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 المنتجات التي یغطیھا ھذا الدلیل  1

عن   عبارة  المستند  للفصلھذا  القابل  التوصیل  لصندوق  والصیانة  واالستخدام  والتفریغ  والشحن  والتخزین  الحمایة  تشمل  عامة   نظرة 
DigiTRON من النوع TC3A-107 ووحدات التوزیع الكھربائي (EDU) المشابھة. 

 
 . 2.7ا لألمثلة المقدمة في القسم  من مظھرھا، فكلھا تبدو مشابھة جًد IOM یمكن التعرف بسھولة على المنتجات التي یغطیھا ھذا الدلیل

 
 :ھذه تبدأ جمیعھا بـ EDU أرقام الجزء لصنادیق التوصیل/منتجات

 
TC3A-xxx  - حیث xxx  ھي أرقام الجزء للطرازات المحددة من صنادیق التوصیل/وحدة  EDU ،    واالختالفات تكون باألساس في كمیة

 .وأنواع الموصالتالموصالت  
 
 

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

 
 المنتج رقم مستند

IOM-001 األسالك الكھربائیة الُمعلقة والقنطرات الكھربائیة وضفائر المستشعرات DigiTRON 
IOM-002 الموصالت األحادیة DigiTRON 
IOM-003 قدیم، حل محلھ الدلیل IOM-002 . 
IOM-004 غیر مستخدم 
IOM-005 وحدة التوزیع الكھربائي القابلة لالسترجاع (REDU)  ، الجیل الثاني 
IOM-006 وحدة التوزیع الكھربائي القابلة لالسترجاع (REDU)،  األول الجیل 
IOM-008  األسالك الُمعلقة من األلیاف البصریة ومجموعات الضفائر DigiTRONf 
IOM-009 الموصالت األحادیة من األلیاف البصریة DigiTRONf 

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

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

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

 
 نظرة عامة على المنتج  2.1

التوصیل لصنادیق  المقرر  المعدات   EDU ووحدات DigiTRON االستخدام  قطع  بین  المنخفض  الكھربائي  الجھد  وتوزیع  االتصال  ھو 
 .الكھربائیة التي تغمرھا المیاه، على سبیل المثال تحت سطح البحر 

لتطبیقات االتصاالت الموثوقة وطویلة األمد وتطبیقات   DigiTRON وقد تم تطویر موصالت  . DigiTRON  یستخدم المنتج باقة موصالت 
بالمنشآت البحریة المرتبطة  الجھد  التحكم في الطاقة منخفضة  الموصالت تحت الماء باستخدام والئج   .أنظمة  یتم تحقیق قدرة مزاوجة ھذه 

 . CE كھربائیة معوضة الضغط تستخدم مبدأ

 . 2.7المشابھة في القسم  EDU ووحدات TC3A-107 تُعرض أمثلة لصندوق التوزیع
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 مواصفات وشھادة المنتج  2.2
 . 5ویمكن العثور على مواصفات إضافیة في القسم  . 2لجدول االمواصفات األساسیة المتعلقة بجمیع المنتجات التي یغطیھا ھذا الدلیل واردة أدناه في  

 

 عاًما في بیئة ما تحت سطح البحر  30 :عمر التصمیم

 فولت تیار متردد من سن إلى سن  2000فولت تیار متردد من سن إلى أرضي،  1000 الجھد المقرر 

مساًرا   12أمبیر،   32-22مسارات   7أمبیر،   40-35مسارات  4 :في الماء التیار المقرر 
 أمبیر  20-28

 أمبیر  11مساًرا  12أمبیر،   14مسارات  7أمبیر،   18مسارات  4 :في الھواء

 في الساعة 2ثوان، لیس أكثر من  5أمبیر لمدة  100 زیادة التیار 

عدد عملیات التشغیل  
 )رطب) دورات مزاوجة/فصل مزاوجة (إیقاف  250جاف/ 750( 1000 المقررة

 ) قدم 9843متر ( 3000 عمق المیاه 

معدل النشر 
 )قدم/دقیقة 1150متر/دقیقة ( 350 الحد األقصى واالسترجاع

ف) (الحد األعلى ھو درجة حرارة سطح المنتج ویشمل   °158ف +  °40-°م ( 70م + 40° - درجة حرارة التخزین
 ) الشمسیة من جراء أشعة الشمس الساطعةمقدار اكتساب الطاقة 

 
 ) ف °140+ ف °23م (+ °60م +   °5-تحت سطح البحر:  درجة حرارة التشغیل

 )ف °122°ف +4-م ( °50م + °20-في الھواء: 

 .ارجع إلى رسم المنتج بالنسبة للطرازات األخرى .TC1A-107رطل) للطراز  77كجم ( 35حوالي   الوزن 

 :شھادة المنتج

 الوصف  المواصفة 

مواصفة االتحاد  
 األوروبي

2001/95/EC 
 السالمة العامة للمنتج

مواصفة االتحاد  
 األوروبي

2001/95/EC 
 مواصفة الجھد الكھربائي المنخفض 

IEC 61984  متطلبات السالمة واالختبارات  -الموصالت 

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

 .معتمد ذاتیًا من خالل االختبار داخل الشركة :مالحظة
 DigiTRON TC3A-107 مواصفات وشھادة المنتج 2الجدول 
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 تفاصیل االتصال والمالحظات  2.3

energy.com-www.siemens  للحصول على معلومات إضافیة أو لألسئلة المتعلقة بالمنتجات، قم بزیارة الموقع اإللكتروني لشركة سیمنز 
/search Subsea،  أو اتصل بما یلي: 

 

 عنوان البرید اإللكتروني القسم 

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

  connectortechnicalsupport.gb@ siemens-energy.com الدعم الفني 

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

 connectorsales.gb@ siemens-energy.com المبیعات 

 DigiTRON تفاصیل االتصال للمنتج 3الجدول 
 

من ھذا المستند وإرسالھا إلى   10أي معلومات أو سجالت أو مالحظات حول الصحة والسالمة تحتاج إلى تفاصیل یمكن تسجیلھا في القسم  
 . 3الجدول  القسم ذي الصلة في 

 
 

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

 
 

 ملصق نصیحة المنتج  1الشكل 

●  

 

 
 ثقیل

 الضغط الداخلي 

 نظارات
 األمان
 أحذیة

 األمان

 باقات منتجات سیمنز 

 إشعار التسلیم للعمالء

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

تج
لمن

ة ا
یح

ص
 ن

 تنبیھ 

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/industrial-applications/oil-gas/subsea-solutions.html
mailto:connectortechnicalsupport.gb@%20siemens-energy.com
mailto:susultlcmsupport.gb@%20siemens-energy.com
mailto:connectorsales.gb@%20siemens-energy.com
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 ملصق تمییز المنتج 2.5

