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  معلومات تقنية
TECHNICAL DATA  

  
  

   انش/ (50.63)  ملمLength  (1286 )/ الطول 

   انش 33.46)( / ملم)  (Width  850 /العرض 

   انش/ (40.74) ملم Height  (1035)/ االرتفاع 

 باوند) 900/ ( كغمWeight  (410)/الوزن

  
  

   

   -:مالحظة  
  لتر) 3,785(هي الجالون األمريكي والتي تساوي ) جالون(       وحدة القياس المستخدمة 

  

  أداء الوحدة
Performance Data  

تشغيل  ضغط ال
Operating Over  

pressure  

معدل التدفق   
Flow Rate  

حرارة  الماء 
Temperature Of 

Jet  
مرحلة الضغط العالي       
High Pressure Stage  

        بار       (110)
  2إنش/ باوند1600)(

ساعة    /لتر 1800 
  ساعة/جالون  45 

 درجة مئوية         50
  فهرنهايت 125 

ار             مرحلة البخ
Steam Stage  

      بار          (30)

  2إنش/ باوند435)(

ساعة         / لتر 470

  ساعة/ جالون 122

 درجة مئوية          145

   فهرنهايت 300 

مرحلة البخار الجاف         
Dry Steam Stage  

      بار          (19)
  2إنش/ باوند276)(

ساعة         /لتر 300 
  ساعة/لون جا 79

 درجة مئوية         200
   فهرنهايت 400

)        2(الحاقن عالي األداء رقم 
High performance 

injector (2)  

    بار              (5)

  2إنش/ باوند80)(

ساعة         /لتر 5000 

  ساعة/جالون 1320

 درجة مئوية          60

  على األكثر

)  1(الحاقن الكيماوي الخاص رقم 
Special chemical 

Injector(1)  

      بار             (5)

  2إنش/ باوند80)(

ساعة         /لتر 1500 

  ساعة/ جالون 395

 درجة مئوية         60

  على األكثر
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  فولت) (Voltage  24/ الفولتية  

  )2(فولت عدد  Sockets   (24)/ مآخذ الكهرباء 

   فولتBatteries  2 x 12/ البطاريات 

معدل حقن المادة الكيماوية         
Chemical Agent feed rate  

ساعة                      / لتر (180)

  ساعة/جالون أمريكي)  (47

معدل استهالك الوقود للحراق               
Fuel Consumption, burner 

system  

ساعة                       / لتر (10)
  ساعة/ جالون أمريكي (2.5)

 Max. Suctionأقصى عمق للشفط 

Height Pre Pressure Pump  
   متر (4 )
   قدم (13)

  

  
  

المحرك             
Engine  

األداء      
Performance  

معدل استهالك الوقود           
Fuel Consumption  

محرك باسطوانتين يعمل على 
الديزل بالحقن المباشر ويتم 

تبريده بالهواء             
2-cylinder diesel 

engine with direct 

injection ,air cooled  

  كيلو واط)  (12.5
  بالدقيقة/دورة) (3000

  ساعة/ غم ) (280
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  واجهة الجانبية اليسرى     ال      الواجهة الجانبية اليمنى
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  

    الواجهة الخلفية                             الواجهة األمامية

  
  
  

  

    
        

  
  

  
  

   للوحدة  عاممنظر
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  الرموز ودالالتها
  

  

  البطارية

   مؤشر الوقود  

  ضغط زيت المحرك

مؤشر مادة مانع التكلس 

  وضعية تسخين الوحدة
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يوضع ذراع اختيار مراحل ( مرحلة الضغط العالي، 
  )على هذه اإلشارة في بداية التشغيل)19رقم (التشغيل 

) 2(فوهة اإلرسال للحاقن رقم

  )بار) 5(ساعة /لتر5000(

  )  2(الشفط للحاقن رقمفوهة 

  )بار)5(ساعة /لتر5000(

  )  2(فوهة الشفط للحاقن رقم

  )بار)5(ساعة /لتر5000(

  عداد ساعات عمل الوحدة

  مقياس درجة الحرارة

  مرحلة تشغيل الحارقة على على مرحلة التسخين

  مرحلة تشغيل الحارقة على البخار الجاف

  بطارية الوحدة

  وضعية مفتاح تشغيل الوحدة 

   التوقف وضعية -
 وضعية إيصال كهرباء بطارية الوحدة -

 وضعية تسخين الوحدة -

  وضعية تشغيل الوحدة -
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، هذه الفوهة ) 1(فوهة الشفط للحاقن رقم 
  ة العقبة ملغاة في الوحدة المصروفة لمديري

