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سلسلة IP01
1: 1 النسبة نقل مضخة

األجزاء تحدید ورسومات التشغیل دلیل
المستقبل في إلیھا للرجوع بھا واحتفظ اقرأ مھمة. وإرشادات تحذیرات على الدلیل ھذا .یحتوي

INTERNATIONAL PUMP MANUFACTURING, INC.
3107 142nd Avenue E Suite 106,

Sumner, WA 98390
U.S.A.

TEL: (253) 863 2222
FAX: (253) 863 2223

الكتروني :موقع www.ipmpumps.com

المحلي بالموزع اتصل ، الفنیة الخدمة على للحصول
بواسطة 2021 والنشر الطبع :حقوق International Pump Mfg, Inc.

:تحذیر T مدربین أفراد بواسطة فقط صیانتھا أو تشغیلھا یتم أن یجب ھنا الموصوفة المعدات
المعدات وقیود والمیكانیكا التشغیل تامةتعلیمات درایة على جیداً .تدریباً

أو بالبیانات اإلدالء یتم ضمنیًا. أو صریحًا نوع أي من مسؤولیة أو ضمان أو ضمان دون مقدمة ولكنھا وموثوقة دقیقة ھنا الواردة والبیانات والمعلومات البیانات جمیع أن یُعتقد إشعار:
لمعدات المحتمل باالستخدام المتعلقة االقتراحات IPM اختراع. براءة أي النتھاك توصیات ولیست االختراع براءات على التعدي من خالٍ القبیل ھذا من استخدام أي بأن ضمان أو إقرار دون
أخرى تدابیر إلى حاجة ھناك تكون ال قد أنھ أو موضحة السالمة تدابیر جمیع أن المستخدم یفترض أال .یجب

http://www.ipmpumps.com
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1.0 السالمة تحذیرات
الجھاز لتشغیل محاولة بأي القیام قبل ومراعاتھا ھذا التشغیل دلیل في الواردة التحذیرات جمیع قراءة .یرجى

تحذیر
الجلد على أو العین في السوائل تناثر أو ثابت شرر حدوث خطر لتقلیل ،
الشطف قبل (5 (الصفحة الضغط تخفیف إجراء .اتبع

التنظیف قبل (6 (الصفحة االنفجار أو الحریق عن الناجم الخطر اقرأ ، سالمتك أجل من
المدرجة التوصیات جمیع .واتبع

المعدات استخدام سوء

بأي تعدیلھ تحاول وال فقط المقصود للغرض الجھاز استخدم خطیرة. جسدیة إصابات إلى المعدات استخدام سوء یؤدي أن یمكن
فقط استخدم بھا. المتصلة والملحقات الخراطیم وخطوط للمضخة الزائد الضغط لمنع الحذر توخي یجب األشكال. من شكل
لـ المخصصة األجزاء IPM االستخدام یؤدي قد المتوافقة. السوائل مع فقط المضخة استخدم المعدات. ھذه إصالح أو بناء إلعادة
تلف أو ، خطیرة جسدیة إصابات حدوث أو ، المستخدم عیون في أو الجلد على السوائل رش إلى الجھاز لھذا الصحیح غیر
انفجار أو حریق نشوب أو ، .الممتلكات

تستخدم ال الفور. على التالفة أو البالیة األجزاء جمیع وضع إعادة ویجب والمعدات للمضخات الیومي الصیانة فحص إجراء یجب
واإلصابة التلف لتجنب المعدات لتحریك كرافعة الخراطیم خطوط أو المكونات أو .المضخات

ھذا تغییر سیؤدي خطیرة. إصابة في التسبب أو / و صحیح بشكل عملھ عدم إلى یؤدي قد بذلك القیام ألن الجھاز ھذا بتغییر تقم ال
المصنعة الشركة من الضمان ضمانات جمیع إبطال إلى األشكال من شكل بأي .الجھاز

والسوائل المواد توافق

األخرى. والمكونات والخراطیم المضخات ھذه في السوائل قسم في المستخدمة والمذیبات للسوائل الكیمیائي التوافق من دائمًا تأكد
ھذه في المذیبات أو السوائل استخدام قبل المواصفات ومخططات الكیمیائیة للمواد المصنعة الشركة بیانات أوراق من تحقق
الخارجي الخرطوم وغطاء الداخلیة الخرطوم وبطانة المضخات مع التوافق لضمان .المضخة

مضغوطة خراطیم

االستخدام سوء أو البالیة األجزاء أو التلف بسبب السوائل تسرب حالة في خطرًا تشكل أن یمكن ، مضغوطة الخراطیم ألن نظرًا
المعدات تلف أو / و خطیرة جسدیة إصابة في یتسبب مما ، التشغیل عامل یرش أو المتسرب السائل یتناثر أن یمكن العام.
التلف أو االستخدام سوء أو التآكل بسبب الخراطیم تمزق أو تسرب عدم من تأكد .والممتلكات.