.  ورقم تسلسلي فرید Siemens Energy تمییزھا برقم الجزءیتم  Siemens Energy من EDU منتجات صنادیق التوصیل/وحدات 
 .ویُشار أیًضا إلى القیم المقررة للجھد الكھربائي ودرجة الحرارة وعمق المیاه

 . 3الشكل  ویتم عادةً نقش ھذه البیانات على ملصق أصفر اللون یتم تثبیتھ بشكل دائم على المنتج، ارجع إلى  

 . 2الشكل یتم أیًضا نقش معلومات مماثلة تتعلق بكل موصل على الجسم المعدني للموصل، ارجع إلى 
 
 

 DigiTRON ملصق تمییز المنتج الموجود على منتج 2الشكل 
 
 

 CE ملصق تمییز/عالمة 2.6
 :بمتطلبات المواصفات المعمول بھا على النحو التاليحیثما ُوجد، أن المنتجات تفي  ،CE یبین ملصق تمییز/عالمة

• 2014/35/EU –  مواصفة الجھد الكھربائي المنخفض 

 .سیتم تورید بیان المطابقة مع البضائع
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 ملصق تعریف المنتج
 

 

 أمثلة المنتج 2.7

 

 TC3A-107 نوع صندوق التوصیل 3الشكل 
 

 
 منتج مختلفةمثال لتھیئة  4الشكل 
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 أمان المنتج 3

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

 
العمالء   تعلیقات/مالحظات  نموذج  وإرجاع  إكمال  یرجى  مالحظات،  أي  لدیك  كان  إذا  المنتج،  استخدام  أو  تشغیل  بدء  أو  تركیب   بعد 

 یرجى إرسال النموذج المملوء عبر البرید اإللكتروني إلى مسؤول سالمة المنتجات  ).10(القسم  
energy.com-siemens subsea.connectors.productsafety.gb@  

 
 

 التحذیرات المتعلقة باإلجراءات  3.1
 

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

 
 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
 المادي أو البیئيخطر الضرر 

 
 

 االستخدام المقرر 3.2
 .المنتج مخصص كنظام توصیل كھربائي للجھد المنخفض لالستخدام تحت سطح البحر 

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

 :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 3.3.1جمیع اإلجراءات التي یتعین على الشخص المتخصص القیام بھا (انظر   -

ا  أي استخدام آخر غیر محدد في ھذا المستند أو مشمول في تعلیمات التركیب والتشغیل أو بخالف ما ھو محدد في ھذا المستند، یعتبر استخدامً 
 .صحیحغیر 

 
 

 

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

mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@%20siemens-energy.com
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 معلومات السالمة العامة  3.3
 

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

تركیب المنتجات وفحصھا وصیانتھا وإصالحھا من قِبل أشخاص غیر مدربین ویعتبروا غیر مؤھلین یمكن أن یؤدي إلى   .للقیام بعمل محدد
المنتج ضمان  منتجات .إلغاء  حیاة  دورة  بإدارة  اتصل  المعلومات  من    @susultlcmsupport.gb  عبر   Siemens Energyللمزید 

energy.com-siemens )فریق الموقع(. 
 

 (PPE) تجھیزات الحمایة الشخصیة 3.3.2
الحمایة ضد الطقس) والتي تكون  قانونًا بأنھا "جمیع التجھیزات (بما في ذلك المالبس التي توفر   (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   .ذ األخیر في التسلسل الھرمي للسیطرة على المخاطر، تعتبر تجھیزات الحمایة الشخصیة في أدنى مرتبة وتمثل خیار المال
مرجح   الضرر  یكون  ال  بحیث  علیھ  السیطرة  أو  كامل  بشكل  المعني  الخطر  إزالة  الممكن  من  یكون  حیثما  فقط  مناسبة  الشخصیة  الحمایة 

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

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

 قم بارتداء تجھیزات الحمایة الشخصیة المناسبة وفقًا لنصیحة أمان المنتج الواردة في ھذا المستند
 

 لخطر الناجم عن التشغیل غیر السلیم وسوء االستخدام المتوقع ا 3.3.3
اقرأ بعنایة التعلیمات المرفقة وجمیع   .قد یشكل التشغیل غیر السلیم وسوء االستخدام المتوقع خطًرا علیك وعلى اآلخرین ویسبب ضرًرا مادیًا

 .المستندات المعنیة األخرى، وال سیما قسم "السالمة" وكذلك التحذیرات
 

 

 

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

 .یجب أن یتم إجراء أعمال االختبار فقط من قِبل شخص متخصص -
 .إلجراء االختبار الكھربائيیجب دائًما تركیب موصل االختبار الصحیح  -

 

 

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

 .متخصصیجب أن یتم إجراء أعمال الصیانة واالختبار فقط من قِبل شخص  -
 .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

 .أبًدا بتوصیل الكھرباء لمقبس موصل عندما یكون غیر متزاوج مع قابسال تقم  -
 .تأكد من اتباع جمیع إجراءات االختبار  -
 .وتتم مراعاة قنوات وبروتوكوالت االتصال -

mailto:susultlcmsupport.gb@%20siemens-energy.com
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 .خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة بفعل كابالت غیر معزولة !خطر

 .تأكد من اتباع جمیع إجراءات االختبار  . الكھربائیة أثناء توصیلھا بالكھرباءال تلمس األسالك  -

 

 

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

الموصلة الكھربائیة بعد االختبار وال تلمس األطراف الموصلة حتى یتم تفریغ شحنة النظام  قم بتأریض جمیع األطراف   -
 .تأكد من اتباع جمیع اإلجراءات .الكھربائي بالكامل

 

 

خطر الوفاة من جراء الصدمة الكھربائیة، إذا تم توصیل المنتج بشكل غیر صحیح، مثالً طرف موصل مفكوك یالمس   !خطر
 .معدنیًا أو یتصل بجسم معدني عن طریق الخطأجسًما 

 .یجب تنفیذ أعمال التركیب/الفصل بمعرفة فني متخصص -
 .قم دائًما بالتأریض الكھربائي لألجسام المعدنیة قبل توصیل الكھرباء إلى موصل -
 .ال تمسك المنتج أبًدا عندما یكون مكھربًا -

 

 

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

 ال تقم بفصل مزاوجة المنتج وھو ُمكھرب  -
 ال تمسك المنتج أبًدا وھو مكھرب  -
 .تأكد من اتباع جمیع اإلجراءات الخاصة بمزاوجة/فصل مزاوجة الموصالت -

 
 

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

)، وال تستخدم  8.2في حالة وجود أخطاء مشتبھ بھا في المنتج (ارجع إلى القسم  .المنتجات ال یمكن إجراء أعمال الخدمة لھا من قِبل المستخدم
ال تحاول أبًدا تنفیذ أعمال الصیانة أو اإلصالحات على   .المنتج واتصل بالدعم الفني لشركة سیمنز أو سالمة منتجات سیمنز لطلب المشورة

