Subsea MH006  -  لشركة الفني  الدعم  من  المتاح  المرنة،  اللدائنیة  المواد  ومناولة  بتخزین  الخاص   Siemens اإلجراء 

Energy . 
 

 إعادة التعبئة لمنع حدوث ضرر أثناء النقل  6.3.4
المصنعة الشركة  إلى  منتج  أي  بإعادة  المطالبة  حالة  الغطاء  ،  (Siemens Energy Subsea Connectors)  في  بتركیب  یُنصح  فإنھ 

یف فقاعیة أو مواد  الواقي للجانب العلوي على الموصل (الموصالت) وینبغي توخي الحذر لحمایة الموصل (الموصالت) باستخدام لفافة تغل
 تغلیف مشابھة لتجنب حدوث أي ضرر بالسطح 

بالشحن في  الوزن والسماح  إرجاعھا، فیُنصح باستخدام صندوق مدعم بشكل مناسب لتحمل  الموصالت المطلوب  إذا كان ھناك العدید من 
واحدة لشركة . شحنة  الفني  بالدعم    energy.com-connectortechnicalsupport.gb@siemensSiemens Energy اتصل 

 .لمناقشة تفاصیل الصنادیق النموذجیة

 .یجب أال یتواجد أي فوالذ كربوني في تخزین المنتجات لتجنب تلوث منتجات االستانلس ستیل
 
 
 

 ویر التخلص من المخلفات وإعادة التد  6.3.5
یُنصح باتباع طریقة آمنة للتخلص من أو إعادة تدویر مخلفات مواد التعبئة والتغلیف و/أو المنتج منتھي العمر االفتراضي وذلك من خالل  

 .بقالمراعاة الصحیحة للتشریعات البیئیة المعمول بھا في المنطقة أو على المستوى اإلقلیمي أو الوطني أو الدولي واالمتثال لھا حیثما ینط

المنتجات عبر  بمسؤول سالمة  اتصل  المصنعة،  الشركة  إلى  االفتراضي  العمر  منتھي  المنتج  و/أو  والتغلیف  التعبئة  مواد  مخلفات   إلعادة 
nergy.come-subsea.connectors.productsafety.gb@siemens . 
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 التركیب والتجمیع 7
 Siemens Energy  إذا ساورك الشك اتصل بالدعم الفني لشركة

energy.com -connectortechnicalsupport.gb@siemens للحصول على المزید من المعلومات التفصیلیة. 
 
 

 
األلیاف البصریة تتلف بسھولة وتكون عُرضة للخطر إذا لم یتم االحتفاظ بھا في العبوة   . خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ

 .األصلیة الموردة مع الموصل
 وینبغي عدم استخدام األلیاف لرفع المنتج تحت أي ظرف   .احرص على مراعاة الحد األدنى لنصف قطر انثناء األلیاف

 .من الظروف
 
 

 الحمایة الكاثودیة 7.1
 ).الحمایة الكاثودیة) CP من االستانلس ستیل سوبر دوبلكس وھي مصممة لتعمل بشكل معزول عن نظام DigiTRONf تم تصنیع موصالت

 .یتم تورید ھذه الموصالت مع جمیع المكونات الصلبة الالزمة لعزل الموصل عن الھیكل الذي سیتم تركیب الموصل فیھ

لن تتلف على الفور، ولكن یكون ھناك خطر متزاید من التقصف الھیدروجینى للمعدن   CP لتي تتصل بنظاما  DigiTRONf موصالت
(تكسیر محتمل في ظل ضغوط میكانیكیة عالیة)، وزیادة معدل الرواسب الكلسیة على المنتج (وھو ما قد یسبب مشاكل في فصل مزاوجة  

 ). الموصالت
حیث یمكن أن تلحق الضرر بسھولة بالخرطوم أو   . CP  خرطوم أو كابل كجزء من الحمایة الكاثودیةال تقم بتركیب "سوار" أنودات حول 
 .الكابل عندما تتعرض األنودات للتآكل

 
 ) برأس حاجزة (فالنشة محكمة ROV الموصل المقبسي 7.2

 مخصصة فقط لألنظمة معوضة الضغط (أي نفس الضغط موجود على كال   DigiTRONf یراعى أن الموصالت المزودة برأس حاجزة
 .)جانبي الفالنشة المحكمة