افحص مؤمنة. المقابس / المسامیر / المشابك جمیع وأن ، اإلغالق محكمة السائلة التوصیل أدوات أن من تأكد ، استخدام كل قبل
ھذه تتسبب قد مفكوكة. وصالت أو / و منتفخ غطاء أو خدوش أو جروح أو تآكل وجود عدم من للتأكد بالكامل الخرطوم طول
خطیرة إصابة في وتتسبب المشغل عیون في أو الجلد على الكیمیائیة المواد رش أو تناثر إلى وتؤدي الخرطوم فشل في الظروف
الممتلكات تلف أو / .و

الضغط مواصفات

المعدات جمیع أن من تأكد بار). 12.4) مربعة بوصة / رطل 180 ھو والھواء للسوائل الجھاز لھذا عمل ضغط أقصى
األقصى العمل ضغط أبدًا تتجاوز ال المضخة. لھذه عمل ضغط أقصى لتحمل مصنفة المضخة ھذه مع المستخدمة والملحقات
نفسھا بالمضخة متصلة أخرى مكونات أي أو الخراطیم خطوط أو .للمضخة
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الضغط تخفیف إجراء

السالمة إجراءات استخدام یجب ، رشھا / الكیمیائیة المواد رش بسبب للمشغلین خطیرة إصابة حدوث خطر تجنب أجل من
أو للنظام أخرى مكونات أو مضخة إصالح أو العامة الصیانة إجراء أو المضخة إغالق عند اإلجراء ھذا استخدام یجب التالیة.
الضخ عملیة توقف عند أو المكونات .استبدال

1. للمضخة الھواء صمام .أغلق

2 النظام في الھواء ضغط لتخفیف (8 الصفحة ، التثبیت (انظر الھواء نزف صمام .استخدم

3 الصمام وفتح السوائل توزیع صمام من المعدني للجزء مالمسًا مؤرض معدني دلو إمساك طریق عن السائل ضغط بتخفیف قم
.ببطء

4 (8 الصفحة ، التثبیت (انظر الصرف صمام افتح ، السائل اللتقاط جاھزة الحاویة تكون .عندما

5- أخرى مرة السوائل توزیع وقت یحین حتى مفتوحًا التصفیة صمام ترك الجید .من

عن بحرص الضغط بتخفیف فقم ، الخرطوم أو المكونات أحد في انسداد بسبب تخفیفھ تم قد السائل ضغط أن من متأكدًا تكن لم إذا
التركیبات إزالة ذلك بعد یمكن ، الضغط تخفیف بعد ببطء. بالھروب السائل لضغط للسماح للخرطوم الطرفیة الوصلة فك طریق
انسداد أي .وإزالة

التشغیل بدء قبل المضخة اغسل

1. بزیت المضخة اختبار یتم DOP بضخھ تقوم الذي السائل كان إذا المضخة. أجزاء لحمایة یُترك والذي ، الوزن خفیف
أدناه التنظیف تعلیمات اتبع االستخدام. قبل متوافق مذیب باستخدام المضخة من الزیت بتنظیف فقم ، بالزیت .ملوثًا

2. المواد إلزالة ضروریًا ذلك كان كلما متوافق بمذیب النظام بغسل قم ، ترسیخھا أو تركیبھا یتم التي السوائل ضخ عند
الخراطیم أو المضخة في المتراكمة .الكیمیائیة

3. ساعة 48 كل األقل على دقیقة 30 لمدة بأكملھ النظام عبر یدور المذیب اترك ، التدویر نظام لتزوید المضخة استخدام تم إذا
وتصلبھا الكیمیائیة المواد ترسب لمنع ، األمر لزم إذا أكثر .أو

4. الحلق ختم بسائل ممتلئ 1/2 الرطب الكوب بملء دائمًا قم (TSL) قضیب على الجفاف من السائل لمنع متوافق مذیب أو
المضخة حلق حشوة وتلف .اإلزاحة

5. واحد یوم من ألكثر تغلق أو مزلق غیر سائالً تضخ عندما ، متكرر بشكل الحلق حشوة بتشحیم .قم
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بالمضخة والعنایة اغالق

السكتة من السفلي الجزء في المضخة بإیقاف دائمًا قم .(5 (الصفحة الضغط بتخفیف الخاص اإلجراء اتبع ، اللیل طوال لإلغالق
الحلق حشوة وإتالف المكشوف اإلزاحة قضیب على الجفاف من السائل لمنع .الدماغیة

االنفجار أو الحریق أخطار

مثل أخرى خطرة ظروف توجد أو لالشتعال قابلة كیمیائیة مواد من أبخرة أو أبخرة الشرر تشتعل أن یمكن حیث مخاطر توجد
الساكنة الكھرباء من أو كھربائي إمداد سلك فصل أو توصیل من الشرارات ھذه إنشاء یمكن ذلك. إلى وما ، المتفجر الغبار
والخرطوم المضخة عبر السوائل تدفق عن .الناتجة

النظام. أو المضخة خطورة في والتسبب شرارة تولید من الساكنة الكھرباء لمنع صحیح بشكل المعدات من جزء كل تأریض یجب
أن من تأكد خطیرة. جسدیة وإصابة والمعدات بالممتلكات وتلف وانفجار حریق نشوب في الشرارات ھذه تتسبب أن یمكن
المخاطر ھذه وجود عند موصلة غیر بالكھرباء اإلمداد أسالك وأن صحیح بشكل مؤرضة والملحقات المكونات وجمیع .المضخة

تشغیل عن توقف ، الجھاز) مالمسة أثناء صغیرة صدمات أو (شرارات ساكنة كھرباء وجود على دلیل أي وجود حالة في
مشكلة إصالح یتم حتى النظام تستخدم ال التأریض. مشكلة وصحح الساكنة الكھرباء مصدر من تحقق الفور. على المضخة
.التأریض

المضخة تأریض

للتأریض التالیة اإلجراءات دائمًا استخدم
باإلدخال للسماح القفل برغي بفك قم المضخة.
أدنى كحد 12 بحجم سلك طرفي أحد
12 إدراج األرضیة. العروة في التجویف فتحة -في
بإحكام القفل برغي وشد القیاس .سلك
األرضي السلك من اآلخر الطرف یكون أن یجب
الواقع أرض على .مؤمن

التأریض إجراءات

أن یجب الساكنة. الكھرباء بسبب شرر حدوث احتمالیة لتقلیل ضروریًا األخرى التوزیع معدات وجمیع المضخة تأریض یعد
المعدات ونوع منطقتك في المتطلبات من المحلیة السلطات مع تحقق المحلیة. الكھربائیة القوانین مع متوافقًا التأریض یكون
التالیة المعدات جمیع تأریض من تأكد :المستخدمة.