 .المنتج بنفسك
 

 

 

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

 .یجب عدم تفكیك المنتج .ال توجد أجزاء من المنتج تتطلب الصیانة أو الفحص  -
 .ن قِبل شخص متخصصیجب أن یتم توصیل األسالك الكھربائیة بالمنتج فقط م -

 

 

على وجھ  ).  خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة نتیجة االستخدام غیر السلیم لموصل االختبار (سوء استخدام متوقع  !خطر
ھذا   ألن  االختبار،  وموصل  الكابل  بین  المفصلیة  الوصلة  على  الموضوعة  المطاطیة  الفصل  جلب  إزالة  یحظر  الخصوص، 

 .المكھربة للمستخدمسوف یكشف األجزاء 

 ال تقم أبًدا بتفكیك موصل اختبار   -

 

 

خطر اإلصابة الجسدیة البسیطة من جراء ارتفاع درجة حرارة المنتج بفعل التسخین األومي في حالة دائرة القصر أو  . تحذیر
 .زیادات التیار العالیة

 .في حالة وجود زیادة تیار عالیة، دع الموصالت تبرد قبل لمسھا -
تأكد أن جمیع أعمال اختبار المنتجات سواء في المصنع أو المستخدمة في موقعھا قد تم إنجازھا من قِبل أشخاص   -

 .متخصصین

 

 

 .خطر اإلصابة الجسدیة البالغة بالعین بفعل الزیت المضغوط المتدفق من خرطوم تالف أو عند فك برغي ملء/تنفیس !خطر
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تأكد أن جمیع أعمال اختبار المنتجات سواء في المصنع أو المستخدمة في موقعھا قد تم إنجازھا من قِبل أشخاص   - 
 .متخصصین

 

 

خطر اإلصابة بالعین/الجسم الناجمة عن الضغط الصادر أثناء تفكیك المنتج، في حالة االسترجاع من تحت سطح البحر .  تحذیر
 .العمق داخل المنتجمع وجود خطأ یسبب احتجاز ضغط  

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

 

 

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

 
 المادیة الناجمة عن المناولة الیدویة خطر اإلصابة واألضرار  3.3.6

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

.  الرفع اآلمن، على سبیل المثال اتخاذ الوضعیة 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

 

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

 .بالرجوع الى قوى المزاوجة/فصل المزاوجة المحددة ھنا، تأكد من اتخاذ احتیاطات المناولة الیدویة المناسبة -
 .لإلجراءات المعنیةتأكد أن جمیع أعمال اختبار المنتج یتم إنجازھا من قِبل األشخاص المتخصصین وفقًا   -

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

 .المنتج لمعرفة أوزان المنتج

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

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

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

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

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

احرص على ارتداء واقیة أیدي مناسبة عند مناولة   .الزیت یمكن أن یتسرب من المنتج إذا كان معیبًاھناك خطر صغیر من أن  -
 .المنتجات أو الزیوت ذات القاعدة المعدنیة أو التخلیقیة في حالة تسرب الزیوت من الموصل بسبب وجود خطأ
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 . البسیطة واألضرار المادیة الناجمة عن حاالت االنزالق والتعثر والسقوطخطر اإلصابة الجسدیة  . تحذیر

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

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

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

 .ارتفاعات

جمیع فنیي التركیب والعاملین المشاركین بدًءا من تنزیل المنتج  .أثناء تركیب المنتج (وأي عمل الحق) سیكون من الضروري توخي الحذر 
عند رفع ھذا   .لحرص للحفاظ على سالمتھم وسالمة اآلخرینحتى یتم وضعھ في موقع تركیبھ النھائي، یجب علیھم توخي أقصى درجات ا 
األمر  إذا لزم  المساعدة  تقدیم  الحاالت، قد یكون من الضروري استخدام وسائل   .المنتج ومناولتھ، یجب على العاملین المشاركین  في بعض 

 .الرطبةاحرص على تجنب مخاطر التعثر واألسطح الزلقة أو   .المساعدة المیكانیكیة للمناولة

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

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

 .قانون الصحة والسالمة في العمل -
- COSHH مراقبة المواد الخطرة على الصحة. 
- BS 7671 متطلبات التركیبات الكھربائیة IEE. لوائح األسالك. 
 .الكھرباء في العمل  ئحلوا -

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

 
 

 (COSHH) مراقبة المواد الخطرة على الصحة 3.5
فیما یتعلق بالمواد مثل اللدائن المرنة والزیوت وخالفھ المستخدمة   (COSHH) طرة وتقییمات مراقبة المواد الخطرة على الصحةالمواد الخ

 متوفرة عند الطلب لدى مسؤول سالمة المنتجات عبر  DigiTRON في منتجات
energy.com-siemens subsea.connectors.productsafety.gb@ . 
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 االختصارات 4
 درجة مئویة م °

A  أمبیر 

ac  التیار المتردد 

API معھد البترول األمریكي 

CE المجموعة األوروبیة 

COSHH  مراقبة المواد الخطرة على الصحة 

CP   الكاثودیة الحمایة 
dc  التیار المستمر 

DWG رسم 

EDU  وحدة التوزیع الكھربائي 

EFL  األسالك الكھربائیة المعلقة 

EMF المجال الكھربائي المغناطیسي 

M متر 
Max.  الحد األقصى 
Min.  الحد األدنى 

No. رقم 

PPE تجھیزات الحمایة الشخصیة 

REDU وحدة التوزیع الكھربائي القابلة لالسترجاع 

ROV مركبة ُمشغلة عن بُعد 
SIT  اختبار التركیب في الموقع 

UNS  نظام الترقیم الموحد للمعادن والسبائك 

V  فولت 
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 المواصفات  5
یرجى الرجوع إلى   .قد یختلف المنتج الفعلي .المستخدمة في المنتجات DigiTRON فیما یلي مواصفات أساسیة للموصالت المشغلة بغاطس 

البیانات الخاصة بالمنتج أو الموقع اإللكتروني ، أو اتصل بالدعم  search Subsea/ energy.com-www.siemens  نشرة (نشرات) 
للحصول على المزید من   @energy.com -siemens connectortechnicalsupport.gbعبر   Siemens Energyالفني لشركة

 .المعلومات التفصیلیة
 

 .، مع المواصفات اإلضافیة التالیة للموصالت المتزاوجة بغاطس2.2یتم سرد المواصفات العامة للمنتج في القسم  
 

 النوع المتزاوج بغاطس  –صفات الموصل موا 5.1
 

 )رطل قدم  11نیوتن متر ( 20حلقة قمط مدمجة، أقصى عزم  :غیر متاح قوة المزاوجة

 غیر متاح: محاذاة الغاطس بالید  اختالالت المحاذاة القصوى 

السرعات القصوى  
 للمزاوجة وفصل المزاوجة

 م/ث  1

 
 یوًما تراكمًیا على مدار العمر االفتراضي  28حد تعرض السنون القابسیة لمیاه البحر  

 
 DigiTRON مواصفات الموصل المتزاوج بغاطس 4الجدول 

 