، هذه الفوهة ) 1(فوهة اإلرسال للحاقن رقم 
  ملغاة في الوحدة المصروفة لمديرية العقبة

، هذا الحاقن ملغي ) 1( الحاقن رقم   تشغيل
  في الوحدة المصروفة لمديرية العقبة 

  ذراع اختيار مراحل التشغيل

يتم وضع ذراع التحكم على هذه اإلشارة 
  لتشغيل المحرك على مرحلة الضغط العالي 

  باإلضافة إلى مرحلة الضغط  العالي

يتم وضع ذراع التحكم على هذه 

  ) 2(اإلشارة لتشغيل الحاقن رقم

  هة مدخل الماء إلى الوحدةفو

  ساعة قياس الضغط
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  المعدات اإلضافية األساسية
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

رقم القطعة               اسم القطعة  ت
   )Part  No.(   

رقم تزويد حلف الناتو للقطعة         
(NATO –Supply-No.)  

  الكمية

  1  8182-174-12-4720  814-6.388  ) متر10(خرطوم ضغط عالي طول   1

  1    018-4.775  القبضة المسدسية للقاذف  2

  1  9265-174-12-4940  101-4.760  )ملم1040(قاذف الماء طول   3

  1  9268-174-12-4940  012-4.764  حاملة فوهات القذف  4

  1    054-5.765  )25060(فوهة قاذف   5

  1    064-5.765  )25145(فوهة قاذف   6

  1    578-6.291  عبوة مانعة التكلس  7

  1  1998-120-12-7240  010-6.393  )لتر 20(جركن وقود   8

  1    012-4.730  مصفاة لشفط الماء  9

  1    309-4.440  خرطوم ماء مطاطي  10

  1    009-6.803  )لتر1( بالستيكي فارغ سعة كأس  11

  1    156-6.375  مفتاح تشغيل الوحدة  12
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  1    181-7.815  مفتاح شق   13

  1    222-7.815  مفك لشد البراغي  14

  1    870-5.046  صفيحة معدنية  15

  1    915-5.951  دليل استخدام الوحدة  16

  1    207-6.590  صندوق المعدات اإلضافية  17

  
  

لسالمة العامة الخاصة بمعدات الصيانة والتنظيف احتياطات ا

  التي تعمل بالضغط العالي
  

  -:قبل البدء بالتشغيل يجب قراءة التعليمات التالية
  

قبل استعمال هذه الوحدة، يجب قراءة تعليمات االستخدام الخاصة بها ، وااللتزام     . 1
  .بتعليمات السالمة العامة 

ك التي تحتوي على معلومات والملصقة على الوحدة توفر                                                                                                                                                                                                               إن اإلشارات التحذيرية وتل. 2

  .معلومات ضرورية لالستخدام اآلمن 
باإلضافة لتعليمات التشغيل يجب االلتزام بتعليمات السالمة العامة التي تحد من وقوع                                                                                                                                           . 3

  .الحوادث 

  التزود بالمياه
يجب أن تحتوي جميع وصالت الخراطيم على جلد مطاطية لإلحكام ومنع تسرب الماء 

ويجب ان تكون خراطيم الضغط العالي صالحة وبحالة جيدة وخالية من أية عيوب . والهواء 

كما ويجب استخدام الخراطيم , و اهتراء و يجب استبدال أي خرطوم يوجد فيه أي عيب أ
  .الموصى بها من قبل الشركة الصانعة 

  االستخدام
وال تستخدمها , وأنها آمنة لالستعمال , قبل االستخدام تأكد بأن الوحدة بحالة جيدة  -

  .إذا كانت بحالة غير جيدة 
ال تستخدم هذه الوحدة لشفط السوائل التي تحتوي على مذيبات أو أحماض مثل  -

المواد البترولية والدهانات والتنر والزيوت واألستون ألن رذاذ هذه المواد الذي تنتجه 
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كما أن األحماض قد تودي إلى تآكل , هذه الوحدة سريع االشتعال وقابل لالنفجار وسام 
  .في المادة المصنوعة منها الوحدة 

ماكن الخطرة مثل    يجب إتباع تعليمات السالمة العامة عند استخدام هذه الوحدة في األ -
ويمنع منعا باتا تشغيل هذه الوحدة في األماكن التي يحتمل حدوث ) محطات الوقود ( 

  .انفجارات بها

  .يجب وضع الوحدة على أرضية صلبة  -
يجب استخدام مواد التنظيف الموصى بها من قبل الشركة الصانعة والتقيد بتعليمات  -