1. الھوائي :المكبس المصنعة الشركة قبل من بھ الموصى النحو على التأریض إجراءات اتبع
.للضاغط

2. الھواء :خراطیم المؤرضة الھواء خراطیم دائمًا .استخدم

3. السوائل حاویة استخدام
النظام :لتزوید

المحلیة الكھربائیة للقوانین وفقًا التأریض یتم أن .یجب

4. :مضخة (6 (صفحة أ الشكل في إلیھا المشار اإلجراءات ..اتبع

5. السوائل :خراطیم المؤرضة السوائل خراطیم دائمًا .استخدم
6. االستغناء :صمام التي المضخة إلى السوائل خرطوم عبر لیمر المعدن من الصمام یكون أن یجب

صحیح بشكل مؤرضة تكون أن .یجب

7. االستغناء :نقطة المحلیة الكھربائیة للقوانین وفقًا التأریض یتم أن .یجب

8. المذیبات حاویات
:

الدالء فقط استخدم المحلیة. الكھربائیة للقوانین وفقًا التأریض یتم أن یجب
صحیح بشكل تأریضھا یتم التي الموصلة .المعدنیة
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9. والتنظیف االستغناء أثناء التأریض
الضغط تخفیف :أو

بإحكام التوزیع صمام من المعدني الجزء تأمین خالل من الموصلیة على الحفاظ
المؤرضة المعدنیة الحاویة جانب .إلى

التأریض خرطوم

استمراریة على دائمًا الحفاظ یتم وأن األرضي النوع من والسوائل الھواء لتوزیع المستخدمة الخراطیم تكون أن جدًا المھم من
مناسب) نطاق باستخدام مقاومة مقیاس (باستخدام للخرطوم األرض لمقاومة المنتظمة الفحوصات ستضمن التشغیل. أثناء األرض
على استبدالھ فیجب ، المحددة الحدود ضمن یكن لم إذا المواصفات ضمن األرض أن المصنعة الشركة مواصفات مع والمقارنة
.الفور

تشحیم

المحرك في الھواء خطوط افصل ، یدویًا المحرك لتزییت الھواء. منظم من الرطوبة استنزاف یومیًا. النقل مضخة تشحیم یجب
احتفظ المحرك. في الزیت لتفجیر الھواء بتشغیل وقم الھواء خط توصیل أعد الھواء. مدخل في زیت 10 من یقرب ما وضع
الحلق ختم بسائل مملوءًا الرطب بالكوب أیضًا (TSL) التعبئة. عمر وإطالة الصیانة تقلیل إلى ذلك سیؤدي متوافق. مذیب أو
المضخة تشغیل من سیحد ھذا ألن بشدة تشد ال ولكن التسرب لمنع یكفي بما محكمة تكون بحیث أسبوعیًا التعبئة صامولة اضبط
التعبئة صمولة ضبط قبل (5 (الصفحة الضغط تخفیف إجراء دائمًا .اتبع

المذیبات تنظیف

تناثر احتمالیة لتقلیل مؤرض معدني لدلو مالمسًا التوزیع صمام من المعدني الجزء بتأمین قم ، مذیب باستخدام النظام تنظیف أثناء
األمان من لمزید منخفض سائل ضغط استخدم الثابت. الشرر وحول والعینین الجلد على الكیمیائیة المواد رش /.

األجزاء نقل من المخاطر

علم على كن متوقع. غیر أو مقصود غیر بشكل التشغیل بدء من المضخة لمنع (5 (الصفحة الضغط تخفیف إجراء استخدم
بدء عند المتحركة األجزاء ھذه عن بعیدًا دائمًا ابق األخرى. الجسم أجزاء أو األصابع على خطرًا تشكل التي المتحركة باألجزاء
تشغیلھا أو المضخة .تشغیل

السالمة معاییر

المعاییر ھذه إلى الرجوع یجب المھنیة. والصحة السالمة قانون بموجب المتحدة الوالیات حكومة قبل من السالمة معاییر وضع تم
المستخدمة المعدات ونوع المخاطر على تنطبق .ألنھا
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2.0 تثبیت

ب الشكل
على بناءً األخرى التثبیت طرق من العدید استخدام یمكن ولكن ، إلیھ للرجوع دلیالً یوفر فقط نموذجیًا تثبیتًا (ب) الشكل یوضح
للحصول المحلي بالموزع االتصال في تتردد ال منفصلة. تباع ولكنھا متضمنة غیر المعروضة األجزاء بعض المحدد. تطبیقك
المساعدة ..على
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2.1 التثبیت إجراءات

الھواء في تحكم صمام مطلوب كدلیل. (8 (الصفحة ب الشكل باستخدام بالتسلسل الضروریة الملحقات بتركیب قم جزء) IPM #
501804) العینین في أو الجلد على الكیمیائیة المواد رش / تناثر مثل الخطیرة اإلصابة مخاطر لتقلیل الھواء. تدفق في للتحكم
نظامك في التالیة الملحقات بتركیب قم ، المتحركة األجزاء من اإلصابة .أو