 

 

مادي .تنبیھ ضرر  حدوث  ھو   .خطر  البحر  لمیاه  القابسیة  للسنون  التراكمي  للتعرض  األقصى  تآكل    28الحد  لمنع  یوًما 
إذا تعین ترك الموصالت دون مزاوجة في میاه البحر ألي فترة من الوقت، فیجب تزویدھا بغطاء بیئي تحت سطح   .السنون

الموصالت المقبسیة السنون في  لحمایة مالمسات  أو قابس وھمي  الت .البحر  أو  زیادة  التآكل  عرض سیزید من خطر ضرر 
وقد یؤدي ھذا إلى تضرر عناصر اإلحكام والعزل داخل   .تراكمات الكائنات البحریة على أسطح تالمس سنون تالمس المقبس

التوصیل مقبس  الحمایة.  مالمسات  لغرض  كاملة  وھمیة  موصالت  إلى  القابسیة  الموصالت  تحتاج  شركة .ال   تنصح 
Siemens Subsea  البحریة الكائنات  القوابس من تراكمات  لحمایة  أسیتال  أغطیة  الجیدة دائًما  .  بتركیب  الممارسات  من 

 .تركیب الغطاء الواقي عندما یكون الموصل غیر متزاوج بالجانب العلوي قبل االستخدام لتوفیر الحمایة المیكانیكیة

 

 

القیام مطلقًا بتوصیل الكھرباء للمقابس غیر المتزاوجة (سنون قابسیة مكشوفة)  یجب عدم   .خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ
حیث یؤدي ذلك إلى تآكل السنون بسرعة كبیرة أو التسبب في عطل  ).تحت سطح البحر (حتى وإن كان جھد متبقي صغیر 

 .كھربائي كامل للمنتج

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/industrial-applications/oil-gas/subsea-solutions.html
mailto:connectortechnicalsupport.gb@%20siemens-energy.com
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 التخزینتحضیر المنتج لالستخدام أو  6

 
 حمایة المنتج وتعبئتھ  6.1

 .سیتم تورید صندوق التوصیل مع صندوق نقل مخصص
 

 

 

یجب تأمین صندوق التوصیل في صندوق النقل المخصص وإبقائھ دائما في وضع أفقي لمنع   .خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ
 .خطر حدوث ضرر بالحواجز الفاصلة

 
 .االھتزاز الذي یحدث أثناء النقلتم تصمیم صندوق التوصیل لتحمل 

استانلس ستیل مع موصالت  البحر،  تحت سطح  ما  المقاوم ألجواء  المقاوم  البالستیك  من  التوصیل  تصنیع جسم صندوق  وبھذا    316L  تم 
میكانیكیة إذا لم تكن محمیة ومع ذلك فإن والئج الموصل وأجزائھ المكشوفة تكون معرضة ألضرار  .الشكل فھو مصمم لتحمل البیئات القاسیة

قبل النقل، ولكن سیتم تركیب األغطیة الواقیة على الجانب العلوي إذا   DigiTRON یتم تركیب أغطیة النقل على جمیع موصالت .بشكل كاف
العمیل قِبل  من  تحدیدھا  ل .تم  المشابھة  التغلیف  مواد  أو  فقاعیة  بلفافات  المغلفة  الموصالت  لحمایة  الحذر  توخي  تجنب حدوث أضرار  یجب 

 بالسطح أثناء النقل 
 

 

 

مادي.  تنبیھ أثناء   .خطر حدوث ضرر  متزاوج  بأي موصل غیر  دائما  مركبة  الوقایة  أغطیة  أو  النقل  أغطیة  تكون  أن  یجب 
 النقل، ویجب أن تظل في مكانھا على الجانب العلوي قبل االستخدام 

 
بنقل موصالت تتعلق  معلومات  مستندات سیمنز  ELF و  DigiTRON للحصول على  إلى  الرجوع  یُرجى  التوصیل،  بصندوق   المرتبطة 

IOM-001  و IOM-002  ،المتاحة على الموقع اإللكتروني لشركة Siemens Energy . 
 
 

 الرفع  6.2
 .مناسبةفكر في استخدام رافعة أو تجھیزة رفع أخرى بقدرة مقررة  .صندوق التوصیل أثقل من أن یرفعھ شخص واحد بمفرده 

 .ال تستخدم الموصالت كنقطة رفع. قم بتعلیق حبل الرفع حول الجسم البالستیكي
 .یجب الحفاظ على صندوق التوصیل في وضع أفقي

 
 

 إزالة مواد التغلیف  6.3
 .قم بإزالة مواد التغلیف مع الحرص على فحص أي ضرر بالسطح أو العناصر التي ربما تكون انفصلت من الوحدة

لألجزاء التي یتم توریدھا بشكل فردي وتكون ملفوفة في مواد، ال تستخدم سكینًا لقطع مواد التغلیف، ألن ھذا قد یسبب ضرًرا ألي  بالنسبة 
 .أجزاء مطاطیة أو طالء المنتج

ت/المعدات الموردة في صنادیق یجب  الموصال. ال تقم بإزالة أغطیة النقل أو األغطیة الواقیة للجانب العلوي قبل أن یصبح صندوق التوصیل جاھًزا للتركیب
 .تخزینھا في الصندوق المعني

 
 التخزین والحمایة ونھایة العمر االفتراضي 6.4

 .یجب إزالة األغطیة قبل االستخدام تحت سطح البحر  . تأتي جمیع الموصالت مزودة بغطاء نقل. ویُنصح أن تُترك األغطیة مركبة متى أمكن ذلك
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توفر ).  )، والذي یُتاح للشراء بشكل منفصل (تفضیل العمیل12الشكل  تزوید الموصل بغطاء واق للجانب العلوي البالستیكي الخلفي (  یمكن

 .ھذه األغطیة درجة أعلى من الحمایة المیكانیكیة للموصل مقارنة بأغطیة النقل

 .للحصول على تفاصیل حول أنواع األغطیة والموصالت الوھمیة المتوفرة للحمایة أثناء التخزین  9.4ارجع إلى القسم  
 

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

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

 
قم بالتنظیف فقط باستخدام المیاه العذبة أو محلول حمض   .إذا تم استعادة المنتج من االستخدام تحت سطح البحر، فیجب تنظیفھ قبل التخزین

%، كحد أدنى، فقم بالغسل بالماء النظیف إلزالة أي میاه مالحة عن  50ة  إذا لم یتم إجراء الغسل بحمض الستریك بنسب . %50الستریك بنسبة  
 .المنتجات