 التحذيرات المتعلقة بهذه المواد كما يجب االستعمال وكيفية التخلص منها ويجب معرفة

استخدام المنظفات وهي مخففة بالماء ، ويكون الماء الناتج آمنا في حالة خلوه من 
  .األحماض أو القواعد أو أية مواد أخرى تؤثر على البيئة 

  .يجب منع وصول الماء لألجزاء الموصلة للتيار الكهربائي في منطقة العمل  -

  .قبضة المسدسية للقاذف معطلة أثناء العمل يجب أن ال تكون ال -
 يجب ارتداء معدات الوقاية المناسبة إذا دعت الحاجة وذلك للوقاية من المواد  -

  .المتطايرة في منطقة العمل 

يجب عدم توجيه التيار المائي على األشخاص أو الحيوانات أو الوحدة نفسها أو أي  -
  .من أجزائها الكهربائية 

ت اآلليات بواسطة الماء المضغوط من على بعد ال يقل عن يمكن تنظيف إطارا -
وخالف ذلك فإن ضغط الماء سيؤدي إلى تلف اإلطارات وصماماتها ومن أول ) سم30(

عالمات ذلك التلف تغير في لون اإلطار،إن أي تلف في إطارات اآلليات قد يؤدي إلى 

  . وقوع الحوادث التي قد ينتج عنها اإلصابات أو الوفيات 
ب عدم استخدام الماء الذي يحتوي على االسبست أو أية مواد أخرى ضارة يج -

  .بالصحة

  .ويجب حفظ مواد التنظيف بعيدا عن متناول األطفال  -
إذا المست أي من مواد التنظيف العيون فيجب غسلهما فورا بكميات وافرة من  -

  .الماء، أما إذا تم ابتالعها فيجب الذهاب فورا إلى الطبيب 

  . فع غطاء المحرك عندما  يكون المحرك في حالة تشغيليجب عدم ر -
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  التشغيل
يجب على مستخدم هذه الوحدة التقيد بتعليمات التشغيل ، مع مراعاة الظروف  -

  .المحلية واألشخاص المتواجدين في المكان خاصة األطفال عند تشغيل الوحدة 

ة استخدامها ، يجب تشغيل الوحدة من قبل أشخاص مؤهلين ممن تدربوا على كيفي -

ويمنع استخدامها من قبل األطفال أو المراهقين خوفا من وقوع الحوادث الناتجة عن 
  .االستخدام الخاطئ 

  .يجب عدم ترك الوحدة بدون مراقبة أثناء التشغيل  -
يجب العلم بأنه عند استخدام الضغط العالي فإنه ينتج ردة فعل قوية للماء الناتج  -

  ولذلك

  .ذف بإحكام      يجب إمساك القا

  

  النقل
  .يجب إيقاف الوحدة وتأمينها قبل نقلها إلى مكان آخر  -

  الصيانة
يجب إيقاف الوحدة قبل البدء بعملية التنظيف والصيانة الكاملة أو استبدال أية قطعة  -

  .منها 
  . كما يجب فصل كيبل الكهرباء من المصدر إذا كانت الوحدة تعمل بالكهرباء -
صالح لهذه الوحدة من قبل أشخاص مؤهلين أو خبراء في بتم إجراء الصيانة واإل -

  .هذا المجال ممن هم على دراية تامة بتعليمات السالمة العامة الخاصة بهذه الوحدة
  

  الملحقات وقطع الغيار
يجب استعمال الملحقات وقطع الغيار األصلية المعتمدة من قبل الشركة الصانعة التي  -

  .بدون أعطال تضمن بأن تعمل الوحدة بشكل آمن و
  

  الماء الساخن والمحركات التي تعمل بالوقود
يجب استخدام الوقود المعتمد في دليل التشغيل ، ألن استخدام الوقود الغير مناسب  -

  .قد يؤدي إلى خطر االنفجار 
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عند تعبئة خزان الوقود يجب تجنب انسكاب الوقود على األسطح الحارة ، كما يجب  -
  .لعامة الخاصة بالمحركات التي تعمل بالوقود التقيد بتعليمات السالمة ا

يجب توفير التهوية الكافية والمناسبة عند تشغيل الوحدة في األماكن المغلقة خوفا  -
  .من االختناق أو التسمم 

  .يجب عدم إغالق فتحة الغاز العادم أثناء التشغيل  -

وحدة في حالة يجب االنتباه من أنبوب الغاز العادم أو حراق البويلر عندما تكون ال -
  .تشغيل خوفا من التسبب في الحروق في حالة اللمس 

  

