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 نطاق المنتج 1

 :الموصالت المستخدمة تحت سطح البحر التالیة لتمریر أنواع   ElecTRON یتضمن ھذا الدلیل معلومات حول باقة أدوات 
 أنظمة رأسیة أحادیة السن -
 أنظمة أفقیة أحادیة ومتعددة السنون  -
 أحبال اإلنزال  -
 أغطیة االختبار  -
 حماالت وھمیة  -
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 المعلومات األساسیة والمرجع السریع  2
 

 نظرة عامة على المنتج  2.1
 .توفیر إشارة مباشرة من بیئة بئر الفتحة السفلیة لتحقیق مزید من الكفاءة وتحسین األداءھو   ElecTRON االستخدام المقرر لموصالت

باقة منتجات  وتصمیم أشجار كریسماس أفقیة عبر  ElecTRONv تصمیم أشجار كریسماس رأسیة عبر منتجاتھا ElecTRON تستخدم 
 ElecTRONh  منتجاتھا

 . CE  باستخدام والئج كھربائیة معوضة الضغط تستخدم مبدأ یتم تحقیق قدرة مزاوجة ھذه الموصالت تحت الماء
 

 مواصفات وشھادة المنتج  2.2
 
 

 سنة 20  :عمر التصمیم

 :شھادة المنتج

 الوصف  المواصفة 

API6A-PR2 مواصفات رؤوس اآلبار والمعدات بتصمیم شجرة الكریسماس، مواصفات المنتج من المستوى PSL 3 و 
PSL 3G 

API-17D  رؤوس اآلبار والمعدات بالتصمیم الشجري -وتشغیل أنظمة اإلنتاج تحت سطح البحر تصمیم 

NACE MR0175  المواد المستخدمة في –صناعات البترول والغاز الطبیعي H2S –  المحتویة على بیئات إنتاج النفط والغاز 

IWIS-RP-A2 2011   الموصى بھا للتوحید المعیاري لواجھة البئر الذكیة الممارسة 

 .معتمد ذاتیًا من خالل االختبار داخل الشركة :مالحظة

 .تختلف المعاییر وشھادة المنتج بین طرازات المنتجات، ویجب أن تكون نشرة بیانات المنتج مرجعًا لشھادة المنتج المحدد: مالحظة
 

 ElecTRON  مواصفات المنتج 1الجدول 
 
 

 تفاصیل االتصال 2.3
 Siemens Energy  للحصول على معلومات إضافیة أو لألسئلة المتعلقة بالمنتجات، یرجى زیارة موقع شركة

energy.com-www.siemens أو االتصال بما یلي: 
 

 عنوان البرید اإللكتروني القسم 

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

  connectortechnicalsupport.gb@ siemens.com الدعم الفني 

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

 connectorsales.gb@ siemens.com المبیعات 

 
 ElecTRON  تفاصیل االتصال للمنتج 2الجدول 

 

http://www.siemens-energy.com/
mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@%20siemens.com
mailto:connectortechnicalsupport.gb@%20siemens.com
mailto:susultlcmsupport.gb@%20siemens.com
mailto:connectorsales.gb@%20siemens.com
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 ملصق نصیحة المنتج 2.4
 . Siemens Energy subsea یتم تورید ملصق نصیحة المنتج التالي مع جمیع منتجات 

 
 
 

 ملصق نصیحة المنتج  1الشكل 
 
 

 ملصق تمییز المنتج 2.5
 
 

 
 

 ElecTRON  ملصق تمییز المنتج النمطي 2الشكل 
 

أعاله، یتم نقش بیانات التمییز   2كما ھو موضح في الشكل  Siemens Energy Subsea من ElecTRON منتجاتعادة ما یتم تمییز 
 .بشكل عام على المنتج

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

 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 

 حساب التسلیم العالمي لشركة ینبغي فحص ھذا العنصر بالرجوع إلى مذكرة التسلیم، واإلبالغ عن أي اختالفات إلى مدیر  
Siemens Subsea ) أیام من االستالم 5في غضون خمسة (. 

تج
لمن

ة ا
یح

ص
 ن

 تنبیھ 
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 أمان المنتج 3
الً  بأن یتم إنجاز جمیع أعمال المعدات فقط من قِبل فنیین خبراء مدربین ومؤھلین تأھی Siemens Energy Subsea توصي شركة

 .أي شخص متخصص (SQEP) مناسبًا
 

 التحذیرات المتعلقة باإلجراءات  3.1
 تصنیف التحذیرات المتعلقة باإلجراءات 

 :تصنف التحذیرات المتعلقة باإلجراءات وفقًا لدرجة شدة الخطر المحتمل باستخدام عالمات التحذیر وكلمات اإلشارة التالیة
 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
 خطر الضرر المادي أو البیئي

 االستخدام المقرر 3.2
یرجى إرسال النموذج المملوء   .(9بعد تركیب وبدء تشغیل واستخدام المنتج، یرجى إكمال وإرجاع نموذج تعلیقات/مالحظات العمالء (القسم 

  subsea.connectors.productsafety.gb@siemens.com.عبر البرید اإللكتروني إلى مسؤول سالمة المنتجات عبر 

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

ھ لنقل اإلشارات الكھربائیة من مستشعرات الضغط ودرجة الحرارة من أسفل المسقط  المنتج مخصص كموصل تحت سطح البحر تم تصمیم
 .عبر حماالت أنابیب ومعدات بتصمیم شجرة الكریسماس

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

والتشغیل، یعتبر استخداًما غیر صحیح، وسیؤدي إلى إبطال  أي استخدام آخر غیر محدد في ھذا المستند أو مشمول في تعلیمات التركیب 
 .سریان ضمان المنتج

 

 
للموصل! خطر المتوقع  غیر  االستخدام  سوء  خالل  من  البالغة،  الجسدیة  اإلصابة  خطر  أو  الحیاة  على  وشیك   خطر 

ElecTRON ،  حالة عدم استخدامھ  إذا تم اختباره كحاجز ضغط أو كعنصر احتجاز للضغط على تطبیق خزان ضغط، في
 .تحت سطح البحر 

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

 
 .خطر الضرر المادي أو البیئي، یحظر االستخدام غیر السلیم أیًا كان نوعھ .تنبیھ
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 معلومات السالمة العامة والمخاطر  3.3

 
 قِبل األشخاص المتخصصین فقطالتركیب من  3.3.1

أي شخص متخصص   (SQEP) یقوم بتركیب المنتج وفحصھ وصیانتھ وإصالحھ أفراد مدربون ومؤھلون تأھیالً مناسبًا وذوي خبرة واسعة
یؤدي إلى  تركیب المنتجات وفحصھا وصیانتھا وإصالحھا من قِبل أشخاص غیر مدربین ویعتبروا غیر مؤھلین یمكن أن   .للقیام بعمل محدد