 ) 3.2یجب عدم استخدام الموصالت كحاجز ضغط في خزانات الضغط المرتكزة على البر (ارجع إلى القسم  

 .للمساعدة في عملیة التركیب  2.6لقسم  وا  10الشكل ارجع إلى 
 

 األدوات المطلوبة 

 مع  –رطل قدم)  18.4نیوتن متر ( 25-0مفتاح معایر لعزم الربط برأس ¼ بوصة  •
 ) UNC 20-(مسمار آلن ¼  3/16ثقب  12مفتاح آلن نمط   •
 ) M6 مم (مسمار آلن 4ثقوب   8مفتاح آلن نمط   •
 Loctite 243   مادة •

 
 .'O' بحثًا عن أي أضرار أو شوائب قبل تركیب الحلقات حرف 'O' إذا لم تكن الحلقات مركبة بالفعل، افحص حزوز الحلقات حرف

للواجھة وقم بتركیبھا على الموصل، وقم بتركیب الموصل على الواجھة لضمان   ’O‘ على الحلقات حرف DC4 ضع كمیة صغیرة من شحم 
 .)12التوجیھ الصحیح (وما لم یُذكر خالف ذلك تأكد أن الخابور الدلیلي عند موضع الساعة  

الرأس وأحكم ربطھا بعزم   Loctite 243 ضع بقعة من مادة التركیب تاجیة  ح تالمس نیوتن متر على سط  12-10على قالووظ براغي 
 .الفالنشة
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 الموصل المقبسي برأس حاجزة محكمة  10الشكل 

 
وینبغي عدم رفع الموصل   . سیما حول نقطة مخرج األلیافینبغي التعامل بعنایة مع الموصالت المزودة برأس حاجزة مع ضفائر ألیاف، وال  

حیث تكون األلیاف ُمعرضة للتلف ومن ثم یجب أن تبقى في المكمن المخصص لھا حتى   .عن طریق األلیاف تحت أي ظرف من الظروف
ث یمكن أن یحدث التلف في اللُب  حی  -یراعى أن تلف األلیاف قد ال یكون ظاھًرا   .ال تضع أي أشیاء على األلیاف المكشوفة.  وقت توصیلھا

وتأكد من عدم   . بوصة) الخاص بھا  1.2مم (  30تأكد من عدم جعل األلیاف دون الحد األدنى لنصف قطر االنثناء ( .دون ظھور تلف خارجي
 .تعرض األلیاف الشریطیة لإلعاقة أو التمزق عند تركیبھا

 
 

 الُمركب بفالنشة متوافقة  ROV الموصل المقبسي 7.3
 
 

 

 ROV   مقبس بقاعدة متوافقة 11الشكل 

 الطرف األمامي 
 واجھة رأس حاجزة 

)واجھة بصریة (اختیاریة/متغیرة  ) 

)علبة وصل (اختیاریة  

قرص   الحظ
المحاذاة  
ل   واجھة فالنشة 
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 برغي المحاذاة 

 
 

 
 

 واألجزاء للتعرف على التركیب  ROV منظر مقطعي لقاعدة متوافقة  12الشكل 
 

 12الشكل و  11الشكل الرجوع إلى  
 .تأكد أن مؤشر المحاذاة الموجود على قرص المحاذاة أصفر اللون وبرغي المحاذاة في المخروط األمامي متحاذیان

 نیوتن متر  12-10وأحكم ربطھا بعزم   M6 التركیب تاجیة الرأسعلى قالووظ براغي  Loctite 243 ضع بقعة من مادة
 .)رطل قدم 8.85  –  7.38(

 
 مقبس اإلیقاف  7.4

 

 
 مقبس إیقاف نمطي 13الشكل 

 
 13الشكل الرجوع إلى  

 تأكد أن برغي المحاذاة األسود في أقصى وضع علوي
 .نیوتن متر  7وأحكم ربطھا بعزم   M8 على قالووظ براغي التركیب تاجیة الرأس Loctite 243 مادةضع بقعة من 

