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تمھید 

. المعلومات التالیة ھي نظرة عامة على تعلیمات الحمایة  Siemens Energy Subseaمن  SpecTRON 8نشكرك على شراء منتج 
  .SpecTRON 8والتخزین والشحن والتفریغ والنشر والصیانة لمنتجات 

بالتوصیل الطرفي والتركیب لجمیع المعدات فقط من ِقبل أفراد مؤھلین ومدربین بشكل مناسب.  Siemens Subsea Connectorsتوصي 
ملخص المراجعة 

الصف رقم  إدخال  سیتم  المستند،  من  صفحات  أو  صفحة  مراجعة  عند  بإصداره.  الخاص  والتصریح  بأكملھ  للمستند  المراجعة  حالة  الصفحة  ھذه  حة  تسجل 
صفحة (الصفحات) المتأثرة/المالحظات وسیظھر سطر ھامش عمودي مقابل أحدث نص معدل. (الصفحات) المتأثرة في عمود ال 

المراج
عة

الصفحة (الصفحات) المتأثرة/المالحظات تاریخ اإلصدار معتمد من ِقبلُمجمَّعة من ِقبل 

لسجل المراجعة السابق   TeamCenterراجع سجل مراجعة  

14C. PlantN. Williamson20/12/2021  إلى قالب المرتكز على سالمة    Siemens Energyتم التحدیث  والتخطیط 
المنتج 

لتحقیق االتساق   IoM 45+ و  10و    SpecTRON 10محاذاة المحتویات مع  

المعلومات المضافة إلدارة/توجیھ الخرطوم 

) 8.1التعلیمات المضافة للتنظیف/التجفیف (القسم 

15C. PlantN. Williamson24/03/2022 4.4إضافة تصنیفات الجھد الكھربائي لبیانات الكابل (القسم (

: تم تصحیح  6.3. القسم IEC: تم تحدیثھ لیعكس االنتقال إلى معیار  1.1القسم N. Williamson28/10/2022ر. دافي 16
: تم التحدیث  6.4). القسم  8.1اإلشارة إلى تعلیمات تنظیف الموصل (القسم  

جدید   قسم  إنشاء  تم  وتصحیحھا.  الخراطیم  مع  التعامل  إرشادات  لتوضیح 
  ). 6.5(القسم  MUTUإلدارة الكابالت 

م  30م إلى  15: اإلشارة إلى طول القنطرة المعدل من 6.4.2القسم 
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نطاق المنتجات 1

التالیة:  SpecTRON 8یتضمن ھذا الدلیل معلومات حول أنواع موصالت 

 SpecTRON 8 ROVقابس المزاوجة الرطبة -
SpecTRON 8 ROVمقبس المزاوجة الرطبة -
SpecTRON 8قابس المزاوجة الرطبة باللوح اإلبري -
SpecTRON 8مقبس المزاوجة الرطبة باللوح اإلبري -
SpecTRON 8وصلة العبور -
SpecTRON 8وصلة العبور المزدوجة -
SpecTRON 8معبر تمریر أحادي -

o وصلة العبور ذات الغطاء الشجري والقابس
o مقبس حمالة تعلیق األنابیب

SpecTRON 8معبر تمریر مزدوج -
oبس وصلة العبور ذات الغطاء الشجري والقا
o مقبس حمالة تعلیق األنابیب

SpecTRON 8 ROVموصالت وھمیة -
SpecTRON 8 ROVمقبس إیقاف -

شھادة المنتج 1.1

الوصف المواصفة 

IEC/IEEE 61886-1 موصالت الطاقة ووصالت العبور ومجموعات القنطرات بفولتیة  1الجزء  -المعدات تحت سطح البحر :
كیلوفولت)  maxU36=كیلوفولت ( 30كیلوفولت) إلى  maxU3,6=كیلوفولت (  3مقررة من 

)  Siemens Energy 10154569" (مستند IEC/IEEE 61886-1مع المعیار  SpecTRON 8لتوافق   ERPللمزید من المعلومات، انظر " مالحظة:  
). Siemens Energy 10225662" (مستند SpecTRON IEC 61886-1و "نشرة المنتج الخاصة بتطبیق 

SpecTRON 8المواصفات المعمول بھا للمنتج    - 1الجدول 

تفاصیل االتصال 1.2

لشركة   اإللكتروني  الموقع  زیارة  یرجى  بالمنتجات،  المتعلقة  لألسئلة  أو  إضافیة  معلومات  على  Siemens Energy  -enswww.siemللحصول 
energy.com/subsea :أو االتصال بما یلي

عنوان البرید اإللكتروني القسم 

y.comenerg-subsea.connectors.productsafety.gb@siemensمسؤول سالمة المنتجات 

energy.com-connectortechnicalsupport.gb@siemensالدعم الفني

energy.com-susultlcmsupport.gb@siemensالخدمة (فریق الموقع)

energy.com-connectorsales.gb@siemensالمبیعات 

تفاصیل االتصال - 2الجدول 

http://www.siemens-energy.com/subsea
http://www.siemens-energy.com/subsea
mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@siemens-energy.com
mailto:connectortechnicalsupport.gb@siemens-energy.com
mailto:susultlcmsupport.gb@siemens-energy.com
mailto:connectorsales.gb@siemens-energy.com
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ملصق نصیحة المنتج1.3

.Siemens Energy subseaیتم تورید ملصق نصیحة المنتج التالي مع جمیع منتجات 

ملصق نصیحة المنتج -  1الشكل 
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ملصق تمییز المنتج1.4

الموصالت ووصالت العبور 1.4.1

SpecTRON 8مثال نقش لمنتجات   -  2الشكل 

العبور   ووصالت  الجزء    Siemens Energy Subsea SpecTRON 8الموصالت  برقم  الحشو  جلبة  جسم  على  باللیزر  تمییزھا  Siemensیتم 
Energy Subsea  لي  سلسوالرقم التسلسلي الفرید ومعلومات تقییم المنتج. باإلضافة إلى ذلك، یتم تمییز األطراف األمامیة للموصل أیًضا برقم الجزء والرقم الت

الفرید للمساعدة في التتبع أثناء التصنیع. 

الضفائر 1.4.2

إضافة معلومات خاصة  . عادًة ما تتم  3الشكل  والرقم التسلسلي الفرید كما ھو موضح في    Siemens Energy Subseaیتم تمییز الضفائر أیًضا برقم الجزء  
ضح. توجد  بالعمیل والمشروع إلى ھذه الملصقات. وعادًة ما تكون الملصقات عبارة عن نص أسود على خلفیة صفراء أسفل العنصر المنكمش بالحرارة الوا 

الملصقات عادًة في كل طرف من أطراف الضفیرة وفي المنتصف.  

ة تمییز الضفیرة مثال لعالم -  3الشكل 

  CEملصق تمییز/عالمة 1.5

والدولیة    Siemens Energy. تستمر شركة  CEمن أي مطلب حالي لحمل عالمة تمییز    SpecTRON 8ُیعفى منتج   في مراقبة المتطلبات األوروبیة 
.SpecTRON 8لتطبیقھا على مجموعة منتجات 



DOC0075رقم المستند: 
28/10/2022تاریخ اإلصدار: 

16المراجعة: 
60من  9صفحة: 

Unrestricted

أمان المنتج 2

، أي  (SQEPبأن یتم إنجاز جمیع أعمال المعدات فقط من ِقبل فنیین خبراء مدربین ومؤھلین تأھیًال مناسباً (  Siemens Energy Subseaتوصي شركة  
من قَبل شخص متخصص.  

التحذیرات المتعلقة باإلجراءات 2.1

تصنیف التحذیرات المتعلقة باإلجراءات 

المحتمل باستخدام عالمات التحذیر وكلمات اإلشارة التالیة: تصنف التحذیرات المتعلقة باإلجراءات وفًقا لدرجة شدة الخطر  

رموز التحذیر وكلمات اإلشارة 

خطر!

خطر وشیك على الحیاة أو خطر اإلصابة الجسدیة البالغة 

خطر!

خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة 

تحذیر. 

خطر اإلصابة الجسدیة البسیطة

تنبیھ.

البیئي خطر الضرر المادي أو 

االستخدام المقرر 2.2

). یرجى إرسال النموذج المكتمل عبر البرید اإللكتروني  9بعد تركیب وبدء تشغیل ونشر المنتج، یرجى إكمال وإرجاع نموذج تعلیقات/مالحظات العمالء (القسم  
nergy.come-subsea.connectors.productsafety.gb@siemens.إلى مسؤول سالمة المنتجات 

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

مناسب في التطبیقات الصناعیة فقط. المنتج مصمم لیكون موصًال كھربائًیا عالي الجھد تحت سطح البحر، لالستخدام من ِقبل أفراد مدربین بشكل  

یتضمن االستخدام المقرر ما یلي: 

مراعاة تعلیمات التركیب والتشغیل المضمنة للمنتج وأي مكونات أخرى للنظام. -
االمتثال لجمیع اشتراطات الفحص والصیانة المذكورة في التعلیمات. -
استخدام جمیع األدوات الموصى بھا المناسبة لمھام محددة. -
لالطالع على التعریف).    2.3.1اإلجراءات التي یتعین على الشخص المتخصص القیام بھا (انظر جمیع  -

ا غیر صحیح.  أي استخدام آخر غیر محدد في ھذا المستند أو مشمول في تعلیمات التركیب والتشغیل أو بخالف ما ھو محدد في ھذا المستند، یعتبر استخدامً 
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معلومات السالمة العامة 2.3

من ِقبل األشخاص المتخصصین فقط   التركیب2.3.1

، أي شخص متخصص للقیام بعمل محدد.  (SQEPیقوم بتركیب المنتج وفحصھ وصیانتھ وإصالحھ أفراد مدربون ومؤھلون تأھیًال مناسًبا وذوي خبرة واسعة (
ؤھلین إلى إلغاء ضمان المنتج. یمكن أن یؤدي تركیب المنتجات وفحصھا وصیانتھا وإصالحھا من ِقبل أشخاص غیر مدربین ویعتبروا غیر م

  energy.com-susultlcmsupport.gb@siemens.بالخدمة (فریق الموقع) للمزید من المعلومات اتصل 

تخدام المتوقعالخطر الناجم عن التشغیل غیر السلیم وسوء االس2.3.2

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

ا قام المستخدم بتفكیك المنتج/إعادة تجمیعھ بشكل غیر صحیح/إعادة توصیلھ بشكل غیر  خطر الوفاة من جراء الصدمة الكھربائیة إذ   خطر!
صحیح (سوء استخدام متوقع).  

یجب أن یتم إجراء أعمال الصیانة والتفكیك وإعادة التجمیع والتوصیل الطرفي فقط من ِقبل شخص متخصص. -

خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة إذا كانت السنون المكوكیة مضغوطة، مثًال بواسطة مفك، بینما القابس مكھرب.  خطر!

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

خطر وشیك على الحیاة، وخطر اإلصابة الجسدیة البالغة الناجمة عن مقذوف سن مكوكي بفعل األضرار التي لحقت بالسنون المكوكیة،  خطر! 
مثًال بواسطة مفك (سوء استخدام متوقع).  

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

mailto:susultlcmsupport.gb@siemens-energy.com
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خطر الوفاة بسبب الصعق الكھربائي 2.3.3

خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة بفعل سنون مكھربة مكشوفة، مثًال إجراء اختبار المصنع أو اختبار نظام الجانب العلوي والمقبس  خطر! 
غیر المتزاوج موصل بالكھرباء، مثل الغواص تحت سطح البحر.  

تأكد من اتباع جمیع إجراءات االختبار. -
ة رطبة قبل توصیل الكھرباء یجب مزاوجة المقابس مع قابس اختبار أو مزاوج -
وتتم مراعاة قنوات وبروتوكوالت االتصال. -

خطر الوفاة من جراء الصدمة الكھربائیة من أي أطراف موصلة مكشوفة بفعل الطاقة الكھربائیة المخزنة، مثًال سعة الكابالت أو أي  خطر!  
مكان آخر في النظام.  

تأكد من اتباع جمیع اإلجراءات. -
الكافي لتفریغ شحنة العناصر بعد االختبار   السماح بالوقت-

جلب  خطر!   أداة (مثًال  المكھربة من خالل التفكیك بدون  األجزاء  كشف  یمكن  اختبار.  من موصالت  من جراء صدمة كھربائیة  الوفاة  خطر 
ا عند  بالكابل  المكشوفة  الموصلة  األطراف  أیًضا  إزالتھا).  ویمكن  إلیھا  الوصول  یمكن  الطرفي  االختبار  التوصیل  لموصالت  الحرة  لنھایة 

والكابالت غیر المعزولة في بعض التوصیالت الطرفیة.  

تأكد من اتباع جمیع إجراءات االختبار. -
یجب مزاوجة المقابس مع قابس اختبار أو مزاوجة رطبة قبل توصیل الكھرباء -
یجب مراعاة قنوات االتصال والبروتوكوالت. -

، مثًال طرف موصل مفكوك یالمس  ثالثخطر الوفاة من جراء الصدمة الكھربائیة، إذا تم فصل المنتج بشكل غیر صحیح من خالل طرف  خطر!  
جسًما معدنًیا أو سلك مكھرب ینتھي إلى جسم معدني عن طریق الخطأ.  

یجب تنفیذ أعمال التركیب/التوصیل بمعرفة فني متخصص -

مة كھربائیة بفعل جسم معدني لموصل غیر مؤرض أثناء االختبار والموصل في وضع خطأ تأریض (مثًال  خطر الوفاة من جراء صد خطر!  
وجود طرف موصل یالمس جسم معدني) أثناء االختبار الكھربائي.  

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

خطر الوفاة من جراء الصدمة الكھربائیة أو اإلصابة الجسدیة البالغة من خالل االحتراق الناجم عن فصل مزاوجة األطراف الموصلة  خطر!  
المكھربة بالید.  

تأكد من اتباع جمیع اإلجراءات الخاصة بمزاوجة/فصل مزاوجة الموصالت. -

الصیانة واإلصالحات التي یتم تنفیذھا بشكل غیر صحیح أو ال یتم تنفیذھا على  خطر اإلصابة واألضرار المادیة الناجمة عن أعمال 2.3.4
اإلطالق

  ال یجوز إجراء أعمال الصیانة أو اإلصالحات على المنتجات إال من قبل شخص متخصص. ویجب تصحیح األخطاء واألضرار على الفور من ِقبل شخص 
متخصص. التزم بمواعید الصیانة المحددة. 

شیك على الحیاة وخطر اإلصابة الجسدیة البالغة من جراء االشتعال والضرر المادي من جراء التسخین األومي في حالة دائرة  خطر وخطر!  
القصر أو زیادات التیار العالیة.  

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

خطر وشیك على الحیاة وخطر اإلصابة الجسدیة البالغة الناجمة عن الضغط الصادر و/أو المقذوف بسبب منتج احتجاز للضغط ُمركب  خطر!  
العبور   وصلة  (مثًال  النظام  ضغط  اختبار  أثناء  المثال  سبیل  على  صحیح،  غیر  إحكام    SpecTRON 8بشكل  عناصر  أو  ببراغي  مزودة 

خاطئة/غیر كافیة).  