 .إلغاء ضمان المنتج

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

 (PPE)  تجھیزات الحمایة الشخصیة 3.3.2
"جمیع التجھیزات (بما في ذلك المالبس التي توفر الحمایة ضد الطقس) والتي تكون    قانونًا بأنھا  (PPE) تُعرف تجھیزات الحمایة الشخصیة

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

 ).المصدر إلى مستوى مقبولالحدوث (على سبیل المثال عن طریق عزل الخطر أو تقلیص نطاق الخطورة عند  
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
 وفقًا لنصیحة أمان المنتج الواردة في ھذا المستندقم بارتداء تجھیزات الحمایة الشخصیة المناسبة 

 
 الخطر الناجم عن التشغیل غیر السلیم وسوء االستخدام المتوقع  3.3.3

مادیًا ویسبب ضرًرا  اآلخرین  وعلى  علیك  خطًرا  المتوقع  االستخدام  وسوء  السلیم  غیر  التشغیل  یشكل  المرفقة   .قد  التعلیمات  بعنایة  اقرأ 
 .ألخرى، وال سیما قسم "السالمة" وكذلك التحذیراتوجمیع المستندات المعنیة ا

 

 

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

 .التجمیع والتوصیل الطرفي فقط من قِبل شخص متخصصیجب أن یتم إجراء أعمال الصیانة والتفكیك وإعادة  -

 

خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة إذا كانت السنون المكوكیة مضغوطة، مثالً بواسطة مفك، بینما القابس مكھرب  ! خطر
 .)(سوء استخدام متوقع

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

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

 .)بالسنون المكوكیة، مثالً بواسطة مفك (سوء استخدام متوقع
 .صیجب أن یتم إجراء أعمال الصیانة واالختبار فقط من قِبل شخص متخص  -
 .یجب دائًما استخدام األدوات الصحیحة -

  

 خطر الوفاة بسبب الصعق الكھربائي 3.3.4
 

 
خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة بفعل سنون مكھربة مكشوفة، مثالً إجراء اختبار المصنع أو اختبار نظام الجانب  ! خطر

 .العلوي والمقبس غیر المتزاوج موصل بالكھرباء
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 .تأكد من اتباع جمیع إجراءات االختبار  - 
 .وتتم مراعاة قنوات وبروتوكوالت االتصال -

 
 .غیر معزولة في القنطرات HV خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة بفعل كابالت  !خطر

 .تأكد من اتباع جمیع إجراءات االختبار  -

 

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

 .تأكد من اتباع جمیع اإلجراءات -

 

األجزاء المكھربة التي یمكن الوصول إلیھا مع اختبار  .خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة من موصالت اختبار   !خطر
القیاسي، كما   الطرفي یمكن اإلصبع  التوصیل  أداة (مثالً جلب  التفكیك بدون  أجزاء مكھربة من خالل  أیًضا كشف  یمكن 

 .أیًضا األطراف الموصلة المكشوفة بالكابل عند النھایة الحرة والكابالت تكون غیر معزولة ).الوصول إلیھا ویمكن إزالتھا
التوصیل   - جلب  وجود  مع  بشكل صحیح  الموصالت  جمیع  تجمیع  من  اختبار  تأكد  إجراء  قبل  مواضعھا  في  الطرفي 

 .اإلصبع القیاسي

 

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

 .أعمال التركیب/الفصل بمعرفة فني متخصصیجب تنفیذ  -

 

خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة بفعل جسم معدني لموصل غیر مؤرض أثناء االختبار والموصل في وضع    !خطر
 .خطأ تاریض (مثالً وجود طرف موصل یالمس جسم معدني) أثناء االختبار الكھربائي

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

 

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

 .بمزاوجة/فصل مزاوجة الموصالتتأكد من اتباع جمیع اإلجراءات الخاصة  -
 

خطر اإلصابة واألضرار المادیة الناجمة عن أعمال الصیانة واإلصالحات التي یتم تنفیذھا بشكل غیر صحیح أو ال یتم  3.3.5
 تنفیذھا على اإلطالق

بنفسك منتجك  اإلصالحات على  أو  الصیانة  أعمال  تنفیذ  أبًدا  تحاول  األخطاء   .ال  قِبل شخص ویجب تصحیح  من  الفور  واألضرار على 
 .التزم بمواعید الصیانة المحددة .متخصص

 

 

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

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

 

المقذوف بسبب منتج ! خطر الصادر و/أو  الضغط  البالغة الناجمة عن  خطر وشیك على الحیاة وخطر اإلصابة الجسدیة 
اختبا أثناء  المثال  للضغط ُمركب بشكل غیر صحیح، على سبیل  النظام (مثالً منتجاتاحتجاز   ElecTRON ر ضغط 

 .)مزودة ببراغي أو عناصر إحكام خاطئة/غیر كافیة
 .تأكد أن جمیع أعمال تجمیع واختبار المنتج یتم إنجازھا من قِبل األشخاص المتخصصین -

 
ضربات القلب أو  خطر وشیك على الحیاة، وخطر اإلصابة الجسدیة البالغة لألشخاص المستخدمین ألجھزة تنظیم  ! خطر

القلبي المزروعة الرجفان  الكھرومغناطیسي (ICDS) مزیالت  التردد العالي مع   �(EMI) من جراء التداخل  اختبار  مثالً 
 .تیارات الحمل الكبیرة
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قِبل أو في حضور تأكد أن جمیع اختبارات المنتجات سواء في المصنع أو على الجانب العلوي ال یتم إجراؤھا من  - 
 . ICDS أشخاص مستخدمین ألجھزة تنظیم ضربات القلب أو أجھزة

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

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

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

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

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

 .البحر مع وجود خطأ یسبب احتجاز ضغط العمق داخل المنتج

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

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

 . (SIT) بتكییف ضغط مفرط بالنظام، مثالً أثناء اختبار التركیب بالموقع 
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
في   المساھمة  العناصر  أكبر  من  ھي  والحمل  والرفع  الیدویة  المناولة  أن  المعروف  المھنیةمن  الصحة  وسائل  .  اعتالل  استخدام  من  تأكد 

عندما تعتبر المناولة الیدویة خیاًرا مناسبًا للمھمة، یجب اتباع إرشادات   .المساعدة على المناولة المیكانیكیة إن أمكن لتجنب المناولة الیدویة
 .إمكانیة الرفع الجماعي، واستخدام أسلوب رفع آمن، وما إلى ذلكالرفع اآلمن، على سبیل المثال اتخاذ الوضعیة الصحیحة، والتفكیر في في 