1. ینزف الرئیسي الھواء صمام

ھذا بین المحاصر الھواء یتسبب أن یمكن المضخة. تشغیل توقف بعد النظام في المحتجز الھواء الصمام ھذا سیخفف
المشغل إصابة في یتسبب وقد المتوقع غیر أو المتعمد غیر بالتبادل المضخة قیام في والمضخة .الصمام

2. السوائل تصریف صمام

تشغیل توقف عند التوزیع صمام في أو الخرطوم أو المضخة في السائل ضغط لتخفیف السوائل تصریف صمام تركیب یتم
أو انسداد ھناك كان إذا كافٍ غیر أحیانًا یكون والذي ، االستغناء صمام طریق عن الضغط تخفیف تحقیق یمكن المضخة.
ألغراض معدنیًا صمامًا دائمًا استخدم ھذا. السوائل تصریف صمام باستخدام التوزیع صمام أو الخرطوم في أخرى قیود
.التأریض

تشحیم

الھواء لمحرك مناسبًا تزییتًا المضمنة التشحیم أداة توفر للمضخة. عمر أقصى تحقیق في للمساعدة الھواء تشحیم أداة بتوصیل قم
الھواء لتخفیف نظامك في مطلوب الصمام ھذا النظام. على النزف الرئیسي الھواء صمام بتثبیت قم ، ذلك بعد التشغیل. أثناء
أعاله موضح ھو كما .المحبوس

الفلتر. ھذا داخل الماء رطوبة احتجاز أیضًا سیتم اإلمداد. ھواء من الغریبة والجسیمات األوساخ إزالة على الھواء فالتر تساعد
الرئیسي الھواء إلمداد المؤرض الھواء إمداد خرطوم بتوصیل قم جیدة. صیانة كممارسة یومیًا المحاصر الماء إطالق من .تأكد

ألسفل متجھًا توصیلھ من تأكد المضخة. مخرج بعد مباشرة السوائل تصریف صمامات أحد بتوصیل قم ، السوائل لقسم بالنسبة
بوصة 3/4 مقاس السوائل بمخرج المؤرض السوائل خرطوم بتوصیل قم لألمان. NPT .(أنثى)

التشغیل بدء عملیات متابعة قبل بالكامل التثبیت اكتمال من .تأكد

وأنظمة المھنیة والصحة السالمة أنظمة جمیع مراقبة المضخة. تشغیل بدء قبل والملحقات المضخة تأریض اكتمال من تأكد
األخرى .السالمة
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3.0 عملیة
3.1 النقل مضخة وتعدیل تشغیل بدء

1. السریع الفصل مقرن بتوصیل قم النزف. نوع من الرئیسي الھواء صمام افتح ثم مغلق الھواء في التحكم صمام أن من تأكد
الذكري .بالتركیب

2. على الحفاظ من دائمًا تأكد مؤرض. معدني وعاء في السائل بتصریف قم ثم ، ببطء التوزیع صمام افتح ، السالمة أجل من
والصمام الحاویة بین بالمعدن المعدن .اتصال

3. داخل الھواء كل لتھیئة ھذا المضخة. تشغیل لبدء فقط كافٍ ضغط على للحصول ببطء الھواء في التحكم صمام اضبط
صمام فتح عند المضخة تعمل ، المضخة تحضیر أثناء التوزیع. صمام أغلق ، الخطوط من الھواء كل طرد بعد النظام.
الصمام إغالق عند وتتوقف .التوزیع

4. ممكنة سرعة بأدنى المضخة تشغیل دائمًا تذكر التوزیع. صمام من الكافي التدفق یتحقق حتى ببطء الھواء منظم أدر
النظام في مكون ألي األقصى العمل ضغط أبدًا تتجاوز ال مطلوب. ھو ما لتحقیق .ضروریة

5. یزید مما ، بسرعة التشغیل سرعة سترتفع ، فارغًا التشغیل عند علیھ. العمل الجاري للسائل لتجف المضخة ترك عدم یجب
وتأكد الفور على أوقفھا ، كبیرة بسرعة تعمل المضخة وجدت إذا ، التشغیل أثناء المكونات. أو / و المضخة تلف فرصة من
من تأكد األولي. اإلجراء كرر ، النظام إلى الھواء دخل إذا فارغة. األسطوانة أن أو جدًا منخفضًا لیس السوائل إمداد أن من
قید تكون ال عندما متوافق بمذیب ممتلئة اتركھا أو المضخة اغسل أخرى. مرة التشغیل بدء قبل الخطوط من الھواء كل طرد
.االستخدام

6. - الیوم نھایة في النظام تشغیل إیقاف أثناء أو فترة ألي المضخة إیقاف حالة في الضغط تخفیف إجراء دائمًا .اتبع

3.2 االجراء اغالق

1. الھواء منظم باستخدام الھواء ضغط .خفف

2. الھواء إبرة صمام .افتح

3. الرئیسي الھواء صمام باستخدام النظام في المتبقي الضغط بإزالة .قم

4. بشكل حذرًا كن تصریفھا. تم التي السوائل لتجمیع وعاءً استخدم النظام. في السوائل ضغط لتخفیف الصرف صمام افتح
مع المؤرضة الحاویة جانب مقابل المعدني السوائل تصریف بصمام أمسك الضغط تحت السائل یكون قد حیث خاص
الضغط .تخفیف

