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المتعلقة بالجھاز في ھذه الوثیقة او إذا كنتم  ،  Getriebebau NORD GmbH & Co. KGاتصلوا بشركة   إذا لم تتم اإلجابة عن أسئلتكم 
 بحاجة إلى معلومات إضافیة. 

بترجمة یتعلق  فاألمر  بلغات أخرى،  الوثیقة  توفرت ھذه  إذا  القطعیة.  النسخة  األلمانیة ھي  النسخة  النسخة األصلیة.  األلمانیة ھي  الوثیقة    النسخة 
 األصلیة. 
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 الوثیقة 

  B 1000 االسم: 

  6052837 المنتج الرقم: 

  صندوق التروس ومحركات صندوق التروس أنواع المنتجات: 

   األنواع: 

 ترس عدل  أنواع صنادیق التروس: 
 NORDBLOCترس عدل 

 ترس عدل عادي
 صندوق تروس مسطح 

 ترس مخروطي 
 ترس عدل حلزوني 

 MINIBLOCترس حلزوني 
 UNIVERSALترس حلزوني 

 

 قائمة النُّسخ 

 االسم،
 التاریخ 

 مالحظات  رقم الطلبیة/اإلصدار 

 الكود الداخلي 

B 1000 ، 
 2013فبرایر 

6052837 / 0713 - 

B 1000 ، 
 2014سبتمبر 

 إصالحات عامة  • 3814 / 6052837

B 1000 ، 
 2015أبریل 

 SK 10382.1+ SK 11382.1أنواع جدیدة من صنادیق التروس  • 1915 / 6052837

B 1000 ، 
مارس/آذار  

2016 

 إصالحات عامة  • 0916 / 6052837
 SK 920072.1 + SK 930072.1تروس مخروطیة جدیدة •

B 1000 ، 
 2016سبتمبر 

 إصالحات عامة  • 3816 / 6052837
 SK 071.1 ،SK 171.1،SK 371.1،SK 571.1 ،SK 771.1تروس عدل جدیدة  •

B 1000 ، 
یونیو/حزیران  

2018 

 إصالحات عامة  • 2518 / 6052837
 SK 0182.1، SK 0282.1، SK 1282.1، SK 1382.1تروس مسطحة جدیدة  •
 SK 02040.1ترس حلزوني جدید  •

B 1000 ، 
دیسمبر/كانون  

 2018األول 

 إصالحات عامة  • 5018 / 6052837
 إرشادات السالمة واإلرشادات التحذیریة الخاصة بالتعدیل  •
 SK 871.1،SK 971.1 ،SK 1071.1تروس عدل جدیدة ،  •
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 االسم،
 التاریخ 

 مالحظات  رقم الطلبیة/اإلصدار 

 الكود الداخلي 

B 1000 ، 
 2019أكتوبر 

 إصالحات عامة  • 4419 / 6052837
 )M(خیار  ™GRIPMAXXتكملة  •

B 1000 ، 
 2021سبتمبر 

 المراجعة التحریریة  • 3921 / 6052837
 إصالحات وإضافات عامة  •

32551 

B 1000 ، 
 2022یولیو 

 تعدیل أوزان المحرك األقصى  • 2822 / 6052837

34343 

 B 1000: قائمة النسخ 1جدول 
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 مالحظة خاصة بحقوق المؤلف 

 ینبغي تسلیم ھذه الوثیقة التقنیة لكل مستخدم في شكل مالئم باعتبارھا جزءا من اآللة المذكورة ھنا. 

 ا الدلیل أو تغییره أو استغاللھ. تمنع أي إعادة صیاغة لھذ
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 الناشر 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
Getriebebau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide  ألمانیا ,• http://www.nord.com 

 2253-289/   32 45) 0( 49الفاكس: + •  0-289/   32  45)  0( 49الھاتف: + 
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للتعلیمات  المطابق  االستعمال 1.1  

التروس ھذه لنقل حركة دائرة. حیث تغیر سرعة الدوران وعزم الدوران. وھي مصممة لتستخدم لآلالت والمعدات المستخدمة  تستخدم صنادیق  
بصندوق    في المجال التجاري كجزء من نظام الدفع. ال یُسمح بتشغیل صنادیق التروس، إالّ بعد التأكد من أنھ یمكن تشغیل اآللة أو المعُدة بأمان

ا  ینبغي  محرك  التروس.  أو  التروس  تعطل صندوق  بسبب  األشخاص  تھدد سالمة  قد  التي  االستخدامات  حالة  في  المناسبة  الوقائیة  التدابیر  تخاذ 
متطلبات   كل  استیفاء  وینبغي  بھا.  المعمول  المحلیة  القانونیة  واللوائح  القوانین  مع  الُمعدة  أو  اآللة  تتوافق  أن  ینبغي  التروس.  السالمة  صندوق 

تعلیمات اآللة  والوقایة الصح الخصوص احترام  الُمطبقة. ینبغي على    TR CU 020/2011و    TR CU 010/2011و    EG/ 2006/42یة 
 في كل نطاق من نطاقات العمل. 

Pos: 25.2.2 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 01a_Kom ponenten [B1000 - Getri ebe kein ex] @ 81\mod_1633339495928_1864430.docx @ 2833434 @  @ 1 
 

قًا  صنادیق التروس ومحركات صندوق التروس التي یشیر إلیھا ھذا الدلیل ودلیل التركیب ھي في العادة عبارة عن مكونات للتركیب في اآلالت وف
 . EG/ 42/ 2006لتوجیھات االتحاد األوروبي بشأن التوافق الكھرومغناطیسي 

في بعض الحاالت الفردیة حیث یكون صندوق التروس أو محرك صندوق التروس عبارة عن نظام تحریك جاھز للتركیب لتطبیقات معینة، یتم   
. إعالن التركیب  EG/2006/42تصنیف نظام التحریك ھذا كآلة غیر مكتملة حسب توجیھات االتحاد األوروبي بشأن التوافق الكھرومغناطیسي  

 لمنتج. المناسب مرفق با
Pos: 25.2.4 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 02 [Getriebe kei n ex] @ 33\mod_1559642580030_1864430.docx @ 2538043 @  @ 1 
 

 لالنفجار.ال ینبغي تشغیل صنادیق التروس في محیطات یمكن أن یتواجد فیھا جو قابل 
Pos: 25.2.5 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 03 [Getriebe] @ 33\m od_1559642705569_1864430.docx  @ 2538080 @  @ 1 
 

الخاص التقنیة  الوثیقة  في  الواردة  للمعطیات  طبقا  إالّ  التروس،  صنادیق  استخدام  ینبغي  بشركة  ال   Getriebebauة 
NORD GmbH & Co. KG  یتسبب فقد  والتركیب،  التشغیل  دلیل  الواردة في  والبیانات  للتصمیم  وفقا  التروس  استخدام صندوق  یتم  لم  إذا   .

 ذلك في إحداث أعطال في صندوق التروس. وقد یتسبب ذلك أیضا في إصابات بشریة. 

ا صندوق  تثبیت  موضع  أو  القاعدة  أبعاد  ضبط  التثبیت  ینبغي  عناصر  كل  استخدام  ینبغي  الدوران.  وعزم  الوزن  حسب  الكافي  بالقدر  لتروس 
 المخصصة لذلك. 

 لة. بعض صنادیق التروس مجھزة بملفات التبرید. ال یُسمح بتشغیل صنادیق التروس ھذه، إالّ إذا كانت دائرة سائل التبرید موصولة وكانت ُمشغ
Pos: 25.5 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Kei ne Veränderungen vornehmen @ 79\mod_1630576679987_1864430.docx @ 2819858 @ 2 @ 1 
 

تغییرات   أیة إجراء عدم 1.2  

 ا تُجري أیة تغییرات بنیویة في صندوق التروس. ال تُزل أجھزة السالمة. ل
Pos: 25.6 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Inspek tionen und Wartung durchführen @ 22\mod_1530529678502_1864430.docx @ 2429325 @ 2 @ 1 
 

الصیانة أعمال وإجراء فحص بإجراء قم 1.3  

 دم إجراء الصیانة ووجود تلف قد یتسبب في أعطال من شأنھا أن تؤدي إلى إصابات بشریة. ع

 الصیانة في الفترات المقررة. قم بإجراء كل الفحوصات وأعمال  •

 احرص على ضرورة إجراء فحص قبل التشغیل بعد التخزین لفترة طویلة.  •

 ال تقم بتشغیل صندوق تروس بھ عطل. ال ینبغي أن یكون في صندوق التروس أي تسریب.  •
Pos: 25.7 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Personalqualifikation @ 64\m od_1611907700018_1864430.docx @ 2725824 @ 2 @ 1  

المستخدمین  تأھیل 1.4  

 نبغي إجراء جمیع أعمال النقل والتخزین والتركیب والتشغیل وكذلك الصیانة من قبل مختصین مؤھلین. ي

 تكوین والخبرة التي تمكنھم من التعرف على المخاطر المحتملة وتجنبھا. المختصون المؤھلون ھم أشخاص یتوفرون على ال
Pos: 25.9 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 189742 @  @ 1 
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Pos: 25.10.1 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Sicher heit  bei bestimmten Tätigkeiten [_Titel] @ 22\m od_1531811512686_1864430.docx  @ 2433212 @ 2 @ 1 
 

معینة  بأعمال القیام أثناء  السالمة 1.5  
Pos: 25.10.2 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Auf Tr ansportschäden kontr ollieren @ 22\mod_1530528472640_1864430.docx @ 2429288 @ 3 @ 1 
 

النقل  عن الناجم  التلف فحص 1.5.1  

د تؤدي األعطال الناجمة عن النقل إلى خلل في عمل صندوق التروس، مما یؤدي إلى إصابات بشریة. قد یؤدي الزیت المتسرب بسبب تلف ناجم  ق
 عن النقل إلى انزالق األشخاص 

 النقل في التغلیف وفي صندوق التروس. افحص وجود تلف ناجم عن  •

 ال تقم بتشغیل صندوق تروس بھ تلف بسبب النقل.  •
Pos: 25.10.3 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Sicher heitshi nweise für Install ati on und Instandhal tung @ 22\m od_1530537922788_1864430.docx  @ 2429592 @ 3 @ 1 
 

والتحدیث  بالتركیب الخاصة  السالمة  تعلیمات 1.5.2  

بل إجراء أیة أعمال على صندوق التروس، قم بفصل المحرك عن التیار الكھربائي وقم بحمایتھ من التشغیل غیر المقصود. دع صندوق التروس  ق
 یبرد. أفرغ توصیالت دورة التبرید من الضغط. 