 .وال یُسمح بأداء المھام دون إشراف إال لألشخاص المتخصصین، وإذا ساورك الشك، فاسأل
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بقوة   .تحذیر للموصالت  الیدویة  المزاوجة  جراء  من  الھیكلیة  العضلیة  اإلصابة  و/أو  خطر  عالیة  مزاوجة  مزاوجة/فصل 

انطالق الموصل بسرعة أثناء فصل المزاوجة بفعل قوة النابض المكوكي العالیة، على سبیل المثال اختبار المصنع/اختبار 
 .الجانب العلوي

 .تأكد أن جمیع أعمال اختبار المنتج یتم إنجازھا من قِبل األشخاص المتخصصین وفقًا لإلجراءات المعنیة -
 .استخدام وسائل المساعدة على المناولة المیكانیكیة إن أمكن لتجنب المناولة الیدویة  تأكد من -
الوضعیة   - اتخاذ  المثال  اآلمن، على سبیل  الرفع  إرشادات  اتباع  للمھمة، یجب  المناولة الیدویة خیاًرا مناسبًا  عندما تعتبر 

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

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

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

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

 
 .الجسدیة من جراء سقوط المنتج الثقیل أثناء الرفع باآلالتخطر اإلصابة   .تحذیر

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

 
خطر اإلصابة الجسدیة الطفیفة بفعل مخلفات القطع من شظایا األلیاف الزجاجیة البصریة یمكن أن یؤدي إلى إصابة   .تحذیر

 .الجلد وإذا تم ابتالعھا یمكن أن تسبب ضرًرا باألعضاء الرئیسیة
 .المناولة الصحیحة من قِبل األشخاص المتخصصینتأكد من   -
مثالً نظارات األمان مع دروع جانبیة محكمة االلتصاق وقفازات مناسبة   ،(PPE) تستخدم تجھیزات الحمایة الشخصیة -

 .لحمایة األیدي
 .اتبع اإلجراءات المعتمدة للتخلص من المخلفات لضمان سالمة معالجي المخلفات اآلخرین -

 
 .خطر اإلصابة الجسدیة البسیطة لألشخاص الذین یعانون من حساسیة للزیوت ذات القاعدة المعدنیة .تحذیر

 .احرص على ارتداء واقیة أیدي مناسبة عند مناولة المنتجات أو الزیوت ذات القاعدة المعدنیة أو التخلیقیة -

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

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

 
 .خطر اإلصابة الجسدیة البسیطة و/أو الضرر المادي أو البیئي أثناء التجمیع .تحذیر

 . أثناء التجمیع لضمان تركیب التجھیزات والمعدات الھیدرولیكیة/النیوماتیكیة بشكل صحیحیجب توخي الحذر   -

 

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

في   سواء  والسالمة  الصحة  العملمجال  في  والسالمة  الصحة  قانون  مثل  الدولي،  أو  الوطني  أو  اإلقلیمي  المستوى  على  أو   المنطقة 
(HASAWA) في المملكة المتحدة (UK)،  وكذلك 
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 .یجب علیھم ضمان سالمة أنفسھم واآلخرین فیما یتعلق بمتطلبات المناولة الیدویة والعمل على ارتفاعات

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

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

في المملكة   (HSE) نفیذیة المسؤولة عن الصحة والسالمةیجب على أصحاب العمل وفنیي التركیب الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للجھة الت
 . (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  
 :واعد الممارسة البریطانیة مثل ما یليق
 .قانون الصحة والسالمة في العمل -
- COSHH مراقبة المواد الخطرة على الصحة. 
- BS 7671 متطلبات التركیبات الكھربائیة. IEE لوائح األسالك. 
 .لوائح  الكھرباء في العمل -

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

یرجى إرسال النموذج المملوء   ).9بعد تركیب وبدء تشغیل واستخدام المنتج، یرجى إكمال وإرجاع نموذج تعلیقات/مالحظات العمالء (القسم  
 . @siemens.com subsea.connectors.productsafety.gb برید اإللكتروني إلى مسؤول سالمة المنتجات عبر عبر ال

mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@%20siemens.com
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 االختصارات 4
A  أمبیر 

ac  التیار المتردد 
Assy مجموعة 

API  البترول األمریكيمعھد 
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 

DWG رسم 
EFL  األسالك الكھربائیة الُمعلقة 
EMF المجال الكھربائي المغناطیسي 
EMI التداخل الكھرومغناطیسي 
FAT  اختبار قبول المصنع 

IR مقاومة العزل 
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 

 الحد األقصي  الحد األقصى 
MFG الشركھ المصنعة 
Min.  الحد األدنى 

NACE الرابطة الوطنیة لمھندسي التآكل 
 رقم رقم

PPE تجھیزات الحمایة الشخصیة 
ROV مركبة ُمشغلة عن بُعد 

SI  معیار دولي 
SIT  اختبار التركیب في الموقع 

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

V  فولت 
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 المواصفات والمخاطر المتبقیة 5
لموصالت أساسیة  مواصفات  یلي  الفعليقد   .ElecTRON  فیما  المنتج  البیانات   .یختلف  (نشرات)  نشرة  إلى  الرجوع   یرجى 

اإللكتروني الموقع  أو  بالمنتج/المشروع  الفني energy.com-www.siemens الخاصة  بالدعم  اتصل   أو 
connectortechnicalsupport.gb@ siemens.com للحصول على المزید من المعلومات التفصیلیة. 

 

 المواصفات العامة لموصل المزاوجة الرطبة  5.1
 

 األنظمة األفقیة  األنظمة الرأسیة  

 متعدد السنون  أحادي السن  التوافق الُمحسَّن  المواصفة 

 الحد األقصى لعدد األطراف  
 3 2 )مقسم(  2 1 1 1 1 الموصلة الكھربائیة 

ضغط العمل األقصى لكل بوصة  
 )بار( PSI مربعة

15.000 
(1034) 

10.000 
(689) 

10.000 
(689) 

15.000 
(1034) 

10.000 
(689) 

10.000 
(689) 

10.000 
(689) 

ضغط االختبار األقصى لكل بوصة  
 )بار( PSI مربعة

22.500 
(1551) 

15.000 
(1034) 

15.000 
(1034) 

22.500 
(1551) 

15.000 
(1034) 

15.000 
(1034) 

15.000 
(1034) 

 )عمق المیاه األقصى (أمتار
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

 درجة حرارة التشغیل °م 
 121إلى  - 18  121إلى  - 18  121إلى  - 18  135إلى  0  121إلى  - 18  121إلى  - 18  135إلى   0

 ھیدرولي  ھیدرولي  غاز غاز غاز غاز غاز وسیط االختبار 

 عدد المزاوجات  
 100 100 100 100 100 100 100 )(زوج مزاوجة رطبة

 الحد األدنى لدرجة حرارة  
 18- 18- 18- 18- 18- 18- 18- التخزین °م 

 ElecTRON  الرطبةالمواصفات العامة لموصل المزاوجة   3الجدول 
 
 