الصلبة الكیمیائیة المواد تراكم لمنع المناسب التنظیف بسائل جیدًا المضخة اغسل ، اإلغالق من طویلة لفترات .مالحظة:
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3.3 الیومي الصیانة فحص

1. الھواء مشحم في كافیة تشحیم مادة وجود من .تأكد

2. - بالتشحیم العبوة وتزوید نظیفًا المكبس قضیب بقاء لضمان مناسب بسائل ممتلئًا 1/2 التعبئة بكوب احتفظ

3. الھواء ضغط أسطوانة في محتبسة رطوبة أي بتصریف .قم

للمعدات خدمة عمر أقصى على للحفاظ المناسب التنظیف بسائل جیدًا وشطفھا المضخة بتنظیف قم .مالحظة:

التفكیك3.4 إجراء

1. مناسبة. عمل منطقة إلى المضخة ونقل ، المخرج / المدخل خراطیم جمیع إزالة .یجب

2. من بدالً مواسیر مشبك استخدام یمكن ، ذلك من بدالً الرذیلة. فكي أحد مقابل المخرج فتحة مع المخرج مبیت على المشبك
القدم صمام أو / و السفلي األنبوب أو الھواء أسطوانة إزالة الممكن من یصبح ، الھیكل تثبیت عند .الرذیلة.
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3. موضح ھو كما ربط بمفتاح الھواء أسطوانة إمساك مع ، القدم صمام بإزالة .قم

4. عن بحثًا القدم صمام وفحص الفحص كرة بإزالة قم اإللكتروني. والمقطع المفاجئة الحلقة إلزالة الحلقیة الزردیة استخدم
استبدل الضرورة. حسب استبدل التلف. أو / و الحطام Teflon O-ring المفاجئة والحلقة بالكرة التجمیع إعادة قدم وصمام
اإللكتروني .والمشبك

القدم صمامات على :مالحظة الغازات ضغط لتقلیل تصمیم عنصر ھذا أعلى. تدفق سعة إلى القدم صمامات جمیع تحویل تم
لذا ، كذلك لیست الداخلیة المكونات فإن ، األقدم النمط مع بسھولة للتبدیل قابلة القدم صمامات أن حین في المضخة. داخل والشفط
الغیار قطع طلب عند الحذر .توخ

5. ھذه في المكبس قضیب ثني عدم على الحرص مع الھواء أسطوانة بفك قم ، المخرج غالف من قریب ربط مفتاح باستخدام
لمصدر حادة بزاویة األسطوانة عبر النظر خالل من الداخلي األسطوانة جدار تلف عن بحثًا الھواء أسطوانة افحص العملیة.
.الضوء

6. ، عادة التوصیل. قضیب من الداخلي الفحص صمام أو اإلزاحة قضیب من التوصیل قضیب إزالة یمكنك ، المرحلة ھذه في
وتنظیفھا لفحصھا الداخلي الفحص صمام مجموعة بتفكیك .ستقوم
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7. التجمیع. عند ربطھا إحكام وإعادة السداسیة الصوامیل فك یجب أنھ مالحظة .یرجى

8. أو الحطام أو للتراكم المكبس صمام مبیت بإزالة قم المكبس. مضخة وفك الرذیلة في بعنایة المكبس صمام مبیت بربط قم
.التلف

9. في تظھر مكانھ. في المكبس وكوب والغسالة المكبس صمام وضع مع المكبس صمام مبیت في المكبس مضخة تجمیع أعد
العلوي الفحص صمام مكونات أدناه .الصورة

10. اضبط التوصیل. قضیب على المكبس صمام مبیت مجموعة بتركیب قم التوصیل. قضیب على السداسي الجوز تجمیع أعد
مقیاس باستخدام "0.080 "و 0.060 بین المكبس وصمام التوصیل قضیب بین التفاوت یكون بحیث المكبس صمام غطاء
للدقة .محسس

من ستحد معدومة أو جدًا صغیرة فجوة ؛ صحیح بشكل بالتدفق للسائل تسمح لن الكبیرة الفجوة ألن للغایة مھمة الفجوة ھذه
.التدفق

11. للخارج الكاملة الھواء مكبس مجموعة حرك الثالثة. الربط قضبان من الثالثة القفل صوامیل بإزالة قم ، السوائل قسم من
الكامل الھواء محرك تجمیع جزء المخرج. مبیت عبر NO. لجمیع األجزاء تحدید 4.0" في موضح 700014 # ھو
.المضخات
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12. ، المكبس عمود من اإلزاحة قضیب فك المسطح. الرأس دبوس بإزالة قم ثم الكوتر دبوس بإزالة قم ، الھواء محرك قسم من
أعاله البیاني الرسم في موضح ھو .كما

13. البلوك وحشوة الذكریة والغدة األنثى غدة بإزالة وقم المخرج غطاء من التعبئة صامولة بإزالة قم ، الھواء قسم من "V" من
على التلف عن بحثًا اإلزاحة قضیب افحص األمر. لزم إذا واستبدلھا التلف عن بحثًا العبوات جمیع افحص المخرج. مبیت
الحشو أجزاء تجمیع إعادة ثم بتزییت قم األمر. لزم إذا استبدلھا الطرفین. كال وعلى طولھ ( وحشوة الذكور غدة ، األنثى غدة
الكتلة "V") أي حدوث عدم لضمان مفرط بشكل تشدیدھا عدم على الحرص مع التعبئة صامولة شد المخرج. غالف على
للعبوات .ضرر