  ) DE1800 SCS(تعليمات تشغيل وحدة 
  -:قبل بدء التشغيل يجب القيام بما يلي 

  .دائما يجب اتباع تعليمات السالمة العامة الموجودة في دليل استخدام الوحدة  -
  ة للمرة األولى أو بعد فترة   يجب القيام باإلجراءات التالية في حالة تشغيل الوحد -

  -:     تخزين طويلة نسبيا 
غطاء فضي ((فتح غطاء المحرك ، فتح غطاء أنبوب تزويد الماء من األعلى (   

،تعبئة كأس القياس البالستيكي بالماء واستخدامه لتعبئة أنبوب تزويد الماء من ))اللون
، إغالق غطاء )) ة للوحدةحتى يخرج الماء من الواجهة األمامي((األعلى حتى يمتلئ 

  ).األنبوب بإحكام وإغالق غطاء المحرك العلوي 

  

    DE 1800  SCSالمراحل المختلفة لتشغيل وحدة 
  

     التنظيف باستخدام الضغط العاليA -:أوالً 
  .تركيب نظام تزويد الوحدة بالوقود،وتوصيل وصلة الكهرباء الخاصة به. 1
  .حدة وتركيب القاذف المناسبتوصيل خرطوم الضغط العالي بالو. 2

  . يجب تعبئة خرطوم الشفط بالماء ) مصدر ماء مفتوح(عند شفط الماء من . 3
  فيجب توصيل خرطوم الماء) يحتوي على ماء مضغوط(    أما إذا كان مصدر الماء مغلق

    بالوحدة وفتح صمام الماء بشكل كامل بحيث ال تقل كمية الماء الخارجة من الصمام 
  ). دقيقة /  لتر 8.5( صلة إلى الوحدة عنوالوا
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  .توصيل خرطوم الماء من المصدر إلى فتحة شفط الماء بالوحدة . 4
  

  ) C& B ,A(الشكل التالي يبين مراحل التشغيل 
  

  
  

  
  

  
  
 

Xبداية التشغيل    
  وضع مؤشر اختيار نوع التشغيل على وضعية . 5

  .يث سيتم تشغيل المحرك  حIإدارة مفتاح تشغيل الوحدة على وضعية . 6
ثانية ) 30(لمدة ) الدفاية( في األجواء الباردة يتم إجراء تسخين أولي للوحدة -:مالحظة 

  .تقريباً

  
  )م60(  ماء ساخن بدرجة حرارة  B-:ثانياً 

ثم القيام بوضع مؤشر مفتاح التشغيل على .السابقة ) 6-1(القيام بخطوات التشغيل . 7 

   .Iوضعية 
  .يرموستات على درجة الحرارة المطلوبةضبط الث. 8

  

  )م140(  بخار بدرجة حرارة C-:ثالثاً
فتح الغطاء العلوي للوحدة وادارة الصمام الذي على شكل قرص باتجاه عكس عقارب . 9

  .الساعة ثم إعادة إغالق الغطاء العلوي 

  .السابقة) 8-1(القيام بخطوات التشغيل . 10
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   م140 قذف على القاذف للحصول على البخار بدرجة  يجب تركيب أصغر فوهة-:مالحظة 

  
  )م210(  بخار جاف بدرجة حرارة D-:رابعاً
وتركيب صمام األمان ) الجانب األيسر السفلي للوحدة(فصل أنبوب الضغط العالي . 11

الخاص بمرحلة البخار الجاف ثم توصيل الوصلة المرتبطة بصمام األمان بالمقبس الخاص 
  .لموجود بالجهة المقابلة لصمام األمانبها على الوحدة ا

  .ذو القاذف القنفذي بصمام األمان ) األحمر(توصيل خرطوم البخار الجاف الخاص .12

  فتح الغطاء الخلفي للوحدة ، ثم  القيام.13
  بوضع الذراع األحمر للصمام الموجود هناك 

  ،)انظر الشكل المجاور(في الوضع األفقي 

  .لخلفي للوحدة ثم إعادة إغالق الغطاء ا
  السابقة، ثم وضع مفتاح االختيار) 10-1(القيام بخطوات التشغيل .14

ثم القيام بفتح ).م210(، و ضبط الثيرموستات على درجة حرارة  ( I ) على وضعية 

الغطاء العلوي للوحدة وادارة قرص  الصمام الدائري باتجاه عكس عقارب الساعة حتى 
  .بار تقريباً) 75(يصبح مؤشر مقياس الضغط 

  )D( الشكل التالي يبين مرحلة التشغيل 
  

  
  