أكد أن جمیع أعمال تجمیع واختبار المنتج یتم إنجازھا من ِقبل األشخاص المتخصصین. ت-

خطر وشیك على الحیاة، وخطر اإلصابة الجسدیة البالغة لألشخاص المستخدمین ألجھزة تنظیم ضربات القلب أو مزیالت الرجفان القلبي  خطر!  
، مثًال اختبار التردد العالي مع تیارات الحمل الكبیرة.  (EMI) من جراء التداخل الكھرومغناطیسي (ICDSالمزروعة (

تأكد أن جمیع اختبارات المنتجات سواء في المصنع أو على الجانب العلوي ال یتم إجراؤھا من ِقبل أو في حضور أشخاص مستخدمین  -
. ICDSألجھزة تنظیم ضربات القلب أو أجھزة 

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

تأكد أن جمیع أعمال اختبار المنتجات سواء في المصنع أو المستخدمة في موقعھا قد تم إنجازھا من ِقبل أشخاص متخصصین. 
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خطر اإلصابة بالعین/الجسم الناجمة عن الضغط الصادر أثناء تفكیك المنتج، في حالة االسترجاع من تحت سطح البحر مع وجود خطأ  تحذیر. 
یسبب احتجاز ضغط العمق داخل المنتج.  

است- ظل  وفي  المعنیة  لإلجراءات  وفًقا  ِقبل األشخاص المتخصصین  من  إنجازھا  یتم  المنتج  تفكیك  أعمال  جمیع  أن  تجھیزات  تأكد  خدام 
) ذات الصلة. PPEالحمایة الشخصیة (

خطر اإلصابة الجسدیة الناجمة عن األجزاء المحتفظة بالضغط والتي تصبح بمثابة مقذوفات بفعل قیام المستخدم بتكییف ضغط مفرط  تحذیر.  
).  SITبالنظام، مثًال أثناء اختبار التركیب بالموقع (

) یتم إنجازھا من ِقبل األشخاص المتخصصین وفًقا لإلجراءات المعنیة.  SITالمنتج بالموقع (تأكد أن جمیع أعمال اختبار تركیب -
من ِقبل شخص متخصص.  SpecTRON 8یجب أن یتم إجراء جمیع اختبارات الضغط لمنتج -
والموصالت المزودة برأس حاجزة بواسطة فني متخصص.  SpecTRON 8یجب أن یتم تركیب وصالت العبور -

خطر اإلصابة واألضرار المادیة الناجمة عن المناولة الیدویة 2.3.5

عدة على المناولة  من المعروف أن المناولة الیدویة والرفع والحمل ھي من أكبر العناصر المساھمة في اعتالل الصحة المھنیة. تأكد من استخدام وسائل المسا
، على سبیل المثال اتخاذ الوضعیة  المیكانیكیة إن أمكن لتجنب المناولة الیدویة. عندما تعتبر المناولة الیدویة خیاًرا مناسًبا للمھمة، یجب اتباع إرشادات الرفع اآلمن

مھام دون إشراف إال لألشخاص المتخصصین،  الصحیحة، والتفكیر في إمكانیة الرفع الجماعي، واستخدام أسلوب رفع آمن، وما إلى ذلك. وال ُیسمح بأداء ال
وإذا ساورك الشك، فاسأل. 

خطر اإلصابة العضلیة الھیكلیة من جراء المزاوجة الیدویة للموصالت بقوة مزاوجة/فصل مزاوجة عالیة و/أو انطالق الموصل بسرعة  تحذیر.  
اختبار المصنع/اختبار الجانب العلوي.    أثناء فصل المزاوجة بفعل قوة النابض المكوكي العالیة، على سبیل المثال،

تأكد أن جمیع أعمال اختبار المنتج یتم إنجازھا من ِقبل األشخاص المتخصصین وفًقا لإلجراءات المعنیة. -
تأكد من استخدام وسائل المساعدة على المناولة المیكانیكیة إن أمكن لتجنب المناولة الیدویة. -
ا مناسًبا للمھمة، یجب اتباع إرشادات الرفع اآلمن، على سبیل المثال، اتخاذ الوضعیة الصحیحة، والتفكیر  عندما تعتبر المناولة الیدویة خیارً -

في إمكانیة الرفع الجماعي، واستخدام أسلوب رفع آمن، وما إلى ذلك. 

خطر اإلصابة العضلیة الھیكلیة من جراء المناولة الیدویة للمنتجات الثقیلة.  تحذیر. 

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

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

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

تأكد من اختبار اآلالت/الرافعات المستخدمة وأنھا ضمن مدة صالحیتھا. -
ادات الرفع اآلمن، مثًال خطة الرفع، ومساعد عامل الرفع، وخالفھ. یجب اتباع إرش-
یجب تحدید نقاط الرفع الصحیحة واستخدامھا. -
وال ُیسمح بأداء المھام دون إشراف إال لألشخاص المتخصصین، وإذا ساورك الشك، فاسأل. -

للزیتحذیر.   حساسیة  من  یعانون  الذین  لألشخاص  البسیطة  الجسدیة  اإلصابة  اإلستر  خطر  على  القائمة  أو  السیلیكون  زیوت  أو  المعدنیة  وت 
التخلیقي.  

احرص على ارتداء واقیة أیدي مناسبة عند مناولة المنتجات أو الزیوت المعدنیة أو زیوت السیلیكون أو الزیوت التخلیقیة القائمة على  -
اإلستر. 

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. -

المستندات ذات الصلة 2.4

كامل لمخاطر الموقع ووضع جمیع الخطوات واإلجراءات الالزمة لالمتثال للتشریعات المعمول بھا في مجال الصحة  یجب على فنیي التركیب إجراء تقییم  
،  (UK) في المملكة المتحدة ( HASAWAوالسالمة سواء في المنطقة أو على المستوى اإلقلیمي أو الوطني أو الدولي، مثل قانون الصحة والسالمة في العمل (

علیھم ضمان سالمة أنفسھم واآلخرین فیما یتعلق بمتطلبات المناولة الیدویة والعمل على ارتفاعات. كما یجب 

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

على تجنب مخاطر  المشاركین تقدیم المساعدة إذا لزم األمر. في بعض الحاالت، قد یكون من الضروري استخدام وسائل المساعدة المیكانیكیة للمناولة. احرص 
األسطح الزلقة أو الرطبة. التعثر و 
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) في المملكة المتحدة للحصول  HSEیجب على أصحاب العمل وفنیي التركیب الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للجھة التنفیذیة المسؤولة عن الصحة والسالمة ( 
). MACعلى المشورة الكاملة وأداة تخطیطات تقییم المناولة الیدویة (

تقدیم تعلیمات محددة، یجب الرجوع، على سبیل المثال ال الحصر، وعند االقتضاء، إلى المعاییر ومدونات قواعد الممارسة    باإلضافة إلى ذلك، في حالة عدم
البریطانیة مثل ما یلي: 

قانون الصحة والسالمة في العمل. -
-COSHH  .مراقبة المواد الخطرة على الصحة
-BS 7671  .متطلبات التركیبات الكھربائیةIEE ك. لوائح األسال
لوائح الكھرباء في العمل. -

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

). یرجى إرسال النموذج المكتمل عبر البرید اإللكتروني  9ل وإرجاع نموذج تعلیقات/مالحظات العمالء (القسم  بعد تركیب وبدء تشغیل ونشر المنتج، یرجى إكما
energy.com-subsea.connectors.productsafety.gb@siemens.إلى مسؤول سالمة المنتجات 

mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@siemens.com
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االختصارات3

A أمبیر

ac التیار المتردد

Assy مجموعة

API معھد البترول األمریكي

AWG مقیاس األسالك األمریكي

BOM قائمة المواد

درجة مئویة م°

CE المجموعة األوروبیة

Comms إشارة االتصال

COSHH مراقبة المواد الخطرة على الصحة

CP الحمایة الكاثودیة

dc التیار المستمر

DWGرسم

EFL األسالك الكھربائیة المعلقة

EMF المجال الكھربائي المغناطیسي

EMI التداخل الكھرومغناطیسي

FAT اختبار قبول المصنع

IR العزل مقاومة

ICDS مقومات نظم القلب ومزیالت الرجفان المزروعة

ISO المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي

ITP مخطط اختبار الفحص

IWIS التوحید المعیاري لواجھة البئر الذكیة

K كلفن

LTC غطاء طویل األمد

M متر

Max. الحد األقصى

MFG الشركة المصنعة

Min. الحد األدنى

NACEوطنیة لمھندسي التآكل الرابطة ال

No.رقم

PPE تجھیزات الحمایة الشخصیة

ROV مركبة ُمشغلة عن ُبعد

SI معیار دولي
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SIT اختبار التركیب في الموقع

SRT االختبار المستلم بالموقع

SSTستانلس ستیل

TBDسیتم تحدیده

TSP سلك زوجي معزول مجدول

UNS والسبائكنظام الترقیم الموحد للمعادن

V فولت
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المواصفات والمخاطر المتبقیة4

وسوف تختلف بالنسبة للموصالت    Siemens Energyالمزودة بكابل قنطرة والتي تقدمھا شركة    SpecTRON 8فیما یلي المواصفات النمطیة لموصالت  
لى نشرات  الموصلة بنوى الكھرباء الُسریة أو ضفائر أسالك التوصیل الداخلیة، وفي حاالت أخرى. للحصول على معلومات خاصة بالموصل، یرجى الرجوع إ 

الموقع اإللكتروني لشركة     Siemens Subsea  energy.com/subsea-http://www.siemensالبیانات الخاصة بالمنتج. وھي متوفرة عبر 
energy.com/subsea-siemenswww.    لشركة الفني  الدعم    Siemens Subsea Connectorsاو 

.energy.com-connectortechnicalsupport.gb@siemens

المواصفات العامة للموصل 4.1

الوحدة القیمة 

سنة30عمر التصمیم 

-3عدد االتجاھات/األطوار 

م000 3عمق المیاه األقصى 

بار 345الحد األقصى للضغط الفرقي (وصلة العبور) 

بار 15ضغط فرقي (مقبس برأس حاجزة) أقصى  

م°20إلى  5-درجة حرارة التشغیل 

م°60إلى  30-درجة حرارة التخزین 

-100عدد المزاوجات (زوج المزاوجة الرطبة) 

كیلوفولت )10(5/8,7الجھد الكھربائي المقرر 

-انظر الرسم البیاني التیار المقرر 

ھرتز 200 – 5التردد المقرر 

SpecTRON 8المواصفات العامة للموصالت    - 3الجدول 

http://www.siemens-energy.com/subsea
mailto:connectortechnicalsupport.gb@siemens-energy.com
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SpecTRON 8التیار الكھربائي المقرر للمنتج  -  4الشكل 

إمكانیة اختالل المحاذاة للموصالت اإلبریة للمزاوجة الرطبة 4.2

. للحصول على التفاصیل الكاملة، ارجع إلى  SpecTRON 8یلخص الجدول أدناه إمكانیات اختالل المحاذاة القصوى للموصالت اإلبریة للمزاوجة الرطبة  
وقوابس الغطاء الشجري وموصالت    ROV. للتعرف على إمكانیات اختالل المحاذاة لموصالت المزاوجة الرطبة  Siemens Energy T33259رسومات  

االتصال   یرجى  األنابیب،  تعلیق  لشركة  حمالة  الفني    Siemens Energy Subsea Connectorsبالدعم 
.energy.com-connectortechnicalsupport.gb@siemens

المزاوجة  
اإلبریة 

الوحدة 

°2الحد األقصى الختالل المحاذاة الزاویة (غیر قطریة أو دورانیة) 

مم 3الحد األقصى الختالل المحاذاة القطریة (غیر زاویة أو دورانیة) 

°3الحد األقصى الختالل المحاذاة الدورانیة (غیر قطریة أو زاویة) 

مم 1.5± المنخفض/المرتفع (غیر مرتبط باختالالت المحاذاة األخرى) الشوط 

SpecTRON 8إمكانیة اختالل محاذاة الموصل اإلبري  – 4الجدول 

التردد (ھرتز)

ر)
مبی
 (أ
رر
مق
 ال
ار
لتی
ا

م° 0میاه البحر المحیطة 

م° 10میاه البحر المحیطة 

م° 20میاه البحر المحیطة 

م° 30میاه البحر المحیطة 

mailto:connectortechnicalsupport.gb@siemens-energy.com
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مواصفات الخرطوم 4.3

AquaTRON 200GorillaAquaTRON 50الوحدة

مم مم  0,6±  2,851.825,2-/  4+ 64,6القطر الخارجي 

مم 375250125الحد األدنى لنصف قطر االنثناء 

م°70إلى +  40-70إلى +  25-70إلى +  40-نطاق درجات حرارة التخزین 

م°25-25-25-الحد األدنى لدرجة حرارة المعالجة 

كیلو نیوتن 52.55أقصى حمولة ناتئة 

كجم/م 4.83.20.66الوزن في الھواء 

كجم/م 1.4510.14الوزن في الماء 

م80غیر متاح 45أقصى طول دون قارنة 

كجم0.87غیر متاح 3.8وزن قارنة الخرطوم في الھواء 

كجم0.69غیر متاح 3.2وزن قارنة الخرطوم في الماء 

SpecTRON 8مواصفات خرطوم    - 5الجدول 

مواصفات الكابل 4.4

²مم 4
(عودة اإلشارة) 

²مم 16
)Siwokul)

²مم 16
)S1U10510150) الوحدة

كیلوفولت  ) mU(U/oU103.6/6)7.2 (3.6/6)7.2((الجھد الكھربائي المقرر (
تیار متردد 

كیلوفولت  1099جھد اختبار التیار المتردد األقصى إلى األرضي 
تیار متردد 

كیلوفولت  1055األرضي جھد اختبار التیار المستمر األقصى إلى 
تیار مستمر 

مم 0.4±  0,310,9±  0,211,25±  8,95القطر الخارجي 

²ممغیر متاح غیر متاح غیر متاح CSAالحاجز 

مم 5561.875الحد األدنى لنصف قطر االنثناء 

م°70إلى +  40-70إلى +  40-70إلى +  40-نطاق درجات حرارة التخزین 

م°25-25-25-األدنى لدرجة حرارة المعالجة الحد  

كجم/م 0.110.230.29الوزن في الھواء 
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²مم 4
(عودة اإلشارة) 

²مم 16
)Siwokul)

²مم 16
)S1U10510150) الوحدة

كجم/م 0.040.130.20الوزن في الماء 

مللي أوم/م 131.241.24م ° 20المقاومة عند 

كیلوفولت، ولكن یتصل مباشرة باألجسام المعدنیة للموصالت   oU6,6=كابل معزول مع  1

مم مربع)   SpecTRON 8  )4  – 16مواصفات الكابل    - 6الجدول 

²مم 35
)Sp. Siwokul)

²مم 35
)S1U10510151)

²مم 35
)Feltoflex) الوحدة

كیلوفولت  )mU(U/oU5/8,7)10(5/8,7)10(5/8,7)10((الجھد الكھربائي المقرر (
تیار متردد 

كیلوفولت  12.512.512.5التیار المتردد األقصى إلى األرضي جھد اختبار 
تیار متردد 

كیلوفولت  555جھد اختبار التیار المستمر األقصى إلى األرضي 
تیار مستمر 

مم 0,224.5±  0,416,0±  18,10القطر الخارجي 

²مم16غیر متاح غیر متاح CSAالحاجز 

مم 110110125االنثناء الحد األدنى لنصف قطر  

م°70إلى +  40-70إلى +  40-70إلى +  40-نطاق درجات حرارة التخزین 

م°25-25-25-الحد األدنى لدرجة حرارة المعالجة 

كجم/م 0.550.631.04الوزن في الھواء 

كجم/م 0.290.430.56الوزن في الماء 

مللي أوم/م 056505650565م ° 20المقاومة عند 

مم مربع)  SpecTRON 8  )35مواصفات الكابل    - 7الجدول 

المواصفات األخرى 4.5

ل بدًال من ذلك  لالطالع على كافة المواصفات األخرى غیر المدرجة في الجداول أعاله، ارجع إلى نشرة (نشرات) البیانات الخاصة بالمنتج/المشروع، أو اتص
gy.comener-connectortechnicalsupport.gb@Siemens.بالدعم الفني 

mailto:connectortechnicalsupport.gb@siemens.com
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البیئة والتخلص من المخلفات وإعادة التدویر 4.6

لك من خالل مراعاة  ُینصح باتباع طریقة آمنة للتخلص من أو إعادة تدویر مخلفات مواد التعبئة والتغلیف و/أو المنتج منتھي العمر االفتراضي بشكل صحیح، وذ
التشریعات البیئیة المعمول بھا في المنطقة أو على المستوى اإلقلیمي أو الوطني أو الدولي واالمتثال لھا حیثما ینطبق.  