14. الھوائي. المحرك قاعدة بواسطة نائب في الھواء محرك مجموعة ثبت
بإزالة قم ، موضح ھو كما القاعدة من بالقرب الحزام ربط مفتاح باستخدام
للتأكد الھواء محرك غطاء في المخروطي الزنبرك افحص الھواء. أسطوانة
الكباس عمود مع الھواء محرك مجموعة حرك مفكوك. أو تالف غیر أنھ من
شكل على الحشوة افحص الھواء. محرك قاعدة عبر للخارج V عن بحثًا
غطاء في المربعة القطع حشیات افحص األمر. لزم إذا واستبدلھا التلف
الحشیة ھذه تقوم األمر. لزم إذا واستبدلھا وأسفل أعلى ، الھواء محرك
إلى انظر الھواء. بأسطوانة الھواء أسطوانة بغطاء األسطوانة غطاء بإغالق
للقطع مرجعي رقم على للحصول الھواء لقسم التوضیحي .الرسم

15. لتراكم افحص المكبس. عمود من اإلزاحة قضیب بفك قم ، السوائل قسم من
المخروط نقطة تكون بحیث الصوت كاتم تجمیع أعد التلف. أو الحطام
المكبس عمود في اإلزاحة قضیب برغي الكباس. عمود داخل ألعلى .متجھة

16. افحص الثالثة. الرأس غطاء مسامیر بإزالة قم المكبس. عمود من الھواء محرك مجموعة بإزالة قم ، الھواء قسم من
وحلقة الصغیرة الثالث الحلقات O األمر لزم إذا واستبدلھا .الكبیرة
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3.5 التجمیع إجراء

1. الھواء عادم صمام لوحة تتطلب أدناه. المكونات قائمة صورة في الموضحة األجزاء مع الھواء محرك مجموعة بمحاذاة قم
بوصة 14-10 لتفاوت البراغي شد المضخة. تشغیل أثناء اھتزازھا عدم لضمان اللولبیة التثبیت أداة استخدام .والبراغي

2. الید شد الكباس. عمود على الغسالة مع الخیوط قفل أداة باستخدام أخرى مرة بالكامل الھواء محرك مجموعة بتجمیع قم
.فقط

3. الموضع في المربعة القطع حشیات أن من تأكد الھواء. محرك قاعدة في العمود وتجمیع الكامل الھواء محرك حرك
لتجمیع الحزام ربط مفتاح واستخدم نائب في الھواء محرك قاعدة ثبت الھواء. أسطوانة وغطاء الھواء أسطوانة في الصحیح
الكباس عمود بتوصیل وقم یدویًا الھواء أسطوانة غطاء شد الھواء. محرك بقاعدة الھواء أسطوانة وغطاء الھواء أسطوانة
المخرج. مبیت في الربط قضبان بتركیب قم كوتر. دبوس باستخدام بتثبیتھ قم ثم ، الرأس مسطح بمسمار اإلزاحة بقضیب
حتى الدوران عزم ثم ، الخیوط قفل أداة باستخدام الثالثة القفل صوامیل بتأمین وقم العبوات خالل من الكباس عمود أدخل
رطالً 11.

4. أعد ثم السداسیة الصمولة على الخیوط تنخفض حتى الشد طریق عن اإلزاحة بقضیب الشفط مكبس مجموعة بتأمین قم
السداسیة الصمولة ربط إحكام

5. استبدال O- المخرج. غالف في والطاقم الھواء ألسطوانة الخیوط على اللولبیة التثبیت أداة استخدم السكن. مأخذ في الحلقة
مكانھا في یدویًا الھواء اسطوانة .شد

6. - مكانھ في القدم صمام وشد األسطوانة على المكشوفة الخیوط على اللولب تثبیت أداة ..استخدم
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4.0 األجزاء تحدید
الھواء محرك قسم

△a إلى الدوران عزم 10-14 in-lb (1.1-1.6 N•m)

* * التراجع عدم ضمان في للمساعدة الخیوط خزانة استخدام 12 الجزء ورقم (الخیوط) 5 رقم الجزء یتطلب
.عنھا
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العنصر القطعة رقم وصف كمیة

1 500100 االسطوانة غطاء 1

2 500101 طوقا 2

3 500103 الخریف 1

4 500102 اسطوانة 1

5 500138 الھواء عادم صمام لوحة 1

6 500137 الھواء مكبس 1

7 500140 الصمام لوحة مباعد 3

8 500144 الدائري یا 3

9 500141 الدائري یا 1

10 500139 الھواء سحب صمام لوحة 1

11 500143 النحاس غسالة 3

12 500142 أفسد 3

13 700014 الھواء محرك تجمیع
(12-5 (تشمل 1

14 500104 الصمام غسالة 1

15 500105 ضغط زنبرك 1

16 500106 المكبس عمود 1

17 500113 كوتر دبوس 1

18 500112 الرأس مستقیم دبوس 1

19 500110 التعبئةالتعبئة U- كوب 1

20 500111 صوت كاتم 1

21 500109 الھواء محرك قاعدة 1

22 501804 الكرة صمام 1

23 500370 السریع الھواء موصل (M) 1

24 500369 السریع الھواء موصل (F) 1

25 500107 التأریض مقبض 1

26 500108 أفسد 1
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السوائل قسم

△b إلى الدوران عزم 11 ft-lb (15 N•m)

△c إلى الدوران عزم 24 ft-lb (33 N•m)

△d إلى الدوران عزم 47 ft-lb (64 N•m)
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العنصر القطعة رقم وصف كمیة