 لتركیب والشفة واألغطیة الوقائیة على حواف حادة. لذلك، ارتدي قفازات ومالبس خاصة بالعمل. قد تحتوي األجزاء المعطلة أو التالفة وموائم ا 
Pos: 25.11.1 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen [_Titel] @ 22\mod_1531812422755_1864430.docx @ 2433249 @ 2 @ 1  

 خطر 1.6
Pos: 25.11.2 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen beim Anheben 01 @ 34\m od_1559807063051_1864430.docx @ 2539244 @ 3 @ 1 
 

الرفع  عند خطر 1.6.1  

 یة. مكن أن یصاب األشخاص إصابات خطیرة بسبب سقوط صندوق التروس أو بسبب حركات البندول. لذلك، یرجى مراعاة اإلرشادات التالي

 أغلق مكان الخطر جیًدا. ینبغي مراعاة توفیر مكان كافي لتفادي األحمال المتأرجحة.  •

 ال تقف أبًدا تحت أحمال متأرجحة.  •

 استخدم وسائل نقل ذات حجم كاف ومناسبة لحالة االستخدام. تجدون معلومات عن وزن صندوق التروس في لوحة اإلرشادات.  •
Pos: 25.11.3 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen beim Anheben 02 [Getri ebe] @ 34\m od_1559808648235_1864430.docx @ 2539328 @  @ 1 
 

بالك • مثبتة  الحلقیة  المسامیر  كّل  تكون  أن  ینبغي  لذلك.  المخصصة  الحلقیة  المسامیر  من  إالّ  التروس،  ترفع صندوق  المسامیر  ال  امل. اسحب 
المسامیر   فقط دون مكونات أخرى.  التروس  الحلقیة لرفع صندوق  المسامیر  أو مائل استخدم  أفقي  الحلقیة بشكل عمودي فقط، ولیس بشكل 
الوقت   نفس  في  فاستخدم  التروس،  كنت تحمل محرك صندوق  إذا  المركبة.  التروس مع األجزاء  لحمل وزن صندوق  الحلقیة غیر مصممة 

 میر الحلقیة الموجودة على صندوق التروس والمحرك. المسا

Pos: 25.11.5 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch rotier ende Teil ez @ 51\mod_1601301700867_1864430.docx @ 2674499 @ 3 @ 1 
 

الدوارة   األجزاء بسبب خطر 1.6.2  

 األجزاء الدوارة. قد یتسبب ذلك في حدوث إصابات خطیرة، مثل السحق أو الخنق. وجد خطر السحب على ي

بالمنفاخ وكذلك بعناصر التحریك واإلدارة، مثل سیور نقل الحركة، ونا  • قل  وفّر أداة حمایة من المالمسة. باإلضافة إلى األعمدة، یتعلق ذلك 
 إعادة تشغیل محتمل لآللة عند تركیب أجھزة السالمة المنفصلة.   الحركة بالسالسل، والقرص القابض، والوصالت. ینبغي مراعاة

 ال تشغل المحرك ذو أغطیة أو أغطیة الحمایة.  •

 احمي المحرك من التشغیل قبل بدء أعمال التركیب والصیانة.  •

 ال تُشغل المحرك في وضعیة االختبار دون أن یكون عنصر التشغیل مركبًا أو قم بحمایة اللسین الطولي.  •

 یرجى أیًضا احترام تعلیمات السالمة الواردة في دلیل التشغیل والتركیب الخاص بالشركة المصنعة للعناصر التي تم توریدھا.  •
Pos: 25.11.6 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen durch hohe oder ti efe Temperatur en @ 22\m od_1530531214142_1864430.docx  @ 2429362 @ 3 @ 1 
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المنخفضة  أو  المرتفعة الحرارة   درجة بسبب خطر 1.6.3  

التروس عن  ق الزیت    90د تزید درجة حرارة صندوق  الساخنة أو مالمسة  التشغیل. قد یحدث احتراق عند مالمسة األسطح  درجة مئویة عند 
 منخفضة جًدا. الساخنة. قد یحدث تثلیج عند التالمس، إذا كانت درجات حرارة المحیط 

 ال تلمس صندوق التروس بعد التشغیل أو إذا كانت درجات حرارة المحیط منخفضة جًدا، إالّ بعد ارتداء قفازات العمل. •

 دع صندوق التروس یبرد بالقدر الكافي بعد التشغیل قبل أعمال الصیانة.  •

 وق التروس أثناء التشغیل. خصص أداة حمایة من المالمسة، إذا كان ھناك خطر أن یلمس األشخاص صند •

یتعرض   • ال  لكي  مناسبة  وقائیة  تدابیر  خصص  متقطع.  بشكل  التشغیل  أثناء  ساخن  زیتي  ضباب  بالضغط  التھویة  لولب  من  یتسرب  قد 
 األشخاص للخطر. 

 ال تضع أیة أشیاء قابلة لالشتعال على صندوق التروس.  •
Pos: 25.11.7 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen durch Schmierstoffe und ander e Substanzen @ 22\mod_1530535266235_1864430.docx @ 2429550 @ 3 @ 1  

أخرى ومواد التشحیم  زیوت بسبب خطر 1.6.4  

سامة. إذا وصلت المواد للعینین فقد تتسبب في أضرار في العینین. قد تسبب مالمسة  د تكون المواد الكیمیائیة التي تستخدم مع صندوق التروس  ق
 مواد التنظیف وزیوت التشحیم والغراء تھیج البشرة. 

 قد یتسرب ضباب زیتي من لولب ضبط النزف عند فتحھ. 

 خطر االنزالق على زیوت التشحیم المتدفقة.  قد تكون صنادیق التروس منزلقة بسبب زیوت التشحیم والمواد الحافظة وتنزلق من الیدین. ھناك

 ارتدي عند العمل بالمواد الكیمیائیة قفازات وقائیة ومالبس عمل مقاومة للمواد الكیمیائیة. اغسل یدیك بعد االنتھاء من العمل.  •

 عمال التنظیف. ارتدي نظارات واقیة، إذا كان من المحتمل رش مواد كیمیائیة، مثال عند ملء الزیت أو عند القیام بأ •

 إذا دخلت مواد كیمیائیة إلى العین، فاغسلھا فوًرا بالكثیر من الماء البارد. إذا ظھرت آالم، فقم بزیارة طبیب.  •

 احترم صحائف بیانات السالمة الخاصة بالمواد الكیمیائیة. احتفظ بصحائف بیانات السالمة بالقرب من صندوق التروس.  •

 فق فوًرا بواسطة مادة رابطة. تخلص من زیت التشحیم المتد •
Pos: 25.11.8 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch Lärm @ 22\mod_1530611473949_1864430.docx @ 2429969 @ 3 @ 1 
 

الضجیج  بواسطة خطر 1.6.5  

التش ت أثناء  المنفاخ،  مثل  المركبة،  األجزاء  أو  التروس  بعض صنادیق  العمل  سبب  تعین  إذا  للسمع،  واقي  ارتدي  بالصحة.  غیل ضجیًجا مضًرا 
 بالقرب من ھذا النوع من محركات التروس. 

Pos: 25.11.9 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch unter Dr uck s tehendes Kühlmittel @ 22\m od_1531484732839_1864430.docx  @ 2433169 @ 3 @ 1 
 

الضغط  تحت   الموجود التبرید سائل بسبب خطر 1.6.6  

ظام التبرید موجود تحت ضغط مرتفع. تلف أو فتح إحدى موصالت سائل التبرید الموجودة تحت الضغط قد تؤدي إلى حدوث إصابات. انزع  ن
 الضغط من دائرة سائل التبرید في صندوق التروس قبل بدء العمل. 

Pos: 27 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/2. Getriebebeschreibung [Titel] @ 3\m od_1368691027023000000_1864430.docx @ 188158 @ 1 @ 1 
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 تروس  صندوق وصف 2
Pos: 28 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Typenbezeichnungen und Getriebearten [B1000, B2000]z  @ 42\mod_1591254842786_1864430.docx @ 2629824 @ 2 @ 1 
 

  األنواع وتسمیات التروس صندوق  أنواع 2.1

 

 أنواع صندوق التروس/تسمیات األنواع 

 BLOCKترس عدل 
 SK 02 ،SK 12 ،SK 22 ،SK 32 ،SK 42 ،SK 52 ،SK 62N ،SK 62 ،SK 72،SK 82 ،SK 92 ،SK 102 طبقتین:من 

 SK 03 ،SK 13 ،SK 23 ،SK 33N ،SK 43 ،SK 53 ،SK 63 ،SK 73 ،SK 83 ،SK 93 ،SK 103 من ثالث طبقات:

 NORDBLOCترس عدل واحد 
 SK 071.1 ،SK 171.1 ،SK 371.1 ،SK 571.1 ،SK 771.1 ،SK 871.1 ،SK 971.1 ،SK 1071.1 من طبقة واحدة:

 SK 072.1 ،SK 172.1 ،SK 372.1 ،SK 572.1 ،SK 672.1 ،SK 772.1 ،SK 872.1 ،SK 972.1 من طبقتین: 

 SK 373.1 ،SK 573.1 ،SK 673.1 ،SK 773.1 ،SK 873.1 ،SK 973.1 من ثالث طبقات:

 ترس عدل عادي
 SK 0 ،SK 01 ،SK 20 ،SK 25 ،SK 30 ،SK 33 طبقتین:من 

 SK 010 ،SK 200 ،SK 250 ،SK 300 ،SK 330 من ثالث طبقات:

 BLOCKصندوق تروس مسطح 
 SK 0182NB ،SK 0182.1 ،SK 0282NB ،SK 0282.1 ،SK 1282 ،SK 1282.1, SK 2282 ،SK 3282 ،SK 4282 من طبقتین:

،SK 5282 ،SK 6282, SK 7282 ،SK 8282 ،SK 9282 

 SK 2382 ،SK 3382 ،SK 4382 ،SK 5382 ،SK 6382 ،SK 7382 ،SK 8382, SK 9382 ،SK 10382 من ثالث طبقات:
،SK 10382.1 ،SK 11382 

 BLOCKترس مخروطي 
 SK 9012.1 ،SK 9016.1 ،SK 9022.1 ،SK 9032.1 ،SK 9042.1 ،SK 9052.1, SK 9062.1 ،SK 9072.1 من ثالث طبقات:

،SK 9082.1 ،SK 9086.1 ،SK 9092.1 ،SK 9096.1 

 SK 9013.1 ،SK 9017.1 ،SK 9023.1 ،SK 9033.1 ،SK 9043.1 ،SK 9053.1 من أربع طبقات:

 NORDBLOCترس مخروطي واحد 
 SK 920072.1 ،SK 92072.1 ،SK 92172.1 ،SK 92372.1 ،SK 92672.1 ،SK 92772.1, SK 930072.1 من طبقتین:

،SK 93072.1 ،SK 93172.1 ،SK 93372.1 ،SK 93672.1 ،SK 93772.1 

 BLOCKترس حلزوني 
 SK 02040 ،SK 02040.1 ،SK 02050 ،SK 12063 ،SK 12080 ،SK 32100،SK 42125 من طبقتین:

 SK 13050 ،SK 13063 ،SK 13080 ،SK 33100 ،SK 43125 من ثالث طبقات:

 UNIVERSAL SIترس حلزوني 
 SK 1SI31 ،SK 1SID31 ،SK 1SI40 ،SK 1SID40 ،SK 1SI50،SK 1SID50 ،SK 1SI63 ،SK 1SID63 من طبقة واحدة:

،SK 1SI75 

 SK 2SID40 ،SK 2SID50 ،SK 2SID63 (ترس عدل حلزوني) من طبقتین:
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 أنواع صندوق التروس/تسمیات األنواع 