عبر   المنتجات  سالمة  بمسؤول  اتصل  المصنعة،  الشركة  إلى  االفتراضي  العمر  منتھي  المنتج  و/أو  والتغلیف  التعبئة  مواد  مخلفات  إلعادة 
.energy.com-subsea.connectors.productsafety.gb@siemens

والزیوت وخالفھ والمستخدمة في  COSHHتقییمات المواد الخطرة وتقییمات مراقبة المواد الخطرة على الصحة (  فیما یتعلق بالمواد مثل اللدائن المرنة   (
عبر    SpecTRON 8منتجات   المنتجات  سالمة  مسؤول  لدى  الطلب  عند  subsea.connectors.productsafety.gb@siemens-متوفرة 

.energy.com

)PPEتجھیزات الحمایة الشخصیة (4.7

مایة ضد الطقس) والتي تكون مخصصة ألن یتم  ) قانوًنا بأنھا "جمیع التجھیزات (بما في ذلك المالبس التي توفر الح PPEُتعرف تجھیزات الحمایة الشخصیة (
ارتدائھا أو االحتفاظ بھا من ِقبل الشخص في العمل ومن شأنھا حمایة المستخدم من خطر واحد أو أكثر على صحتھ أو سالمتھ". 

ألخیر. وتكون تجھیزات الحمایة الشخصیة  في التسلسل الھرمي للسیطرة على المخاطر، تعتبر تجھیزات الحمایة الشخصیة في أدنى مرتبة وتمثل خیار المالذ ا
عن طریق  مناسبة فقط حیثما یكون من الممكن إزالة الخطر المعني بشكل كامل أو السیطرة علیھ بحیث ال یكون الضرر مرجح الحدوث (على سبیل المثال  

عزل الخطر أو تقلیص نطاق الخطورة عند المصدر إلى مستوى مقبول). 

) المناسبة التي تم تحدیدھا نتیجة لتقییمات المخاطر ذات الصلة وفًقا  PPEشركة ومشغلیھا ارتداء تجھیزات الحمایة الشخصیة (یجب على جمیع العاملین بال
). PPEللوائح تجھیزات الحمایة الشخصیة ( 

خطر اإلصابة الجسدیة البسیطة لألشخاص الذین یعانون من حساسیة للزیوت ذات القاعدة المعدنیة أو السیلیكون.  تحذیر. 
احرص على ارتداء واقیة أیدي مناسبة عند مناولة المنتجات أو الزیوت المعدنیة أو زیوت السیلیكون أو القائمة على اإلستر  -

التخلیقي. 

mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@siemens.com
mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@siemens.com
mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@siemens.com
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لالستخدام  تحضیر المنتج 5

احتیاطات السالمة قبل التركیب 5.1

، وبذلك تكون مصممة لتحمل بیئات المیاه المالحة القاسیة. ومع ذلك  Super Duplexبشكل أساسي من االستانلس ستیل    SpecTRON 8تم تصنیع منتجات  
فإن والئج الموصل وأجزائھ المكشوفة تكون معرضة ألضرار میكانیكیة إذا لم تكن محمیة.  

خطر حدوث ضرر مادي.   نبیھ.ت

.یجب دائًما أن تكون األغطیة الواقیة من األتربة/األغطیة الواقیة مركبة أثناء النقل
  .یوصى بأن تظل األغطیة في مكانھا حتى قبل أنشطة االختبار أو النشر تحت سطح البحر مباشرًة

توخي الحذر لحمایة الموصل المغلف بلفافات فقاعیة أو مواد التغلیف المشابھة لتجنب  یمكن شحن الموصالت بشكل فردي أو في مجموعات متنوعة. یجب  
یجب    حدوث أضرار بالسطح أثناء النقل. إذا تم شحن أعداد كبیرة في شحنة واحدة سوف یكون من الضروري تدعیم الصندوق بشكل مناسب لتحمل الوزن. 

ل. تركیب األغطیة الواقیة في جمیع األوقات أثناء النق

ألسالك  الموصالت من النوع المزود برأس حاجزة والمزودة بأسالك ذیلیة مكشوفة یجب تعبئتھا وشحنھا في صندوق بحجم مناسب للسماح بمساحة كافیة ل
الذیلیة دون تعرضھا للثني أو االلتواء. 

ة بشریط لمنع انفراطھا أثناء النقل. یجب الحفاظ على الحد  إذا تم تجمیع الموصالت على خراطیم، فیجب أن تكون تلك الخراطیم ملفوفة بشكل مناسب ومؤمن
أثناء تخزین ونقل القنطرات.  4.3األدنى لقیم نصف قطر االنثناء المحدد في القسم 

SpecTRON 8التعبئة النموذجیة لضفیرة  –  5الشكل 

كیفیة تعبئة ضفیرة    5الشكل   وھي    SpecTRON 8یوضح  ُمركب  الموجودة على أي من طرفي الضفیرة على غطاء نقل  الموصالت  النموذجیة. تحتوي 
ر سائبة  بغالف فقاعي. یتم محاذاة قاعدة صندوق الشحن مع العبوة الواقیة ویتم وضع الضفیرة بحیث یمكن لف الخرطوم دون انثناء. یتم وضع أي عناصُمحاطة  

ندوق ببراغي.  في صندوق داخل الصندوق. ثم یتم وضع العبوة الواقیة فوق الضفیرة وتثبیتھا في مكانھا باستخدام عصا خشبیة، قبل أن یتم ربط غطاء الص

یظھر نوًعا مختلًفا من العبوات التي تم شراؤھا اختیارًیا والتي یمكن تورید الضفیرة فیھا. یتم تصنیع ھذا الصندوق من البالستیك   6الشكل 
البولي ایثیلین وھو مقاوم للغبار والزیت والمواد الكیمیائیة والمیاه. تحتوي الموصالت الموجودة على كال الطرفین على غطاء نقل وسوف  

  ل ولیجة إسفنجیة یتم تصمیمھا بحجم الموصل. سیتم وضع أي عناصر سائبة في صندوق داخل الصندوق. تستقر داخ
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العبوة البالستیكیة البولي ایثیلین االختیاریة  –  6الشكل 
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إزالة مواد التغلیف 5.2

متر أثناء التعبئة والتغلیف. وعلى الرغم من ذلك، قد یظل   1التعرض للسقوط من ارتفاع تم تصمیم الموصالت لتحمل االھتزاز الذي یحدث أثناء النقل وتحمل  
من الممكن حدوث ضرر أثناء النقل، ومن المھم توثیق أي عالمات واضحة على سوء التعامل أو الضرر الذي ربما یكون حدث أثناء النقل. 

". Oو العناصر التي ربما تكون انفصلت من الموصل، مثل عناصر اإلحكام حرف "قم بإزالة مواد التغلیف مع الحرص على فحص أي ضرر بالسطح أ

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

ال تستخدم سكیًنا لقطع مواد التغلیف، ألن ھذا قد یسبب ضرًرا ألي أجزاء مطاطیة بالموصل. -
صالت جاھزة للتركیب. ال تقم بإزالة األغطیة الواقیة/األغطیة الواقیة من األتربة قبل أن تصبح المو -
عند اإلخراج ال تسمح بسحب الخراطیم فوق حواف صندوق النقل.  -

األغطیة الواقیة 5.2.1

مزودة بغطاء واق. وھذه األغطیة یمكن أن تكون إما أغطیة واقیة من األتربة أو أغطیة واقیة. األغطیة    SpecTRON 8تأتي جمیع موصالت / وصالت عبور  
ألسود) یمكن إزالتھا على  الواقیة من األتربة (تكون عادًة باللون األصفر) یمكن إزالتھا ببساطة من خالل لفھا أو سحبھا. األغطیة الواقیة (تكون عادًة باللون ا 

ل أدناه. النحو الُمفص

ROVغطاء قابس 
في الموصل القابسي عبر آلیة إغالق الموصل. إلزالة الغطاء، ُینصح بأن ینصب المشغل القابس عمودًیا على الغطاء، وینصبھ   ROVیتم تثبیت غطاء القابس 

ة بالقابس. ال تحاول سحب الغطاء مباشرًة  الخاص بالموصل القابسي. سیؤدي ذلك إلى فصل آلیة اإلغالق الخاص   ROVعلى فالنشة الغطاء ویسحب من مقبض  
القابس   الطریقة عند تعشیق وفصل غطاء  الخاصة بالقابس. استخدم نفس  الموجود على    ROVمن القابس، فقد یؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بآلیة اإلغالق 

الموصالت القابسیة مع آلیة القفل. 

ROVغطاء القابس   –  7الشكل 

یمكن إعادة تركیب غطاء القابس ببساطة عن طریق دفع الغطاء مرة أخرى على طرف القابس حتى تتعشق آلیة اإلغالق الخاصة بالقابس. 

ROVغطاء مقبس 
عن طریق سحب الغطاء. ویمكن إعادة تركیب غطاء المقبس ببساطة عن طریق دفع الغطاء مرة أخرى على واقي المقبس.  ROVیمكن إزالة غطاء المقبس 

السحب من مقبض  
ROV

أمسك الغطاء من  
نصبھ على  خالل 

الفالنشة 
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ROVغطاء المقبس   –  8الشكل 

1اإلصدار   -غطاء وصلة العبور ذات الغطاء الشجري  

أثناء التوصیل الطرفي لوصلة العبور بالوحدة المعنیة. یوصى    Siemens Subseaالعبور بواسطة مھندسي الموقع من  عادة ما تتم إزالة أغطیة وصالت 
للوصلة العبور ذات الغطاء الشجري    1بأن یقوم الفنیون المدربون فقط بإزالة أغطیة وصالت العبور، وإن تم تقدیم التفاصیل ھنا لمعلوماتك فقط. یتكون اإلصدار  

ة  معیاریة لحمایة طول الموصل بالكامل. ضع القابس ووصلة العبور بعنایة على طاولة مناسبة وأزل الغطاء الواقي مع الحرص على عدم ثني جلب من أجزاء
الحشو المتوافقة بین القابس ووصلة العبور. 

إزالة وصلة العبور ذات الغطاء الشجري/ القابس ذي الغطاء المقفل  –  9الشكل 

اخلع طرف الغطاء

اسحب طرف الغطاء المقفل 
باستخدام خابور فیشر.

سحب الغطاء إلزالتھ
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الشجري/ الغطاء الواقي للقابس إزالة وصلة العبور ذات الغطاء   -10الشكل 

إزالة وصلة العبور ذات الغطاء الشجري/الجلبة المنقسمة للقابس  -  11الشكل 

ء اإلزالة. یتم إعادة تركیب غطاء وصلة العبور بترتیب عكسي لخطوات إجرا

اسحب الغطاء 
بالكامل إلزالتھ

قم بفك ھذا القسم الطرفي المثبت 
كیلوفولت. 8بوصلة العبور 

قم بإزالة الجلبة المنقسمة الواقیةقم بإزالة الجلبة المنقسمة الواقیة 
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2اإلصدار  - وصلة العبور ذات الغطاء الشجري 

أثناء التوصیل الطرفي لوصلة العبور بالوحدة المعنیة. یوصى    Siemens Subseaعادة ما تتم إزالة أغطیة وصالت العبور بواسطة مھندسي الموقع من  
لوصلة العبور ذات الغطاء الشجري    2لتفاصیل ھنا لمعلوماتك فقط. یتكون اإلصدار  بأن یقوم الفنیون المدربون فقط بإزالة أغطیة وصالت العبور، وإن تم تقدیم ا 

عدم ثني جلبة  من نصفین منقسمین لحمایة جلبة الحشو المتوافقة. ضع القابس ووصلة العبور بعنایة على طاولة مناسبة وأزل الغطاء الواقي مع الحرص على  
الحشو المتوافقة بین القابس ووصلة العبور. 

قنطرة القابس بالغطاء الشجري  - وصلة العبور  –  ROVمقبس  –  12الشكل 

التخلص اآلمن من مواد التعبئة والتغلیف 5.3

طني أو الدولي  تخلص من مواد التعبئة والتغلیف بشكل صحیح، في ظل مراعاة التشریعات البیئیة المعمول بھا في المنطقة أو على المستوى اإلقلیمي أو الو
واالمتثال لھا. وحیثما أمكن یتعین إعادة التدویر بمسؤولیة.  

اتص المصنعة،  الشركة  إلى  والتغلیف  التعبئة  مواد  مخلفات  عبر  إلعادة  المنتجات  سالمة  بمسؤول  ل 
.energy.com-subsea.connectors.productsafety.gb@siemens

الرفع 5.4

خطر اإلصابة الجسدیة الخطیرة أو الوفاة وحدوث أضرار مادیة بالمنتج خطر!

  .یجب رفع الموصالت فقط في المواقع المحددة أدناه
 .ال تستخدم أبدًا الكابل أو الخرطوم لرفع أو دعم جلبة حشو موصل
 مؤھلین تأھیًال مناسًبا، وفًقا للو أفراد  عملیات الرفع من ِقبل  أن یتم تنفیذ جمیع  عملیة  یجب  ومتى یتم تنفیذ  بھا حیثما  ائح المعمول 

الرفع. 
  یجب عدم رفع الموصالت أبدًا بواسطة الخرطوم أو الكابل، ألن ذلك یضع ضغًطا غیر ضروري على مشبك تثبیت الكابل واألجزاء

الداخلیة للموصل. 
 كجم ویجب عدم التعامل معھا یدوًیا.  30تزن الضفائر أكثر من
  الموصالت من  تزن  أقل  اإلیقاف  موصالت  أو  الرفع    20الوھمیة  ممارسة  مراعاة  دائًما  یجب  ولكن  یدوًیا،  رفعھا  ویمكن  كجم 

الصحیحة 

. عادًة ما یتم وضع عالمة على مركز  16الشكل و  15الشكل و  14الشكل و  13الشكل یمكن تعلیق الموصالت بأمان حول المواقع الموضحة في  
ثقل الموصل أو وصلة العبور في الرسم التخطیطي (المورد في حزمة الوثائق) ولكن یجب التحقق منھ عند مستوى منخفض قبل البدء في أي  

عملیة رفع. 