 مؤشر المحاذاة  قاعدة متوافقة 

  M6 برغي عدیم الرأس

 براغي التركیب 

 واجھھ
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 اختبار الموصالت 7.5

من موصل تحت سطح البحر قیاسي وقناة خرطوم تحتوي على ألیاف (دون زیت)، وصندوق توصیل   DigiTRONf تتألف ضفیرة اختبار 
 E2000  یقبل صندوق التوصیل الطرفي توصیل أسالك التصحیح الترقیعیة بھ عبر الموصالت من نوع .7الشكل طرفي، كما ھو مبین في 

صندوق التوصیل الطرفي غیر مقاوم للماء ولذلك یجب أال   . االختبار الجاف أو لالختبار في المیاه الضحلة  یمكن استخدام ضفیرة االختبار في
 .یكون مغموًرا، أي أنھ في اختبار المیاه الضحلة یتعین أن یكون الموصل مغموًرا ولكن صندوق التوصیل الطرفي یكون في وضع جاف

 
 
 

 

 .اإلطالق المفاجئ للضغط المخزن . بة الجسدیة البالغةخطر وشیك على الحیاة أو خطر اإلصا! خطر

غیر مخصصة لالستخدام كوسیلة اختراق لخزانات الضغط المثبتة على الجانب العلوي أو المرتكزة  DigiTRON منتجات
فھي مخصصة لإلدماج في   .(EU/2014/68) وھي لیست مصممة لالمتثال لمتطلبات مواصفة معدات الضغط .على البر 
 .العاملة تحت سطح البحر فقط المعدات 

 .من قِبل شخص متخصص DigiTRON یجب أن یتم إجراء جمیع اختبارات الضغط لمنتج

 
 .خطر اإلصابة العضلیة الھیكلیة الناجمة عن مزاوجة أو فصل مزاوجة الموصالت بشكل یدوي .تحذیر

من   - تأكد  ھنا،  المحددة  المزاوجة  المزاوجة/فصل  قوى  الى  المناسبةبالرجوع  الیدویة  المناولة  احتیاطات  یُنصح   .اتخاذ 
 .باستخدام أداة المزاوجة الیدویة لغرض مزاوجة وفصل مزاوجة الموصل

 .تأكد أن جمیع أعمال اختبار المنتج یتم إنجازھا من قِبل األشخاص المتخصصین وفقًا لإلجراءات المعنیة -

 
 .استخدام ضفیرة االختبار المناسبة إلجراء اتصال بصري أثناء االختبار یجب دائًما   .خطر حدوث ضرر مادي. تنبیھ

 
یكون ھناك   .یجب عدم استخدام صندوق التوصیل الطرفي لضفیرة االختبار في الماء مطلقًا  . خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ

 .تغیر كبیر في الضرر الذي یلحق بضفیرة االختبار 
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 معلومات المستخدم أثناء التشغیل العادي وظروف الخطأ 8
 

 اإلشارات المرئیة 8.1
 .ال توجد إشارات مرئیة من المنتج أثناء االستخدام

 .یجب أال یُحدث المنتج ضوضاء أثناء التشغیل ویجب أال یتغیر مظھره
 

 التشغیل العادي والمعیب/الخطیر 8.2
فیما یلي بعض المؤشرات على   .Siemens Energy ساورك الشك اتصل بالدعم الفني لشركةإذا  .ال تُشغل المنتج إذا بدا أن ھناك خطأ ما

 .وجود خطأ في المنتج

 أي عناصر مفكوكة مثل األجسام المعدنیة والمثبتات وعناصر التثبیت األخرى  •
 .م أو وصل األلیاففي حالة وجود أي تسرب للزیت، سواء من الموصل أو من الخراطیم المملوءة بالزیت أو من وحدات تنظی  •
 أي ضرر بعناصر اإلحكام المطاطیة في الجزء األمامي من الموصل القابسي، مثل التمزقات أو الشقوق  •
 أي ضرر بالمطاط الموجود على عنصر إحكام السن األمامي للمقبس، مثل التمزقات أو الشقوق  •
 القابسيإسوداد أو إعتام عناصر اإلحكام المطاطیة على واجھة الموصل   •
 .أي ضجیج صادر من المنتج •