 UNIVERSAL SMIترس حلزوني 
 SK 1SMI31 ،SK 1SMID31،SK 1SMI40 ،SK 1SMID40 ،SK 1SMI50،SK 1SMID50 ،SK 1SMI63 واحدة:من طبقة 

،SK 1SMID63 ،SK 1SMI75 

 SK 2SMID40 ،SK 2SMID50 ،SK 2SMID63 (ترس عدل حلزوني) من طبقتین:

 : أنواع صندوق التروس وتسمیات األنواع 2جدول 
 

مثال أن صندوق    SK 73/22روس المزدوج من صندوقي تروس فردیین. وبذلك یعني اسم النوع لصندوق التروس المزدوج  یتكون صندوق الت
 . SK 22و   SK 73التروس المزدوج یتكون من صندوقي التروس الفردیین 

Pos: 33 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Optionen und Ausführ ung en [B1000] @ 43\m od_1591796627333_1864430.docx @ 2633574 @  @ 1 
 

 
 

ار
ص

خت
با

 

 وصف 

 تثبیت قدمي األسطوانة بعمود كامل اإلدارة  (دون) 
 مقدمة حلزونیة  31/
 مقدمة حلزونیة  40/
 عمود إدارة مقوى  5
A  عمود اإلدارة المجوف 

AI  تركیب المحرك المطابق لمعاییر اللجنة الكھروتقنیة الدولیةIEC 
AI…BRG1  تركیب المحرك المطابق لمعاییر اللجنة الكھروتقنیة الدولیةIEC مع تشحیم یدوي 

AI…RLS  تركیب المحرك المطابق لمعاییر اللجنة الكھروتقنیة الدولیةIEC مع حاجز ال رجوعي مدمج 
AL محمل محوري مقوى 
AN  تركیب المحرك المطابق لمعاییر اللجنة الكھروتقنیة الدولیةNEMA 

AN…BRG1  تركیب المحرك المطابق لمعاییر اللجنة الكھروتقنیة الدولیةNEMA  مع تشحیم یدوي 
AN…RLS  تركیب المحرك المطابق لمعاییر اللجنة الكھروتقنیة الدولیةNEMA مع حاجز الرجوعي مدمج 

B  الُمثبت 
CC  ملف التبرید 

D  ذراع عزم الدوران 
DR  التھویة بالضغط 
EA  عمود اإلدارة المجوف مع خابور 

F  شفةB5 
G مضاد صدمات مطاطي لذراع عزم الدوران 
H  الغطاء الوقائي 
/H10  مقدمة الترس المستقیم التركیبي بالنسبة للتروس الحلزونیة العامة 

H66  الغطاء الوقائيIP66 
IEC  تركیب المحرك المطابق لمعاییر اللجنة الكھروتقنیة الدولیةIEC 

K  لوحة التحكم في عزم الدوران 
L  عمود كامل اإلدارة مزدوج 
M GRIPMAXX™ 

MK وحدة التحكم الخاصة بالمحرك 
NEMA   تركیب المحرك المطابق لمعاییر اللجنة الكھروتقنیة الدولیةNEMA 

 OA  خزان موازنة الزیت 
OT  خزان مستوى الزیت 

R  حاجز ال رجوعي 
S  قرص متقلص 
 SCP  شفة الناقل الحلزوني 

SO1  زیت اصطناعيISO VG 220 
V  عادي: محرك مقوى)عمود كامل اإلدارة (ترس عدل 
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ار
ص

خت
با

 

 وصف 

VG  مضاد صدمات مطاطي مقوى 
VI  مانعات التسرب على عمود الدورانViton 

VL محمل عمود اإلخراج معّزز 

VL2  مودیل الخالط 
 محمل مقوى -

VL3 
 مودیل الخالط 

 محمل مقوى -
- Drywell 

VS  قرص قابض مقوى 
W  عمود إدارة غیر مغطى 
X  تثبیت قاعدة العلبة 
Z Flansch B14 

 : النَّسخ والخیارات 3جدول 
Pos: 36 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 189742 @  @ 1  
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Pos: 37 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Typenschil d nicht- Exz @ 50\mod_1601291511854_1864430.docx @ 2673519 @ 2 @ 1  

   لوحةالمعلومات 2.2

أو  ي مقروءة  غیر  اإلرشادات  لوحة  كانت  إذا  دائم.  بشكل  لألوساخ  بتعریضھا  یسمح  وال  التروس،  صندوق  على  اإلرشادات  لوحة  تثبیت  نبغي 
 NORD-تعرضت للتلف، فینبغي االتصال بقسم خدمة العمالء في شركة

 

 : بطاقة الصنف1الشكل 

 توضیح 

 الوزن DataMatrix 8كود  1
 مستویات نقل السرعات بصندوق التروس NORD 9نوع صندوق تروس من  2
 وضعیة التركیب  10 نوع التشغیل  3
 سرعة الدوران اإلسمیة بعمود إدارة صندوق تروس  11 سنة الصنع  4
 نوع ولزوجة وكمیة زیت التشحیم  12 رقم التسلسل  5
 رقم أدوات العمیل التسلسلي  13 عزم الدوران اإلسمي الخاص بعمود إدارة صندوق تروس  6
 عامل التشغیل  14 قدرة اإلدارة  7

 
Pos: 43 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Kopi e von 3. Tr ansport,  Lagerung, M ontage @ 50\m od_1601291650567_1864430.docx @ 2673557 @ 1 @ 1 
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التركیب   التخزین،  النقل،  3  

Pos: 44 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  01 headline @ 34\mod_1559812428776_1864430.docx @ 2539365 @ 2 @ 1  

التروس  صندوق نقل 3.1  
 
Pos: 45 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  02 [Standardg etriebe - Ri ngschr aube] @ 34\m od_1559813589771_1864430.docx @ 2539556 @  @ 1  

  تحذیر  
 احذر الخطر الناجم عن سقوط األحمال 

 ینبغي تدویر سن لولب المسمار الحلقي بالكامل.  •

بشكل   • الیمین،  على  الشكل  في  مبین  ھو  كما  الحلقیة،  المسامیر  اسحب 
عمودي فقط باتجاه المسمار اللولبي وفي اتجاه النظر إلى الحلقة، لیس أكثر  

 درجة عمودیا.  45من 

 انتبھ إلى محور صندوق التروس.  •
 
 

بالنسبة   • المحرك  على  مثبتًا  إضافي  حلقي  مسمار  كان  إذا  التروس.  صنادیق  على  المثبتة  الحلقیة  المسامیر  النقل  أجل  من  استخدم 
 لمحركات صندوق التروس، فینبغي استخدامھ ھو أیضا. 

Pos: 47 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  03z  @ 50\mod_1601291699716_1864430.docx @ 2673595 @  @ 1  

 قم بنقل صندوق التروس بحذر. تؤدي االصطدامات بأطراف العمود الحرة إلى أعطال داخل صندوق التروس. 

 ال یسمح بوضع أثقال إضافیة على صندوق التروس.  

أفقیًا، إال باستخدا  التروس  التروس. ال یُسمح بنقل علب  نقل صندوق  تثبیت أو  م  استخدم وسائل مساعدة مناسبة، مثل دعامات وغیرھا، لتسھیل 
 درجة.  70إلى   90سالسل الرفع بزاویة -مسامیر شكالیة وأشرطة الرفع أو 

Pos: 62 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung und Stillstandszeiten @ 75\mod_1623247972391_1864430.docx @ 2789019 @ 2 @ 1 
 

العمل  عن التوقف   وفترات التخزین  3.2  
Pos: 63 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung allg. @ 75\mod_1623253002532_1864430.docx @ 2789180 @ 3 @ 1 
 

عامة  تدابیر 3.2.1  

 %.  60خّزن صندوق التروس في مكان جاف في درجة الرطوبة النسبیة في الھواء أدنى من  •
 + درجة مئویة دون تقلبات شدیدة في درجة الحرارة.50 إلى  –5 خزن صندوق التروس في درجة حرارة تتراوح بین  •

 تروس ألشعة الشمس المباشرة أو لألشعة فوق البنفسجیة. ال تعرض صندوق ال  •

ال ینبغي تواجد مواد خطیرة أو تسبب التآكل في المحیط (ھواء ملوث، أوزون، غازات، مذوبات، أحماض، قلویات، أمالح، نشاط إشعاعي،   •
 إلخ).

 ال ینبغي تعریض صندوق التروس لالرتجاجات ولالھتزازات   •
 احمیھ من االنقالب.  ("التركیب ووضعیة التصامیم" انظر الفقرة 7.1)ضعیة التركیب خزن صندوق التروس في و  •

 

 
Pos: 64 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------Seitenum bruch kom pak t --------- @ 13\mod_1476369695906_0.docx @ 2265522 @  @ 1 
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Pos: 65 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung 3- 9 M on. @ 75\m od_1623253008235_1864430.docx  @ 2789220 @ 3 @ 1 
 

أشھر 3 من ألكثر العمل عن التوقف  وفترات التخزین 3.2.2  

 ."عامة تدابیر" 3.2.1حترم التدابیر التالیة باإلضافة إلى الفقرة ا

ضع    أصلح األضرار التي لحقت بالطالء. تأكد من وضع مادة مانعة للتآكل على أسطح الوصالت وجوانب األعمدة واألسطح غیر المطلیة. •
 عند الحاجة مادة مانعة للتآكل مناسبة على األسطح. 

 الموجودة على صندوق التروس. قم بغلق جمیع الفتحات   •

 أشھر على األقل بحیث یتغیر موضع التالمس للتروس والعناصر المتدحرجة في المحامالت.  3ینبغي تدویر عمود اإلدارة دورة واحدة كل  •
Pos: 67 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ung _01 [B1000 - B2050] @ 75\m od_1623392639917_1864430.docx  @ 2789854 @ 35 @ 1 
 

أشھر 9 من ألكثر العمل عن التوقف  وفترات التخزین 3.2.3  

إلى   سنتین  من  معینة  في ظروف  بالتخزین  ا   3یسمح  مدة  فقط.  معیاریة  قیمة  عن  عبارة  إلیھا ھي  المشار  التخزین  مدة  الفعلیة  سنوات.  لتخزین 
الفقرة   إلى  باإلضافة  التالیة  التدابیر  احترم  المحلیة.  بالظروف  مرتبطة    عن  التوقف   وفترات  التخزین" 3.2.2و    "عامة  تدابیر" 3.2.1الممكنة 

 ."أشھر  3 من ألكثر العمل

التشحیم أو تحتوي على مانع تآكل متطایر یمكن تورید صنادیق التروس جاھزة للتخزین لمدة طویلة. صنادیق التروس ھذه مملوءة بالكامل بزیت  
 ممزوج بزیت التشحیم أو مملوءة بكمیة ضئیلة من مركز مانع التآكل. المعلومات الخاصة بذلك موجودة على الملصق الموجود على العلبة. 