اسحب الغطاء 
إلزالتھ

فك المثبتات وإزالة الغطاء 
المنقسم

mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@siemens.com
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، یتم توفیر مواضع حلقات الرفع على فالنشة الموصل. وتظھر ھذه  (SPOالعبور بفالنشة    بالنسبة للموصالت الثقیلة بشكل خاص (على سبیل المثال وصلة 
من وثائق  على الرسم التخطیطي للموصل، والذي یعد جزًءا من نشرة بیانات الموصل. تتوفر نشرة البیانات بشكل منفصل عند الطلب ویتم تضمینھا كجزء  

الموصل. 

كجم ویمكن رفعھا یدوًیا، ولكن یجب مراعاة ممارسة الرفع الصحیحة في جمیع   20موصالت اإلیقاف أقل من تزن الموصالت الوھمیة أو 
األوقات. 

ROVمقبس 

ROVمقبس  - موضع الرفع الموصى بھ  –  13الشكل 

(دون/مع آلیة القفل)  ROVقابس  -مواضع الرفع الموصى بھا    -14الشكل 

ال تضع حبل الرفع حول المقبض ألن 
ذلك قد یؤدي إلى تحریر الغطاء الواقي 

ضع حبل الرفع حول الغالف 
الخلفي للقابس بین مقابض المسك

ال تضع حبل الرفع حول الجزء 
الخارجي لمقبض الموصل حیث قد 
یؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بآلیة 

القفل

حبل الرفع حول كل جانب من جوانب 
فالنشة المقبس
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) 1وصلة العبور بالغطاء الشجري/القابس (اإلصدار  –مواضع الرفع الموصى بھا    -15الشكل 

) 2مواضع الرفع الموصى بھا لوصلة العبور بالغطاء الشجري/القابس (اإلصدار   -16الشكل 

وصلة العبور المزدوجة  - مواضع الرفع الموصى بھا  -  17الشكل 

ضع حبل الرفع حول الغالف الخلفي 
لوصلة العبور 

ضع حبل الرفع على كل  
الواقي جانب من الغطاء  

ضع حبل الرفع حول جسم وصلة العبور المزدوجة، أو  
كل جانب بحیث یكون أقرب ما یمكن إلى جسم وصلة  

العبور المزدوجة 
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ئیة إلى أدنى  یجب أن تظل األغطیة الواقیة مركبة قدر اإلمكان أثناء عملیات الرفع لتقلیل خطر حدوث أضرار بعناصر إحكام الموصل أو المكونات الكھربا
درجة. 

كیلو نیوتن    2,5خرطوم أثناء الرفع لتقلیل الضغط على الموصل إلى أدنى درجة. یتم تصنیف مجموعات القنطرات إلى بالنسبة للضفائر، یجب دعم الكبل أو ال
م تركھ دون  في جمیع السیناریوھات (الجانب العلوي وتحت سطح البحر)، ولكن یوصى بأن یكون الحد األقصى لطول الضفیرة (المجمعة أو المفردة) الذي یت

أمتار.   5لرفع في الھواء ھو دعم أثناء عملیة ا

الكابل    یجب التعامل مع موصالت الكابل فقط أو موصالت فصل الخرطوم المزودة بكابل بعنایة ألن ھذه الموصالت ال تحتوي على الخرطوم لحمایة غالف
العبوة واالستخدام، ینبغي عدم سحبھا على طول من الضرر المیكانیكي. وعادة ما تستخدم ھذه األنواع من الموصالت ألغراض االختبار. أثناء التفریغ من  

األسطح، وحمایتھا عند توجیھھا فوق الحواف واالبتعاد عن المواد الكاشطة للحفاظ على الغالف الخارجي في أفضل حالة ممكنة. 

التركیب والتجمیع 5.5

خطر اإلصابة الجسدیة الخطیرة أو الوفاة وحدوث أضرار مادیة بالمنتج خطر!

 یتم التوصیل الطرفي للموصالت الُسریة بواسطة فني متخصص یجب أن
 یجب أن یتم التركیب والتوصیل الطرفي الداخلي لوصالت العبور على وحدات العمالء من قبل فني متخصص

، یجب إجراء فحص شامل للضفیرة ككل.  SITعندما تتم إزالة أي معدات من موقع التخزین لغرض التركیب أو اختبار 

على ھیاكل العمیل تحت سطح البحر من قبل المستخدم النھائي شریطة اتباع اإلرشادات الواردة في ھذا المستند. من   SpecTRON 8كیب موصالت یمكن تر
شكل كاٍف أثناء أي  المھم التأكد من اتباع إرشادات المناولة أثناء جمیع أجزاء عملیة التركیب. وھذا مھم بشكل خاص للخراطیم والكابالت، التي یجب دعمھا ب

فع لمنع حدوث أضرار بالخرطوم/الكابل والتوصیل الطرفي داخل الموصل.  عملیات ر

یجب توخي الحذر   أثناء رفع الموصل والمناورة بھ، یجب ترك أغطیة النقل/األغطیة الواقیة على الموصالت ألطول فترة ممكنة لحمایة الواجھات المیكانیكیة.
، حیث قد یتسبب ذلك في حدوث انثناء قد یؤدي إلى ضرر بالخرطوم والكابل بداخلھ. یجب أن تتم  المحدد  MBRللتأكد من أن الخرطوم ال ینثني خارج نطاق  

. 6.4وفًقا للقسم  SpecTRONجمیع عملیات المناورة ألي من معدات 

إذا تم تنفیذ أي عمل ھیكلي حول الموصالت مثل اللحام أو التجلیخ، حیث قد تؤثر الملوثات على الموصالت، فیجب   SpecTRONمعدات أثناء أو بعد تركیب 
. 8إخضاعھا لعملیة التنظیف الموضحة في القسم 

ین والحمایة  التخز5.6

خطر التآكل من جراء المالمسات الكھربائیة.  تنبیھ.

  إذا تم اختبار الموصل في بیئة رطبة، فقم بمزاوجة المقبس بقابس وھمي كامل، أو في حالة استخدام غطاء واق أسیتال تأكد من
) 8.1جفاف السن والغطاء تماًما (انظر القسم 

  إذا تم التخزین في ظروف رطوبة عالیة أو میاه مالحة، على سبیل المثال على سطح سفینة أو مخزن بضائع السفینة أو بالقرب من
رصیف المیناء، فینبغي استخدام الموصالت الوھمیة الكاملة.  

خطر حدوث ضرر مادي.   تنبیھ.

 جة حرارة التخزین القصوى الكتساب الطاقة الشمسیة.  م، وحسابات در° 60یجب أال تتجاوز درجة حرارة سطح الموصل
  .ویجب استخدام وسیلة الحمایة المناسبة لضمان عدم تجاوز درجة حرارة التخزین القصوى
  یجب عدم تخزین المكونات المرنة مثل أطقم توصیل الخراطیم والموصالت بالقرب من المصادر الطبیعیة أو الصناعیة لألوزون

المثال، المعدات الكھربائیة عالیة الفولتیة أو طابعات اللیزر أو عملیات اللحام). (على سبیل 
 .یجب أال تتعرض الموصالت لغازات االحتراق أو األبخرة العضویة أو المعدات التي تولد أبخرة عضویة  

خطر حدوث ضرر مادي.   تنبیھ.

  الزیوت أو الشحوم أو غیرھا من المواد شبھ الصلبة. ینبغي عدم السماح للموصالت باالحتكاك بالمذیبات أو
  ینبغي عدم إدخال أي تعدیل للمقطع الجانبي الداخلي للغطاء الواقي أو أي مواد غریبة مثل ھالم السیلیكا في األغطیة الواقیة، ألن

ذلك سیؤدي إلى تلف موانع التسرب الھامة ونطاقات المالمسات الكھربائیة. 
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قصیرة  تخزین الموصل لفترة5.6.1

نظی منطقة  في  تخزینھا  ینبغي  أعاله،  المذكورة  األشیاء  توغل  ولمنع  حصى وأوساخ.  بھا  الموجود  للبیئات  حساسة  الموصالت  تكون  التركیب  وجافة  قبل  فة 
بة. وحمایتھا من خالل لفافة فقاعیة أو مواد التغلیف المشابھة. یجب أن تكون األغطیة الواقیة من األتربة/األغطیة الواقیة ُمرك

تخزین الموصل لفترة طویلة 5.6.2

م. كما  ° 60م و  ° 25-یجب تخزین الموصالت في منطقة جافة نظیفة. یجب تركیب األغطیة الواقیة المناسبة ویجب أن تتراوح درجة حرارة التخزین بین  
ة الشمس القویة والضوء االصطناعي القوي  من األوزون وأشع   المعدات%. وینبغي حمایة  60% و 10یجب أن تتراوح نسبة الرطوبة في غرفة التخزین بین 
المحتوي على نسبة عالیة من األشعة فوق البنفسجیة.  

أطقم توصیل الموصالت 5.6.3

انتھاء الصالحیة  یجب االحتفاظ بالمكونات المرنة الموردة في أطقم التوصیل أو إعادة التوصیل في عبواتھا حتى الحاجة إلى استخدامھا. یجب مراعاة تاریخ 
على العبوة، كما یجب مراعاة شروط التخزین التالیة.  المذكور 

  م وسیتم تخزین المكونات بعیدًا عن مصادر الحرارة المباشرة. إذا انخفضت  ° 25و    15یجب أن تتراوح درجة حرارة التخزین بین    - درجة الحرارة
م قبل االستخدام.  °30حرارة المكونات إلى حوالي م، یجب التعامل مع المكونات بعنایة ورفع درجة °15درجة حرارة التخزین إلى ما دون 

 یجب أن تكون الرطوبة النسبیة عند مستوى یمنع حدوث التكثیف نتیجة لتقلبات درجة الحرارة.   - الرطوبة
  ة عالیة  یجب حمایة المكونات المرنة من مصادر الضوء بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة والضوء االصطناعي الذي یحتوي على نسب  - الضوء

من األشعة فوق البنفسجیة.  
  ال یجوز تخزین المكونات المرنة بالقرب من معدات تولید األوزون (على سبیل المثال المعدات الكھربائیة عالیة الفولتیة، طابعات اللیزر  - األوزون  (

االحتراق والبخار العضوي والمعدات التي تولد أبخرة  أو العملیات (على سبیل المثال اللحام). یجب أن تكون منطقة التخزین خالیة أیًضا من غازات  
عضویة. 

 یجب تخزین المكونات في حالة خالیة من التوترات المتراكبة والضغوط االنضغاطیة أو غیرھا من أسباب التشوه.   - اإلجھاد
 یجب حمایة المكونات من جمیع مصادر اإلشعاع المؤین.  -اإلشعاع

التخزین تحت سطح البحر 5.6.4

خطر التآكل من جراء المالمسات الكھربائیة.  تنبیھ.

  في بیئة تحت سطح البحر، یجب مزاوجة موصل المقبس بقابس وھمي كامل أو غطاء واق مقرر لبیئة تحت سطح البحر في حالة
عدم المزاوجة بقابس. 

 أو  2013الت الموردة منذ عام  یوًما (للموص  60على مدار عمر الموصل، ال یمكن ترك مالمس سن المقبس مكشوًفا ألكثر من (
یوًما (خالًفا لذلك) بشكل تراكمي   28

لحمایة مالمسات الس البحر  سطح  الواقیة تحت  وھمیة أو األغطیة  موصالت  مزاوجة في میاه البحر، فیجب استخدام  الموصالت دون  تعین ترك  نون في  إذا 
راكمات الكائنات البحریة على أسطح تالمس سنون تالمس المقبس. وقد یؤدي ھذا إلى  موصالت المقابس. زیادة التعرض سیزید من خطر ضرر التآكل أو ت

تضرر عناصر اإلحكام والعزل داخل مالمسات المقبس.  

س إیقاف  یمكن ترك الموصالت القابسیة دون مزاوجة في میاه البحر طوال عمرھا االفتراضي، ولكن یوصى بأن تكون الموصالت القابسیة متزاوجة في مقب
خالل ھذا الوقت لحمایة آلیة اإلغالق. 

إعادة التعبئة لمنع حدوث ضرر أثناء النقل 5.7

) المصنعة  الشركة  إلى  منتج  أي  بإعادة  المطالبة  حالة  من  (Siemens Energy Subsea Connectorsفي  الواقي  الغطاء  بتركیب  ُینصح  فإنھ   ،
أو مواد تغلیف   األتربة/الغطاء الواقي على الموصل (الموصالت) بعد تنظیفھ وینبغي توخي الحذر لحمایة الموصل (الموصالت) باستخدام لفافة تغلیف فقاعیة

الوز لتحمل  مناسب  بشكل  مقوى  صندوق  باستخدام  یوصى  بالسطح.  ضرر  أي  حدوث  لتجنب  الفني مشابھة  بالدعم  اتصل    ن. 
energy.com-connectortechnicalsupport.gb@siemens   .لمناقشة تفاصیل الصنادیق النموذجیة

mailto:connectortechnicalsupport.gb@siemens.comt
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تشغیل المنتج 6

توصیل الكھرباء لزوج المزاوجة الرطب 6.1

خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة. خطر! 

  .یجب عدم فصل مزاوجة الموصالت أثناء التشغیل
 احرص على إتاحة الوقت الكافي للنظام للسماح بتفریغ أي جھد كھربائي متبقي قبل فصل مزاوجة الموصالت
 یجب مزاوجة الموصالت تماًما قبل توصیل الكھرباء
 إال إذا تم مزاوجتھا مع قابس   یجب عدم توصیل الكھرباء للمقابس

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

  .یجب عدم فصل مزاوجة الموصالت أثناء التشغیل
 احرص على إتاحة الوقت الكافي للنظام للسماح بتفریغ أي جھد كھربائي متبقي قبل فصل مزاوجة الموصالت
 یجب مزاوجة الموصالت تماًما قبل توصیل الكھرباء
 توصیل الكھرباء للمقابس إال إذا تم مزاوجتھا مع قابس یجب عدم

دمج موصالت   توصیل    SpecTRON 8یجب  النظام والتوصیالت قبل  حالة  التحقق المناسب من  وإدارتھا كجزء من نظام الجھد العالي المصمم جیدًا مع 
الكھرباء.  

یحتوي على   العالي لنظام كھربائي  الجھد  اختبار  إجراء  استخدامھا    Siemens Energy، توفر شركة  SpecTRON 8عند  یمكن  معدات اختبار مناسبة 
لطرفي اآلمن لموصالت المزاوجة الرطبة وموصالت المزاوجة الجافة. یجب التحقق من عالمة تمییز المنتج على معدات االختبار للتأكد من  إلتاحة التوصیل ا

أنھا مقررة بشكل مناسب. 