 المواصفات العامة لموصل المزاوجة الجافة  5.2
 

 
 األنظمة األفقیة  األنظمة الرأسیة 

 التوافق   المواصفة 
 متعدد السنون  أحادي السن  الُمحسَّن 

الحد األقصى لعدد األطراف  
 3 2 (مقسم) 2 1 1 1 1 الموصلة الكھربائیة 

ضغط العمل األقصى لكل بوصة  
 )بار( PSI مربعة

15.000 
(1034) 

10.000 
(689) 

10.000 
(689) 

15.000 
(1034) 

10.000 
(689) 

10.000 
(689) 

10.000 
(689) 

ضغط االختبار األقصى لكل بوصة  
 )بار( PSI مربعة

22.500 
(1551) 

15.000 
(1034) 

15.000 
(1034) 

22.500 
(1551) 

15.000 
(1034) 

15.000 
(1034) 

15.000 
(1034) 

 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 )األقصى (أمتارعمق المیاه 

 121إلى  - 18  121إلى  - 18  121إلى  - 18  135إلى  0  121إلى  - 18  121إلى  - 18  135إلى  0  م°درجة حرارة التشغیل

 ھیدرولي  ھیدرولي  غاز غاز غاز غاز غاز وسیط االختبار 

 عدد المزاوجات  
 20 20 20 20 20 20 20 )جافة(زوج مزاوجة  

 الحد األدنى لدرجة حرارة  
 18- 18- 18- 18- 18- 18- 18- التخزین °م 

 ElecTRON   المواصفات العامة لموصل المزاوجة الجافة 4الجدول 

http://www.siemens-energy.com/
mailto:connectortechnicalsupport.gb@%20siemens.com
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 المواصفات الكھربائیة (القیم النموذجیة) للموصالت  5.3

 
 األفقیة األنظمة  األنظمة الرأسیة  

 متعدد السنون  أحادي السن  التوافق الُمحسَّن  المواصفة 

 فولت    1000 جھد العمل األقصى 
 تیار مستمر 

 فولت    1000
 تیار مستمر 

 فولت    1000
 تیار مستمر 

فولت تیار   1000 
 مستمر

 فولت    1000
 تیار مستمر 

فولت تیار    1000
 مستمر

 فولت    1000
 تیار مستمر 

 أمبیر   5 أمبیر 5  أمبیر 5  أمبیر 5  أمبیر   5 أمبیر   5 أمبیر   5 األقصى تیار العمل 

 مقاومة العزل  
 جیجا   >1 جیجا   >1 جیجا   >1 جیجا   >1 جیجا   >1 جیجا   >1 جیجا   >1 )(النظام في ظل البیئة المحیطة 

 مقاومة العزل  
 جیجا >10  جیجا >10  جیجا >10  جیجا >10  جیجا >10  جیجا >10  جیجا >10  )(الموصل في ظل البیئة المحیطة

 مقاومة العزل 
الموصل في ظل درجة الحرارة  (

 )القصوى
 یجا م >100 یجا م >100 یجا م >100 یجا م >100 یجا م >100 یجا م >100 یجا م >100

 مقاومة التالمس  
 –  (لكل زوج موصالت

 )باستثناء الكابالت

 
 مللي <4  

 
 مللي <4  

 
 مللي <4  

 
 مللي <4  

 
 مللي <4  

 
 مللي <4  

 
 مللي <4  

 مقاومة الخط  
  –(المعدات المركبة بشكل دائم  

 )األسالك باستثناء

 
 مللي <100  

 
 مللي <100  

 
 مللي <100  

 
 مللي <100  

 
 مللي <100  

 
 مللي <100  

 
 مللي <100  

 ElecTRON  المواصفات الكھربائیة للموصالت 5الجدول 
 
 

 المحاذاة لموصل المزاوجة الرطبة إمكانیة اختالل  5.4
 

 األنظمة األفقیة  األنظمة الرأسیة  

 متعدد السنون  أحادي السن  التوافق الُمحسَّن  المواصفة 

   2.5حتى ±  )قطري مم (بوصة
 ±)0.1( 

   2.5حتى ± 
 ±)0.1( 

± 3 
(± 0.12) 

± 3 
(± 0.12) 

± 3 
(± 0.12) 

± 3 
(± 0.12) 

± 3 
(± 0.12) 

   5حتى ±  )(بوصةمحوري مم 
 ±)0.2( 

   12.7حتى ± 
 ±)0.5( 

± 2.3 
(± 0.09) 

± 2.3 
(± 0.09) 

± 2.3 
(± 0.09) 

± 2.3 
(± 0.09) 

± 2.3 
(± 0.09) 

 ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° - - الحد األقصى لتدویر حمالة األنابیب

 - - - - - 1° 1° اختالل المحاذاة الزاوي 

  ElecTRON المحاذاة لموصل المزاوجة الرطبةإمكانیة اختالل  6الجدول 
 
 

 المواصفات األخرى 5.5
لالطالع على كافة المواصفات األخرى غیر المدرجة في الجداول أعاله، ارجع إلى نشرة (نشرات) البیانات الخاصة بالمنتج/المشروع، أو  

 . connectortechnicalsupport.gb@siemens.com  اتصل بدالً من ذلك بالدعم الفني
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 ElecTRON  الرسومات التخطیطیة ألجزاء الموصل 5.6
 .ارجع إلى نشرات بیانات المنتجات للتعرف على جمیع األبعاد غیر المعروضة

 
 مزاوجة رطبة رأسیة  5.6.1

 الواجھة   
 
 

 الطرف األمامي 
 
 
 
 

 
 كابل كھربائي

 
  ]في انتظار شكل أفضل إلدراجھ[ 

 
 قابض قابس نمطي للمزاوجة الرطبة الرأسیة  3الشكل 

 
 
 

 الواجھھ 

 
 

  ]في انتظار شكل أفضل إلدراجھ[
 

 قابض مقبس نمطي للمزاوجة الرطبة الرأسیة 4الشكل 
 

 مزاوجة رطبة أفقیة  5.6.2 
 
 

  ]في انتظار شكل أفضل إلدراجھ[
 

 قابض قابس نمطي للمزاوجة الرطبة األفقیة 5الشكل 
 
 

  ]في انتظار شكل أفضل إلدراجھ[
 

 قابض مقبس نمطي للمزاوجة الرطبة األفقیة  6الشكل 

 الطرف األمامي 

 خاص بالمشروع

 خاص بالمشروع
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 مزاوجة جافة  5.6.3

 
 

 
 فتحة سفلیة 

 مقیاس 
 
 
 