: التشغیل قبل  طویلة   لمدة للتخزین التخزین  وحجرة التروس صندوق  حالة  

 + درجة مئویة دون تقلبات شدیدة في درجة الحرارة.40 إلى  –5 تتراوح بین  خزن صندوق التروس في درجة حرارة •

 تحقق من تواجد وصلة الكتامة في لولب ضبط النزف. ال ینبغي إزالتھ أثناء التخزین.  •

خزن صندوق التروس في مكان جاف. یمكن تخزین صندوق التروس لمدة تصل إلى سنتین، إذا كانت درجة رطوبة الھواء النسبیة أقل من  •
 %. 50سنوات، إذا كانت درجة رطوبة الھواء النسبیة أقل من  3%، وحتى   60

طویلة،  • لمدة  للتخزین  التآكل  مانع  بُمركز  المملوءة  التروس  لصنادیق  تقدیر    بالنسبة  أبعد  على  عامین  بعد  التآكل  مانع  مركز  تجدید  فینبغي 
 وتوزیعھ في الزیت عن طریق تدویر عمود اإلدارة. 

 احمي صندوق التروس من أضرار الحشرات في المناطق االستوائیة.  •

فقًا لدلیل التشغیل الخاص بھا للتخزین  ینبغي حمایة المكونات المدمجة بعلبة التروس، مثل الفرامل والوصالت وسیور النقل وأجھزة التبرید، و •
 لمدة طویلة. 

Pos: 68 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ungz_03 @ 75\mod_1623419508584_1864430.docx @ 2790545 @  @ 1 
 

 خاذ التدابیر التالیة قبل التشغیل: ینبغي بالضرورة ات "التشغیل" 4باإلضافة إلى اإلعدادات المدرجة في 

 تحقق من وجود أضرار خارجیة في صندوق التروس.  •

+ درجة  40درجة مئویة و    -5بعد فترة تخزین تزید عن عامین أو في درجات حرارة التخزین خارج النطاق المسموح بھ والتي تتراوح بین   •
 تشغیل. مئویة، قم بتغییر زیت التشحیم في صندوق التروس قبل بدء ال 

بالنسبة لصندوق التروس المملوء بالكامل، ینبغي إنقاص مستوى الزیت حسب نمط التركیب. معلومات بخصوص كمیة ونوع زیت التشحیم   •
 متاحة في لوحة المعلومات. 

الفقرة   • الزیت حسب   فینبغي ملء مستوى  بالزیت،  التروس غیر مزود  كان صندوق  بدء    "الزیت  مستوى  مراقبة" 5.2.3إذا  قبل  وفحصھ 
التروس. صندوق  في  التسرب  مانع  مركز  یبقى  أن  یمكن  بولي    التشغیل.  أساس  على  التشحیم  زیت  مع  التآكل  مانع  مركز  مزج  یمكن  ال 

غلیكول. ینبغي إزالة مركز مانع التآكل من صندوق التروس عند استخدام زیت التشحیم على أساس بولي غلیكول. استخدم فقط أنواع الزیت  
  زیوت " انظر الفقرة 7.2.2)مانع التآكل  مع مضاف    Getriebebau NORDالمنصوص علیھا في لوحة االسم والمعتمدة من قبل شركة  

 .("تروس صندوق 

Pos: 71 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ung _04 [B1000, B2000] @ 79\m od_1630594429942_1864430.docx @ 2820509 @  @ 1 
 

لخی • صندوق  بالنسبة  تشغیل  إیقاف  أو  تخزین  فترة  بعد  عامین.  عن  تزید  تخزین  فترة  بعد  المحمل  شحم  استبدل  الیدوي،  التشحیم  إعادة  ار 
 .("(VL2, VL3, W, AI, AN:  خیار( التشحیم  إعادة" انظر الفقرة 5.2.6)أشھر یقل العمر التشغیلي للشحم  9التروس ألكثر من 
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ل من أن فتحة التھویة مركبة، ومقفلة إذا  علب التروس مع تعبئة ُمركز مانع التآكل للتخزین لمدة طویلة ھي ُمغلقة بالكامل. تأكد قبل بدء التشغی •
 لزم األمر. 

Pos: 76 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 189742 @  @ 1 
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Pos: 77 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Vorbereitungen zum Aufstell en_01 @ 28\m od_1551437422532_1864430.docx @ 2493981 @ 2 @ 1  

للتثبیت   االستعدادات 3.3  
Pos: 78 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Auf Schäden über prüfen @ 50\mod_1601292567207_1864430.docx @ 2673751 @ 3 @ 1 
 

تلف  أي  وجود من تحقق 3.3.1  

الدوران   التسرب على عمود  مانعات  افحص  بھ.  التوصل  فور  والتغلیف  النقل  ناجمة عن  یحتوي على أضرار  المسلم  المنتج  كان  إذا  ما  افحص 
 الخصوص. أخبر شركة النقل باألضرار مباشرة. واألغطیة النھائیة على وجھ  

 ال تقم بتشغیل المحرك، في حالة مالحظة تلف، مثل التسریبات.  
Pos: 79 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Korrosi onsschutzmi ttel  entfer nen @ 50\mod_1601292618930_1864430.docx @ 2673797 @ 3 @ 1 
 

للتآكل  المانعة المادة إزالة 3.3.2  

 نبغي حمایة كل األسطح واألعمدة العاریة في المحرك قبل النقل بواسطة مواد مانعة للتآكل قبل التآكل. ي

 وق التروس. أزل المادة المانعة للتآكل وأي تلوث محتمل (مثل بقایا الطالء) قبل التركیب من جمیع األعمدة وأسطح الشفة وأسطح شد صند
Pos: 80 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Drehrichtung pr üfen @ 51\mod_1601292660617_1864430.docx @ 2673843 @ 3 @ 1 
 

الدوران  اتجاه  من تحقق  3.3.3  

مخاطر أو تلف، فتحقق من االتجاه الصحیح لدوران عمود اإلدارة قبل دمجھ بالجھاز في  ذا كان من الممكن أن یؤدي اتجاه الدوران الخاطئ إلى  إ
 تشغیل اختباري. تأكد من االتجاه الصحیح للدوران أثناء التشغیل. 

أعطال في صندوق   إلى  إدارة مسدود  اتجاه  التروس في  یؤدي تشغیل محرك صندوق  فقد  مدمج،  بحاجز ال رجوعي  التروس  لصنادیق  بالنسبة 
التروس ھذه، ینبغي وضع أسھم باتجاه الحركة واإلدارة على صندوق التروس. حیث تشیر رؤوس األسھم إلى اتجاه   بالنسبة لصنادیق  التروس. 
اتجاه اإلدارة فقط عن طریق اختبار   الدوران في  التروس بإمكانھ  المحرك أو تشغیلھ من أن صندوق  تأكد عند توصیل  التروس.  إدارة صندوق 

 ان مثال. مجال الدور

Pos: 81 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Drehrichtung pr üfen Verweis G1000 WN @ 49\m od_1599579478202_1864430.docx  @ 2666918 @  @ 1 
 

 . WN 0-000 40و   G1000للمزید من التوضیح انظر كتالوج 
Pos: 82 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Umgebungsbedi ngungen prüfen @ 51\m od_1601292705144_1864430.docx  @ 2673889 @ 3 @ 1 
 

المحیطة   الظروف من تحقق 3.3.4  

التشحیم  أكد من عدم وجود مواد عدوانیة ومسببة للتآكل في مكان التركیب أو یتوقع تواجدھا فیما بعد، والتي من شأنھا أن تتلف المعادن أو مواد  ت
 . Getriebebau NORDأو المطاط الصناعي أثناء التشغیل. إذا كان من المتوقع وجود مثل ھذه المواد، فیرجى االتصال بشركة 

 صندوق التروس، ومانعات التسرب على عمود الدوران، من أشعة الشمس المباشرة. ینبغي حمایة 
Pos: 83 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Umgebungsbedi ngungen prüfen _02 [B1000] @ 81\mod_1633344552750_1864430.docx @ 2833549 @  @ 1 
 

درجة مئویة إلى    -CLP HC ...) 20... و    CLP PGلغ درجة حرارة المحیط القیاسیة المسموح بھا لزیوت صندوق التروس االصطناعیة (تب
،  تمدید نطاق درجة الحرارة ھذا، إذا سمحت بذلك  ("تروس  صندوق  زیوت" انظر الفقرة 7.2.2)درجة مئویة. یمكن وفقًا لجدول التشحیم    40+ 

التخطیط الخاصة   التشغیل. یرجى احترام وثائق  الدوران ونوع  بالتطبیق وعزوم  التروس والسرعات الخاصة  المركبة في صندوق  المواد  جمیع 
 في حالة شك.  Getriebebau NORDبالمھمة. اسأل شركة 

). یمكن االطالع على  CLPیكون نطاق درجة الحرارة المحیطة المسموح بھ مقیًدا وفقًا لجدول التشحیم المذكور أعاله بالنسبة للزیوت المعدنیة (
 .(" لوحةالمعلومات" انظر الفقرة 2.2)نوع مادة التشحیم في لوحة المعلومات  

وم الدوران المسموح بھما.  متر فوق مستوى سطح البحر، فإنھ یمكن التقلیل من السرعات وعز  1000في حالة التركیب في ارتفاعات تزید عن  
 في حالة شك.  Getriebebau NORDیرجى احترام وثائق التخطیط الخاصة بالمھمة. اسأل شركة 

Pos: 84 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/nsd tupH @ 49\mod_1599579502101_1864430.docx @ 2667010 @ 3 @ 1  

 nsd tupH بنظام   المعالجة األسطح ذات المحركات 3.3.5

كھربائیًا عن المكونات األخرى بواسطة طبقات بینیة غیر موصلة حتى ال    nsd tupH  ینبغي فصل المحركات ذات األسطح المعالجة بنظام  
 یحدث التآكل بالجلفنة. 

Pos: 85 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Ölausgleichsbehälter monti eren [B1000] @ 49\m od_1599579513109_1864430.docx @ 2667056 @ 3 @ 1 
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:  خیار( الزیت موازنة خزان تركیب  3.3.6 OA) 
  M10 x 1. بالنسبة لصنادیق التروس المزودة بلولب ضبط النزف  WN 0-530 04) وفقًا لوثیقة  OAم بتركیب خزان موازنة الزیت (خیار  ق

 عند التركیب.  WN 0-521 35أو لولب التھویة بالضغط، فینبغي باإلضافة إلى ذلك احترام وثیقة 

Pos: 87 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 189742 @  @ 1 
 

 
Pos : 88 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Ölstandsbehälter monti eren Getriebem otor [B1000] @ 79\m od_1630595346601_1864430.docx  @ 2820585 @ 3 @ 1 
 

:  خیار( الزیت مستوى خزان تركیب 3.3.7 OT) 
 .WN 0-521 30) وفقًا لوثیقة  OTم بتركیب خزان مستوى الزیت (خیار ق

 في خزان مستوى الزیت، إذا ُوجد. M12x1,5التھویة بالضغط متاحة بشكل اختیاري. قم بشد لولب التھویة بالضغط  
Pos: 92 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  01 headline @ 30\m od_1552984754668_1864430.docx  @ 2511988 @ 2 @ 1 
 

التروس  صندوق   تثبیت 3.4  

 
Pos: 93 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  02 [B1000] @ 34\mod_1559653394421_1864430.docx @ 2538245 @ 2 @ 1 
 

  تنبیھ 
 أعطال صندوق التروس عن طریق التسخین المفرط 

 بالنسبة لمحركات صندوق التروس، ینبغي الحرص على أن یدخل ھواء مروحة المحرك البارد إلى صندوق التروس بسھولة.  •