 
 التخزین لفترة قصیرة  6.4.1

بھا حصى   الموجود  للبیئات  حساسة  التوصیل)  صندوق  أطراف  من  طرف  بكل  (الموجودة  والمعوضات  الموصالت  تكون  التركیب،  قبل 
المذكورة  .  وأوساخ  األشیاء  توغل  التغلیف  ولمنع  مواد  أو  فقاعیة  لفافة  خالل  من  وحمایتھا  وجافة  نظیفة  منطقة  في  تخزینھا  ینبغي  أعاله، 
 .المشابھة

 .الموصالت الموردة في صنادیق یجب تخزینھا في الصندوق المعني .یجب تركیب أغطیة النقل أو األغطیة الواقیة للجانب العلوي

 .تجاتیجب أال یتواجد أي فوالذ كربوني في تخزین المن
 

 

 

الشمسیة .خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ الطاقة  اكتساب  أن تراعي مقدار  القصوى یتعین  التخزین  أال  .درجة حرارة  یجب 
الخارجي   السطح  حرارة  درجة  حرارة   70تتجاوز  درجة  تجاوز  عدم  لضمان  المناسبة  الحمایة  وسیلة  استخدام  ویجب  °م. 

 .التخزین القصوى
 
 

 تخزین الموصالت لفترة طویلة  6.4.2
یجب تركیب أغطیة الحمایة المناسبة ویجب أن  .  یجب تخزین الموصالت في منطقة نظیفة وجافة وحمایتھا من خالل لفافة فقاعیة أو ما شابھ

یجب   . %75یجب أن تكون رطوبة غرفة التخزین أقل من   ).°ف  158°ف و +  40-°م (  70°م و    40-درجة حرارة التخزین بین  تتراوح  
 .تجنب الظروف الرطبة للغایة أو الجافة للغایة

 .سجیةوینبغي حمایة المعدات من أشعة الشمس القویة والضوء االصطناعي القوي المحتوي على نسبة عالیة من األشعة فوق البنف
 

 

 

مادي.  تنبیھ الشمسیة .خطر حدوث ضرر  الطاقة  اكتساب  مقدار  تراعي  أن  یتعین  القصوى  التخزین  أال   .درجة حرارة  یجب 
ویجب استخدام وسیلة الحمایة المناسبة لضمان عدم تجاوز درجة  ).°ف  158°م (  70تتجاوز درجة حرارة السطح الخارجي  

 .حرارة التخزین القصوى

 

 

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

 
 إعادة التعبئة لمنع حدوث ضرر أثناء النقل  6.4.3

یجب تركیب غطاء  . النقل المخصص لھینبغي نقلھ في صندوق  ، Siemens Energy في حالة المطالبة بإعادة صندوق التوصیل إلى شركة
النقل أو الغطاء الواقي للجانب العلوي على الموصل (الموصالت) ویجب توخي الحرص لحمایة الموصل (الموصالت) باللفافة الفقاعیة أو  

 .مواد التغلیف المشابھة لتجنب حدوث أي ضرر بالسطح
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لمناقشة تفاصیل    energy.com-connectortechnicalsupport.gb@ siemensSiemens Energy اتصل بالدعم الفني لشركة

 .الصنادیق النموذجیة
 

 التخلص من المخلفات وإعادة التدویر  6.4.4
إعادة تدویر مخلفات مواد التعبئة والتغلیف و/أو المنتج منتھي العمر االفتراضي وذلك من خالل  یُنصح باتباع طریقة آمنة للتخلص من أو  

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

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

mailto:connectortechnicalsupport.gb@%20siemens-energy.com
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 كیب والتجمیعالتر 7
للحصول على المزید من   connectortechnicalsupport.gb@ siemens.com إذا ساورك الشك اتصل بالدعم الفني لشركة سیمنز 

 .المعلومات التفصیلیة
 

 الحمایة الكاثودیة 7.1
من   مصنوع  التوصیل  صندوق  البحر جسم  سطح  تحت  للتآكل  ض  ُمعرَّ غیر  فھو  ثم  ومن  حراریة،  بالستیكیة  الموصالت  .  مواد  أن  غیر 

 . CP ویجب أن تكون محمیة في جمیع األوقات من خالل نظام الھیاكل المضیفة  ،316L وعناصر التركیب تكون من االستانلس ستیل

حمایة لتوفیر  خارجیة  تأریض  بأشرطة  التوصیل  صندوق  تجھیز  مركبل CP تم  موصل  لیتم  .كل  األرضي  من  شریطین  توفیر  یتم  كما 
 . CP تركیبھما بركیزة التركیب والھیكل المضیف الذي یوفر وصلة

 
 تركیب صندوق التوصیل 7.2

إذا تعین ترك أي موصالت دون مزاوجة في میاه البحر ألي فترة  . یجب إزالة أغطیة النقل أو األغطیة الواقیة للجانب العلوي قبل االستخدام
المقبسیة  الموصالت  في  السنون  مالمسات  لحمایة  البحر  سطح  تحت  بیئیة  أغطیة  أو  وھمیة  موصالت  استخدام  فیجب  الوقت،   من 

 .)9.4(انظر القسم 
 
 

 

 

 .یوًما لمنع تآكل السنون  28الحد األقصى للتعرض التراكمي للسنون القابسیة لمیاه البحر ھو . خطر حدوث ضرر مادي.  تنبیھ
إذا تعین ترك الموصالت دون مزاوجة في میاه البحر ألي فترة من الوقت، فیجب استخدام األغطیة البیئیة تحت سطح البحر أو  

المقبسی  الموصالت  في  السنون  مالمسات  لحمایة  الوھمیة  أو   .ةالموصالت  التآكل  ضرر  خطر  من  سیزید  التعرض  زیادة 
وقد یؤدي ھذا إلى تضرر عناصر اإلحكام والعزل داخل   .تراكمات الكائنات البحریة على أسطح تالمس سنون تالمس المقبس

ات  من الممارس .تتطلب الموصالت القابسیة فقط غطاء واق تحت سطح البحر، ولیس موصالً وھمیًا للحمایة .مالمسات المقبس
قبل   العلوي  بالجانب  متزاوج  غیر  الموصل  یكون  عندما  العلوي  للجانب  الواقي  الغطاء  أو  النقل  غطاء  تركیب  دائًما  الجیدة 

 .االستخدام لتوفیر الحمایة المیكانیكیة

 
 

 اختبار صندوق التوصیل  7.2.1
 .بار المناسب إلجراء اتصال كھربائي أثناء االختبار الختبار المنتجات في بیئة جافة (الجانب العلوي) یجب دائًما استخدام موصل االخت

قیاسي البحر  سطح  تحت  موصل  استخدام  یجب  رطبة،  بیئة  في  خزان   .لالختبار  في  ضغط  كحاجز  سیمنز  موصالت  استخدام  عدم  ینبغي 
 .الضغط، فھي لیست مخصصة لھذا االستخدام