 
 

 
 

 
 قابس مزاوجة جافة نمطي  7الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقبس مزاوجة جافة نمطي  8الشكل 

 مالمس كھربائي 

 

 المعلومات الصحیة والبیئیة 5.7
 

 البیئة والتخلص من المخلفات وإعادة التدویر  5.7.1
یُنصح باتباع طریقة آمنة للتخلص من أو إعادة تدویر مخلفات مواد التعبئة والتغلیف و/أو المنتج منتھي العمر االفتراضي بشكل صحیح،  

مراعاة   من خالل  لھا حیثما  وذلك  واالمتثال  الدولي  أو  الوطني  أو  اإلقلیمي  المستوى  أو على  المنطقة  في  بھا  المعمول  البیئیة  التشریعات 
 .ینطبق

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

فیما یتعلق بالمواد مثل اللدائن المرنة والزیوت وخالفھ المستخدمة   (COSHH) المواد الخطرة وتقییمات مراقبة المواد الخطرة على الصحة
منتجات عبر متوفر  ElecTRON في  المنتجات  سالمة  مسؤول  لدى  الطلب  عند   ة 

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

 (PPE)  تجھیزات الحمایة الشخصیة 5.8
بأنھا "جمیع التجھیزات (بما في ذلك المالبس التي توفر الحمایة ضد الطقس) والتي تكون  قانونًا   (PPE) تُعرف تجھیزات الحمایة الشخصیة

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

 ).عند المصدر إلى مستوى مقبول الحدوث (على سبیل المثال عن طریق عزل الخطر أو تقلیص نطاق الخطورة

 
 
 
 
 
 

 أسالك ذیلیة  
 للتوصیل الطرفي

 الطرف األمامي 
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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

 

 
 .اإلصابة الجسدیة البسیطة لألشخاص الذین یعانون من حساسیة للزیوت ذات القاعدة المعدنیةخطر  .تحذیر

 .احرص على ارتداء واقیة أیدي مناسبة عند مناولة المنتجات أو الزیوت ذات القاعدة المعدنیة أو التخلیقیة -
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 تحضیر المنتج لالستخدام  6
 

 التركیب احتیاطات السالمة قبل  6.1
 ،316L Super Duplexبشكل أساسي من خامة مثل االستانلس ستیل  Siemens Energy Subsea تم تصنیع الموصالت الكھربائیة

ومع ذلك فإن والئج الموصل وأجزائھ المكشوفة تكون معرضة ألضرار میكانیكیة   .وبذلك تكون مصممة لتحمل بیئات المیاه المالحة القاسیة
  Siemens Energy Subsea  یجب تركیب األغطیة الواقیة من األتربة أو األغطیة الواقیة األسیتال بجمیع موصالت .إذا لم تكن محمیة

 .قبل النقل
 

 
األغطیة الواقیة/األغطیة الواقیة من األتربة یجب أن تكون دائًما ُمركبة أثناء النقل   . خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ

 .یتم نشر الموصالت تحت سطح البحر وینصح بإبقائھا في مكانھا حتى 

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

 .انظر الشكل (األشكال) للتعرف على تفاصیل صندوق (صنادیق) النقل .صندوق النقل بشكل مناسب لتحمل الوزن
 ]في انتظار الشكل (األشكال) إلدراجھا[

 
 صندوق نقل نمطي      9الشكل 

 
 ]في انتظار الشكل (األشكال) إلدراجھا[

 
 صندوق نقل اختیاري 10الشكل 

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

 .كافیة لألسالك الذیلیة دون تعرضھا للثني أو االلتواء
 .متر أثناء التعبئة والتغلیف 1تم تصمیم الموصالت لتحمل االھتزاز الذي یحدث أثناء النقل وتحمل التعرض للسقوط من ارتفاع 

 
 إزالة مواد التغلیف  6.2

 قم بإزالة مواد التغلیف مع الحرص على فحص أي ضرر بالسطح أو العناصر التي ربما 
 . ’O‘ تكون انفصلت من الموصل، مثل عناصر اإلحكام حرف

 

 
 .خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ

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

 
 األغطیة الواقیة 6.2.1

األغطیة الواقیة من  .األغطیة یمكن أن تكون إما أغطیة واقیة من األتربة أو أغطیة واقیةتأتي جمیع الموصالت مزودة بغطاء واق. وھذه  
األغطیة الواقیة (تكون عادةً باللون األسود) یمكن إزالتھا  . األتربة (تكون عادةً باللون األصفر) یمكن إزالتھا ببساطة من خالل لفھا أو سحبھا

 .على النحو الُمفصل أدناه

 .]الخاصة بإزالة األغطیة الواقیة أدرج التفاصیل[

 ]في انتظار الشكل (األشكال) إلدراجھا[
 

 الغطاء (األغطیة) الواقیة 11الشكل 
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 التخلص اآلمن من مواد التعبئة والتغلیف 6.3

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

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

 

 التركیب والتجمیع 6.4
المحددة للمشروعات  المنتج  بیانات  نشرة  إلى  الفني  .ارجع  بالدعم  اتصل  الشك  ساورك   إذا 

 hnicalsupport.gb@siemens.comconnectortec للحصول على المزید من المعلومات التفصیلیة. 
 

 التخزین والحمایة خالل الفترات الفاصلة لالستخدام العادي  6.5
 

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

 .استخدام الموصالت الوھمیة الكاملةالسفینة، فینبغي 

 تخزین الموصل لفترة قصیرة  6.5.1
ولمنع توغل األشیاء المذكورة أعاله، ینبغي تخزینھا في منطقة .  قبل التركیب تكون الموصالت حساسة للبیئات الموجود بھا حصى وأوساخ

 .أن تكون األغطیة الواقیة من األتربة/األغطیة الواقیة ُمركبةیجب  .نظیفة وجافة وحمایتھا من خالل لفافة فقاعیة أو مواد التغلیف المشابھة
 

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

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

 
 تخزین الموصل لفترة طویلة 6.5.2

یجب تركیب أغطیة الحمایة المناسبة ویجب أن   .یجب تخزین الموصالت في منطقة نظیفة وجافة وحمایتھا من خالل لفافة فقاعیة أو ما شابھ
بین   التخزین  درجة حرارة  بالمشروع  70°م و    40-تتراوح  الخاصة  الموصالت  تخزین  درجة حرارة  تختلف  (قد  تكون   ).°م  أن  یجب 

وینبغي حمایة المعدات من أشعة الشمس القویة   .یجب تجنب الظروف الرطبة للغایة أو الجافة للغایة . %75رطوبة غرفة التخزین أقل من  
 .البنفسجیةوالضوء االصطناعي القوي المحتوي على نسبة عالیة من األشعة فوق  

 