  
  
  

  
   )1( مرحلة الحاقن رقم E -:خامسا 

  )هذه المرحلة غير متوفرة في الوحدة المصروفة لمديرية العقبة  (-:مالحظة 

تستخدم هذه المرحلة لحقن المواد الكيماوية دون مرورها عبر المضخة مثل محلول 
  . هذه المرحلة إلى ملحقات إضافية خاصة كما تحتاج.الهيبوكلوريت
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    يجب إغالق مخارج الماء المضغوط من الوحـدة بواسطـة براغي خاصـة أو-:مالحظة 
  .       بتركيب خراطيم الضغط العالي وتركيب القواذف عليها

  )عند الشكل المجاور(توصيل خرطوم شفط الماء بالوحدة . 15
  .لشفط يتم وضعها في مصدر الماء  وتركيب مصفاة في نهاية خرطوم ا

  توصيل خرطوم الضغط العالي مع القاذف الخاص به . 16

  )  . عند الشكل المجاور(  بالوحدة في المكان المخصص لذلك 
  .السابقة ) 6-1(القيام بخطوات تشغيل الوحدة . 17
  ).1(وضع ذراع اختيار مرحلة التشغيل على وضعية رقم . 18

حدة القيام بفتح غطاء الوحدة العلوي وادارة قرص الصمام الدائري   أثناء تشغيل الو. 19
بار تقريباً ، ثم القيام ) 60(باتجاه عكس عقارب الساعة حتى يصبح مؤشر مقياس الضغط 

  .وتبدأ بعد ذلك إجراءات تطبيق هذه المرحلة .بإغالق غطاء الوحدة مرة أخرى 

  

  ) E( الشكل التالي يبين مرحلة التشغيل 
  

  
  

  

  
  

  
   )2( مرحلة الحاقن رقم F - :سادساً 

  أي ما يعـادل )ساعـة / لتر 5000(    تستخدم هذه المرحلة إلعطاء ماء بكميات كبيرة  
  .، كما تحتاج هذه المرحلة إلى ملحقات إضافية  خاصة)دقيقة/ جالون22    (

  )عند الشكل المجاور(توصيل خرطوم شفط الماء بالوحدة . 20
  . في نهاية خرطوم الشفط يتم وضعها في مصدر الماء  وتركيب مصفاة

  )عند الشكل المجاور(توصيل خرطوم الماء بالوحدة . 21
  .   وتركيب قاذف الماء عليه
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  .السابقة ) 6-1(القيام بخطوات تشغيل الوحدة . 22
  ).2(وضع مؤشر اختيار مرحلة التشغيل على وضعية رقم . 23

  ) F( ل الشكل التالي يبين مرحلة التشغي
  

  
  

  
  

  
  

  
    مرحلة حقن مواد التنظيفG - :سابعاً 

  .وضع خرطوم حقن مواد التنظيف في عبوة مواد التنظيف . 24
  ضبط صمام التحكم بكمية حقن مواد التنظيف حسب معدل الحقن المطلوب. 25

  ، ثم الضغط على القبضة المسدسية للقاذف ، ثم القيام )انظر الشكل المجاور(
  ثم القيام بالضغط على الصمام القريب . السابقة ) 10-1(ل الوحدة بخطوات تشغي

  .من صمام التحكم بكمية الحقن  وذلك لجعل المواد الكيماوية تتدفق في نظام الحقن 

 بعد استخدام أية مواد كيماوية يجب غسل نظام الوحدة بالماء وذلك بتشغيل -:مالحظة . 26
ية ولكن يتم حقن الماء بدالً من المواد الكيماوية الوحدة على مرحلة حقن المواد الكيماو

  .لفترة مناسبة 

  
 H - إجراءات إيقاف الوحدة    

  .إن خطوات إيقاف الوحدة عن العمل هي عكس خطوات التشغيل 
   عند تشغيل الوحدة بنظام الماء الساخن والبخار الجاف ،-:مالحظة 

  ي االختيار يجب  تبريد الوحدة قبل إيقافها ، وذك بوضع مفتاح
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مع االستمرار بضخ الماء البارد عبر الوحـدة حتى ) إيقاف الحراق (0على وضعيـة 
  ) .م50(يصبح مؤشر درجـة الحرارة على الثيرموستات أقل من 

          وضع مؤشر اختيار مرحلة التشغيل على وضعية . 27

  ) .0(وضع مؤشر تشغيل المحرك على وضعية . 28

  
ف الوحدة دائما يجب الضغط على القبضة المسدسية للقاذف وذلك  بعد إيقا-:مالحظة .29

  ).المضخة والخراطيم( لتفريغ الضغط المتبقي في نظام الوحدة 
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   التنظيف بالضغط العالي صور توضيحية تبين المراحل المختلفة لعمل وحدة