 
Pos: 96 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  03 [B1000, B2000]z @ 49\mod_1599730768336_1864430.docx @ 2667675 @  @ 1 
 

 

  تنبیھ 
 تلف المحمل وجزء التشبیك

 قم بإجراء أعمال اللحام في صندوق التروس. •

 تجنب استخدام صندوق التروس كنقطة ألعمال اللحام.  •

 

 ینبغي توفر الشروط التالیة في مكان التركیب حتى ال یحدث ارتفاع مفرط في درجة الحرارة أثناء التشغیل: 

 ینبغي توفر حیّز فارغ كاٍف حول صندوق التروس.  •

 ینبغي أن یتمكن الھواء من التدفق بحریة من جمیع جوانب صندوق التروس.  •

 یتمكن ھواء مروحة المحرك البارد من الدخول إلى صندوق التروس بسھولة. بالنسبة لمحركات صندوق التروس، ینبغي أن  •

 ال ینبغي إخفاء صندوق التروس أو تغطیتھ.  •

 ال ینبغي أي یتعرض صندوق التروس ألشعة عالیة الطاقة.  •

 ال ینبغي توجیھ ھواء العادم الدافئ من األجھزة األخرى إلى صندوق التروس.  •

 عدة أو الوصلة المثبت علیھا صندوق التروس أي حرارة إلى صندوق التروس أثناء التشغیل. ال ینبغي أن توصل القا  •

 ال یُسمح بتراكم الغبار في منطقة صندوق التروس.  •

ینبغي أن یكون لولب مراقبة الزیت ولولب    .("التركیب ووضعیة  التصامیم" انظر الفقرة 7.1)ضع صندوق التروس في التصمیم الصحیح على   
 ضبط النزف سھل الوصول. 

أو    نبغي أن تكون القاعدة أو الوصلة التي سیثبت علیھا صندوق التروس ثابتة ومتینة ومسطحة. ینبغي إنجاز استوائیة سطح التثبیت في القاعدةی
 . K، درجة التسامح  DIN ISO 2768-2الوصلة حسب معاییر 

 شد في صندوق التروس. قم بتوجیھ صندوق التروس حسب عمود إدارة المحرك لتجنب حدوث قوة إضافیة عن طریق ال

على األقل. قم    8.8ثبت صندوق التروس في جمیع أطراف صندوق التروس على جانب واحد أو في جمیع فتحات الحافة. استخدم لوالب من نوع  
 .("اللولب شد عزم" انظر الفقرة 7.3)بشد المسامیر بعزم الشد الصحیح 
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(خیار    والشفة  القاعدة  ذات  التروس  لصنادیق  لتثبیت صندوق  (XFأو    XZبالنسبة  القاعدة  تثبیت  یستخدم  الجھد.  من  البراغي  خلو  من  تأكد   ،
ریة والقوى المحوریة المسموح بھا وكذلك قوة الوزن. لم تُصمم  التروس. وھي مخصصة لتحویل قوى االستجابة من عزم الدوران والقوى القط

 في حالة شك.  Getriebebau NORDمبدئیًا لتحویل قوى االستجابة. اطلب إجراء فحص فردي في شركة  B14أو   B5شفة 

 قم بتأریض علبة صندوق التروس. اضمن توصیل صندوق التروس باألرض عن طریق موصل المحرك. 
Pos: 99 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Montage/M ontage von Naben auf Vollwell en 01 - headlinez @ 58\m od_1606220641888_1864430.docx @ 2695634 @ 2 @ 1 
 

: خیار(  اإلدارة  كامل عمود على صرة تركیب 3.5 V, L) 
Pos: 102 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 02z_01 [B1000- B2050, B5010] @ 51\mod_1601292968188_1864430.docx @ 2674010 @  @ 1 
 

  تنبیھ 
 أعطال في صندوق التروس بسبب قوى محوریة 

 تصاب الحامالت، والتروس، واألعمدة، والعلب باألعطال. في حالة التركیب غیر المناسب یمكن أن 

 استخدم أداة شّد مناسبة.  •

 ال تضرب الّصرر بمطرقة.  •

 

 

 

 

 : مثال عن معدة تثبیت بسیطة 2الشكل 
 

 تأكد من محاذاة محاور األعمدة مع بعضھا البعض بشكل صحیح. التزم بمعطیات التسامح المسموح بھا الخاصة بالُمصنع. 

 

  معلومة  
باألعمدة. وسیسھل علیكم التركیب إذا قمتم قبل ذلك بدھن الصرة بزیت التشحیم أو قمتم بتسخینھا  للتثبیت استعمل لولب الواجھة األمامي الخاص  

 درجة مئویة.  100على درجة حرارة تبلغ 

 
Pos: 104 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 02z_03 [B1000- B2050, B5010] @ 79\mod_1630661149694_1864430.docx @ 2820931 @  @ 1 
 

المحوریة    R2Fو    R1Fسوى القوى المستعرضة الشعاعیة القصوى المسموح بھا  ال ینبغي أن تُدخل عناصر التشغیل والتحریك   القوى  ،  A2Fو 
 في صندوق التروس (انظر لوحة اإلرشادات). احترم على وجھ الخصوص الشد الصحیح لألحزمة والسالسل. 

 ال یسمح بأثقال إضافیة ناتجة عن عدم توازن الّصرر. 
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) تسري القوى  Wینبغي إدخال القوة المستعرضة بشكل سمیك ما أمكن في صندوق التروس. بالنسبة ألعمدة اإلدارة ذات األطراف الحرة (خیار  
عند نقل قوة مستعرضة في منتصف وصلة العمود. بالنسبة ألعمدة الدوران ال ینبغي أن یتجاوز نقل القوة    R1Fالمستعرضة القصوى المسموح بھا  

، یتم نقل القوة  R2xدون اإلشارة إلى مقیاس    R2Fإذا تمت اإلشارة في لوحة المعلومات إلى القوة المستعرضة    R2x.مقیاس    R2Fالمستعرضة    للقوة
 بشكل مركزي في وصلة العمود. 

Pos: 105 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 03 @ 79\m od_1630664786514_1864430.docx  @ 2821312 @  @ 1 
 

 

 : نقل القوة المسموح بھ في عناصر التحریك والتدویر3الشكل 
Pos: 106 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 189742 @  @ 1 
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Pos: 107 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 00 headlinez @ 49\m od_1599809016571_1864430.docx @ 2668524 @ 2 @ 1  

التثبیت   بعنصر  مجوفة  أعمدة  ذات   المحركات   تركیب 3.6  
 (B :خیار(

Pos: 108 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 01 [B1000, B2000, B5010]z  @ 61\m od_1608019903929_1864430.docx  @ 2709284 @  @ 1 
 

 
 

  تحذیر 
 خطر التعرض إلصابات خطیرة 

 إذا انفك لولب ُمقَّوي عزم الدوران یصطدم صندوق التروس بعمود اإلدارة. 

 أو بصامولة ثانیة.  Loctite 242قم بحمایة اللولب من الفك عن طریق  •

 

  تنبیھ 
 أعطال في صندوق التروس بسبب قوى محوریة 

 واألعمدة، والعلب باألعطال. في حالة التركیب غیر المناسب یمكن أن تصاب الحامالت، والتروس، 

 استخدم أداة شّد مناسبة.  •

 ال تضرب صندوق التروس بمطرقة.  •

 

آكل من  سیسھل علیكم التركیب والفك الحقا، إذا قمتم بدھن العمود والصرة قبل التركیب بواسطة زیت تشحیم ذو تأثیر مضاد للتآكل. (مثل مانع الت
NORD  رقم منتج  في  00099  089،  تسربا  یمثل  ال  الدھن  ھذا  إن ظھور  التركیب.  بعد  تقاطره  ویحتمل  التشحیم  زیت  یتسرب  أن  یمكن   .(

 ساعة.   24س. قم بتنظیف ھذه األماكن في عمود اإلدارة جیدا بعد الدوران لمدة صندوق ترو

 

 

 

 : وضع زیت التشحیم في العمود والصرة 4الشكل  
 
Pos: 109 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 02 [B1000, B2000]z @ 61\m od_1608019925501_1864430.docx  @ 2709322 @  @ 1 
 

المجوفة   األعمدة  ذات  للمحركات  (خیار  والمث )H66(خیار    IP66بالنسبة  تركیب صندوق  (Bبت  قبل  المضغوط  النھائي  الغطاء  ینبغي نزع   ،
صندوق  التروس. یحتمل تخریب األغطیة النھائیة المضغوطة أثناء عملیة التفكیك. یتم تورید الغطاء النھائي كقطعة غیار. قم بتركیبھ بعد تركیب  

 ."(H, H66: خیار( الوقائي الغطاء تركیب" 3.9التروس، كما ھو مبین في الفقرة 
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 : تفكیك الغطاء النھائي المركب من قبل المصنع 5الشكل 
 
Pos: 110 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 03 [B1000, B2000, B5010]z  @ 79\m od_1630916355996_1864430.docx  @ 2821664 @  @ 1 
 

) یمكن تثبیت صندوق تروس في العمود كامل اإلدارة مع وجود كتف الجھاز أو دونھ. قم بشد لولب عنصر التثبیت بعزم  Bبواسطة المثبت (خیار  
 .("اللولب شد عزم" انظر الفقرة  7.3)الدوران الصحیح 

 عند التثبیت دون كتف الجھاز، یتم استخدام حلقة االحتجاز في عمود اإلدارة المجوف للتثبیت المحوري. 

 

 

 

 : تثبیت صندوق تروس في العمود المزود بكتف الجھاز بواسطة مثبت.6الشكل 

 

 

 

 : تثبیت صندوق تروس في العمود دون كتف الجھاز بواسطة مثبت.7الشكل 

 

 التالیة على سبیل المثال. یمكن فك صندوق تروس من العمود المزود بكتف الجھاز بواسطة معدات التفكیك 

 

 

 

 : التفكیك بواسطة معدات التفكیك8الشكل 
 
Pos: 111 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 04 [B1000, B2000]z @ 61\m od_1608020615950_1864430.docx  @ 2709398 @  @ 1 
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بواسطة مضاد    ال تقم بشّد ُمقَّوي عزم الدوران عند تركیب المحركات ذات األعمدة المجوفة بُمقَّوي عزم الدوران. یمكن تسھیل التركیب دون شد
 ).VGأو   Gالصدمات المطاطي (خیار 

 

 

 ) في صنادیق التروس المسطحة VGأو   G: تركیب مضاد الصدمات المطاطي (خیار 9الشكل 

 

بال التثبیت.  بین أسطح  التحرك  تفادي  الثقل  الخالیة من  الحالة  یتم في  أن  إلى  اللولب  ینبغي شد  المطاطي،  الصدمات  لتركیب مضاد  نسبة  بالنسبة 
 للوالب ذات سن واسع الخطوة، قم بتدویر المثبت  نصف دورة لشد مضاد الصدمات المطاطي مسبقًا. ال یسمح بشد أولي قوي. 

 

 

 

 رحش

ینبغي تثبیت ُمقَّوي عزم الدوران من  1
 الجھتین. 