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

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

 
ینبغي عدم السماح للموصالت باالحتكاك بالمذیبات أو الزیوت أو الشحوم أو غیرھا من المواد شب  .حدوث ضرر ماديخطر . تنبیھ

 .الصلبة

للكابل، فتأكد من تغطیة  التوصیل الطرفي  الخاصة بھا قبل  بالواجھات  المزودة بجلبة حشو في وضع مربوط  الموصالت  إذا تعین تخزین 
 .جلبة الحشو لمنع توغل المیاه للداخلنقطة دخول الكابل في 

 
 تخزین اللدائن المرنة لفترة طویلة  6.5.3

 Siemens للتعرف على التخزین الموصى بھ للمكونات اللدائنیة المرنة، مثل الجلب الطرفیة وواقیات الكابالت، یرجى الرجوع إلى المستند
Energy Subsea MH006 -   ائنیة المرنةاإلجراء الخاص بتخزین ومناولة المواد اللد. 
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 إعادة التعبئة لمنع حدوث ضرر أثناء النقل  6.6
المصنعة  الشركة  إلى  منتج  أي  بإعادة  المطالبة  حالة  الغطاء   �(Siemens Energy Subsea Connectors) في  بتركیب  یُنصح  فإنھ 

الحذ توخي  وینبغي  (الموصالت)  الموصل  على  الواقي  األتربة/الغطاء  من  تغلیف  الواقي  لفافة  باستخدام  (الموصالت)  الموصل  لحمایة  ر 
ویمكن إرجاع الموصالت المفردة باستخدام مغلف مبطن (مثالً كیس جیفي)  .فقاعیة أو مواد تغلیف مشابھة لتجنب حدوث أي ضرر بالسطح

ما شابھ م  .أو  باستخدام صندوق  فیُنصح  إرجاعھا،  المطلوب  الموصالت  من  العدید  ھناك  كان  إذا  الوزن  ولكن  لتحمل  مناسب  بشكل  دعم 
واحدة شحنة  في  بالشحن  الفني  . والسماح  بالدعم  تفاصیل   connectortechnicalsupport.gb@siemens.com اتصل  لمناقشة 

 .الصنادیق النموذجیة
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 تشغیل المنتج  7
 

 الوظائف األساسیة 7.1
القابلة للمزاوجة على الرطب ویضمن   .الفرید والحاصل براءة اختراع (CE) ترتكز حول مبدأ البیئة المحكومة ElecTRON الموصالت 

 .ھذا الترتیب أعلى مستوى من التكامل لضمان حیاة طویلة وقدرة متكررة على المزاوجة تحت سطح البحر 
وكل مأخذ كھربائي محمي بشكل إضافي   .جز فاصل أساسي مملوء بالزیت لمنع توغل المیاه إلى الداخلبحا CE یتمیز قابس •

 .داخل حاجز فاصل ثانوي خاص ومملوء بالزیت
تكامل   • من  ینتقص  لن  اإلحكام  عنصري  من  أي  وجود  وعدم  خاصة،  إحكام  عناصر  لھما  الفاصلین  الحاجزین   كال 

 .وسالمة الموصل
 .تمنع السنون المكوكیة توغل المیاه للداخل أو فقدان الزیت عندما یكون الموصل غیر متزاوج •
ویتم مسح الرؤوس الموصلة للسنون   .ناء عملیة المزاوجةالسنون المعزولة بالموصل المقبسي تقوم بإزاحة السنون المكوكیة أث •

 .مرتین قبل إجراء التالمس مع المأخذ الكھربائي
 .وتكون المجموعة بأكملھا متوازنة الضغط للحد من اإلجھاد داخل نطاقات اإلحكام إلى أدنى درجة •

 
 الوظائف الثانویة 7.2

 ستخدامھا كحاجز ضغط، فقط عند نشرھا تحت سطح البحر،  تتمثل في أنھ یمكن ا ElecTRON ثمة وظیفة ثانویة للموصالت
 .3.2انظر القسم 

 .ارجع إلى نشرة بیانات المنتج للتعرف على قیمة (قیم) الضغط المحددة
 

 مراجع سریعة  7.3
ملصق نصیحة المنتج، الذي یوفر معلومات أساسیة للتحذیر والتنبیھ وتفاصیل االتصال من    2.4لالطالع على مرجع سریع للمنتج، انظر  

 .بین معلومات أخرى

 Electron إلى  h/v باإلضافة إلى ما سبق، یتم سرد بعض التفاصیل أیًضا على ملصق المنتج، مثل نوع النظام المحدد بواسطة الالحقة
الجزء  والتي ورقم  الرأسي،  أو  األفقي  النظام  إلى  التسلسلي ،(P/N)  تشیر  والضغط   ،(S/N)  والرقم  للكھرباء  المقررة   والقیم 

 .ودرجة الحرارة
 

 

 مثال لملصق المنتج  12الشكل 
 
 

 التخلص من المخلفات والمنتجات المستھلكة  7.4
المخلفات و/أو المنتج منتھي العمر االفتراضي بشكل صحیح، وذلك من خالل مراعاة  یُنصح باتباع طریقة آمنة للتخلص من أو إعادة تدویر  

 .التشریعات البیئیة المعمول بھا في المنطقة أو على المستوى اإلقلیمي أو الوطني أو الدولي واالمتثال لھا حیثما ینطبق
 االفتراضي إلى الشركة المصنعة، اتصل بمسؤول سالمة المنتجات عبر إلعادة مخلفات مواد التعبئة والتغلیف و/أو المنتج منتھي العمر 

subsea.connectors.productsafety.gb@siemens.com . 
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 معلومات المستخدم  8
 

 والمعیب/الخطیرالتشغیل العادي  8.1
 

 نقاط عامة  8.1.1
األجھزة باقة موصالت  الحفر  ElecTRON تم تطویر  لتطبیقات  الطویل  المدى  الجھد المنخفض واإلشارات الموثوقة على  ألنظمة تحكم 

 .العمیقة في بیئات الضغط العالي ودرجة الحرارة العالیة
 .، موصل المزاوجة الرطبة وموصل المزاوجة الجافةمن نوعین فریدین من الموصالت ElecTRON تتألف باقة موصالت األجھزة

 .یجب إزالة األغطیة الواقیة قبل مزاوجة الموصالت .ویتم عادةً تزوید جمیع الموصالت بأغطیة واقیة
إضافیة   أو ما شابھ، حیثما ال یتسنى توفیر حمایة  Inconel 625 جمیع أسطح عناصر اإلحكام الفوالذیة اللینة یجب تطعیمھا بسبیكة إنكونیل