                                       SCS 1800 DE   

هذا الخيار غير موجود في الوحدة 

  المصروفة لمديرية العقبة 
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  تعليمات الصيانة الدورية
 إن صيانة الوحدة والعناية بها هي من مسؤوليات المستخدم ومن أهم واجباته ، ولضمان

  .عمل الوحدة بالشكل المناسب يجب اتباع تعليمات الصيانة بشكل كامل 

  المحرك
  .يجب أن تتم صيانة المحرك حسب تعليمات الشركة الصانعة  -

   معدات التنظيف بالضغط العالي 

  خطــة الصيــانة.1

  التفقــد   اإلجـــــراء

إذا أنخفض مستوى الزيت : مستوى الزيت 

 يجب تبديله أو دون المستوى األدنى فإنه
  زيادته إلى المستوى المطلوب  

  )مرة في األسبوع(التفقد األسبوعي 

قم بفك حامل فوهة االشتعال ونظف أقطاب 
االشتعال وقم بتعديل البعد بين األقطاب إذا 

  كان هنالك ضرورة

  )مرة في الشهر(التفقد الشهري

قم بتفريغ الوقود من الخزان وقم بتنظيفه ، 
ر الوقود ،قم بتنظيف ملف قم بتنظيف فلت

التسخين من السناج والكربون المتراكم، قم 
  بتبديل زيت التشحيم 

أو ) مرة كل ستة أشهر(التفقد النصف سنوي
  عند الضرورة

  

   تغيير زيت مضخة الضغط العالي- 2

  .افتح زطمة الزيت وفرغ الزيت في إناء مناسب 
  .بعد تفريغ الزيت ركب الزطمة في مكانها 

  ).091-6.288(والرقم المعتمد من الشركة هو) E 46(زيت هيدروليكي عيار :يت نوع الز
   تنظيف السناج من ملف التسخين - 3

غطاء المحرك،وصلة أقطاب ( قم بفك جميع التوصيالت المتصلة بغطاء المسخن 
وبعدما يتم فك المسخن بالكامل وإزالة ملف ).االشتعال،أنابيب الوقود و براغي التثبيت

  ).باستخدام وحدة تنظيف بالضغط العالي أخرى(ن ، فإنه يتم تنظيف ملف التسخين التسخي
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  تنظيف التكلسات داخل أنابيب التسخين- 4
إذا تراكمت التكلسات داخل األنابيب، فإن هذا يؤدي إلى زيادة الضغط لدرجة قد تؤدي إلى 

 التكلسات وإلزالة التكلسات يجب استخدام أحماض تنظيف.تشغيل صمام تفريغ الضغط
  -:المعتمدة من قبل الشركة الصانعة وهي

 )RM 100    # 6.287-008 (يستخدم إلزالة التكلسات الجيرية ومتبقيات المنظفات.  
 )RM 101   #6.287-013 ( يستخدم إلزالة التكلسات التي ال يستطيع حامض

  0إزالتها) RM 100(  التنظيف

  

  عملية إزالة التكلسات 

  0ات المتصاعدة أثناء عملية إزالة التكلسات شديدة اإلشتعالالغاز   * - :تحذير 

  0يجب عدم التدخين ، ويجب عمل تهوية مناسبة      * 

  0) لتر ماء15(لتر بثالثة أرباعه ماء) 20(امأل وعاء يتسع لـ -1
  0)  لتر ماء15(لتر من حامض إزالة التكلس إلى الـ ) 1(أضف -2

لمضخة والطرف اآلخر منه يتم وضعه في وعاء قم بتوصيل خرطوم شفط الماء إلى ا-3
  0الماء

بوحدة التنظيف  ووضعه في نفس ) خط إرسال الضغط العالي( قم بتوصيل قاذف الماء -4

  .وعاء الماء ولكن بدون تركيب فوهة القذف عليه
درجة    ) 40(قم بتشغيل الوحدة وبويلر تسخين الماء حتى تصل درجة الحرارة إلى -5

  0مئوية

  0دقيقة ) 20(إيقاف الوحدة عن العمل لمدة قم ب-6
  0قم بتشغيل الوحدة مرة أخرى وقم بإخراج الماء المحتوي على مزيل التكلس من الوحدة-7

   - :مالحظة
أثناء عملية إزالة التكلس يجب االستمرار بالضغط على القبضـة المسدسية للقاذف طوال 