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

 
 
 

 

 .اإلطالق المفاجئ للضغط المخزن . خطر وشیك على الحیاة أو خطر اإلصابة الجسدیة البالغة! خطر

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

 .المعدات العاملة تحت سطح البحر فقط

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

mailto:connectortechnicalsupport.gb@%20siemens.com
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 خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة من موصل اختبار معطوب !خطر

 ال تمسك موصل اختبار أبًدا أثناء توصیلھ بالكھرباء  -
 .ال تستخدم موصل االختبار إذا كان یبدو معطوبًا بأي شكل من األشكال -

 

 

نتیجة    !خطر كھربائیة  صدمة  جراء  من  الوفاة  االختبار خطر  لموصل  السلیم  غیر  موصالت  .  االستخدام  بتفكیك  أبًدا  تقم  ال 
وموصل  .  االختبار  الكابل  بین  المفصلیة  الوصلة  الموضوعة على  المطاطیة  الفصل  إزالة جلب  یحظر  الخصوص،  وجھ  على 

 .االختبار، ألن ھذا قد یكشف األجزاء المكھربة للمستخدم

 ال تقم أبًدا بتفكیك موصل اختبار  -

 

 

ویجب   .یجب دائًما استخدام موصل االختبار المناسب إلجراء اتصال كھربائي أثناء االختبار  .خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ
عدم استخدام أي جسم غریب (مثالً مفك أو مسبار اختبار أو مشبك تمساح) كوصلة اختبار تحت أي ظرف من الظروف، ألن  

 .ھذه اإلجراءات سوف تبطل ضمان المنتج مثل .ذلك یمكن أن یضر بعناصر اإلحكام والعزل

 

 

یكون ھناك تغیر كبیر في الضرر الذي   .یجب عدم استخدام موصالت االختبار في الماء مطلقًا  .خطر حدوث ضرر مادي. تنبیھ
 .یلحق بموصل االختبار وأیًضا بالموصل الخاضع لالختبار 

 
 

 .القیاسیة Siemens Energy Subsea تجد أدناه بعض الصور لموصالت االختبار 
 
 
 

 
 

 موصل اختبار لموصل من نوع الغاطس  5الشكل 
 

 مم  6مم و   5مفاتیح آلن   •
 مم  6مم و  5مع رأس مفتاح آلن  –نیوتن متر  25-0مفتاح معایر لعزم الربط برأس ¼ بوصة  •

 

 تركیب صندوق التوصیل وركائز التركیب  7.3
 :األدوات المطلوبة

 مم  6مم و   5مفاتیح آلن   •
 مم  6مم و  5مع رأس مفتاح آلن  –نیوتن متر  25-0مفتاح معایر لعزم الربط برأس ¼ بوصة  •

 
 .تم تصمیم صندوق التوصیل لیتم تركیبھ واستخدامھ في وضع أفقي فقط

بالنسبة لطرازات   .DRG T31014 كما ھو محدد على TC3A-107 ومن المھم أن یتم تركیب الركائز لصندوق التوصیل من النوع
 Siemens Energy المنتجات األخرى، یرجى الرجوع إلى الرسم المحدد، المتاح من الدعم الفني لشركة

siemens.com connectortechnicalsupport.gb@ . 

mailto:connectortechnicalsupport.gb@%20siemens.com.
mailto:connectortechnicalsupport.gb@%20siemens.com.
mailto:connectortechnicalsupport.gb@%20siemens.com.
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 .تحدید مقاس ومواضع براغي التركیب على الرسمیتم 

إذا تم تحضیر الھیكل المضیف مع خلوص ثقوب البراغي، فیجب على فني التركیب توفیر صامولة  .  یتم تورید براغي التركیب مع المنتج
 .ووردة مناسبتین

 لمضیف (اأطراف التوصیل الحلقیة مقاسالموردین مع صندوق التوصیل یجب تثبیتھما بالھیكل ا  CP كال شریطي الترابط من األرضي
M8( 6الشكل انظر  .على مسافة ال تزید على متر واحد من صندوق التوزیع . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أشرطة تأریض بطول  
 .أقصاه متر واحد

 من الھیكل  CP وصلة
 
 

 الممتدة إلى الھیكل  CP إبراز طول أشرطة التأریض لوصلة 6الشكل 
 

تثبیت یلزم أن تكون ركائز التركیب وصندوق التوصیل مركبین معًا نظًرا لترتیب أشرطة التأریض القائمة بالتأمین تحت مسامیر 
 . 7الشكل انظر   .ركائز التركیب

الملص 
  

الملص 
  

لص  ال
  

الملص 
  

الملص 
  

لص  ال
  

لص  ال
  

لص  ال
  

الملص 
  

انظ 
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 أشرطة التأریض المؤمنة تحت براغي تركیب الركیزة  7الشكل 
 
 

قم بتجمیع الركائز في الجسم   :حیثما ینطبق  .في حالة عدم تركیب الركائز في جسم صندوق التوصیل، فسوف تحتاج إلى تجمیعھا وتركیبھا
 .د الجویط المقاوم للدوران على الجانب السفلي من الوحدة وأن یكون موجوًدا في تجویف في الجسممع مراعاة تواج

 . 8الشكل انظر  .رطل قدم) إلتمام تركیب الركیزة 2.58نیوتن متر ( 3.5بعزم  M6 أحكم ربط المثبتات 
 

لتثبیت الركیزة   M6 البراغي
لذا ال   625سبیكة ( . في الجسم

 ) معھا CP حاجة إلى استخدام
 
 

. جویط مقاوم للدوران  
 
 
 
 
 
 
 
 

 للتثبیت في الھیكل M8 براغي
 

 مجموعة ركیزة التركیب  8الشكل 

 أشرطة التأریض المؤمنة تحت  
 برغي التركیب

 
 

 أشرطة التأریض المؤمنة تحت  
 برغي التركیب

 

 A الملصق

 15انظر المالحظة  

 F الملصق E الملصق
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 .الموردة M8 وردات  4و   M8*40 براغي  4قم بالتركیب باستخدام  .قم بتأمین ركائز التركیب في الھیكل المضیف عبر ثقوب الواجھة البینیة

 . 9الشكل انظر  ).رطل قدم 7.38نیوتن متر ( 10قم بتركیب أشرطة التأریض تحت براغي التركیب المطلوبة واربطھا بعزم   :مالحظة
 

 لصندوق التوصیل یبین مواضع براغي التركیب  ISO منظر 9الشكل 
 

 بالھیكل المضیف وقم بتأمینھ بواسطة برغیین تاجیین مجوفي الرأس من العنصر  CP قم بتوجیھ وربط شریط ترابط التوصیل
 SC-M8*20 ومزودین بالوردات M8  10الشكل انظر   ). رطل قدم 7.38نیوتن متر ( 10الموردة وأحكم ربطھما بعزم . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قم بتأمین أشرطة التأریض  
. بھیكل المزاوجة  