 : تثبیت ُمقَّوي عزم الدوران في التروس المخروطیة الحلزونیة10الشكل 
 

 Loxealأو   Loctite 242وقم بحمایتھ من االرتخاء بواسطة  ("اللولب شد عزم" انظر الفقرة 7.3)قم بشد ُمقَّوي عزم الدوران بالعزم الصحیح 
 ال. على سبیل المث 54-03

Pos: 114 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 00a_Ü berschrift  [B1000, B2000] @ 51\mod_1601293159649_1864430.docx @ 2674087 @ 2 @ 1 
 

: خیار( القابض القرص  مع المجوف  اإلدارة عود تركیب 3.7 S) 
Pos: 116 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 00a @ 81\m od_1633418251803_1864430.docx  @ 2834241 @  @ 1 
 

 
 

  تنبیھ 
 التركیب الخاطئ للقرص المتقلص تلف صندوق التروس بسبب 

 ال تقم بشد لوالب الشد دون تركیب العمود الكامل. قد یتسبب ذلك في تشوه عمود اإلدارة المجوف بشكل دائم.  •

 

 

 انظر الفقرة  H/H66  (3.9بخیار    NORDینبغي حمایة عود اإلدارة المجوف والقرص القابض من الغبار واألوساخ والرطوبة. توصي شركة  
 .("(H, H66: خیار( الوقائي الغطاء تركیب"

Pos: 118 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 01 [B1000, B2000]z @ 49\mod_1600326280680_1864430.docx @ 2670394 @  @ 1 
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 شرح

نموذج القرص القابض، ورقم المنتج وبیان عزم  1
 الدوران للوالب الشد 

 وصلة الشد  2
 العمود الكاملة اإلدارة لآللة .  3

رأس عمود اإلدارة وتجویف عمود اإلدارة المجوف،   4
 خالي من الدھون 

 عود اإلدارة المجوف الخاص بصندوق تروس  5
 الحلقة الداخلیة نصف مشقوبة مرتین  6
 DIN 931 (933) -10.9لولب الشد حسب  7

 : عود اإلدارة المجوف مع القرص القابض 11الشكل 
 
Pos: 119 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 02 [B1000, B2000]z @ 59\mod_1606486948547_1864430.docx @ 2700162 @  @ 1 
 

 یتم تورید القرص المتقلص جاھًزا للتركیب. وال ینبغي إطالقا فصلھ عن بعضھ قبل التركیب. 

 

. ھذا ما یحول دون عدم حدوث تشوه دائم بسبب قوة  2نیوتن / مم    360ینبغي أن تتوفر مادة عمود كامل اإلدارة على حد أدنى للخضوع یبلغ  
 الربط. 

 

 األمر، وثائق من الشركة المصنعة الخاصة بالقرص المتقلص. احترم أیًضا، إذا لزم 

 

 الشروط 
 ینبغي أن یكون عمود اإلدارة المجوف خالیًا تماًما من الشحوم.  •

 یجب أن یكون عمود كامل اإلدارة الخاص باآللة خالیًا تماًما من الشحوم.  •

بالترتیب، ینبغي أن یتواجد القطر الخارجي للعمود كامل اإلدارة ضمن التفاوت المسموح  ما لم یتم تحدید خالف ذلك في ورقة األبعاد المتعلقة   •
 . DIN EN ISO 286-2في حالة التشغیل المتفاوت للغایة. ینبغي تنفیذ المالءمة وفقًا لمعیار   k6أو  h6بھ 

 
Pos: 121 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 03 [B1000],  B2000]z @ 50\mod_1600326313180_1864430.docx @ 2670508 @  @ 1 
 

 عملیة التركیب 
 
Pos: 123 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 04z @ 51\mod_1601293393181_1864430.docx @ 2674199 @  @ 1 
 

 انزع الغطاء الوقائي، إذا تواجد.  . 1

 

] للقرص المتقلص، ولكن ال تنزعھ. قم بشد لولب الشد مرة أخرى بالید إلى أن ینتھي التحرك بین الوصالت والحلقة  2قم بفك لوالب الشد [ . 2
 الداخلیة. 

 
Pos: 124 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 05 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600328935099_1864430.docx @ 2670623 @  @ 1 
 

ارة  قم بتشحیم تجویف الحلقة الداخلیة قلیالً. قم بدفع القرص القابض في عود اإلدارة المجوف إلى أن تلتحم وصلة الشد الخارجیة بعمود اإلد . 3
 المجوف. 

 



التركیب  التخزین، النقل، 3   

B 1000 ar-2822  29 

رونزیة.  قم بتشحیم العمود كامل اإلدارة لآللة في المنطقة التي ستالمس الجلبة في عمود اإلدارة المجوف الحقًا. ال ینبغي تشحیم األسطوانة الب . 4
 ینبغي أن یظل المقعد الدولي للقرص المتقلص خالیًا تماًما من شحوم التزییت. 

 
Pos: 126 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 06z @ 51\mod_1601293531630_1864430.docx @ 2674274 @  @ 1  

 دم منطقة القرص القابض بأكملھا. أدخل العمود كامل اإلدارة لآللة في عود اإلدارة المجوف، إلى أن تُستخ . 5

 

المتقلص   . 6 بالقرص  الخاصة  الشد  لوالب  بتثبیت  مدار عدة    4/ 1بحوالي    بالتتابعقم  الساعة على  اتجاه عقارب  في كل دورة في  للولب  دورة 
 دورات. استخدم مفتاح الربط لشد لوالب الشد إلى عزم الشد المدلى بھ في القرص المتقلص. 

 
Pos: 127 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 07 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600328954216_1864430.docx @ 2670699 @  @ 1 
 

 وصالت الشد. إذا لم یتوفر ذلك، فینبغي تفكیك وصلة القرص القابض وفحص دقتھ.تحقق من تواجد فجوة متساویة بین  . 7

 
Pos: 129 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 08z @ 51\mod_1601293637311_1864430.docx @ 2674348 @  @ 1 
 

قم بتعلیم عود اإلدارة المجوف الخاص بصندوق تروس والعمود كامل اإلدارة الخاص باآللة بعالمة، وذلك للتمكن من اكتشاف االنزالق تحت   . 8
 الحمولة فیما بعد. 

 

 عملیة التفكیك القیاسیة: 

 
Pos: 130 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 09 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600331634752_1864430.docx @ 2670813 @  @ 1 
 

 

  تحذیر  
 خطر التعرض إلصابة بسبب ارتخاء میكانیكي مفاجئ 

للحلقة الخارجیة یُحدث قوى فصل وقد یؤدي إلى قذف عشوائي للقرص  عناصر القرص المتقلص معرضة لشد میكانیكي عالي. ارتخاء مباشر  
 المتقلص. 

 ال تُزل أي قرص متقلص قبل أن تتأكد من نزع الحلقات الخارجیة للقرص المتقلص من الحلقة الداخلیة.  •

 

 

المتقلص   . 1 بالقرص  الخاصة  الشد  لوالب  بفك  عدة    1/4بحوالي    بالتتابعقم  مدار  على  الساعة  عقارب  اتجاه  في  دورة  كل  في  للولب  دورة 
 دورات. ال تقم بإزالة لولب الشد من اللولب. 

 

 قم بفك حواف التثبیت من مخروط الحلقة الداخلیة.  . 2

 

 لة صندوق التروس من العمود كامل اإلدارة. قم بإزا . 3

 
Pos: 132 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 10 Ins tandhaltungz @ 51\mod_1601293722756_1864430.docx @ 2674423 @  @ 1 
 

ص المتقلص لفترة طویلة أو اتسخ، فقم بتفكیكھ وتنظیفھ قبل إعادة تثبیتھ. افحص وجود أضرار أو تآكل في القرص المتقلص. قم  إذا استخدم القر
 بتغییر العناصر التالفة، إذا لم تكن في حالة جیدة. 

Pos: 133 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 11 [B1000, B2000] @ 75\m od_1624288142676_1864430.docx  @ 2795764 @  @ 1 
 

أو مادة تشحیم مماثلة. أضف بعض الدھن المتعدد    MOLYKOTE® G-Rapid Plusقم بتغطیة األسطح المخروطیة (المخروط) باستخدام  
 االستعماالت على سن اللولب وأسطح التالمس الخاصة برؤوس اللوالب. 

Pos: 135 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 189742 @  @ 1 
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Pos: 136 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von H ohlwell e mit GRIPMAXXz @ 50\m od_1600432726756_1864430.docx  @ 2671623 @ 25 @ 1 
 

™GRIPMAXX مع المجوف  اإلدارة عود تركیب 3.8 : خیار(  M) 
 

  تنبیھ 
 تلف صندوق التروس بسبب التركیب غیر الصحیح 

 وجلبة عزم الدوران في الوضعیة الصحیحة. ال تقم بإحكام شد لوالب القرص المتقلص، إالّ إذا كان العمود الكامل اإلدارة   •

 

 

 

 

 عمود اإلدارة (صندوق التروس) 5 قرص متقلص  1

 عمود كامل اإلدارة (اآللة)  6 لوالب الشد  2
 الجلبة العلیا  7 جلبة عزم الدوران 3
   حلقة قمط  4

 ، عرض مفصلي ™GRIPMAXX: 12الشكل 
 

 الكامل أو عمود اآللة كل أحمال الذروة المتوقعة. ینبغي أن تراعي عند تحدید أبعاد العمود 

 

. ھذا ما یحول دون عدم حدوث تشوه دائم بسبب قوة  2نیوتن / مم    360ینبغي أن تتوفر مادة عمود كامل اإلدارة على حد أدنى للخضوع یبلغ  
 الربط. 

أیة طالءات أخرى  التآكل أو معجون تركیب أو  أیة زیوت تشحیم أو حمایة من  على أسطح اإلقران الخاصة بالعمود أو الجلبات أو    ال تستخدم 
 حلقات الشد أو القرص المتقلص. 