النشر  6.2

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

 الحد األقصى لمعدل نشر موصالتSpecTRON 8  بار/دقیقة.   20ھو

البیانات الخاصة بالمشروع ونطاق رسومات اإلمداد للتعرف على مواصفات األداء وتعلیمات النشر التفصیلیة.    ارجع إلى نشرات

االسترجاع 6.3

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

 الحد األقصى لمعدل استرجاع موصالتSpecTRON 8  بار/دقیقة.   20ھو

أضرار مادیة بالمنتجخطر اإلصابة الجسدیة الخطیرة أو الوفاة وحدوث  خطر! 

  إمكانیة احتجاز الضغط الھیدروستاتیكي داخل الخراطیم واألطراف األمامیة للموصل وأحجام التعویض. یزداد ھذا الخطر بشكل
ملحوظ إذا كان ھناك نمو كبیر للكائنات البحریة أو التراكمات الجیریة.  

اع، یجب ارتداء المعدات الواقیة المناسبة (القفازات والنظارات  عند تنظیف القنطرات والموصالت أو التعامل معھا بعد االسترج
الواقیة) حتى تزول جمیع منافذ الفیضان والتعویض. 

تنبیھ. خطر التآكل من جراء المالمسات الكھربائیة. 

  بعد االسترجاع قم بمزاوجة المقبس بقابس وھمي كامل، أو في حالة استخدام غطاء واق أسیتال، تأكد من جفاف السن والغطاء تماًما
) 8.1(انظر القسم 

  إذا تم التخزین في ظروف رطوبة عالیة أو میاه مالحة، على سبیل المثال على سطح سفینة أو مخزن بضائع السفینة أو بالقرب من
رصیف المیناء، فینبغي استخدام الموصالت الوھمیة الكاملة.  
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إدارة الخرطوم وتوجیھھ 6.4

إرشادات عامة (الجانب العلوي وتحت سطح البحر) 6.4.1

تحت أي ظرف من الظروف (الجانب العلوي أو تحت سطح البحر). یجب توخي الحذر عند   MBRبطریقة تتجنب االنثناء خارج نطاق یجب توجیھ الخرطوم 
الخاص بھ.   MBRتصمیم ترتیبات التركیب للخرطوم وموصالت القاعدة المتوافقة لضمان االلتزام بعدم انثناء الخرطوم خارج نطاق 

الخاص بھ أو تعریضھ لالنثناء. وینطبق ھذا األمر على   MBRیجب بذل الجھود لتجنب تطبیق شد مفرط للخرطوم، والذي قد یدفع الخرطوم إلى إلغاء نطاق  
الخاص    4ى القسم  وجھ الخصوص عندما یكون الخرطوم في الجانب العلوي، نظًرا ألن وزن الخرطوم في الھواء یكون أكبر بكثیر من وزنھ في الماء (ارجع إل 

بقیم وزن الخرطوم المحددة). 

الخرطوم موجًھا رأسًیا في الھواء،   متر. عندما یكون  2عندما یكون الجانب العلوي (في الھواء)، یكون الحد األقصى لطول الخرطوم األفقي غیر المدعوم ھو 
للحصول على   6.4.2. (انظر القسم  AquaTRONو   Gorillaأمتار. تنطبق ھذه القیم على كل من خرطوم    5یكون الحد األقصى للطول غیر المدعوم ھو  

معلومات حول التعامل تحت سطح البحر مع الضفائر الُمعلقة.)  

خرطوم غیر  إذا كانت موصالت المزاوجة الرطبة موجھة رأسًیا مع قابس فوق المقبس، فسیكون ھناك تغییر مفاجئ في اتجاه خرطوم القابس إذا كان ھذا ال
بأال یتجاوز االرتفاع من قاعدة الھیكل إلى المقبس   Siemens Energy، توصي شركة MBRاق مدعوم. في ھذه الحالة، لمنع وزن الخرطوم من تجاوز نط

أمتار.   3قیمة 

   

(یمیًنا) بحد أدنى لنصف قطر االنثناء  Gorilla(یساًرا) و  AquaTRONخراطیم  -  18الشكل 

  MBR(تجاھل نطاق  سیتمتع الخرطوم ببعض المقاومة الطبیعیة لالنثناء/االلتواء، ومع ذلك، فإن استخدام قوة النتوء بفعل التوجیھ الحاد حول زاویة الھیكل  
الموصلة أو التوصیالت    للخرطوم) أو تطبیق القوة بفعل وزن الخرطوم غیر المدعوم (بما یتجاوز نطاق السماح المقرر) قد یتسبب في إلحاق ضرر باألطراف 

الطرفیة، ویجب بذل الجھود لتجنب ذلك أثناء جمیع التطبیقات في الجانب العلوي أو في الماء.  

        

(األصفر) منثني بشكل غیر صحیح  Gorilla(البرتقالي) وخرطوم    AquaTRONخرطوم  -19الشكل 

للخرطوم عند التمریر فوق األسطح الزاویة الحادة (من خالل الھیاكل أو   MBRخدام "حوامل" لتجنب تجاوز نطاق  باست Siemens Energyتوصي شركة 
حولھا). یمكن أیًضا استخدام ھذه الحوامل لدعم خرطوم معلق بشكل حر لمسافة أطول من الحدود المذكورة أعاله.  

و موضح أدناه) أو وفًقا لتصمیم العمیل المحدد، ویتم تثبیتھ على ھیكل العمیل حسب االقتضاء.  یمكن إنتاج الحوامل وفًقا لتصمیم سیمنز الموصى بھ (كما ھ
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تصامیم الحوامل الموصى بھا 

حامل اللوحة  –  20الشكل 

’ Uالحامل حرف ‘ –  21الشكل 

’ Lالحامل حرف ‘  –  22الشكل 

كما الحد األدنى O / Dخرطوم  كما ھو مطلوب

كحد أدنى MBRنطاق 

كما ھو مطلوب

كما ھو مطلوب

ب
طلو

و م
 ھ
كما

كما ھو مطلوب

كحد أدنى MRBنطاق 

كما الحد األدنى O / Dخرطوم 

كما ھو مطلوب

ب
طلو

و م
 ھ
كما

كما ھو مطلوب

كحد أدنى MRBنطاق 

كما الحد األدنى O / Dخرطوم 
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’  Uالحامل حرف ‘ -  23الشكل 

للجانب العلوي)   SITحامل مثبت بشكل مؤقت (على سبیل المثال الختبار التركیب في الموقع   -  24الشكل 

أحزمة الربط أو  
مشابك التثبیت 
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’  Lالحامل حرف ‘  -  25الشكل 

عن طریق استخدام معدات    ، یمكن إنشاء أرضیة مرفوعة بشكل مؤقتSITإذا كانت ھناك حاجة إلى دعم الخرطوم بشكل مؤقت أثناء اختبار التركیب في الموقع  
أدناه للتعرف على مثال لمثل ھذه   26الشكل مثل السقاالت والرافعات المقصیة والساللم وما إلى ذلك أو بدًال من ذلك منصة ُمصنَّعة مع حامل مثبت بھا. انظر  

المنصة.  

منصة ُمصنَّعة مع حامل یستخدم لدعم الخرطوم –  26الشكل 
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المناورة تحت سطح البحر للضفائر "الُمعلقة" 6.4.2

-

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.-

 الحد األقصى لطول الخرطوم غیر المدعوم في الماء للضفائر الُمعلقةSpecTRON 8  متًرا   30یبلغ

متًرا أي أدوات مساعدة للطفو للنشر تحت سطح البحر.    30الممتدة على عمق أقل من أو یساوي  SpecTRON 8ال تتطلب الضفائر الُمعلقة 

) لكل متر  4كجم (انظر القسم    1,45متًرا وسائل مساعدة للطفو مناسبة لدعم    30الممتدة على عمق أكبر من    SpecTRON 8تتطلب الضفائر الُمعلقة  
متًرا من وزن   20متًرا أدوات مساعدة للطفو لتغطیة    50بطول    EFLمتًرا. على سبیل المثال، یتطلب سلك كھربائي معلق  30د على  بالنسبة للطول الزائ

كجم).   29=   1.45*  20كجم (  29الخرطوم اإلضافي الذي یبلغ 

ى الوصلة الطرفیة بكل طرف من طرفي القنطرة بأكثر  یجب أن تكون األدوات المساعدة للطفو ھذه على مسافات تباعد متساویة لضمان عدم التحمیل عل
متًرا من القنطرة. یجب تثبیت األدوات المساعدة للطفو على القنطرة بواسطة حبل رفع مرن.  30من 

الموصالت المركبة بشكل متوافق  6.4.3

یقید توافق الموصل أو ینقل الضغوط إلى الخرطوم والكابل. عندما  ینبغي إیالء االنتباه الفائق لوضع مشبك التثبیت األول على موصل بقاعدة متوافقة حتى ال  
الشكل  " أو ما شابھ كما ھو موضح في Sیكون التثبیت بمشابك التثبیت مطلوًبا على موصالت مركبة بشكل متوافق، ُیوصى باستخدام وضعیة من النوع "

الستیعاب الحركة المحتملة للموصل.   27

التثبیت المحتمل بمشابك التثبیت للخرطوم على الموصل المتوافق  –  27الشكل 

MUTUإدارة الكابالت 6.5

موصل مركب بشكل متوافق
 Stauffمشبك تثبیت 

أو ما شابھ ذلك
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مم. إذا كان من الضروري بعد اكتمال التوصیل الطرفي    200لمسافة بحد أدنى    MUTUیجب أن تمتد كابالت الطاقة الُسریة مباشرة من جلب حشو كابالت  
MUTU  بالت داخل جلب حشو  نقل كابالت الطاقة الُسریة أو ثنیھا، فیجب استخدام الموجھات الدلیلیة أو مشابك التثبیت لمنع حركة الكاMUTU  وھذا .

.  MUTUأمر ضروري لمنع حدوث مشكالت في نظام إحكام غلق كابالت 

في مجموعة التوصیل    MUTUنفسھ بعد إكمال التوصیل الطرفي للكابالت وتركیب    MUTUتنطبق ھذه الحاجة إلى مشبك التثبیت أیًضا إذا كان یجب نقل  
الطرفي الُسریة.  

MUTUالمطلوب للكابل المستقیم وموضع مشبك تثبیت  الطول -28الشكل 

ROVالمناور 6.6

.ISO 13628أو بمقبض ذیل سمكة  ISO 13628مزودة إما بمقبض قضیبي حرف تي   SpecTRON 8موصالت 

المقبض القضیبي حرف تي 6.6.1

  ROVفك المناور    -29الشكل  متوازي الفك على نحو مماثل لما ھو موضح في    ROVیجب التعامل مع موصالت مقبض القضیب حرف تي باستخدام المناور  
. الموصى بھ لمقبض القضیب 

  

الموصى بھ لمقبض القضیب حرف تي  ROVفك المناور   -29الشكل 

ولیس بواسطة العمود. إذا تم تثبیت القضیب    30الشكل  یجب إمساك القضیب حرف تي بواسطة العارضة العرضیة للقضیب حرف تي كما ھو موضح في  
حرف تي بشكل غیر صحیح، فسیكون ھناك خطر من عدم تعشیق آلیة اإلغالق الخاصة بالموصل بشكل صحیح. 
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(بدون أو مع آلیة القفل)  ROVالتعامل مع الموصل   -30الشكل 

مقبض ذیل السمكة 6.6.2

  ROVفك مناور    - 31الشكل  ثالثي األصابع على نحو مماثل لما ھو موضح في    ROVمع موصالت مقبض ذیل السمكة باستخدام فك مناور  یجب التعامل  
. 32ROVالتعامل مع الموصل   -الشكل كما ھو موضح في  ROVفي فك . یجب إمساك المقبض الموصى بھ لمقبض ذیل

الموصى بھ لمقبض ذیل السمكة  ROVفك مناور  -31الشكل 

32ROVالتعامل مع الموصل   -الشكل 
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تحت سطح البحر  ROVتوصیل زوج المزاوجة الرطبة 6.7

فحوصات ما قبل المزاوجة 6.7.1

تصمیم الموصالت للتعاطي مع تراكمات الرمل والطمي. ، ولكن ینبغي إزا المقبس بحًثا عن أي شوائب. وقد تم    لة قطعقبل المزاوجة، یجب فحص واقیة 
  الشوائب الكبیرة. 

دون آلیة قفل إضافیة 6.7.2

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

  أي معدات مزاوجة ُتستخدم لغرض مزاوجة أزواج موصالتSpecTRON 8    یجب أن تكون مصممة وفًقا لإلرشادات المعنیة
لتجنب إلحاق ضرر بزوج الموصل.  Siemens Subseaباختالل المحاذاة والواجھة التي توفرھا شركة 

  ال تسحب من مقبضROV    للتحقق من مزاوجة الموصل بشكل صحیح، حیث سیؤدي ذلك إلى فصل آلیة اإلغالق الداخلیة وفصل
مزاوجة الموصل. 

  مقبض فقط على    ROVال تقم أبدًا بالسحب من  بآلیة القفل. (ینطبق  إلحاق الضرر  آلیة القفل أوًال، فقد یؤدي ذلك إلى  دون فصل 
الموصالت المزودة بآلیة قفل إضافیة) 

خطر اإلصابة من جراء احتجاز األطراف في أدوات المزاوجة تحذیر. 

  یجب أن تتوافق أي عملیة مزاوجة ُتستخدم لمزاوجة أزواج موصالتSpecTRON 8   .مع المعاییر واللوائح المعمول بھا للماكینات

وفالنشة  م الموصل  سیتم محاذاة الموصالت ذاتًیا أثناء المزاوجة؛ ومع ذلك یجب محاذاة الموصالت بشكل تقریبي باستخدام عالمات المحاذاة الموجودة أعلى جس
المحاذاة/واقیة المقبس قبل المزاوجة. 

مؤشرات المحاذاة المرئیة على القابس والمقبس (الموصالت المطلیة)  -  33الشكل 

مؤشرات المحاذاة

الخابور الدلیلي الفعلي/مجرى الخابور الدلیلي
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مجرى الخابور الدلیلي للمحاذاة الفعلیة بالنسبة للمؤشر المرئي (الموصالت غیر المطلیة)  -  34الشكل 

تراب النھائي  تم دمج جزء التوافق في مقبض الموصل، وقاعدة المقبس. تستوعب ھذه المرونة اختالل المحاذاة وتسمح بإجراء عملیات ضبط دقیقة أثناء االق
قبل تعاشق الموصل. 