1 500115 الجوز قفل 3

2 500152 التعبئة الجوز 1

3 500153 أنثویة غدة 1

4 500163 التعادل قضیب 3

5 500119 V- التعبئة 3

6 500154 الذكور غدة 1

7 500122 الشحوم تركیب 1

8 500121 منفذ السكن 1

9 500124 الدائري یا 2

10 500146 الدماغیة السكتة محول غطاء 1

11 500147 الدائري یا 1

12 500145 بونغ محول 1

13 500053 طوقا 1

14 700015 محول مجموعة Bung ( تشمل
10،11،12،13) 1

15 500159 اسطوانة 1

16 500114 الدائري یا 1

17 500155 النزوح قضیب 1

18 500156 الجوز عرافة 2

19 500157 قضیب ربط 1

20 500160 المكبس صمام اإلسكان 1

21 500161 غسالة 1

22 500132 مكبس كوب 1

23 500164 المكبس فاصل 1

24 500269 كرة 2

25 500158 المضخة مكبس 1

26 500193 الخاطف حلقة 1

27 500192 إلكتروني مقطع 1

28 500197 قدم صمام 1
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5.0 إصالح أطقم

601005 الھواء محرك قسم إصالح طقم
#جزء وصف الكمیة

500101 طوقا 2

500110 U- كوب 1

500141 الدائري یا 1

500144 الدائري یا 3

601004 تفلون حزمة ، السوائل قسم إصالح طقم
#جزء وصف الكمیة

500153 أنثویة غدة 1

500154 الذكور غدة 1

500180 V- التعبئة 3

500181 مكبس كوب 1

601006 حزمة ، السوائل قسم إصالح طقم UHMWPE
#جزء وصف الكمیة

500153 أنثویة غدة 1

500154 الذكور غدة 1

500119 V- التعبئة 3

500132 مكبس كوب 1
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6.0 وإصالحھا األخطاء استكشاف

مشكلة موجھ بھ موصى
حلول

الھواء محرك توقف إلعادة توصیلھا إعادة ثم السریع الفصل تركیبات بإزالة قم
الھواء محرك .تشغیل

تتحرك ال المضخة السوائل قسم ضبط

قم المضخة. في سائل أو ھواء ضغط وجود عدم من تأكد
تحقق الھواء. محرك من والغطاء الھواء أسطوانة بإزالة
ألسفل / ألعلى التحرك یمكنھ المكبس قضیب كان إذا مما
السكتة قدرة من فتحقق ، بنعم اإلجابة كانت إذا الدوران. أو
على المكبس قضیب یتحرك لم إذا الكاملة. الدماغیة
السوائل قسم حجز فسیتم ، .اإلطالق

بالھواء اإلمداد قلة
الھواء إمدادات زیادة أ)
الكروي الھواء صمام فتح ب)
النزف صمام أغلق ج)

طول على الھواء تسرب
المكبس .عمود السوائل قسم في البالیة .التعبئة التعبئة استبدل

الحلقة من تحقق O ، أیضًا تحقق األمر. لزم إذا استبدلھا
لوحة عن انفصل قد كان إذا ما لمعرفة المطاطي الختم من
الھواء عادم .صمام

فتحات من الھواء تسرب
المكبس .عمود

محرك مكبس في بالحطام التلوث
.الھواء

(محرك بطیئة عملیات
ھوائي)

صوت كاتم الھواء. محرك تثلیج
.مسدود

قم لیذوب. الھواء محرك على المتراكم الجلید اترك
الصوت كاتم استبدال أو .بتنظیف

من كال انتاج انخفاض
ستوكس

المقیدة السوائل .خراطیم
صمام في السیئ السوائل تسرب مانع
المعیب المكبس كوب أو .القدم

الخراطیم استبدل أو نظف ، .نظف
السوائل قسم في المكبس كوب أو / و الكرة .استبدل

عند الناتج انخفاض
الدماغیة السكتة تالف أو تالف مكبس .كوب السوائل قسم في المكبس كوب .استبدل

عند الناتج انخفاض
الدماغیة السكتة التالفة أو السیئة الكرة أو القدم .صمام السوائل قسم في القدم صمام كرة .استبدل

خالل من السوائل تسرب
المحرك قاعدة في التعبئة
.الجوي

بشكل مثبتة غیر أو تالفة التعبئة
.صحیح

جدا فضفاضة التعبئة .الجوز

مخدوش أو محرز إزاحة .قضیب

السوائل قسم في التعبئة .استبدل

التعبئة صامولة اربط
اإلزاحة قضیب .استبدل

أو طبیعیة غیر عملیة
.سریعة

السوائل. إمدادات انعدام أو انخفاض
المحرك في المكسور الزنبرك
.الھوائي

المضخة تجھیز وإعادة السوائل إمداد بتجدید .قم

الھوائي المحرك في الموجودة النوابض .استبدل

للمضخة ترنح حركة السوائل قسم في التعبئة صامولة
جدًا .ضیقة

صمام من السوائل ضغط تخفیف المضخة. تشغیل أوقف
ربطھا إحكام وأعد التعبئة صامولة بفك قم الصرف.
.بإحكام
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7.0 الفنیة المواصفات
تقنیة معلومات

الضغط نسبة 1 : 1
لإلخراج تدفق أقصى 4 gpm (15.2 lpm )
للسوائل ضغط أقصى 180 psi (12.4bar)
للھواء إدخال ضغط أقصى 180 psi (12.4 bar)
الھواء مدخل حجم 1/4 npt (f)
السوائل مخرج حجم 3/4 npt (f)
األختام / التعبئة UHMWPE
واسطوانة قضیب ستیل ستانلس