 .وذلك من أجل منع حدوث نقر موضعیة في الواجھة ).طالء وخالفھ �CP (مثالً 
لحمایة   الوھمیة  الموصالت  استخدام  فیجب  الوقت،  من  فترة  البحر ألي  میاه  في  مزاوجة  دون  الرطبة  المزاوجة  ترك موصالت  تعین  إذا 

ضرر التآكل أو تراكمات الكائنات البحریة على أسطح تالمس    زیادة التعرض سیزید من خطر  .مالمسات السنون في الموصالت المقبسیة
المقبس تالمس  المقبس  . سنون  مالمسات  داخل  والعزل  اإلحكام  عناصر  تضرر  إلى  ھذا  یؤدي  تركیب  .وقد  دائًما  الجیدة  الممارسات  من 

 .ة المیكانیكیةالغطاء الواقي عندما یكون الموصل غیر متزاوج بالجانب العلوي قبل االستخدام لتوفیر الحمای

إذا تعین ترك موصالت المزاوجة الجافة دون مزاوجة ألي فترة من الوقت، فیجب استخدام األغطیة الواقیة لحمایة مالمسات السنون في  
تأكد أن جمیع عناصر إحكام موصالت المزاوجة الجافة نظیفة وخالیة من   .الموصالت المقبسیة والمالمس المقبسي في الموصالت القابسیة

 .الملوثات قبل المزاوجة
 

 
یوًما ھو الحد األقصى للتعرض التراكمي المسموح بھ لسنون التالمس غیر المحمیة لمیاه    28خطر الضرر المادي،   .تنبیھ

 .وینطبق ھذا فقط أثناء فصل الكھرباء .البحر على مدار العمر االفتراضي للموصل

 
یجب   .تبار یجب دائًما استخدام موصل االختبار المناسب إلجراء اتصال كھربائي أثناء االخ .خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ

، ألن  تحت أي ظرف من الظروفعدم استخدام أي جسم غریب (مثالً مفك أو مسبار اختبار أو مشبك تمساح) كوصلة اختبار  
 .مثل ھذه اإلجراءات سوف تبطل ضمان المنتج. ذلك یمكن أن یضر بعناصر اإلحكام والعزل

 

أو اإلصابة  ! خطر الكھربائیة  الصدمة  الوفاة من جراء  االحتراق، یجب عدم فصل مزاوجة خطر  البالغة من خالل  الجسدیة 
 .ویجب عدم مزاوجتھا جزئیًا أو توصیل كھرباء بھا. الموصالت أثناء سریان كھرباء بھا تحت أي ظرف من الظروف

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

 
/إعادة  ! خطر صحیح  غیر  بشكل  تجمیعھ  المنتج/إعادة  بتفكیك  المستخدم  قام  إذا  الكھربائیة  الصدمة  جراء  من  الوفاة  خطر 

یجب عدم تفكیك أي جزء من الموصالت قبل أو أثناء االستخدام، باستثناء   ). توصیلھ بشكل غیر صحیح (سوء استخدام متوقع
 .نظًرا لعدم وجود أي أجزاء داخلیة یمكن إجراء أعمال خدمة لھا من قِبل المستخدمإزالة األغطیة الواقیة 

 .یجب أن یتم إجراء أعمال الصیانة والتفكیك وإعادة التجمیع والتوصیل الطرفي فقط من قِبل شخص متخصص -
 . Siemens Energy Subsea یجب توصیل موصالت األجھزة من قِبل العاملین المدربین التابعین لشركة -
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 حمایة سنون تالمس المقبس 8.1.2
 

 
یجب عدم تعریض سنون التالمس في الموصل المقبسي لمیاه البحر أثناء التشغیل تحت أي  .خطر حدوث ضرر مادي. تنبیھ

الظروف من  بفعل   . ظرف  كبیرة  بسرعة  السنون  تالمس  أسطح  جودة  تتدھور  فسوف  الموقف،  ھذا  حدث  التأثیر  وإذا 
كبیر جًداوإذا تم مزاوجة ھذه السنون المعطوبة في وقت الحق في ولیجة مقبسیة، فسیكون ھناك   . اإللكترولیتي من    خطر 

 .األضرار التي لحقت بعناصر العزل واإلحكام داخل الموصل القابسي

 إزالة تراكمات الكائنات البحریة والرواسب الكلسیة 8.1.3
 

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

 .یجب علیھم ارتداء تجھیزات حمایة مناسبة للیدین والعینین عند التعامل معھ
التراكمات الكلسیة عن موصالت - الستریك  ،Siemens Energy Subsea  إلزالة  یُنصح باستخدام محلول حمض 

في موصالت  .%50نسبة  ب البحر  لمیاه  المعرضة  المرنة  اللدائنیة  المواد  تم   Siemens Energy Subsea جمیع 
بنسبة   الستریك  بالكامل ضد حمض  واحدة50اختبارھا  لمدة ساعة  توافقھا  وثبت  المواد   . %  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 .البالستیكیة الحراریة تتمتع بمقاومة جیدة لحمض الستریك
%، ألنھا قد تسبب تدھور جودة المواد  50استخدام المنظفات الحمضیة األخرى، مثل حمض األسیتیك بنسبة   یجب عدم  -

 .اللدائنیة المرنة
یعد استخدام منفث ماء أمًرا مقبوالً، ولكن ینبغي عدم توجیھ  .  ال یُنصح باستخدام طرق العمل باإلزمیل والمواد الكاشطة -

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

 الموصالت من نوع اللوح اإلبري  8.1.4
a(   یجب السماح لنصف زوج الموصل المتزاوج بلوح إبري بأن یطفو، حیثما أمكن، بحیث یمكن استیعاب نسب تفاوت    -التوافق

 .اختالل المحاذاة
b(   المزاوجة  فحوصات ما أي شوائب   -قبل  المقبسي بحثًا عن  المزاوجة یجب فحص الموصل  وقد تم تصمیم الموصالت  .  قبل 

 .للتعاطي مع تراكمات الرمل والطمي، ولكن ینبغي إزالة قطع الشوائب الكبیرة باستخدام منفث ماء
c(   عات المزاوجة/فصل المزاوجة  تم تصمیم الموصالت لتعمل عبر مجموعة واسعة من سر   -سرعة المزاوجة/فصل المزاوجة

 :وال یوجد حد عملي للسرعة التي یمكن بھا مزاوجة أو فصل مزاوجة الموصالت، ولكن كقیمة دلیلیة.  فصل الكھرباءأثناء 
i.  م/ث   1یجب أال تتجاوز سرعة المزاوجة قیمة� 
ii.  م/ث 5ویجب أال تتجاوز سرعة فصل المزاوجة قیمة. 