 

 الشروط 
 ] خالیًا من الحواف أو تآكل أو مواد تشحیم أو أیة أجسام غریبة أخرى. 6ینبغي أن یكون العمود كامل اإلدارة [ •

• ] المجوف  اإلدارة  یكون عمود  أن  [ 5ینبغي  والجلبات  قمط  7[  ]  3]  [4[] وحلقة  المتقلص  والقرص  أو  1]  الشحوم  أو  التلوث  ]  خالیین من 
 الزیوت. 
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 ینبغي أن یتواجد قطر العمود كامل اإلدارة ضمن نسبة التسامح التالیة:  •

 

 عمود اإلدارة بالبوصة   عمود اإلدارة المتري 

 إلى  من
ISO 286-2 

 إلى  من  ) -( h11نسبة التسامح 
ISO 286-2 

 ) -( h11نسبة التسامح 
Ø  [مم] Ø  [مم] [مم]  Ø  [بوصة] Ø  [بوصة]  [بوصة] 

10 18 -0.11  0.4375 0.6875 -0.004 
18 30 -0.13  0.7500 1.0625 -0.005 
30 50 -0.16  1.1250 1.9375 -0.006 
50 80 -0.19  2.0000 3.1250 -0.007 
80 120 -0.22  3.1875 4.6875 -0.008 
120 180 -0.25  4.7500 7.0625 -0.009 

 : نسبة التسامح المسموح بھا لعمود اآللة 4جدول 
 

 عملیة التركیب 
] مع  5] على محرك التروس. احرص على أن تتطابق وضعیة عمود اإلدارة المجوف [1حّدد وضعیة التركیب الصحیحة للقرص المتقلص [ . 1

 الطلبیة. المعطیات التي جاءت في 

العلیا . 2 الجلبة  قمط  7[ ادفع  بحلقة   [  ]4] اإلدارة  كامل  العمود  الجلبة  6] على  ثبت  الصحیح.  الموضع  متواجدة في  العلیا  الجلبة  أن  من  تأكد   .[
 ] بشد لولب حلقة قمط. 4[  ] بحلقة قمط 7[  العلیا

 ]. 7التالمس باتجاه حلقة قمط على الجلبة العلیا المثبتة [ادفع صندوق التروس إلى حد   . 3

 ] على عمود اإلدارة المجوف. 1] قلیالً وادفع القرص المتقلص [ 2قم بفك لولب الشد [  . 4

 ] على العمود كامل اإلدارة. 3ادفع جلبة عزم الدوران [ . 5

 ] یدویًا واحرص على أن یتم شد الحلقات الخارجیة للقرص المتقلص بالتوازي. قم بعد ذلك بشد بقیة اللوالب. 2[  4أو   3لوالب الشد قم بشد   . 6

تقاطع-قم بتثبیت لوالب الشد بالتتابع في اتجاه عقارب الساعة بدورات متعددة   . 7 دم مفتاح  دورة للولب في كل دورة. استخ  4/ 1بحوالي    -دون 
 الربط للوصول إلى عزم الشد المدلى بھ في القرص القابض. 

القابض وفحص درجة   القرص  تفكیك وصلة  فینبغي  ذلك،  یتوفر  لم  إذا  الشد.  بین وصالت  الفجوة  نفس  تواجد  ینبغي  الشد  لوالب  تثبیت  بعد 
 الدقة. 

 

التفكیك  عملیة  
 

  تحذیر  
 میكانیكي مفاجئ خطر التعرض إلصابة بسبب ارتخاء 

عناصر القرص المتقلص معرضة لشد میكانیكي عالي. ارتخاء مباشر للحلقة الخارجیة یُحدث قوى فصل وقد یؤدي إلى قذف عشوائي للقرص  
 المتقلص. 

 ال تُزل أي قرص متقلص قبل أن تتأكد من نزع الحلقات الخارجیة للقرص المتقلص من الحلقة الداخلیة.  •

 

 

 درجة) حتى تتحرك الحلقة الداخلیة للقرص المتقلص.  180] للقرص المتقلص حسب الدور بنصف دورة تقریبًا (2قم بفك لولب الشد [  . 1

 ] من العمود. 3] بجلبة عزم الدوران [1قم بشد القرص المتقلص [ . 2
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لص من الحلقة الداخلیة المخروطیة. من الضروري أثناء ذلك الضرب بخفة على اللولب بمطرقة أو  قم بفك الحلقات الخارجیة للقرص المتق  . 3
 فك الحلقات الخارجیة قلیالً عن بعضھا البعض. 

 انزع صندوق التروس من عمود اآللة.  . 4

 

ل في الجلبات وفي القرص المتقلص. قم بتغییر الجلبات والقرص  قم بتنظیف جمیع األجزاء الفردیة قبل إعادة التثبیت. افحص وجود أضرار أو تآك
الخارجي لحلقة قمط بواسطة   الخارجیة والجزء  للحلقات  المائل  المقعد  قم بطالء  إذا كانا في حالة غیر جیدة.  -MOLYKOTE® Gالمتقلص 

Rapid Plus وأسطح التالمس الخاصة برؤوس اللوالب.  أو مادة تشحیم مماثلة. أضف بعض الدھن المتعدد االستعماالت على سن اللولب 

Pos: 154 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 00 headline [B1000, B2000] @ 59\m od_1606992303088_1864430.docx @ 2703324 @ 2 @ 1  

: خیار( الوقائي  الغطاء تركیب 3.9 H, H66) 
 

 

Pos: 160 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 02z @ 51\mod_1601372777513_1864430.docx @ 2674830 @  @ 1 
 

. اربط لوالب  B. Loctite 242 ،Loxeal 54-03استخدم كل لوالب التثبیت قم بحمایة لوالب التثبیت عن طریق ترطیبھا بمادة الصقة، مثل  
 .("اللولب  شد عزم" انظر الفقرة 7.3)م الدوران الصحیح  التثبیت بواسطة عز

Pos: 161 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 03 [B 1000, B 2000] @ 35\mod_1560335100666_1864430.docx @ 2540913 @  @ 1 
 

 بواسطة ضربات خفیف بالمطرقة. ، ینبغي تثبیت األغطیة النھائیة الجدیدة H66بالنسبة لغطاء الحمایة من الخیار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 H66، وخیار Hوخیار  SH: تركیب األغطیة الوقائیة من خیار 13الشكل 
Pos: 162 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 189745 @  @ 1 
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Pos: 163 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckkappen [B1000, B2000]z @ 51\m od_1601385023932_1864430.docx  @ 2674869 @ 2 @ 1 
 

الوقائیة   األغطیة تركیب  3.10  

الغبار ي تسرب  من  المحوري  التسرب  مانع  الغطاء  یحمي  بالستیكي.  مع غطاء  التسلسل  حسب  العامة  الحلزونیة  التروس  نسخ  بعض  تسلیم  تم 
 ن استخدام أدوات. . یمكن إزالتھ بالید دوBأو الجانب   Aواألوساخ األخرى. یمكن تثبیت الغطاء على الجانب  

 

  تنبیھ 
 تلف عنصر المیل للغطاء 

 ال تقم بإمالة الغطاء عند سحبھ وتثبیتھ.  •

 

 

  اسحب الغطاء عمودیًا قبل تثبیت الترس الحلزوني العام. أدخل الغطاء في الجھة الصحیحة بعد انتھاء التركیب، وذلك بوضع عناصر المیل في
 اإلدارة. ثقوب سن اللولب في وصلة  

 

 

 

 

 

 

 

 : تفكیك الغطاء وتركیبھ14الشكل 
Pos: 165 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  00 headline + Einl eitung [B1000, B2000] @ 89\m od_1656678308695_1864430.docx  @ 2920504 @ 2 @ 1  

: خیار( القیاسي   المحرك تركیب 3.11 IEC, NEMA, AI, AN) 
 للمحرك المشار إلیھا في ھذا الجداول: ا یجوز تجاوز األوزان القصوى المسموح بھا ل

Pos: 168 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenkopf_IEC-Motor en [B1000, B2000]z @ 89\mod_1656677983199_1864430.docx @ 2920390 @  @ 1  
 

 وزان القصوى المسموح بھا للمحرك األ

 315 280 250 225 200 180 160 132 112 100 90 80 71 63 حجم المحرك 
 1500 1000 1000 500 350 250 250 100 80 80 50 50 30 25 وزن المحرك األقصى [كغ] 

 

Pos : 169 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenrum pf_IEC-M otoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656680433209_0.docx @ 2920579 @  @ 1 
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SK 32, SK 3282, 
SK 9032.1, SK 32100, 
SK 772.1, SK 773.1 

    100 100         

SK 42, SK 4282, 
SK 9042.1, SK 42125 

    100 100 130 200       

SK 52, SK 63, 
SK 5282, SK 6382, 
SK 9052.1, 
SK 872.1, SK 873.1, 
SK 972.1, SK 973.1 

    100 100 130        

SK 62, SK 73, SK 83,  
SK 6282,  
SK 7382, SK 8382,  
SK 9072.1 

    100 100 130        

SK 72, SK 82, SK 93, 
SK 103, 
SK 7282, SK 8282, 
SK 9382, SK 10382.1, 
SK 9082.1, SK 9086.1, 
SK 9092.1, SK 9096.1 

      130        

SK 920072.1, 
SK 92072.1, SK 0, 
SK 071.1, SK 0182.1 

  40            

SK 1382NB, 
SK 1382.1, 
SK 92372, 
SK 92372.1, 
SK 12063, SK 372.1, 
SK 371.1 

    60          

 

Pos: 170 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenunterschrift_IEC-M otoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656680713523_1864430.docx  @ 2920619 @  @ 1  

 IEC: أوزان محركات 5جدول 
 

Pos : 171 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenkopf_N EMA-Motor en [B1000, B2000] @ 89\mod_1656681174654_1864430.docx @ 2920695 @  @ 1  
 

 سموح بھا للمحرك األوزان القصوى الم

 حجم المحرك 

 

56
C

 

 

14
0T

C
 

 

18
0T

C
 20

1T
C

 25
0T

C
 28

0T
C

 32
0T

C
 36

0T
C

 40
0T

C
 

  

   700 700 350 250 200 100 80  50  30  وزن المحرك األقصى [كغ] 
 

Pos : 172 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenrum pf_NEM A-Motoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656681528259_0.docx @ 2920733 @  @ 1 
 

SK 62, SK 72, SK 73, 
SK 83, SK 93, 
SK 9072.1, SK 6282, 
SK 7282, SK 7382, 
SK 8382, SK 9382 

          500 500   

 

Pos: 173 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenunterschrift_N EM A-Motoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656681691355_1864430.docx  @ 2920771 @  @ 1  

 NEMA: أوزان محركات 6جدول 
 

Pos : 176 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  03z @ 59\mod_1606742688607_1864430.docx @ 2701394 @ 5 @ 1 
 

IEC خیار ( الدولیة   الكھروتقنیة  جنةالل لمعاییر المطابق المھایئ في  القیاسي  المحرك  تركیب عملیة  األجھزة  لمصنعي  الوطنیة الجمعیة لمعاییر  أو ) 
 ) NEMA خیار( الكھربائیة

حقق من وجود تلف بھما. تحقق من مقاییس المحرك. ینبغي أن تتواجد  نظف عمود المحرك وأسطح الوصالت للمحرك ولمحرك المھایئ وت .1
 . 4الجزء   MG1أو معیار اللجنة الكھروتقنیة الدولیة   DIN EN 50347المقاییس ضمن الحدود المسموح بھا حسب معیار 

 

 حتمل تضمینھا على عمود المحرك.، ضع جلبات المسافة التي ی 225و  180و  160و  90بالنسبة ألحجام المحركات  . 2
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لتعلیمات   . 3 وفقًا  النصفیة  الوصلة  اسحب  النصفیة.  الوصلة  في شق  المحرك  لسینات  تدخل  بحیث  المحرك،  عمود  على  النصفیة  الوصلة  ضع 
القیاس   احترم  العادي،  العدل  للترس  بالنسبة  للمحرك.  المصنعة  والشفة  Bالشركة  القابض  جلبة  لبعض    .("1  الشكل"(انظر    بین  بالنسبة 

 اضبط وضعیة القابض وفقا للمعطیات الموجودة في الملصقة.   NEMA  مھایئات الجمعیة الوطنیة لمصنعي األجھزة الكھربائیة

 

ب . 4 فقم  ملولب،  رتاج  النصفیة على  الوصلة  احتوت  مثل غراء  إذا  بغراء حمایة،  تثبیتھ  قبل  الملولب  الرتاج  بلّل  العمود محوریًا.  قابض  حمایة 
Loctite 242   أوLoxeal 54-03   ("اللولب شد عزم" انظر الفقرة 7.3)وقم بتدویره بعزم الدوران المناسب. 