أبعاد

810103
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أداء
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8.0 المسؤولیة وإخالء الضمان
ضمان

شركة تضمن International Pump Manufacturing، Inc. باسم) یلي فیما إلیھا المشار IPM) التي المعدات تكون أن
من البیع تاریخ من (1) واحد عام لمدة والتصنیع المواد في العیوب من خالیة تصنعھا IPM موزع إلى IPM إلى أو معتمد
ستقوم المشتري. أو / و النھائي المستخدم األصل. IPM ، ثبت التي المعدات من جزء أي استبدال أو بإصالح ، لتقدیرھا وفقًا
إلجراءات وفقًا وصیانتھ وتشغیلھ تثبیتھ وتم المقصود للغرض الجھاز استخدام یتم عندما فقط الضمان ھذا یسري فیھا. عیب وجود
المكتوبة .التشغیل

لـ معتمد موزع إلى مسبقًا المدفوعة المعدات إعادة ھو الضمان شرط IPM الضمان. مطالبة من التحقق یقدم أن یجب والذي
ستقوم IPM دفع سیتم المعدات. استالم عند مجانًا تالفة أو معیبة أنھا من والتحقق علیھا العثور یتم أجزاء أي استبدال أو بإصالح
في عیوب وجود عدم عن المعدات فحص كشف إذا الضمان. بموجب استبدالھا أو إصالحھا تم التي لألجزاء مسبقًا الشحن رسوم
بمعدل إصالحات إجراء فسیتم ، التصنیع أو المواد IPM والشحن والتعبئة والعمالة والتفتیش األجزاء ستشمل والتي ، .القیاسي

تكون وال الضمان یسري ال IPM سوء أو السلیم غیر التركیب عن الناتج المعدات عطل أو التشغیلي التآكل أو التلف عن مسؤولة
أو / و المناسبة الصیانة ونقص المعدات تغییر أو العبث أو الحوادث أو المشغل إھمال أو التآكل أو الكیمیائي التآكل أو االستخدام
غیر األجزاء استبدال IPM. تكون لن ، ذلك إلى باإلضافة IPM أو التلف أو التشغیلي التآكل على الضمان ینطبق وال مسؤولة
توفرھا ال التي المواد أو المعدات أو الھیاكل أو المكونات أو الملحقات توافق عدم عن الناتجة األعطال IPM. الضمان ینطبق ال
تكون ولن IPM أو الملحقات أو المكونات تركیب أو التصنیع أو التصمیم أو الصیانة أو الصحیح غیر التشغیل عن مسؤولة
توفرھا ال التي الھیاكل أو المعدات IPM.

إلى وإعادتھا صحیح بشكل الضمان تسجیل بطاقة إكمال یتم لم ما باطل الضمان IPM تاریخ من (1) واحد شھر غضون في
.البیع

المسؤولیة وإخالء القیود

تقدم ال للمشتري. والحصري الوحید العالج ھو الضمان ھذا IPM الغرض لمالءمة ، ضمنیة أو صریحة ، أخرى ضمانات أي
أساس على أو اإلھمال أساس على سواء ، المنتج مسؤولیة ذلك في بما ، التعاقدیة غیر االلتزامات أو ، للتسویق القابلیة أو
ورفضھا. صریح بشكل التعاقدیة غیر أو المباشرة الخاصة الخسائر أو األضرار عن المسؤولیة استبعاد یتم الصارمة. المسؤولیة
مسؤولیة تتجاوز أال یجب IPM الشراء سعر مبلغ األحوال من حال .بأي

تضمن ال IPM ، والملحقات ، والمكونات ، معین لغرض والمالءمة بالتسویق الخاصة الضمنیة الضمانات عن مسؤولیتھا وتخلي
تصنعھا لم ولكن المباعة والمواد ، والمعدات IPM. ذلك) إلى وما ، والتجھیزات ، والخراطیم ، (الصمامات األجزاء ھذه تخضع
ستقدم العناصر. لھذه الفعلیة المصنعة الشركة ضمان في الواردة لألحكام IPM على الضمان بمطالبات یتعلق فیما معقولة مساعدة
العناصر .ھذه
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3107 142nd Avenue East Suite 106
Sumner, WA 98390

U.S.A.
TEL: (253) 863 2222 FAX: (253) 863 2223

الكتروني :موقع www.ipmpumps.com

2021 مارس في التحدیث تم

http://www.ipmpumps.com

	سوءاستخدامالمعدات
	توافقالموادوالسوائل
	خراطيممضغوطة
	مواصفاتالضغط
	إجراءتخفيفالضغط
	اغسلالمضخةقبلبدءالتشغيل
	اغلاقوالعنايةبالمضخة
	أخطارالحريقأوالانفجار
	تأريضالمضخة
	إجراءاتالتأريض
	خرطومالتأريض
	تشحيم
	تنظيفالمذيبات
	المخاطرمننقلالأجزاء
	معاييرالسلامة
	2.1إجراءاتالتثبيت
	تشحيم

	3.1بدءتشغيلوتعديلمضخةالنقل
	3.2اغلاقالاجراء
	3.3فحصالصيانةاليومي
	3.4إجراءالتفكيك
	3.5إجراءالتجميع
	قسممحركالهواء
	قسمالسوائل
	معلوماتتقنية
	أبعاد
	أداء
	ضمان
	القيودوإخلاءالمسؤولية