  0هذه الفترة

مـادة التنظيـف القلويـة         (قلـوي مثل توصي الشركـة الصانعـة بضخ محلـول -8
 )RM 31 ( ( عبر الوحدة وذلك من أجل معادلة أي بقايا لمادة إزالة التكلس الحامضة ومن

   0أجل عمل حماية للوحدة ضد التآكل

  

   الصيانة- 5
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صمام األمان المثبت على الوحدة تمت معايرته وختمه من قبل الشركة الصانعة وال يجوز 
  .  أو معايرته إال من قبل فني مختص العبث به

  خراطيم الضغط العالي
   0يجب العناية بهذا النوع من الخراطيم بشكل خاص-1
يجب أن تكون هذه الخراطيم مطابقة لمواصفات ومقاييس السالمة العامة وأن يكون -2

  0مكتوبا عليها ضغط العمل ،تاريخ الصنع واسم الشركة الصانعة
 0م، طيها ، تعريضها للصدمات أو التلف بأي حال من األحواليجب عدم ثني الخراطي-3

فالخراطيم التالفة يمكن أن تنثقب وبالتالي تصبح خطرة وفي هذه الحالة يجب استبدالها 

    0دون أي تأخير
 هنالك خطورة عالية تحدث إذا تم استخدام خراطيم غير مطابقة للمواصفات أو إذا تم -4

 ولذلك يجب استخدام الخراطيم 0 غير مؤهلين عمل صيانة لها من قبل أشخاص

  0)إن خراطيم الشركة الصانعة تكون مطابقة للمواصفات (0المطابقة للمواصفات 
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   Trouble Shootingاألعطال ومعالجتها  
  

  المعالجة  السبب  العطل  ت

  التفقد،والتعبئة  خزان الوقود فارغ
انظر تعليمات التشغيل لمحرك   ىأسباب أخر  محرك الديزل ال يعمل  .1

  الديزل

مضخة الماء تسحب 

  هواء

تفقد خراطيم الماء         

  فتح صمام تزويد الماء

  تنظيف المصفاة  مصفاة الماء مغلقة

المضخة لم يتم عمل 
  تهوية لها

إيقاف الوحدة عن العمل ،ثم 
 على القبضة الضغط

المسدسية للقاذف ثم تشغيل 
الوحدة أثناء الضغط على 

القبضة المسدسية 

للقاذف،إعادة العملية عند 
  الضرورة

عطل في المضخة أو 

في صمام األمان 
  للتدفق الزائد

االتصال مع مندوب الشركة 

  المحلي

االتصال مع مندوب الشركة   صمام األمان ال يعمل
  المحلي

  فتح صمام تزويد الماء   غير كافيةكمية الماء

ضغط الماء الخارج من الوحدة ال   .2

  يصل إلى الحد المطلوب

وجود تسرب في 
صمام مادة التنظيف، 

مضخة حقن مادة 

التنظيف تسحب 
  هواء

تفقد الصمام والمضخة ، 
  وإغالق التسرب
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المصفاة الموجودة 
قبل مفتاح الحماية 

من النقص في الماء      

  جافة

  فك المصفاة وتنظيفها

تسرب في صمام 
  األمان 

وقف التسرب تركيب جلدة 
  جديدة

وعاء مادة التنظيف 

  فارغ

ملء العبوة بمادة التنظيف أو 

وضع صمام التحكم بكمية 
مادة التنظيف على مؤشر 

  الصفر

ال يوجد شرارة 

تفقد ذلك من (اشتعال
خالل زجاجة المراقبة 

  )في غطاء البويلر

الشتعال تنظيف أقطاب ا

والقيام بضبط المسافة بينها، 
ثم التأكد من محول اإلشعال 

  وتوصيالت األقطاب

  تعبئة الخزان  خزان الوقود فارغ

  فك الفلتر وتنظيفه  إغالق فلتر الوقود

كمية الوقود الخارجة 
من فتحة مزود 

الحراق بالوقود غير 
  كافية

  فك فلتر الوقود وتنظيفه

عطل في مضخة 

   أو توصيالتهاالوقود

فك المضخة أو توصيالتها 

واستبدال األجزاء المتعطلة 

  بأخرى جديدة

البويلر ال يعمل أو أن اللهب ينطفئ   .3

  أثناء التشغيل

عدم استجابة مفتاح 
األمان الخاص 

بإيقاف الوحدة عن 
العمل إذا نقصت 

كمية الماء الداخلة 

  إلى الوحدة 

كمية الماء غير كافية،   
تعطل مفتاح األمان           

  )  استبدال مفتاح األمان ( 
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طل الثيرموستات تع
أو انخفاض القيمة 