، یجب أن یقبض الموجھ على  ROVط المزاوجة أقرب ما یمكن إلى حركة سلسة واحدة، أي یتعین تجنب "الضخ". باستخدام فك مناور  یجب أن یكون شو
.32ROVالتعامل مع الموصل  - الشكل أو    30الشكل كما ھو موضح في  ROVمقبض 

  - 37الشكل  وضح في  یتم تفعیل آلیة اإلغالق الداخلیة عن طریق دفع الموصالت مًعا حتى تكون فالنشات القابس والمقبس في الوضع الرئیسي تماًما، كما ھو م
. فحص

الفك وُینفِّذ عملیة دفع نھائیة قبل السحب من القضیب حرف تي بینما الفك مفتوح بالكامل كما ھو موضح    ROVلضمان التعاشق الصحیح، یجب أن یفتح موجھ  
بعیدًا عن الموصل.   ROV. وھذا یضمن عدم فصل آلیة اإلغالق الداخلیة عن طریق الخطأ، حینما یتم سحب 35الشكل في 

الدفع النھائي بینما الفك مفتوح  -  35الشكل 

مع آلیة قفل إضافیة 6.7.3

  ). 6.7.2القیاسي بدون آلیة القفل (ارجع إلى القسم    ROVیتطابق اإلجراء الخاص بمزاوجة موصل مزود بآلیة قفل مع إجراء موصل  

  .ROVتتعشق آلیة القفل تلقائًیا أثناء المزاوجة وال تتطلب أي إجراء إضافي من موجھ 

مؤشرات المحاذاة

مؤشرات المحاذاة

الخابور الدلیلي الفعلي/مجرى الخابور 
الدلیلي
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مؤشرات المحاذاة (الموصالت المزودة بآلیة القفل)  -  36الشكل 

فحوصات ما بعد المزاوجة 6.7.4

جمیع الموصالت 
كون الكتف  في وضع االرتخاء، قد تكون ھناك فجوة صغیرة بین االثنین (بفعل الزنبركات الموجودة في القابس والتي تضغط على سنون المقبس). یجب أن ی 

الموجود على القابس ملتصًقا أیًضا بواقیة المقبس.  

ملحوظة: فجوة صغیرة بین الفالنشات) مزاوجة بالكامل. ( - فحص المزاوجة  -37الشكل 

على الفیدیو واالحتفاظ    ROVبتسجیل جمیع عملیات مزاوجة    Siemens Energyوفًقا لما تنص علیھ أفضل ممارسات المجال الصناعي، توصي شركة  
بھا للرجوع إلیھا في المستقبل. 
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مع آلیة قفل إضافیة 

آلیة القفل معشقة.  - فحص المزاوجة  -38الشكل 

. إذا أظھر فحص ما بعد المزاوجة أن آلیة القفل غیر معشقة  38الشكل یجب تأكید التعاشق الصحیح آللیة القفل من خالل الفحص البصري كما ھو موضح في 
. 6.7ثم إعادة المزاوجة كما ھو موضح بالتفصیل في القسم  6.8بشكل صحیح، فیجب فصل مزاوجة القابس من خالل اتباع اإلجراء الموضح في القسم 
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تحت سطح البحر  ROVفصل زوج المزاوجة الرطبة 6.8

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

  أي معدات مزاوجة ُتستخدم لغرض مزاوجة أزواج موصالتSpecTRON 8    یجب أن تكون مصممة وفًقا لإلرشادات المعنیة
لتجنب إلحاق ضرر بزوج الموصل.  Siemens Energy Subseaباختالل المحاذاة والواجھة التي توفرھا شركة 

  إذا تم تثبیت المقبضROV    بشكل غیر صحیح، فسیكون ھناك خطر من عدم فصل آلیة اإلغالق الداخلیة الخاصة بالموصل بشكل
صحیح. 

 ال تسحب أبدًا من جلبة الحشو أو الخرطوم لفصل مزاوجة الموصل

دون آلیة قفل إضافیة 6.8.1

 أمسك مقبضROV   (المقبض حرف تي أو ذیل السمكة) بشكل صحیح مع فكROV ) 32التعامل مع الموصل  - الشكل أو    30الشكلROV  .(
 یتم القیام بفصل المزاوجة عن طریق السحب من المقبضROV  .في اتجاه مستقیم، وبالقدر الكافي لتحریر آلیة اإلغالق الداخلیة  

مع آلیة قفل إضافیة 6.8.2

 قبل فصل مزاوجة الموصل، یجب أن یقوم موجھROV  .أوًال بتحریر آلیة القفل
تحریر آلیة القفل من خالل دفع دواسة التحریر لألمام باستخدام طرف فك مناور  یتمROV  39الشكل كما ھو موضح في .
 39الشكل تنفصل األقفال من سنون المقبس عندما یتم دفع الدواسة لألمام بشكل كامل كما ھو موضح في .
حب فك بعد تنفیذ ھذا اإلجراء بشكل صحیح، ستبقى دواسة التحریر في الوضع األمامي بعد سROV .
 األقفال الموجودة في الوضع المفصول.   39الشكل یبین العرض التفصیلي في
 لفصل مزاوجة الموصل، أمسك مقبضROV   (المقبض حرف تي أو ذیل السمكة) بشكل صحیح مع فكROV  ) التعامل مع   - الشكل أو  30الشكل

).  32ROVالموصل 
  یتم القیام بفصل المزاوجة عن طریق السحب من المقبضROV   .بالقدر الكافي لتحریر آلیة اإلغالق الداخلیة. ال تسحب من جلبة الحشو أو الخرطوم  
  عند فصل مزاوجة الموصل، ستعود دواسة التحریر تلقائًیا إلى الوضع االفتراضي. ال یلزم اتخاذ إجراء من موجھROV .
  ،یتم إعادة ضبط آلیة القفل تلقائًیا ویمكن إعادة المزاوجة على الفور إذا لزم األمر. ال یلزم اتخاذ إجراء من موجھ  عند فصل المزاوجةROV    قبل

  إعادة المزاوجة.
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آلیة القفل مفصولة  –  39الشكل 

دواسة التحریر

ROVالمقبض 
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یدویا/بالجانب العلوي  ROVتوصیل زوج المزاوجة الرطبة 6.9

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

  أي معدات مزاوجة ُتستخدم لغرض مزاوجة أزواج موصالتSpecTRON 8    یجب أن تكون مصممة وفًقا لإلرشادات المعنیة
لتجنب إلحاق ضرر بزوج الموصل.  Siemens Energy Subseaباختالل المحاذاة والواجھة التي توفرھا شركة 

  ال تسحب من مقبضROV    للتحقق من مزاوجة الموصل بشكل صحیح، حیث سیؤدي ذلك إلى فصل آلیة اإلغالق الداخلیة وفصل
مزاوجة الموصل. 

 ال تقم أبدًا بالسحب من مقبضROV   دون فصل آلیة القفل أوًال، فقد یؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بآلیة القفل (ینطبق ذلك فقط على
الموصالت المزودة بآلیة قفل إضافیة). 

خطر اإلصابة من جراء احتجاز األطراف في أدوات المزاوجة تحذیر. 

 مزاوجة أزواج موصالت  یجب أن تتوافق أي عملیة مزاوجة ُتستخدم لSpecTRON 8   .مع المعاییر واللوائح المعمول بھا للماكینات

فحوصات ما قبل المزاوجة 6.9.1

قبل البدء في مزاوجة زوج الموصل، یفترض تحقق ما یلي: 

 تم تركیب موصل المقبس على لوحة التركیب المتصلة بھ
  .یوجد الموصل القابسي في المنطقة القریبة
  یجب أن تكون قضبان المسك أو الواجھات األخرى موجودة على ھیكل تركیب المقبس. ویجب أن یتم توفیر ھذه األشیاء للغواص، وأن تسمح لھ

بمعالجة الموصل على نطاق مربع مع وجود الموصل على مستوى ارتفاع الصدر. 

دون آلیة قفل إضافیة 6.9.2

لتفصیل  إزالة الغطاء الواقي من الموصل القابسي، أو إذا كان الموصل القابسي متزاوًجا مع مقبس إیقاف/مقبس وھمي، فقم بإزالتھ كما ھو موضح باقم ب
في إجراء فصل المزاوجة الیدوي أدناه. 

فصل أدناه. في حالة مزاوجة موصل قابس وھمي بالمقبس، قم بإزالتھ باستخدام إجراء فصل المزاوجة الیدوي الم

ء (في الماء)  افحص سنون وواقیة المقبس، وتأكد من أنھا نظیفة وخالیة من أي شوائب وخالفھ. وفي حالة وجود أي شوائب، قم بإزالتھا باستخدام نفاثة ما
أو من خالل المسح (في الھواء).  

جود على طرف القابس في فتحة واقیة المقبس باستخدام مؤشرات  أدخل طرف الموصل القابسي في واقیة المقبس، وضع في البدایة الخابور الدلیلي المو
. یجب مراعاة أن الخابور الدلیلي الفعلي/مجرى الخابور الدلیلي موجودان على الجانب السفلي  34الشكل  و    33الشكل  المحاذاة، كما ھو موضح في  

للموصالت. 

  أن یكون الموصل على مستوى ارتفاع  یجب أن یتخذ المشغل اآلن وضعیة مریحة، في نطاق مربع، وأن یكون جاھزا للمزاوجة الكاملة للموصالت. یجب
رى  الصدر، مع وجود قضبان المسك أو الواجھات األخرى المتوفرة على ھیكل التركیب في متناول الید. في ظل استخدام قضبان المسك أو وسائل أخ

مقبض   مسك  طریق  عن  الموصل  مزاوجة  المشغل  على  یجب  بالھیكل)،  مربوطة  تكون  بھا (أي  نفسھ  المشغل    المزاوجة 40  - الشكل  (  ROVلیدعم 
  750كجم ثقلي ( 76.5) واستخدام شوط مفرد سلس لدفع الموصل القابسي حتى یلتصق بالمقبس. ستحتاج إلى قوة قصوى تبلغ  ROVباستخدام مقبض  

لمزاوجة الموصالت. تأكد أن شوط المزاوجة مستو، وأنھ یمكن للمشغل إكمال الشوط في حركة واحدة متسقة وسلسة. تأكد من عدم حدوث ارتداد    نیوتن)
أو فشل في التثبیت في الوضع الرئیسي. 

لة بنابض، مما یمنع فصل مزاوجة الموصالت.  عند توقف طرف الموصل القابسي عن االتكاء على المقبس، یقوم ھذا بتفعیل آلیة اإلغالق الداخلیة المحم
إلى إیقاف فعالیة ھذا المزالج، ومن ثم سیتم فصل مزاوجة الموصل.   ROVیؤدي السحب من مقبض 
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ROVالمزاوجة باستخدام مقبض  40 -الشكل 

  بالقسم اإلمساك  القابسي برفق من خالل  للتأكد من مزاوجة الموصالت تماًما وأن القابس مثبت في الوضع الرئیسي بشكل صحیح، اسحب الموصل 
. إذا كانت الموصالت قد تم تثبیتھا ومزاوجتھا  -41الشكل  الزاوي ألسفل من جلبة حشو القابس بالقرب من النھایة الطرفیة للخرطوم، كما ھو موضح في  

بشكل صحیح، فیجب أال تكون ھناك أي حركة محوریة في الموصل القابسي. وكفحص بصري، ینبغي أن یلتصق الكتف الموجود على القابس على  
ابض الموجودة في القابس والتي تضغط على  واقیة المقبس. ومع ذلك في وضع االرتخاء، قد تكون ھناك فجوة صغیرة بین المقبس والموصل (بفعل النو

. فحص - 37الشكل سنون المقبس)، كما ھو موضح في 

التحقق من مزاوجة الموصالت   -41الشكل 
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مع آلیة قفل إضافیة 6.9.3

ابق اإلجراء الخاص بمزاوجة موصل مزود بآلیة قفل مع إجراء موصل یتطROV  6.9.2القیاسي بدون آلیة القفل (ارجع إلى القسم .(  

.تتعشق آلیة القفل تلقائًیا أثناء المزاوجة وال تتطلب أي إجراء إضافي من المشغل

فحوصات ما بعد المزاوجة: 6.9.4

) 38الشكل یجب تحدید التعاشق الصحیح آللیة القفل من خالل الفحص البصري.(

) فیجب فصل مزاوجة القابس من خالل  38الشكل  إذا أظھرت فحوصات ما بعد المزاوجة أن آلیة القفل غیر معشقة بشكل صحیح ،(
6.9جراء الموضح في القسم ثم إعادة المزاوجة من خالل اتباع اإل 6.10اتباع اإلجراء الموضح في القسم 

.ینبغي أن یلتصق الكتف الموجود على القابس على واقیة المقبس  

  كتأكید إضافي من مزاوجة الموصالت تماًما وأن القابس مثبت في الوضع الرئیسي بشكل صحیح، اسحب الموصل القابسي برفق من
الشكل  خالل اإلمساك بالقسم الزاوي الموجھ ألسفل من جلبة حشو القابس بالقرب من النھایة الطرفیة للخرطوم، كما ھو موضح في  

  إذا كانت الموصالت قد تم تثبیتھا ومزاوجتھا بشكل صحیح، فیجب أال تكون ھناك أي حركة محوریة في الموصل القابسي.  .-41

یدویا/بالجانب العلوي  ROVفصل زوج المزاوجة الرطبة 6.10

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

  أي معدات مزاوجة ُتستخدم لغرض مزاوجة أزواج موصالتSpecTRON 8    یجب أن تكون مصممة وفًقا لإلرشادات المعنیة
لتجنب إلحاق ضرر بزوج الموصل.  Siemens Subseaباختالل المحاذاة والواجھة التي توفرھا شركة 

  إذا تم تثبیت المقبضROV  ناك خطر من عدم فصل آلیة اإلغالق الداخلیة الخاصة بالموصل بشكل  بشكل غیر صحیح، فسیكون ھ
صحیح. 

 ال تسحب أبدًا من جلبة الحشو أو الخرطوم لفصل مزاوجة الموصل

خطر اإلصابة من جراء احتجاز األطراف في أدوات المزاوجة تحذیر. 

  یجب أن تتوافق أي عملیة مزاوجة ُتستخدم لمزاوجة أزواج موصالتSpecTRON 8   .مع المعاییر واللوائح المعمول بھا للماكینات

دون آلیة قفل إضافیة 6.10.1

قبل البدء في فصل مزاوجة زوج الموصل، یفترض أن یكون موصل المقبس مركًبا في ھیكلھ المتصل بھ، وأن یتم مزاوجة موصل قابس بھ. 

 ر. من  یجب أن یقوم المشغل بتدعیم نفسھ باستخدام قضبان المسك أو الواجھات األخرى المتوفرة، وأن یتأكد من أن الموصل على مستوى ارتفاع الصد
)، یمكن فصل مزاوجة الموصل من المقبس باستخدام حركة سحب سلسة واحدة على طول  17الشكل  (كما ھو موضح في    ROVخالل مسك مقبض  

مقبض   الموصالت. یؤدي سحب  الداخلیة. یلزم وجود قوة    ROVمحور  اإلغالق  نیوتن) لفصل مزاوجة    392كجم ثقلي (  40تلقائًیا إلى تحریر آلیة 
الموصالت. 

اًما عن الموصل المقبسي، یمكن عند االقتضاء مزاوجة الموصل بمقبس اإلیقاف، باستخدام الخطوات الموضحة في  بمجرد فصل الموصل القابسي تم
.  6.9إجراء المزاوجة الواردة في القسم 

 6.9ینبغي أیًضا مزاوجة القابس الوھمي مع المقبس المتبقي، مرة أخرى باستخدام إجراء المزاوجة الوارد في القسم .