 
 تحري األعطال وإصالحھا  8.3

ال   .للحصول على المشورة Siemens Energy إذا كان ھناك أي مشكلة في المنتج تعوقھ عن العمل بشكل صحیح، فیرجى االتصال بشركة
 :تقم بتفكیك المنتج بأي شكل من األشكال

 

 عنوان البرید اإللكتروني القسم 

subsea.connectors.productsafety.gb@siemens-  سالمة المنتجات مسؤول 
energy.com 

 energy.com-connectortechnicalsupport.gb@siemens لفني الدعم ا

 energy.com-susultlcmsupport.gb@siemens ) الخدمة (فریق الموقع

 
 تفاصیل االتصال بقسم تحري أعطال المنتج وإصالحھا  5الجدول 
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 تشغیل المنتج وصیانتھ  9

 
 احتیاطات السالمة 9.1

 .حول نصیحة أمان المنتج 3قبل االستخدام، اقرأ القسم 
 

 أعمال خدمة وصیانة المنتج 9.2
دورة مزاوجة    250عاًما وما یصل إلى   30أي صیانة طوال عمرھا االفتراضي تحت سطح البحر الممتد لـ  DigiTRON ال تتطلب منتجات 

 .)وجة على الجاف (أي أنھ یُستخدم كموصل اختبار دورة مزا 1000تم تصنیف المنتج إلجراء  .وفصل مزاوجة تحت سطح البحر 
وإذا ظھرت أي مشاكل بالمنتج،   .یجب عدم محاولة تفكیك المنتج . ال توجد أجزاء في الموصالت یمكن إجراء الخدمة لھا من قِبل المستخدم

 للحصول على المشورة Siemens Energy فیجب على المستخدم االتصال بالدعم الفني لشركة
 

 حمایة المنتج، األغطیة والموصالت االسترجاعیة  9.3
 .یبین ما یلي حالة االستخدام لكل نوع. ھناك خمسة أنواع من األغطیة والموصالت وھمیة المتاحة لحمایة المنتج قید االستخدام

 
 أغطیة الجانب العلوي 9.3.1

 : 14الشكل الرجوع إلى  

 یتم توریده مع الموصل لحمایتھ من أي أضرار أثناء النقل :غطاء النقل •

الواقي • الموصالت معرضة   : الغطاء  تكون  عندما  بھ  ویُنصح  النقل.  من غطاء  للموصل  المیكانیكیة  الحمایة  من  أكبر  درجة  یوفر 
 لخطر أضرار أعلى خارج نطاق النقل 

استخدام  یمكن تركیب وإزالة أغطیة الجانب العلوي بالید، ویجب عدم  

 .أغطیة الجانب العلوي تحت سطح البحر 
 
 

 
مادي .تنبیھ حدوث ضرر  بضائع   .خطر  مخزن  أو  منصة  على  المثال  سبیل  على  مالحة،  میاه  ظروف  في  التخزین  تم  إذا 

 .السفینة، فینبغي استخدام غطاء بیئي تحت سطح البحر أو موصل قابسي وھمي لحمایة سنون المقبس من التآكل

 

 
 ) أغطیة النقل (یساًرا) واألغطیة الواقیة (یمیًنا 14الشكل 
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 األغطیة الواقیة تحت سطح البحر  9.3.2

 : 5الشكل الرجوع إلى  

یُستخدم عادة للحمایة   .البحر یحمي المقبس من التلف المیكانیكي الجسیم أثناء نشره تحت سطح   :الغطاء الواقي تحت سطح البحر  •
ویمكن   .على المدى القصیر، على سبیل المثال یكون مركبًا عند نشر المقبس ثم یتم إزالتھ بعد بضعة أسابیع لربط السلك المعلق

وھذه األغطیة   ).استخدام ھذه األغطیة للحمایة لفترة أطول في البیئات الحمیدة تحت سطح البحر (مثالً المواقع قلیلة النفایات البحریة
 .ال تحمي عناصر اإلحكام األمامیة للموصل