المضبوط عليها 

  الثيرموستات 

استبدال الثيرموستات ، أو 
زيادة القيمة المضبوط عليها 

  الثيرموستات

إغالق فتحة القاذف ، 
أو عدم انتظام التيار 

  المائي 

تنظيف فتحة القاذف بواسطة 
 أو 0الهواء المضغوط 

ظيفها بواسطة إبرة أو ما تن

  )عند الضرورة(شابه ذلك 

 الماء الداخل إلى 
  الوحدة غير مناسب

تشغيل الوحدة بنظام تزويد 
الماء بطريقة الشفط من 

يكون ( مصدر ماء مضغوط 

مؤشر ذراع التشغيل على 
، تفقد ) وضعية صمام الماء

  مصدر الماء  

  كمية تيار الماء الناتج غير كافية  .4

خلل في تركيب صمام 
  األمان 

يل الشركة االتصال مع وك
  المحلي إلصالحه

الفلتر الخاص بمادة   عدم سحب الوحدة لمادة التنظيف   .5

التنظيف مغلق أو أن 
خزان مادة التنظيف 

  فارغ

  تنظيف الفلتر وتعبئة الخزان

الخرطوم الخاص     
بمادة التنظيف 

وصمام التحكم بكمية 

مادة التنظيف فيهما 
  تسرب أو إغالق

  التفقد والتنظيف

تجابة مفتاح األمان الخاص عدم اس  .6
بإيقاف الوحدة عن العمل إذا نقصت 

إغالق صمام تزويد 
  الماء

  افتح الصمام



  26

مصدر الماء الداخل 
إلى الوحدة غير 

  مناسب

التأكد من مالئمة مصدر الماء 
  الداخل إلى الوحدة

إغالق المصفاة 

وجودة قبل مفتاح الم
األمان الخاص 

بإيقاف الوحدة عن 

العمل إذا نقصت 
كمية الماء الداخلة 

  إلى الوحدة

تفقد المصفاة ، وفكها 

  وتنظيفها

كمية الماء الداخلة إلى الوحدة ، وال 
  يوجد لهب في البويلر

اتساخ الصمام في 
  مضخة الضغط العالي

تفقد الصمام وأجزائه ، 
  االستبدال عند الضرورة

التصال مع الوكيل المحلي ا  إغالق مكان التسرب  زيت المحرك حليبي المظهر والشكل  .7
  للشركة
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  مالحظات عامة
  0هذه الوحدة مطابقة للمواصفات األلمانية.1

يجب عمل فحص شامل للوحدة مرة كل سنة على األقل من قبل فني مؤهل .2

يعتبر مندوبي صيانة شركة كارشر (0ومدرب ويتم تدوين نتيجة الفحص بشكل مكتوب

  0)الفحوصاتمؤهلين للقيام بمثل هذه 

درجة مئوية وبدون إشراف ) م100(عند العمل بدرجات حرارة أعلى من .3

 يجب تزويد البويلر بنظام تحكم وسيطرة بشكل يطابق للمواصفات مباشر ومستمر ،

  0المحلية 

  : اتفاقية فحص السالمة العامة للوحدة .4
كما 0عامة للوحدة حيث يمكن عمل اتفاقية مع الشركة الصانعة لعمل فحوصات السالمة ال

  0يمكن االتفاق مع مندوب الشركة المحلي للقيام بالصيانة والصيانة الدورية

  المعدات اإلضافية.5
إن استخدام المعدات اإلضافية الغير صالحة أو الغير مناسبة قد يؤثر على أداء الوحدة سلبيا، 

  0ها الشركة الصانعةلذلك يجب استخدام المعدات اإلضافية المطابقة للمواصفات والتي توفر

  قطع الغيار - 6
إن استخدام قطع الغيار الغير مطابقة للمواصفات قد يؤدي إلى أخطار وأعطال ومشاكل 

 لذلك يجب استخدام قطع الغيار األصلية المطابقة 0عديدة وتقلل من العمر االفتراضي للوحدة

  0)انظر أرقام وأسماء قطع الغيار المعتمدة( 0للمواصفات

  الكفالة - 7
تكفل الشركة الصانعة منتجها وتقوم بإصالحه أو استبداله إذا كان العيب والخلل في 

المصنعية بشرط قيام مندوب الشركة المحلي بكتابة المالحظات عن المنتج وإرسالها إلى 
  0الشركة الصانعة ضمن فترة محددة 

  