مع آلیة قفل إضافیة 6.10.2

ًال تحریر آلیة القفل. قبل فصل مزاوجة الموصل، یجب على المشغل أو

 .یتم تحریر آلیة القفل عن طریق دفع دواسة التحریر بالكامل لألمام  

) .39الشكل تنفصل األقفال من سنون المقبس عند دفع الدواسة بالكامل لألمام(

 .بعد تنفیذ ھذا اإلجراء بشكل صحیح، ستبقى دواسة التحریر في الوضع األمامي بعد رفع ید المشغل  
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 ر. من  یجب أن یقوم المشغل بتدعیم نفسھ باستخدام قضبان المسك أو الواجھات األخرى المتوفرة، وأن یتأكد من أن الموصل على مستوى ارتفاع الصد
)، یمكن فصل مزاوجة الموصل من المقبس باستخدام حركة  ROVباستخدام مقبض    المزاوجة 40  - الشكل  في    (كما ھو موضح   ROVخالل مسك مقبض  

سحب سلسة واحدة على طول محور الموصالت.  

 یؤدي سحب مقبضROV  زاوجة الموصالت. نیوتن) لفصل م  392كجم ثقلي (  40تلقائًیا إلى تحریر آلیة اإلغالق الداخلیة. یلزم وجود قوة

 إلى الوضع    بمجرد فصل مزاوجة الموصل، ستتم إعادة ضبط آلیة القفل تلقائًیا ویمكن إعادة مزاوجة الموصل على الفور. ستعود دواسة التحریر تلقائًیا
االفتراضي. ویمكن تأكید ذلك من خالل الفحص البصري السریع 

 بمجرد فصل الموصل القابسي تماًما عن الموصل المقبسي، یمكن عند االقتضاء مزاوجة الموصل بمقبس اإلیقاف، باستخدام الخطوات الموضحة في  
  . 6.9إجراء المزاوجة الواردة في القسم 

 6.9ینبغي أیًضا مزاوجة القابس الوھمي مع المقبس المتبقي، مرة أخرى باستخدام إجراء المزاوجة الوارد في القسم .

موصالت االختبار  6.11

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

  .یجب دائًما استخدام موصل االختبار المناسب إلجراء توصیل كھربائي أثناء االختبار
  ،ویجب عدم استخدام أي جسم غریب (مثًال مفك أو مسبار اختبار أو مشبك تمساح) كوصلة اختبار تحت أي ظرف من الظروف

ل ھذه اإلجراءات سوف تبطل ضمان المنتج. ألن ذلك یمكن أن یضر بعناصر اإلحكام والعزل. مث

خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة. خطر! 

  .یجب دائًما استخدام موصل االختبار المناسب إلجراء توصیل كھربائي أثناء االختبار
  الظروف  یجب عدم استخدام أي جسم غریب (مثًال مفك أو مسبار اختبار أو مشبك تمساح) كوصلة اختبار تحت أي ظرف من
 یجب عدم توصیل الكھرباء للمقابس إال إذا تم مزاوجتھا مع قابس

خطر اإلصابة من جراء احتجاز األطراف في أدوات المزاوجة تحذیر. 

مع المعاییر واللوائح المعمول بھا للماكینات.  SpecTRON 8یجب أن تتوافق أي عملیة مزاوجة ُتستخدم لمزاوجة أزواج موصالت 

كما ھو    SpecTRON 8كھربائًیا من خالل استخدام الضفائر المذیلة بموصل اختبار بالجانب العلوي لمقبس وقابس    SpecTRON 8یمكن اختبار موصالت  
. ضفیرة االختبارنقاط توصیل   -42الشكلموضح أدناه في  

للتوصیل بمصدر أرضي. یجب النظر في إدارة    off M4-3للتوصیل بمصدر الجھد العالي وعروات    off M10-3یتم توصیل ضفائر الموصل ھذه بعروات  
ر مسافة معقولة ممكنة لضمان عدم حدوث تفریغ سطحي للعزل بین النوى  الكابالت لضمان الحفاظ على فصل توصیالت الجھد العالي ووصالت األرضي بأكب

المختلفة واألرضي. 

باء الساكنة، منادیل  یجب إجراء التنظیف باستخدام "المنادیل اآلمنة" فقط. "المنادیل اآلمنة" متوفرة على اإلنترنت وتكون خالیة من الوبر، غیر مولدة للكھر
بشأن إزالة تراكمات الكائنات البحریة والرواسب   8.2خصصة لإللكترونیات. یجب مراعاة اإلرشادات الواردة في القسم تحتوي على كحول األیزوبروبیل وم

الكلسیة. 

ضفیرة االختبار المُذیَّلة نقاط توصیل   - 42الشكل

) M4وصلة أرضیّة ثالثیة األطراف (ساق توصیل 

) M10ثالثیة األطراف (ساق توصیل  HVوصالت 
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مؤشرات المحاذاة (موصالت اختبار الجانب العلوي)  -  43الشكل 

ROVزوج مزاوجة رطبة 6.11.1

كما ھو موضح في األقسام السابقة، وبالتالي ال یلزم وجود معدات مزاوجة/احتجاز إضافیة. لیست ھناك   ROVیعتمد تصمیم ھذه الموصالت على آلیة مزاوجة 
، ومن ثم یمكن إزالتھا، قبل اتباع التعلیمات الواردة في القسم  ROVیل بموصالت المزاوجة الرطبة  حاجة إلى الطوق والمسمار عدیم الرأس والصوامیل للتوص

6.9 .

أحادي  ESPمعبر تمریر 6.11.2

مقابس االختبار 
مع الطوق والمسمار عدیم الرأس والصوامیل التي یمكن استخدامھا لتثبیت مقبس االختبار في مكانھ.  SpecTRON 8یتم توفیر مقابس االختبار 

مع الطوق والمسمار عدیم الرأس والصوامیل   SpecTRON 8مقبس االختبار  -  44الشكل 

للموصل تحت سطح البحر وسحبھ للداخل باستخدام مسمار حدیدي عدیم الرأس    SpecTRON 8لسحب الموصالت مًعا بأمان، یجب توفیر موصل اختبار  
لضمان عدم وجود احتمالیة "الرتداد" الموصل. 

مؤشرات المحاذاة 

الخابور الدلیلي الفعلي/مجرى الخابور الدلیلي 
میزات المزالج المعتمد  

ROVعلى 

مقبض مشغل  
یدویا
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قابس االختبار 
. ومن ثم ینبغي اتباع  ROVعلى میزات اإلغالق الالزمة لالتصال مع آلیة اإلغالق الخاصة بموصل    SpecTRON 8تشتمل مقابس حماة تعلیق األنابیب  

. 6.9التعلیمات الواردة في القسم 

مزدوج  ESPمعبر تمریر 6.11.3

مقبس االختبار 
المزدوج على قابس بغطاء شجري باستخدام نظام مزالج مدمج. یجب دفع مقبس االختبار على القابس، قبل تدویر ذراع المزالج   ESPتثبیت معبر تمریر یتم  

لتثبیت الموصلین مًعا. 

قابس االختبار 
Siemensعادًة فقط من ِقبل فرق التركیب في الموقع من  یتوفر قابس اختبار لالتصال بمقبس حمالة تعلیق األنابیب، على الرغم من أن ھذا الموصل ُیستخدم

Energy  لشركة الفني  االتصال بالدعم  Siemens Energy  -connectortechnicalsupport.gb@siemens. للمزید من المعلومات، یرجى 
.energy.com

mailto:connectortechnicalsupport.gb@siemens.comt
mailto:connectortechnicalsupport.gb@siemens.comt
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االختبار 6.12

خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة. خطر! 

  .یجب عدم فصل مزاوجة الموصالت أثناء التشغیل
 احرص على إتاحة الوقت الكافي للنظام للسماح بتفریغ أي جھد كھربائي متبقي قبل فصل مزاوجة الموصالت
 الكھرباء یجب مزاوجة الموصالت تماًما قبل توصیل
 یجب عدم توصیل الكھرباء للمقابس إال إذا تم مزاوجتھا مع قابس

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

  أي معدات مزاوجة ُتستخدم لغرض مزاوجة أزواج موصالتSpecTRON 8    یجب أن تكون مصممة وفًقا لإلرشادات المعنیة
لتجنب إلحاق ضرر بزوج الموصل.   Siemens Energyباختالل المحاذاة والواجھة التي توفرھا شركة 

  .یجب عدم فصل مزاوجة الموصالت أثناء التشغیل
 احرص على إتاحة الوقت الكافي للنظام للسماح بتفریغ أي جھد كھربائي متبقي قبل فصل مزاوجة الموصالت
 یجب مزاوجة الموصالت تماًما قبل توصیل الكھرباء
 تم مزاوجتھا مع قابس یجب عدم توصیل الكھرباء للمقابس إال إذا
 ال تقم بالتوصیل بسن مقبس غیر متزاوج ما لم تستخدم قابس اختبار

مستویات االختبار 6.12.1

بعد التركیب   SITكامل كجزء من عملیة التصنیع. كما تخضع وصالت العبور الختبار  FATلبرنامج  SpecTRON 8تخضع الموصالت ووصالت العبور 
على معدات العمالء (على سبیل المثال المحوالت والمحركات). من الممكن أیًضا للعمالء إجراء    Siemens Energy Subsea Connectorsمن شركة  

اختبارات إضافیة، وفًقا للقیود الموضحة أدناه. 

االختبارات الكھربائیة 6.12.2

 اختبارات مقاومة العزل
o ولت. ال یمكن إعطاء معیار قبول عام ألن النتیجة  كیلوف  5یمكن إخضاع الموصالت الختبارات األشعة تحت الحمراء بفولتیة تصل إلى

تعتمد على ترتیب االختبار وأطوال الكابالت/الضفائر والمعدات (على سبیل المثال المحرك، المحول) تحت االختبار. بالنسبة الختبارات  
ج اختبار قبول المصنع المفصلة في وثائق  التحقق على المعدات بعد التسلیم، یجب مقارنة النتائج التي تم الحصول علیھا في الموقع بنتائ

تصنیع المعدات. 
اختبارات مقاومة الخط

o  یمكن إخضاع الموصالت ووصالت العبور الختبارات مقاومة الخط إما عند قیمة تیار منخفضة أو قیمة التیار المقررة. یرجى الرجوع
قیمة التیار المقررة. ال یمكن إعطاء معیار قبول عام ألن النتیجة  إلى مواصفات الموصل أو المشروع قبل البدء في إجراء اختبار عند  

تعتمد على ترتیب االختبار وأطوال الكابالت/الضفائر والمعدات (على سبیل المثال المحرك، المحول) تحت االختبار. بالنسبة الختبارات  
في الموقع بنتائج اختبار قبول المصنع المفصلة في وثائق   التحقق على المعدات بعد التسلیم، یجب مقارنة النتائج التي تم الحصول علیھا 

تصنیع المعدات. 
 اختبار الجھد العالي

o  على الرغم من أنھ من الممكن إجراء اختبارات التیار المترددAC    أو التیار المستمرDC    عالیة الجھد للموصالت والقنطرات ووصالت
قبل بدء أي اختبار.  Siemens Energy Subsea Connectorsالعبور، یجب استشارة القسم الفني لشركة 

 اختبار التفریغ الجزئي للشحنة
o  یرجى الرجوع إلى القسم الفني لشركةSiemens Energy Subsea Connectors    قبل إجراء اختبار التفریغ الجزئي للشحنة

)PD .للضفائر والموصالت ووصالت العبور (

اختبارات الضغط/االختبارات الھیدروستاتیكیة 6.12.3

 االختبارات الھیدروستاتیكیة
o .یمكن إخضاع الموصالت لضغوط االختبار الھیدروستاتیكي على النحو المحدد من خالل نشرات بیانات الموصل والضفیرة

 (وصالت العبور) اختبار الضغط الفرقي
ات الموصل.  یمكن إخضاع وصالت العبور الختبار الضغط الفرقي كما ھو محدد في متطلبات المشروع أو نشرة بیان

 (وصالت العبور) اختبار الغاز
o  یمكن إخضاع وصالت العبور الختبار تسرب الھلیوم منخفض الضغط لعناصر اإلحكام البیئیة، ولكن یجب عدم اختبارھا باستخدام غاز

عالي الضغط. ال یمكن للمستخدم النھائي إجراء اختبار التسرب على الموصالت أو الضفائر. 
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الفحص البصري 6.12.4

التي تم اختبارھا. یجب أن یكون التركیز على المناطق الحرجة مثل سن    SpecTRONبعد أي اختبار تكامل لألنظمة، یجب إجراء فحص كامل لجمیع معدات 
المقبس، ومالمس الحاجز الواقي للمقبس والذي یجب أن یكون خالًیا من أي ضرر میكانیكي مثل الخدوش أو النقر. 

مغمورة جزئًیا أو كلًیا في الماء أو میاه البحر، فیجب أن تخضع لعملیة تنظیف كاملة   SpecTRONأن تكون معدات  SITب في الموقع إذا تطلب اختبار التركی 
زینھا أو إبقائھا على الھیكل لغرض النشر. سواء كان من المقرر أن یتم تخ 8.1موضحة في القسم 

مراجع سریعة 6.13

لومات أخرى.  ، الذي یوفر معلومات أساسیة للتحذیر والتنبیھ وتفاصیل االتصال من بین مع1.3لالطالع على مرجع سریع للمنتج، انظر القسم 

،  (S/N، والرقم التسلسلي ((P/Nباإلضافة إلى ما سبق، یتم سرد بعض التفاصیل أیًضا على ملصق المنتج وعالمة التمییز، مثل نوع النظام ورقم الجزء (
. 1.4و  1.3والقیم المقررة للكھرباء والضغط ودرجة الحرارة كما ھو موضح بالتفصیل في األقسام 

التخلص من المخلفات والمنتجات المستھلكة 6.14

تشریعات البیئیة  ُینصح باتباع طریقة آمنة للتخلص من أو إعادة تدویر المخلفات و/أو المنتج منتھي العمر االفتراضي بشكل صحیح، وذلك من خالل مراعاة ال
المعمول بھا في المنطقة أو على المستوى اإلقلیمي أو الوطني أو الدولي واالمتثال لھا حیثما ینطبق.  

ا مواد  مخلفات  عبر  إلعادة  المنتجات  سالمة  بمسؤول  اتصل  المصنعة،  الشركة  إلى  االفتراضي  العمر  منتھي  المنتج  و/أو  والتغلیف  لتعبئة 
.energy.com-subsea.connectors.productsafety.gb@siemens

mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@siemens-energy.com
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معلومات المستخدم 7

التشغیل العادي والمعیب/الخطیر 7.1

تصریف الزیت المرئي من الموصل 7.1.1

، من الطبیعي ترك طبقة من الزیت على سن المقبس بعد المزاوجة. قد یكون ھناك أیًضا بعض  SpecTRON 8أثناء التشغیل العادي لزوج المزاوجة الرطبة 
حجم التعویض داخل الموصل والتي قد تكون مرئیة أثناء االختبار الرطب األولي.  بقایا الزیت من المجموعة المتبقیة في

الداخلیة للموصل. قد یكون التسرب المستمر أو الثقیل للزیت من منافذ التعویض على جلبة الحشو والقابس أو من طرف القابس دلیًال على وجود ضرر باألجزاء  

حمایة سنون تالمس المقبس 7.1.2

ث ضرر مادي.  خطر حدو تنبیھ.