البحر  • سطح  تحت  البیئي  األمامیة  :  الغطاء  اإلحكام  لعناصر  البیئیة  الحمایة  وبوفر  الجسیم  المیكانیكي  التلف  من  المقبس  یحمي 
تراك . بالمقبس بھا  الموجود  المناطق  في  وخاصة  لمدة طویلة،  البحر  تحت سطح  للتخزین  عادة  الكائنات  ویُستخدم  من  عالیة  مات 
 .ھذا الغطاء ال یقوم بأي وظیفة بصریة .البحریة

االسترجاعي • اختبار  :القابس  تجھیزة  إلى  باإلضافة  القیاسي،  البحر  سطح  تحت  المعلق  القابس  یوفرھا  التي  الحمایة  نفس  یوفر 
 .االسترجاع

 
 "المزاوجة/فصل المزاوجة "أثناء سریان كھرباء 9.4

 .مزاوجة الموصالت أثناء نقل اإلشارات البصریةیمكن مزاوجة أو فصل 
 

 إزالة تراكمات الكائنات البحریة والرواسب الكلسیة 9.5
موصالت عن  الكلسیة  التراكمات  بنسبة   ،Siemens Energy Subsea  إلزالة  الستریك  حمض  محلول  باستخدام  جمیع   .50%یُنصح 

تم اختبارھا بالكامل ضد حمض الستریك بنسبة  Siemens Energy Subsea موصالتالمواد اللدائنیة المرنة المعرضة لمیاه البحر في  
 .باإلضافة إلى ذلك، فإن المواد البالستیكیة الحراریة تتمتع بمقاومة جیدة لحمض الستریك . % وثبت توافقھا لمدة ساعة واحدة50

ال   .ألنھا قد تسبب تدھور جودة المواد اللدائنیة المرنة%، 50استخدام المنظفات الحمضیة األخرى، مثل حمض األسیتیك بنسبة عدم  یجب 
یعد استخدام منفث ماء أمًرا مقبوالً، ولكن ینبغي عدم توجیھ تیار المنفث إلى السنون   .یُنصح باستخدام طرق العمل باإلزمیل والمواد الكاشطة

 .طر دفع الماء عبر عناصر اإلحكام الرئیسیةالمكوكیة في مقدمة القابس، أو السطح األمامي للمقبس، ألن ھذا قد یؤدي إلى خ
 

یسمح باستخدام منفث الماء تحت سطح البحر (ولیس في الھواء) شریطة أال یكون تیار منفث الماء موجًھا نحو الواجھات الطرفیة للموصالت  
 .)(انظر أدناه
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 تیارات نفث الماء المسموح بھا  15الشكل 

 

 
%، یجب  50خطر اإلصابة الجسدیة البسیطة لألشخاص الذین یعانون من حساسیة تجاه محلول حمض الستریك بنسبة  .تحذیر

 .علیھم ارتداء تجھیزات حمایة مناسبة للیدین والعینین عند التعامل معھ

 
%، ألنھا قد  50 یجب عدم استخدام المنظفات الحمضیة األخرى، مثل حمض األسیتیك بنسبة .خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ

 .تسبب تدھور جودة المواد اللدائنیة المرنة

 
مادي .تنبیھ حدوث ضرر  الكاشطة .خطر  والمواد  باإلزمیل  العمل  طرق  باستخدام  یُنصح  أمًرا   .ال  ماء  منفث  استخدام  یعد 

قد یؤدي إلى خطر دفع الماء عبر مقبوالً، ولكن ینبغي عدم توجیھ تیار المنفث إلى السنون المكوكیة في مقدمة القابس، ألن ھذا  
 .عناصر اإلحكام الرئیسیة

 
 

 اختبار المنتج  9.6
 7.5ارجع إلى القسم  

 ال یُسمح بتیار نفث الماء 

 یُسمح بتیار نفث الماء 

 یُسمح بتیار نفث الماء 

الماء ال یُسمح بتیار نفث   

 یُسمح بتیار نفث الماء 

 یُسمح بتیار نفث الماء 
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 الفحوصات قبل مزاوجة المنتج  9.7

 .البحر یجب إزالة أغطیة النقل واألغطیة الواقیة للجانب العلوي قبل االستخدام تحت سطح 