 
 أشرطة التأریض المطلوب تأمینھا بھیكل المزاوجة  10الشكل 

من براغي   4تركیب  
 M8  التركیب 
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أغطیة واقیة مطلوبة للجانب  تأكد أن ركائز التركیب مؤمنة وأن صندوق التوصیل موجھ بشكل صحیح وفي ظل استمرار تركیب أي  

 .وھذا من شأنھ إتمام تركیب صندوق التوصیل .تم تصمیم صندوق التوصیل لیعمل في وضع أفقي ثابت فقط  .العلوي
 
 

 .تأكد أن الوحدة مؤمنة وال تتحرك أي حركات جانبیة أو دورانیة
 

 
 صندوق التوصیل الُمركب على الھیكل  11الشكل 

 
 

 على صندوق التوصیل  EFL أسالكتركیب  7.4
للحصول على جمیع المعلومات المتعلقة  ،  Siemens Energy المتاح على الموقع اإللكتروني لشركة، IOM-001 ارجع إلى مستند سیمنز 

 .وكیفیة مزاوجة الموصالت المشغلة بغاطس  EFL بأسالك
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 ظروف الخطأمعلومات المستخدم أثناء التشغیل العادي و 8
 

 إشارات مرئیة/مسموعة  8.1
 .ال توجد إشارات مرئیة أو مسموعة من المنتج أثناء االستخدام تحدد عملیات معینة للمستخدم

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

 التشغیل العادي والمعیب/الخطیر 8.2
 .فیما یلي بعض المؤشرات على وجود خطأ في المنتج .إذا ساورك الشك اتصل بالدعم الفني لشركة سیمنز .  ال تُشغل المنتج إذا بدا أن ھناك خطأ ما

 أي عناصر مفكوكة مثل األجسام المعدنیة والمثبتات وعناصر التثبیت األخرى  •
 .في حالة وجود أي تسرب للزیت، سواء من الموصل أو من الخراطیم المملوءة بالزیت أو صنادیق التوصیل •
 ون مثنیة سن •
 .إسوداد أو إعتام عناصر اإلحكام المطاطیة على الواجھة األمامیة للقابس  •
أي عالمات على وجود سریان كھربائي على السطح الخارجي للمنتجات، مثل آثار احتراق على الواجھة األمامیة للقابس أو   •

 .احتراق السنون القابسیة
 .صدأ أخضر اللون على السنون القابسیة •
 .بأي من الكابالتتضرر العزل  •
 .وصلة مفصلیة كھربائیة مفكوكة أو معیبة بین الكابالت والموصل •
 .أي ضجیج صادر من المنتج •

 
 تحري األعطال وإصالحھا  8.3

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

 

 عنوان البرید اإللكتروني القسم 

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

 connectortechnicalsupport.gb@ siemens.com الدعم الفني 

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

 
 تحري أعطال المنتج وإصالحھا تفاصیل االتصال بقسم  5الجدول 

mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@%20siemens.com
mailto:connectortechnicalsupport.gb@%20siemens.com
mailto:susultlcmsupport.gb@%20siemens.com
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 تشغیل المنتج وصیانتھ  9

 
 احتیاطات السالمة 9.1

 .حول نصیحة أمان المنتج 3قبل االستخدام، اقرأ القسم 
 

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

 .وفصل مزاوجة تحت سطح البحر 
التوصیل المستخدم في صندوق  لھا من قِبل  إجراء الخدمة  أجزاء یمكن  وإذا ظھرت أي مشاكل   .یجب عدم محاولة تفكیك المنتج .ال توجد 

 لشركة سیمنز للحصول على المشورة بالمنتج، فیجب على المستخدم االتصال بالدعم الفني  
 

 الحمایة تحت سطح البحر لسنون تالمس المقبس  9.3
 

 
 .خطر حدوث ضرر مادي، صدأ السن القابسي المكشوف في الموصل المقبسي .تنبیھ

االفتراضي  یوًما ھو الحد األقصى للتعرض التراكمي المسموح بھ لسنون المقبس غیر المحمیة لمیاه البحر على مدار العمر  28
 للموصل 

قم دائًما على الفور بتركیب غطاء بیئي تحت سطح البحر أو قابس وھمي في المقبس من أجل حمایة السنون  
 .من الصدأ

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

 .ظرف من الظروف

المتاحةإذا حدث   الكھربائیة  للطاقة  (تبعًا  الكھربائي  الموصل  یتلف  فقد  الموقف،  تتدھور جودة   ).ھذا  تقدیر سوف  أقل  وعلى 
وإذا تم مزاوجة ھذه السنون المعطوبة في وقت الحق في ولیجة   .أسطح تالمس السنون بسرعة كبیرة بفعل التأثیر اإللكترولیتي

 .ضرار التي لحقت بعناصر العزل واإلحكام داخل الموصل القابسيمن األ  خطر كبیر جًدامقبسیة، فسیكون ھناك 

 
وإذا  . من المھم القیام بالعزل والتأریض قبل الفصل من أجل إزالة أي شحنات متبقیة في النظام .خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ

 .تُركت، فإنھا یمكن أن تحفز حدوث الصدأ بالسنون المكشوفة بمجرد إزالة القابس

 
 

 حمایة المنتج، األغطیة والموصالت الوھمیة  9.4
 .یبین ما یلي حالة االستخدام لكل نوع. ھناك خمسة أنواع من األغطیة والموصالت وھمیة المتاحة لحمایة المنتج قید االستخدام

 
 أغطیة الجانب العلوي 9.4.1

 .استخدامھا تحت سطح البحر وینبغي عدم  .یمكن ببساطة الضغط على أغطیة الجانب العلوي أو إزالتھا بالید

 ) 12الشكل یتم توریده مع الموصل لحمایتھ من أي أضرار أثناء النقل ( :غطاء النقل •

الواقي • الموصالت معرضة  : الغطاء  تكون  عندما  بھ  ویُنصح  النقل.  من غطاء  للموصل  المیكانیكیة  الحمایة  من  أكبر  درجة  یوفر 
 ) 12الشكل لى خارج نطاق النقل (لخطر أضرار أع
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 أغطیة النقل النمطیة (یساًرا) واألغطیة الواقیة للجانب العلوي  12الشكل 

 

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

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

 
 

 األغطیة الواقیة تحت سطح البحر  9.4.2
.  غیر كھربائيھو غطاء  ).13الشكل توفر الحمایة المیكانیكیة للموصل القابسي أو المقبسي (: األغطیة الواقیة تحت سطح البحر  •