  ،یجب عدم تعریض سنون التالمس في موصل المقبس لمیاه البحر أثناء التشغیل تحت أي ظرف من الظروف. وإذا حدث ھذا الموقف
فسوف تتدھور جودة أسطح تالمس السنون بسرعة كبیرة بفعل التأثیر اإللكترولیتي. 

  من األضرار التي لحقت    خطر كبیر جدًاوإذا تم مزاوجة ھذه السنون المعطوبة في وقت الحق في ولیجة مقبسیة، فسیكون ھناك
بعناصر العزل واإلحكام داخل الموصل القابسي. 

طح البحر لحمایة مالمسات السنون في  إذا تعین ترك الموصالت دون مزاوجة في میاه البحر، فیجب استخدام الموصالت الوھمیة واألغطیة الواقیة تحت س
یوًما،    60موصالت المقابس. الحد األقصى للوقت التراكمي الذي یمكن أن تتعرض فیھ مالمسات السنون لمیاه البحر على مدار عمر الموصل بالكامل ھو  

یوًما.  28، تبلغ ھذه المدة 2013وبالنسبة للموصالت الموردة قبل عام 

طر ضرر التآكل أو تراكمات الكائنات البحریة على أسطح تالمس سنون تالمس المقبس. وقد یؤدي ھذا إلى تضرر عناصر اإلحكام  زیادة التعرض سیزید من خ
والعزل داخل مالمسات المقبس.  

الحمایة الكاثودیة 7.2

تصنیع بعض وحدات   . یتمSuper Duplex (UNS S32550/UNS S32760)من االستانلس ستیل ال SpecTRON 8عادة ما یتم تصنیع موصالت 
.316L  (UNS S31603)) وموصالت االختبار والوصالت الطرفیة الُسریة والملحقات من االستانلس ستیل MUTUالتوصیل الطرفي الُسریة المعیاریة (

7.2.1Super Duplex (UNS S32550 / UNS S32760 مادة ،Siemens Energy Subsea Connectors "BQ ("

Siemens Energy، وال تقوم  CPالتوصیل بنظام حمایة كاثودیة    Super Duplexال تتطلب الموصالت ووصالت العبور المصنوعة من االستانلس ستیل  
Subsea Connectors    عادًة بتوفیر أحزمةCP   مع الموصالت المصنوعة منSuper Duplex  ومع ذلك إذا لزم األمر یمكن أن توفر ،Siemens
Subsea Connectors    حزامCP    مع الموصالت المصنوعة منSuper Duplex  316، بنفس مواصفات الحزام المستخدم على الموصالتL  على ،

النحو الوارد أعاله. 

(تصمیم المعدات المصنعة    DNV RP-F112وفًقا لـ    HISCمن أجل التعرض لـ    Super Duplexالمصنعة من مواد    SpecTRON 8تم تحلیل موصالت  
والمستخدمة تحت سطح البحر المعرضة للحمایة الكاثودیة). على ھذا النحو، یمكن توصیلھا بأنظمة الحمایة الكاثودیة، ولكن    Duplexستانلس ستیل   من اال

سیة المتوقعة على مدى  نظًرا ألن التراكمات الكلسیة یمكن أن تختلف في ظروف میاه البحر المختلفة، فإن مسؤولیة المستخدم النھائي ھي تقییم التراكمات الكل
عمر نظام الموصل. 

")Siemens Energy Subsea Connectors "AAمادة ، 316L (UNS S31603االستانلس ستیل 7.2.2

خطر حدوث ضرر مادي.   تنبیھ.

) یجب أن تكون وحدات التوصیل الطرفي الُسریة المعیاریةMUTU 316) المصنوعة من االستانلس ستیلL  (UNS S31603) 
(الحمایة الكاثودیة) لتحمل البیئات الملحیة القاسیة.   CPموصلة دائًما بنظام 

مع الموصالت المصنوعة حسب الطول المحدد من قبل المستخدم النھائي. یتم تصنیع حزام    CPحزام    Siemens Energy Subsea Connectorsتوفر  
CP   وطرف توصیل حلقي 2مم  16مع مقطع عرضي   316من االستانلس ستیل ،M6    للتوصیل بنظامCP .
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تحري األعطال وإصالحھا (األسئلة الشائعة)  7.3

االتصال بأي مما یلي: للرد على أیة أسئلة غیر مدرجة أدناه، یرجى 

عنوان البرید اإللكتروني القسم 

energy.com-subsea.connectors.productsafety.gb@siemensأمان المنتج 

energy.com-connectortechnicalsupport.gb@siemensالدعم الفني

energy.com-susultlcmsupport.gb@siemensالتركیب والخدمة

energy.com-connectorsales.gb@siemensالمبیعات 

تفاصیل االتصال بقسم تحري أعطال المنتج وإصالحھ  - 8الجدول 

mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@siemens.com
mailto:connectortechnicalsupport.gb@siemens.com
mailto:susultlcmsupport.gb@siemens.com
mailto:connectorsales.gb@siemens.com
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صیانة المنتج8

خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة. خطر! 

  .یجب عدم فصل مزاوجة الموصالت أثناء التشغیل
  للسماح بتفریغ أي جھد كھربائي متبقي قبل فصل مزاوجة الموصالت احرص على إتاحة الوقت الكافي للنظام
 یجب مزاوجة الموصالت تماًما قبل توصیل الكھرباء
 یجب عدم توصیل الكھرباء للمقابس إال إذا تم مزاوجتھا مع قابس

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

  .یجب عدم فصل مزاوجة الموصالت أثناء التشغیل
ت الكافي للنظام للسماح بتفریغ أي جھد كھربائي متبقي قبل فصل مزاوجة الموصالت احرص على إتاحة الوق
 یجب مزاوجة الموصالت تماًما قبل توصیل الكھرباء
 یجب عدم توصیل الكھرباء للمقابس إال إذا تم مزاوجتھا مع قابس

تنظیف وتجفیف الموصل 8.1

خطر التآكل من جراء المالمسات الكھربائیة.  تنبیھ.

 .یجب اتباع عملیة التنظیف المحددة عند استرجاع الموصالت من النشر أو بعد مالمستھا للماء

خطر اإلصابة بالعین  تحذیر. 

 األیزوبروبیل من األجزاء الداخلیة للموصل قم بارتداء واقیة مناسبة للعینین عند استخدام الھواء المضغوط إلزالة الماء أو كحول

خطر تھیج الجلد  تحذیر. 

 ارتد قفاًزا واقًیا مناسًبا للیدین عند استخدام كحول األیزوبروبیل لتنظیف مكونات الموصل

مقبس 8.1.1

 طرف السن. اشطف واقیة وسنون المقبس جیدًا بالماء النقي، ویمكن استخدام زجاجة انضغاطیة إلزاحة أي ملوثات حول

مكونات المقبس للتجفیف والتنظیف –  45الشكل 

سنون المقبس 
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طرف سن المقبس  –  46الشكل 

 امسح باستخدام مندیل خاٍل من الوبر إذا لزم األمر
) اشطف بكحول األیزوبروبیلIPA  100طلق الكحول الم  (%
  تجنب تجمع كحول األیزوبروبیلIPA    أو الماء داخل واقیة المقبس. یمكن استخدام الھواء المضغوط لتبدید أي سوائل متجمعة، ولكن یجب إعادة

فحص سنون المقبس للتحقق من عدم وجود تلوث 
  اترك سن المقبس حتى یجف تماًما
 47الشكل المقبس (یجب أال یوجد أي ضرر في نطاق تالمس سن  (

نطاق تالمس سن المقبس كما ھو مورد  -  47الشكل 

 ضع زیت عزل كھربائي على السن. یجب أن یكون زیت العزل الكھربائي ھوTDO1   ركة  لتجنب مشكلة التوافق مع المكونات المرنة. تنصح ش
Siemens Subsea    بشركة فاتصل  قوابس متوفرة،  لم تكن ھناك  (إذا  كافیة.  تغطیة  موصل قابسي لتوفیر  باستخدام  واحدة  مزاوجة  بإجراء 

Siemens Energy Subsea Connectors  لطلب زیتTD01(
  الواقي وواقیة المقبس/السن في حالة نظیفة وجافة قبل  یجب إعادة تركیب الغطاء الواقي في ھذه المرحلة. من الضروري أن یكون كل من الغطاء

التركیب، بحیث ال تكون الرطوبة عالقة حول تطاق تالمس السن، مما قد یؤدي إلى التآكل على المدى الطویل. 

أطراف السنون
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صیانة المنتج (األشخاص المھرة) 8.2

إزالة تراكمات الكائنات البحریة والرواسب الكلسیة 8.2.1

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

 .ارتِد قفاًزا واقًیا مناسًبا للیدین وواقیة للعینین عند التعامل
خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

  فقط أثناء التنظیف. یجب عدم استخدام المنظفات الحمضیة األخرى، مثل حمض  50استخدم حمض الستریك بنسبة %
%، ألنھا قد تسبب تدھور جودة المواد اللدائنیة المرنة. 50األسیتیك بنسبة 

 .ال ُینصح باستخدام طرق العمل باإلزمیل والمواد الكاشطة
یل احتمالیة إلحاق ضرر بالموصل إلى أدنى درجة. ومع ذلك، یعد استخدام منفث  یجب تجنب نفث المیاه في الھواء لتقل

الماء أمًرا مقبوًال، شریطة أال یتم توجیھ تیار النفث أبدًا إلى السنون المكوكیة الموجودة في مقدمة القابس أو إلى تجویف  
المقبس. 

 اشطف الموصل جیدًا بالماء النقي بعد أي عملیة تنظیف

بتنظیف الموصل من التراكمات البحریة والكلسیة.  Siemens Energyجاع، توصي شركة بعد االستر

یوضح المواقع    49الشكل %. 50، ُینصح باستخدام محلول حمض الستریك بنسبة Siemens Energy Subseaإلزالة التراكمات الكلسیة عن موصالت 
التي یجب تجنبھا بالنسبة للغسل اآللي عند إزالة التراكمات الكلسیة.  

) لتوفیر أقصى تشبع داخل حلقة القابس/المقبس. یمكن استخدام التجاویف  49الشكل یوصى بإدخال المحلول من خالل مھایئ منفذ التنظیف (وفًقا لـ  
  األخرى على واقیة المقبس إلدخال المحلول بحسب إمكانیة الوصول.

% وھي  50تم اختبارھا بالكامل ضد حمض الستریك بنسبة  Siemens Energyت جمیع المواد اللدائنیة المرنة والبولیمر المعرضة لمیاه البحر في موصال
مناسبة للتعرض المتقطع أثناء عملیات التنظیف خالل عمر الموصل.  

      

SpecTRON 8مواقع الغسل اآللي لقابس   –  48الشكل 

û

ü

ü

ü

û

ü

ü

ü

https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-neu-d4-7b7ba6b911daeb4f92f2b2066f2ba49c/views/imgo
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SpecTRON 8مواقع الغسل اآللي لمقبس  –  49الشكل 

منفذ تنظیف المقبس 8.2.2

خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ.

  بنسبة حمض الستریك  األسیتیك  50استخدم  الحمضیة األخرى، مثل حمض  المنظفات  استخدام  أثناء التنظیف. یجب عدم  % فقط 
%، ألنھا قد تسبب تدھور جودة المواد اللدائنیة المرنة.  50بنسبة 

 بار  0.5أقصى ضغط حقن ھو

خطر اإلصابة  تحذیر. 

  جھة القابس/المقبس مع غمر الموصل في الماء، أو توفیر حمایة مناسبة من  % في وا50یجب إجراء حقن حمض الستریك بنسبة
الرذاذ/التناثر حول الموصل. 

 قم بارتداء واقیة العینین إذا تم إجراء العملیة على الجانب العلوي
 ارتِد قفاًزا واقًیا مناسًبا للیدین عند التعامل مع الموصالت بعد الفصل
 بار  0.5أقصى ضغط حقن ھو

بقضیب ساخن تحت سطح البحر أو بمعدات الجانب العلوي للسماح بالحقن الكیمیائي مباشرة في واجھة    SpecTRON 8ن توصیل منفذ تنظیف المقبس  یمك
بوصة). یمكن   BSP-P  3/8(  G 3/8-19) على واجھة 49الشكل القابس/المقبس إلزالة التراكمات الكلسیة. یحتوي مھایئ منفذ التنظیف (كما ھو موضح في  

تھیئة ھذه الواجھة للسماح بالحقن في عدة سیناریوھات، كما ھو موضح أدناه: 

  التي یصعب استرجاعھا، على سبیل المثال، موصالت  موصل بأنبوب مرن وقضیب ساخن للسماح باالستخدام تحت سطح البحر على الوحدات
، مما یزید من المرونة في التعامل مع التراكمات الكلسیة تحت سطح البحر (SUTAمجموعات التوصیل الطرفي الُسریة تحت سطح البحر (

 عد االسترجاع لتبسیط فصل الموصالت على  مسدود بواسطة سدادة مناسبة لحمایة القالووظ من التراكمات البحریة والكلسیة، للسماح باالستخدام ب
الوحدات التي تم تصمیمھا لغرض االسترجاع. 

 .ُیترك مفتوًحا، إن لم یكن مخصًصا لالستخدام، أو إذا كان من الممكن تنظیف الواجھة بعد االسترجاع

لتر على    1مل إلى    500بار. سیعمل حجم من    0,5یبلغ  ٪ في الواجھة، بضغط أقصى  50في أي من ھذه السیناریوھات، یمكن حقن حمض الستریك بنسبة  
شطف الحلقة بالكامل بین القابس والمقبس. إذا لم یتم تحریر الموصالت بعد تطبیق واحد، فیمكن تكرار العملیة. 

ü

ü 
ü

ü

مھایئ منفذ التنظیف
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تعلیقات/مالحظات العمالء 9

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

التاریخ   اسم المنشئ واألحرف األولى (أحرف كبیرة) 

 تفاصیل االتصال تفاصیل االتصال

المنطقة العمیل مرجع المشروع 

) S/Nالرقم التسلسلي () P/Nرقم الجزء (نوع المنتج 

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

قسم التسجیل

التاریخ التوقیع (أحرف كبیرة) االسم 

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

mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@siemens-energy.com
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تم النشر من ِقبل 

Siemens Energy Limited
Faraday House Sir William Siemens Square

Frimley, Camberley
Surrey

GU16 8QD, United Kingdom

للمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا اإللكتروني:
siemens-energy.com/subsea

عرضة للتغییرات واألخطاء. المعلومات الواردة في ھذا المستند تحتوي فقط على أوصاف عامة و/أو  
التحدید، أو تلك التي قد تخضع للتعدیل في خصائص أداء قد ال تعكس دائًما تلك الموصوفة على وجھ 

سیاق التطویر اإلضافي للمنتجات. تكون خصائص األداء المطلوبة ملزمة فقط عندما یتم االتفاق علیھا  
العقد المبرم. صراحًة في

Siemens Energy  ھي عالمة تجاریة مرخصة من ِقبل شركةSiemens AG .
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