أضرار  أو  شوائب  أي  عن  بحثًا  المقبسي  الموصل  فحص  یجب  المزاوجة  الرمل  .  قبل  تراكمات  مع  للتعاطي  الموصالت  تصمیم  تم  وقد 
استخدم منفث الماء في حالة االستخدام تحت سطح البحر، انظر التفاصیل المتعلقة بمنفث   .والطمي، ولكن ینبغي إزالة قطع الشوائب الكبیرة

 9.5سم  الماء في الق

   Siemens Energy  یرجى االتصال بالدعم الفني لشركة .في حالة وجود عالمات دالة على وجود مثل ھذه األخطاء، فال تستخدم الموصل
 .للحصول على المشورة

 
 ROV  مزاوجة وفصل مزاوجة موصالت 9.8

 

 
 .الموصالت بشكل یدويخطر اإلصابة العضلیة الھیكلیة الناجمة عن مزاوجة أو فصل مزاوجة  .تحذیر

المناسبة - الیدویة  المناولة  احتیاطات  اتخاذ  من  تأكد  ھنا،  المحددة  المزاوجة  المزاوجة/فصل  قوى  الى   .بالرجوع 
 .یُنصح باستخدام أداة المزاوجة الیدویة لغرض مزاوجة وفصل مزاوجة الموصل

 .صصین وفقًا لإلجراءات المعنیةتأكد أن جمیع أعمال اختبار المنتج یتم إنجازھا من قِبل األشخاص المتخ -

 ROV  محاذاة ومزاوجة موصل 9.8.1
 .والقابس االسترجاعي )OFLتنطبق ھذه التعلیمات على القابس الُمعلق (على سلك

 لالطالع على صور عالمات المحاذاة والمزاوجة  المصدر المرجعي غیر موجود.! خطأارجع إلى 
 .بحیث یتم محاذاتھا ذاتیًا أثناء المزاوجة DigiTRON تم تصمیم موصالت  •
یجب أن تكون الموصالت متحاذیة بشكل تقریبي باستخدام عالمات المحاذاة على جسم القابس وقرص المحاذاة ومخروط   •

 .المقبس
توافق كاف الستیعاب التعدیالت الدقیقة خالل االقتراب النھائي قبل تعاشق  یوفر مقدار  ROV تركیب المقبض •

 .الموصل
 تأكد من االتجاه الصحیح لقرص المحاذاة  •
 16الشكل في حالة المزاوجة التامة لن یكون عنصر إحكام الشفة ظاھًرا، ویجب أن تظھر الوصلة كما ھو موضح في   •
من الممكن رؤیة عنصر إحكام الشفة، فقم بفك التوصیل وأعد محاولة إجراء التوصیل باتباع اإلجراء مرة  إذا ظل  •

 .أخرى
 إذا تعذر مزاوجة الموصالت، فیجب فحص كل من القابس والمقبس بحثًا عن أي ضرر بفعل اختالل المحاذاة أو أي   •

 .شوائب تمنع التوصیل
 .للحصول على المشورة Siemens Energy الفني لشركةإذا حدث أي ضرر، یرجى االتصال بالدعم  •
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 عنصر إحكام شفة المؤشر  منظر جانبي

 عالمات المحاذاة 

 ال یوجد مؤشر ظاھر 

 
 منظر علوي 

 

 
 
 

 عنصر إحكام الشفة غیر ظاھر  –مزاوجة تامة 
 

 إحكام شفة مؤشر المزاوجة عالمات المحاذاة وعنصر  16الشكل 
 
 
 

 وقوى المزاوجة  ROV القیم القصوى الختالل محاذاة موصل 9.8.2
 5.1ارجع إلى القسم  

 
 ROV سرعة مزاوجة/فصل مزاوجة الموصل 9.8.3

وال یوجد حد عملي للسرعة التي یمكن بھا مزاوجة  . تم تصمیم الموصالت لتعمل عبر مجموعة واسعة من سرعات المزاوجة/فصل المزاوجة
 . 5.1أو فصل مزاوجة الموصالت، ولكن كقیمة دلیلیة یجب أال تتجاوز سرعة المزاوجة/فصل المزاوجة تلك المذكورة في القسم  
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 ROV فحوصات ما بعد مزاوجة الموصل 9.8.4