غطاء المقبس   .ویمكن استخدامھ للموصل القابسي (المآخذ المقبسیة، المملوءة بالزیت) للحمایة المیكانیكیة على المدى الطویل
وینبغي أال یستخدم إال لغرض االستخدام   . یحمي السنون القابسیة المكشوفة في المقبس من الصدأ ال(السنون القابسیة المكشوفة) 

لفترة قصیرة جًدا تحت سطح البحر، مثالً أن یتم إزالة الغطاء في غضون أیام قلیلة بعد االستخدام والسلك الُمعلق متصل بالمقبس  
 )9.3في القسم  یوًما المذكور  28(في ظل مراعاة الحد األقصى البالغ 

یراعى أنھ بالنسبة للموصالت المشغلة بغاطس، فإن األغطیة الواقیة تحت سطح البحر والغطاء الواقي للجانب العلوي یكونان  
 .ھما نفس العنصر، أي أن الغطاء الواقي للجانب العلوي یُستخدم أیًضا كغطاء واق تحت سطح البحر 

الحمایة من الصدأ للسنون    بما في ذلك یوفر حمایة میكانیكیة للموصل المقبسي (السنون القابسیة)   :الغطاء البیئي تحت سطح البحر  •
ترة یتم استخدامھ حیثما یتم ترك موصل مقبسي غیر متزاوج ألي ف ). 14الشكل  . (غیر كھربائيوھو عبارة عن غطاء   .المكشوفة
 .من الزمن

الوھمیة • المقبس،  .  الموصالت  أو  للقابس  وكھربائیة  میكانیكیة  حمایة  ذلك توفر  في  في   بما  المكشوفة  للسنون  الصدأ  من  الحمایة 
الكاملة ).14الشكل  المقبس (  المقررة  الكھربائیة  بالقیمة  دائرة  ویمكن تھیئتھا في وقت الط .تتسم ھذه الموصالت  لب بحیث تكون 

وینبغي استخدام ھذه الموصالت في كل مكان سیتم فیھ توصیل النظام بالكھرباء أو  .  مفتوحة أو حلقة متصلة مع سلك أو مقاومات
 .إلجراء االختبار الكھربائي

 

 األغطیة الواقیة تحت سطح البحر المشغلة بغاطس  13الشكل 
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 .األغطیة البیئیة تحت سطح البحر المشغلة بغاطس والموصالت الوھمیة، األنواع المعلقة والمشفھة  14الشكل 

 
 .یراعى أن ھناك فرق مرئي واضح تحت سطح البحر بین الغطاء البیئي والموصل الوھمي بدائرة مفتوحة أو بحلقة متصلة بسلك أو مقاومات

 .)معروضة في ھذه الصور ویتم وضع الملصقات لھذا الغرض (غیر 
 

 المزاوجة/فصل المزاوجة أثناء سریان كھرباء  9.5
 .وتبعًا لنوع الحمل الكھربائي، ینبغي اتباع النصائح التالیة. لم یتم تصمیم الموصالت لیتم مزاوجتھا أو فصل مزاوجتھا أثناء توصیلھا بالكھرباء

 

 

مكھربة مكشوفة، مثالً إجراء اختبار المصنع أو اختبار نظام الجانب  خطر الوفاة من جراء صدمة كھربائیة بفعل سنون ! خطر
 .العلوي والمقبس غیر المتزاوج موصل بالكھرباء

 .تأكد من اتباع جمیع إجراءات االختبار  -
 .وتتم مراعاة قنوات وبروتوكوالت االتصال -

 
المزاوجة/فصل المزاوجة أثناء سریان الكھرباء في ظل أي من ھذه  العدد األقصى لعملیات  .  خطر حدوث ضرر مادي .تنبیھ

القابسي والمقبسي بشكل  .  الظروف ھو "مرة واحدة" فقط  ویكون ھناك خطر كبیر من حدوث أضرار بكل من الموصل 
 .یجعلھما غیر صالحین لالستعمال

 
 

 األحمال المقاومة 
إلى حدوث أي ضرر   الموصالت  مزاوجة  تؤدي  أال  القوابس یتعین  داخل  اإلحكام  تنفیذ  .  بآلیات  یجب  المزاوجة،  لفصل  اإلجراء  ھذا  عقب 
ال یجوز تحت أي ظرف من الظروف مزاوجة الموصالت بشكل جزئي أثناء   .االختبار على الموصل لتحدید ما إذا كان قد حدث أي ضرر 

 .التشغیل
 

 األحمال السعویة
من المھم جًدا أال یزید التیار المتدفق على   . یعتمد حجم ھذا التیار المتدفق على سعة الدائرةو . المزاوجة أثناء التشغیل ستؤدي إلى تیار متدفق

 .ثوان 5أمبیر لمدة  100
 

 األحمال الحثیة
فصل المزاوجة حینما یكون ھناك    یجب عدم محاولة .یتعین أال تؤدي مزاوجة الموصالت إلى حدوث أي ضرر بآلیات اإلحكام داخل الوالئج

 .مرتدة عالیة والتي من شأنھا أن تسبب ضرًرا في عناصر اإلحكام والعزل داخل الوالئج EMF خطر وجود قوة دفع كھربائیة
 

 إزالة تراكمات الكائنات البحریة والرواسب الكلسیة 9.6
جمیع المواد اللدائنیة   .%50لول حمض الستریك بنسبة  یُنصح باستخدام مح  ،Siemens Subseaت  إلزالة التراكمات الكلسیة عن موصال

% وثبت توافقھا لمدة  50تم اختبارھا بالكامل ضد حمض الستریك بنسبة   Siemens Subsea المرنة المعرضة لمیاه البحر في موصالت
 .كباإلضافة إلى ذلك، فإن المواد البالستیكیة الحراریة تتمتع بمقاومة جیدة لحمض الستری. ساعة واحدة



 IOM-007   : رقم المستند 
 :تاریخ اإلصدار

 :المراجعة
 :صفحة

16/11/2020 
3 

 32من   31

 غیر ُمقید 

 

 

 
 
 

 
قم بارتداء تجھیزات حمایة مناسبة للیدین والعینین عند التعامل مع محلول حمض   .خطر اإلصابة الجسدیة البسیطة .تحذیر

 . %50الستریك بنسبة 

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

 .تسبب تدھور جودة المواد اللدائنیة المرنة

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

توجیھ تیار المنفث إلى السنون المكوكیة في مقدمة القابس، ألن ھذا قد یؤدي إلى خطر دفع الماء عبر  مقبوالً، ولكن ینبغي عدم  
 .عناصر اإلحكام الرئیسیة
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 تعلیقات/مالحظات العمالء  10
 .ل كاملیرجى إكمال قسم التسجیل بأسفل النموذج لتأكید قراءة كل صفحة من ھذا المستند واالمتثال لھا بشك

 

 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 

   

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

 .اتصال باألفراد المعنیین اآلخرین
 

 
 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 

mailto:subsea.connectors.productsafety.gb@%20siemens.com
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