d(   وفي ھذه الحالة یتم   . التالمس بین الحواجز الفاصلة األساسیة والثانویة ھو أمر ال یُنصح بھبحیث یظل سن    -الفصل الجزئي
ھناك  . تقلیل مستوى العزل بین سن التالمس والمالمس المقبسي ویعتمد الموصل على عناصر اإلحكام األساسیة داخل القابس

 .ایدة أیًضا خطر متزاید من انھیار العزل عند قیم الجھد الكھربائي المتز 
e(   ھذا یعني مزاوجة جزئیة إلى فصل كامل للمزاوجة، ویمكن تنفیذه دون أي تأثیر سلبي على الموصالت،    -التوصیل المتقطع

 .طالما أن الكھرباء في وضع اإلیقاف
f(   الكاثودیة األجھزة  –الحمایة  توصیل موصالت  دائًما  الكاثودیة   316Lیجب  الحمایة  بنظام  االستانلس ستیل  من   المصنوعة 

(CP) .یجب عزل موصالت االستانلس ستیل Super Duplex وسبائك النیكل كروم مولیبدینوم عن نظام CP   لتقلیل احتمالیة
 .تقصف الھیدروجین

 
 ) تحري األعطال وإصالحھا (األسئلة الشائعة 8.2

 :تتوفر نشرة فنیة عند الطلب، ویمكنك بدالً من ذلك االتصال بأي مما یلي 
 

 البرید اإللكترونيعنوان  القسم 
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 subsea.connectors.productsafety.gb@siemens.com مسؤول سالمة المنتجات 

 connectortechnicalsupport.gb@siemens.com الدعم الفني 

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

 connectorsales.gb@siemens.com المبیعات 

 
 وإصالحھا تفاصیل االتصال بقسم تحري أعطال المنتج  7الجدول 
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 صیانة المنتج  9
 

 احتیاطات السالمة 9.1
 

 

خطر الوفاة من جراء الصدمة الكھربائیة، یجب عدم فصل مزاوجة الموصالت أثناء سریان كھرباء بھا تحت أي  ! خطر
 .ویجب عدم مزاوجتھا جزئیًا أو توصیل كھرباء بھا  .ظرف من الظروف

 )المھرةصیانة المنتج (األشخاص  9.2
 

 إزالة تراكمات الكائنات البحریة والرواسب الكلسیة 9.2.1
 

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

 .%، یجب علیھم ارتداء تجھیزات حمایة مناسبة للیدین والعینین عند التعامل معھ50
یُنصح باستخدام محلول حمض الستریك  ،Siemens Energy Subsea  التراكمات الكلسیة عن موصالت إلزالة   -

البحر في موصالت .%50بنسبة   لمیاه  المعرضة  المرنة  اللدائنیة  المواد  تم    Siemens Energy Subsea جمیع 
بنسبة   الستریك  بالكامل ضد حمض  واحدة50اختبارھا  لمدة ساعة  توافقھا  وثبت  المواد   . %  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 .البالستیكیة الحراریة تتمتع بمقاومة جیدة لحمض الستریك

 
خطر اإلصابة الجسدیة البسیطة لألشخاص الذین یعانون من حساسیة للزیوت ذات القاعدة المعدنیة أو التخلیقیة،   .تحذیر

 .ElecTRON قة منتجاتیجب علیھم ارتداء تجھیزات حمایة مناسبة للیدین عند التعامل مع با

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

 .ألنھا قد تسبب تدھور جودة المواد اللدائنیة المرنة

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

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

 تزلیق عناصر إحكام سنون التالمس  9.2.2
الجافة المزاوجة  لموصالت  أداء  كفاءة  أعلى  شحم ElecTRON لتحقیق  أنبوب  تورید   TRONILUBE LUBRICATION یتم 

GREASE یرجى التأكد من حصول عناصر إحكام المخروط المطاطي األخضر لمالمس السن  .  للمساعدة في إحكام التالمس أثناء الخدمة
مل) قبل االستخدام    1في محقنة   Siemens Energy Subsea متوفر لدى شركة( Tronilube في الموصل المقبسي على مسحة من

 . 13كما ھو مبین أدناه في الشكل 
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 .ال تستخدم مذیبات إلزالة الشحم . خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ

 
 

 تزلیق عناصر إحكام سنون التالمس  13الشكل 
 
 

 فحوصات السالمة/صیانة االختالالت  9.3
 

 حمایة سنون تالمس المقبس 9.3.1
 

 
یجب عدم تعریض سنون التالمس في الموصل المقبسي لمیاه البحر أثناء التشغیل تحت أي  .خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ

الظروف من  فسوف   . ظرف  الموقف،  ھذا  حدث  التأثیر  وإذا  بفعل  كبیرة  بسرعة  السنون  تالمس  أسطح  جودة  تتدھور 
كبیر جًدا وإذا تم مزاوجة ھذه السنون المعطوبة في وقت الحق في ولیجة مقبسیة، فسیكون ھناك   . اإللكترولیتي من    خطر 

 .األضرار التي لحقت بعناصر العزل واإلحكام داخل الموصل القابسي
 

 موصالت االختبار 9.3.2
 

 
مادي .تنبیھ االختبار  .خطر حدوث ضرر  أثناء  كھربائي  اتصال  المناسب إلجراء  االختبار  استخدام موصل  دائًما   .یجب 

من   أي ظرف  تحت  اختبار  تمساح) كوصلة  مشبك  أو  اختبار  مسبار  أو  مفك  (مثالً  أي جسم غریب  استخدام  ویجب عدم 
 .جراءات سوف تبطل ضمان المنتجمثل ھذه اإل . الظروف، ألن ذلك یمكن أن یضر بعناصر اإلحكام والعزل

یجب عدم القیام مطلقًا بإزالة السنون الدلیلیة في حالة وجودھا من موصالت االختبار، ألن ھذا یمكن أن یؤدي إلى حدوث أضرار وسوف  
 .یُبطل ضمان المنتج

 سن التالمس 

 عناصر إحكام المخروط  
 TRONILUBE المطاطي (وضع

 فوق السطح الممیز بعالمة  
 )-X-X-X-X مثالً 

 الولیجة

 الجسم 
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 تعلیقات/مالحظات العمالء  10
 .النموذج لتأكید قراءة كل صفحة من ھذا المستند واالمتثال لھا بشكل كاملیرجى إكمال قسم التسجیل بأسفل 

 
 التاریخ  ) اسم المنشئ واألحرف األولى (أحرف كبیرة

  

   تفاصیل االتصال   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، بما في ذلك أي مالحظات أو توصیات مرتبطة بالصحة أو السالمة أو البیئة وما إلى ذلك، ومن ثم یشمل ذلك أیًضا  

 .د المعنیین اآلخرینأي أسماء/تفاصیل اتصال باألفرا 
 

 
 قسم التسجیل 

 
 التاریخ  التوقیع  )االسم (أحرف كبیرة

   

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