ا  المحاذاة على  أثناء  القابسي ویختفي في مخروط  الموجود على الموصل  البرتقالي  المؤشر  إحكام شفة  للخلف عنصر  لمزاوجة سوف یرتد 
بعد المزاوجة الناجحة للموصالت یجب أال یبرز أي جزء من عنصر إحكام شفة المؤشر من خالل الوصلة المفصلیة بین   .الموصل المقبسي
 .والمقبسيالموصل القابسي 

 
 ROV  فصل مزاوجة الموصل 9.8.5

القیام بفصل المزاوجة عن طریق السحب من المقبض القوة المطلوبة   .في اتجاه مستقیم، وبالقدر الكافي لتحریر الحلقة اإلطباقیة ROV یتم 
 5.1مفصلة تحت موضوع القوى المیكانیكیة في القسم  

 
 ) مزاوجة وفصل مزاوجة الموصالت یدویًا (بالید 9.9

وینطبق ھذا   ).17الشكل  لغرض مزاوجة وفصل مزاوجة الموصالت یدویًا (بالید)، یجب استخدام األداة الیدویة للمزاوجة وفصل المزاوجة (
 .على المزاوجة في الوضع الجاف، وأیًضا على الغاطسات التي تُشغل المنتج تحت سطح البحر 

إلى وضع   الرفع  ذراع  ارتكاز  مسمار  تحریك  من خالل  وذلك  المزاوجة،  لعملیة فصل  أو  الموصل  مزاوجة  لعملیة  إما  األداة  یجب ضبط 
 .قم بذلك قبل استخدام األداة .18الشكل مختلف، انظر  

 .ینبغي عدم تخزین األداة تحت سطح البحر بل استرجاعھا إلى السطح بعد االنتھاء من أعمال التدخل وغسلھا بالماء العذب
 

 
 ). (األصابعخطر انحصار الید أو اإلصبع مما یؤدي إلى حدوث إصابة أو فقدان اإلصبع  .تحذیر

 .ال تستخدم األداة إذا كانت الواقیات معطوبة أو غیر موجودة .ال تقم بإزالة الواقیات البالستیكیة الشفافة من األداة 

 
 .خطر اإلصابة الجسدیة من جراء إطالق الطاقة المیكانیكیة المخزنة عند مزاوجة الموصالت أو مزاوجتھا جزئیًا .تحذیر

 .األداة بأي شكل من األشكال، حیث قد ینتقص ذلك من قوتھا المیكانیكیةال تقم بتعدیل 

 
 خطر اإلصابة الجسدیة من جراء إطالق الطاقة المیكانیكیة المخزنة عند أو في أثناء فصل مزاوجة الموصالت  .تحذیر

داخل الموصالت، قد یحدث "ارتداد" طفیف  خالل عملیة فصل المزاوجة، ونظًرا لألحمال العالیة الناتجة عن التحكم في النابض 
المقبس مع  وسیلة اإلغالق  من  القابس  ینفصل  عندما  األداة  من خالل  بھ  یكون  .  تشعر  أن  ویجب  طبیعیة،  وھذه سمة وظیفیة 

ادث  المشغل مستعًدا لھذا قبل استخدام األداة، بحیث ال یكون ھناك مفاجأة أثناء التشغیل قد تؤدي إلى مخاطر أخرى مثل وقوع ح
 .سقوط أو تعثر 

 
 .خطر اإلصابة الجسدیة من جراء إطالق الطاقة المیكانیكیة المخزنة عند مزاوجة الموصالت أو مزاوجتھا جزئیًا. تحذیر

 .ال تحاول أبًدا تغییر موضع مسمار االرتكاز عندما تكون الموصالت متزاوجة جزئیًا

 
 .الطاقة المیكانیكیة المخزنة عند مزاوجة الموصالت أو مزاوجتھا جزئیًاخطر اإلصابة الجسدیة من جراء إطالق   .تحذیر

قید   الموصلین  من  أي  عن  تنزلق  أن  یتسنى  ال  بحیث  والمقبس،  القابس  على  وثابت  بشكل صحیح  موضوعة  األداة  أن  تأكد 
وذلك بفعل قوى المزاوجة العالیة    وھذا من شأنھ أن یسبب ارتداًدا كبیًرا للموصل القابسي و/أو األداة نحو المشغل، .االستخدام 

 .بین الموصلین

تأكد أن الموصالت خالیة من الشوائب وتراكمات الكائنات البحریة قبل استخدام األداة، وخصوًصا حول المخروط الموجود على  
 .).المصدر المرجعي غیر موجود !خطأالمقبس والذي سیتم تركیب األداة  بھ (
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 S1U10509147   أداة المزاوجة/فصل المزاوجة الیدویة، رقم الجزء 17الشكل 

 
 وضع مسمار ارتكاز ذراع الرفع للمزاوجة/فصل المزاوجة  18الشكل 

 
 
 

 تركیب القابس في أداة المزاوجة/فصل المزاوجة  9.9.1
وتأمین قفلھ في الموضع عن طریق إدارة ذراع تفعیل الزناد، كما ھو   ROV المقبضتم تصمیم األداة لقبول القابس عبر  •

 .)19الشكل موضح أدناه (

 وضع فصل المزاوجة  وضع المزاوجة 
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 تركیب القابس بأداة المزاوجة  19الشكل 
 

 توصیل األداة بالمقبس  9.9.2
ھناك حیز توافق كاٍف   ).16الشكل بینما القابس مؤمن القفل في موضعھ، یمكن ضبط محاذاة األداة مع مؤشرات محاذاة المقبس (

 .)20الشكل موضح أدناه ( الستیعاب األداة المراد إمالتھا للسماح لحدوة األداة بالتعاشق خلف مخروط تثبیت المقبس كما ھو 
 
 

 
 
 

 
 

 تركیب المقبس بأداة المزاوجة  20الشكل 

 ذراع تفعیل الزناد 

  الزناد 

 ROV المقبض 

 جزء حدوة أداة المزاوجة

 مخروط تثبیت المقبس 
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 عملیة المزاوجة  9.9.3

 ) 21الشكل المزاوجة عن طریق تحریك أذرع الرفع كما ھو مبین أدناه (
 

 
 
 

 عملیة فصل المزاوجة  9.9.4

 عملیة المزاوجة  21الشكل 

قم بذلك قبل محاولة فصل  . )، أو قم بتعدیل وضعھ18الشكل  تحقق أن مسمار ارتكاز ذراع الرفع في وضع فصل المزاوجة ( •
 مزاوجة الموصل 

قم بتركیب األداة على النحو الموضح من قِبل بالموصل المتزاوج، ثم افصل مزاوجة الموصل عن طریق تحریك أذرع الرفع كما   •
 . 22الشكل ھو مبین في 

 
 عملیة فصل المزاوجة  22الشكل 
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 تعلیقات/مالحظات العمالء  10

 .یرجى إكمال قسم التسجیل بأسفل النموذج لتأكید قراءة كل صفحة من ھذا المستند واالمتثال لھا بشكل كامل
 

 التاریخ  ) اسم المنشئ واألحرف األولى (أحرف كبیرة

  

  االتصال   تفاصیل   تفاصیل االتصال 

  

 المنطقة  العمیل  مرجع المشروع

   

 (S/N) الرقم التسلسلي  (P/N) رقم الجزء نوع المنتج 

   

یُرجى إدخال التفاصیل الواردة أدناه مثل التعلیقات والشكاوى وأي دلیل على الممارسة الجیدة وتقاریر الحوادث والمالحظات والتوصیات،  
أي مالحظات أو توصیات مرتبطة بالصحة أو السالمة أو البیئة وما إلى ذلك، ومن ثم یشمل ذلك أیًضا أي أسماء/تفاصیل  بما في ذلك  

 .اتصال باألفراد المعنیین اآلخرین
 

 
 قسم التسجیل 

 
 التاریخ  التوقیع  )االسم (أحرف كبیرة

   

 :مسؤول سالمة المنتجات على العنوان التاليیرجى إرسال النموذج المملوء عبر البرید اإللكتروني إلى 
energy.com-subsea.connectors.productsafety.gb@siemens 
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