Pos: 178 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  04 [nicht- ex]z  @ 59\m od_1606742804556_1864430.docx @ 2701469 @  @ 1 
 

ننصح بعزل أسطح الوصالت عند التثبیت في المناطق الخارجیة وفي المحیط الرطب. للقیام بذلك، بلل أسطح الوصالت بالكامل بسائل سد   5
 . Loxeal 58-14أو   Loctite 574األسطح، مثل  

Pos: 179 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  05z @ 59\mod_1606742838397_1864430.docx @ 2701506 @  @ 1 
 

 ). untenركب المحرك في المھایئ. ركب أیًضا الترس المسنن المرفق أو الجلبة المسننة المرفقة (انظر الشكل التوضیحي  . 6
 

 .("اللولب شد زمع" انظر الفقرة 7.3)قم بتدویر لوالب المھایئ بعزم الدوران المناسب  . 7
 

 

 تركیب القابض في عمود المحرك عند أشكال قابض مختلفة.  :15الشكل 

 

I  واحد (قابض مسنن مقوس من جزءBoWex ( 

II ) قابض مسنن مقوس من جزأینBoWex( 

III ) قابض مسنن مقوس من جزأینBoWex مع جلبة المسافة ( 

IV ) قابض كالبيROTEXمن جزأین ( 

V ) قابض كالبي من جزأینROTEXینبغي احترام القیاس ،( B: 

 ترس عدل عادي: 

 SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (من طبقتین) 

 SK 010، SK 200، SK 250 ، SK 300، SK 330  (ثالث طبقات) 

 IEC 71حجم الھیكل  IEC 63حجم الھیكل  
 11,5=مم B   4,5= ممV ( B(صورة  Bقیاس 

VI ) قابض مسنن مقوس من جزأینROTEX مع جلبة المسافة ( 
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Pos: 180 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  06 @ 75\mod_1624347935230_1864430.docx @ 2795884 @ 5 @ 1 
 

AI160 - AI315  الدولیة   الكھروتقنیة  اللجنة  لمعاییر  المطابق  المھایئ  في  القیاسي  المحرك  تركیب  عملیة AI  طراز(     الجمعیة  لمعاییر  أو)  
AN250TC – AN400TC الكھربائیة  األجھزة لمصنعي الوطنیة  )AN  خیار( 

نظف عمود المحرك وأسطح الوصالت للمحرك ولمحرك المھایئ وتحقق من وجود تلف بھما. تحقق من مقاییس المحرك. ینبغي أن تتواجد   .1
 . 4الجزء   MG1معیار اللجنة الكھروتقنیة الدولیة  أو  DIN EN 50347المقاییس ضمن الحدود المسموح بھا حسب معیار 

 

 أزل اللسین الطولي الخاص بعمود المحرك. . 2
 

 . AI225و  AI180و  AI160ركب جلبة المسافة التي تم توریدھا بالنسبة لمھایئات   . 3
 

 .(".Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden"ركب اللسین الطولي الذي تم توریده (انظر  . 4
 

 درجة مئویة. ضع الوصلة النصفیة على النحو التالي:  100بتسخین الوصلة النصفیة على درجة حرارة تقارب لتركیب الوصلة النصفیة، قم  .5

 حتى جلبة المسافة  AI225و   AI180و  AI160ادفع مھایئ  −
 حتى حزمة عمود المحرك AI315و   AI280و   AI250و  AI200ادفع مھایئ  −
− AN250TC – AN400TC    حتى الوصول لمقیاسA    انظر)"Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.") 
 

بلّل   .6 العمود محوریًا.  قابض  بحمایة  فقم  ملولب،  رتاج  النصفیة على  الوصلة  احتوت  مثل غراء  إذا  بغراء حمایة،  تثبیتھ  قبل  الملولب  الرتاج 
Loctite 242   أوLoxeal 54-03   ("اللولب شد عزم" 7.3 الفقرة انظر)وقم بتدویره بعزم الدوران المناسب. 

 
Pos: 181 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  04 [nicht- ex]z  @ 59\m od_1606742804556_1864430.docx @ 2701469 @  @ 1 
 

ننصح بعزل أسطح الوصالت عند التثبیت في المناطق الخارجیة وفي المحیط الرطب. للقیام بذلك، بلل أسطح الوصالت بالكامل بسائل سد   7
 . Loxeal 58-14أو   Loctite 574األسطح، مثل  

Pos: 183 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  07 @ 76\mod_1624353434411_1864430.docx @ 2795922 @  @ 1 
 

  في  القابض  تركیب  :15  الشكل ركب المحرك في المھایئ. في نفس الوقت ، قم بتجمیع الحلقة المسننة المغلقة أو الكم المسنن المرفق (انظر   .8
، ركب أوالً وصلة المھایئ في المحرك، ثم ثبت بعد  AN400TCو    360TC). بالنسبة لمھایئات  .مختلفة  قابض  أشكال   عند  المحرك  عمود

 المھایئ. ذلك المحرك في 

 

 .("اللولب شد عزم" 7.3 الفقرة انظر)قم بتدویر لوالب المھایئ بعزم الدوران المناسب  . 9
 

الصنف المطابق لمعاییر اللجنة  
الكھروتقنیة الدولیة/لمعاییر الجمعیة  
 الوطنیة لمصنعي األجھزة الكھربائیة 

اللسین الطولي لعمود   øعمود  القابض 
 المحرك

AI 160 R42 42 AB12x8x45 
AI 180 R48 48 AB14x9x45 

AN 250 R42 41.275 B3/8x3/8x1 1/2 
AN 280 R48 47.625 B1/2x1/2x1 1/2 
AI 200 R55 55 B16x10x50x 

AN 320 R55 53.976 B1/2x1/2x1 1/2 
AI 225 R65 60 B18x11x70 

AN 360 R350 R65 60.325 B5/8x5/8x2 1/4 
AI 250 R75 65 B18x11x70 
AI 280 R75 75 B20x12x70 

AN 360 R450 R75 60.325 B5/8x5/8x3 1/8 
AN 400 R75 73.025 B3/4x3/4x3 1/4 

 : لسینات المحرك 7الجدول 
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النصف المطابق لمعاییر  
الجمعیة الوطنیة لمصنعي  

 األجھزة الكھربائیة 
 [مم]  A حجم القابض 

N250TC R350 R42 83 

N250TC 300S R42 86 

N280TC R350 R48 87.5 

N280TC 300S R48 102.5 

N320TC R55 91 

N360TC/350 R65 126.5 

N360TC/450 R75 150.5 

N400TC R75 164.5 

 : وضع الوصلة النصفیة على عمود المحرك المطابق لمعاییر الجمعیة الوطنیة لمصنعي األجھزة الكھربائیة 8جدول 
 
Pos: 190 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265522 @  @ 1 
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Pos: 191 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 01 [B1000_2000]z @ 52\m od_1601476869971_1864430.docx @ 2676005 @ 2 @ 1  

التبرید  نظام في  التبرید ملفات  تركیب 3.12  
Pos: 194 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Kühl anl agen/Interne Kühlanl age_02_(M ontag e)z @ 52\m od_1601480924595_1864430.docx  @ 2676080 @  @ 1 
 

 

  تحذیر  
 حدوث إصابة بسبب تفریغ الضغط 

 ال تجري أعمال على صندوق التروس، إالّ إذا كانت دورة التبرید خالیة من الضغط.  •

 

 

  تنبیھ 
 نظام التبرید تلف 

 ال تقم بلف وصالت التثبیت القطع أثناء التركیب.  •

 حتى بعد التركیب، ال ینبغي أن تؤثر قوى خارجیة قادرة على نظام التبرید عبر ربط وصالت التثبیت.  •

 تجنب انتقال االھتزازات إلى نظام التبرید أثناء التشغیل.  •

 

Pos: 196 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 03 [B1000_2000]z @ 52\m od_1601481884488_1864430.docx @ 2676117 @  @ 1 
 

 

 شرح

ربط وصالت التثبیت مع وصالت برغي حلقة   1
 القطع 

 ملف التبرید  2
 غطاء العلبة  3

 : سداد التبرید 16الشكل 
ملفات التبرید موضوعة في غطاء العلبة. من أجل دخول وتصریف سائل التبرید، یوجد في غطاء العلبة وصالت التثبیت مع وصالت برغي حلقة  

 مم. 10لوصل أنبوب مع قطر خارجي بحجم   DIN 2353القطع حسب معیار 

Pos: 200 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 04z @ 52\m od_1601486450433_1864430.docx  @ 2676267 @  @ 1 
 

بیت  انزع السداد من وصالت التثبیت قبل التركیب ونظف ملف التبرید لكي ال تدخل أیة أوساخ إلى نظام التبرید. ثم قم بتوصیل ربط وصالت التث
 التبرید. إن اتجاه دوران سائل التبرید أمر اختیاري.  بدائرة سائل 

Pos: 201 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Kühl anl agen/Externer Öl-Luft-Kühl er [B1000]z @ 52\m od_1601487540358_1864430.docx @ 2676304 @ 233 @ 1  
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الخارجي   ءوالھوا الزیت ُمبرد تركیب 3.13  

األنابیب  توصیل  3.13.1  
 

  تنبیھ 
 یتم تورید صندوق التروس دون ملء بالزیت 

 امأل صندوق التروس بالزیت قبل تشغیلھ. •

 

 ضمن مجموعة المنتجات المسلمة یوجد مبرد الزیت والھواء واألنابیب الضروریة.

 قم بغلق مبرد الزیت والھواء كما ھو مبین في الشكل. 

 

 

 ُمبرد الزیت والھواء  1 
 صندوق التروس  2 
 نظام مراقبة الحرارة االختیاري  3 
 S  موصل أنبوب الشفط/تصریف الزیت لصندوق تروس 

 
 P 

موصل الضغط/صندوق تروس، توصیل فوق أو تحت  
 مستوى الزیت 

 الزیت/الھواء : توصیل ُمبرد 17الشكل 

 

 ."اللولب شد عزم" 7.3قم بشد صامولة الوصل بشكل مناسب  

علبة صندوق   في  اإلرشادات  لوحة  في  الواردة  التروس  زیت صندوق  وكمیة  التروس  زیت صندوق  نوع  قم بصب  الزیت،  أنابیب  تركیب  بعد 
الزیت المشار إلیھا في لوحة اإلرشادات ھي قیمة معیاریة و یمكن أن تتغیر بحسب النقل. بالنسبة لألنابیب، ھناك حاجة لحو الي  التروس. كمیة 

 افیة من الزیت. انتبھ أثناء الملء إلى لولب مستوى الزیت باعتباره مؤشر مستوى الزیت الصحیح. لتر إض 4,5

الكھربائي  التوصیل  3.13.2  

 م بالتوصیل الكھربائي وفقًا لدلیل التشغیل والتركیب الخاص بمبرد الھواء/الزیت. ق
Pos: 206 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265522 @  @ 1 
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Pos: 207 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 00_Ü berschrif t_z  @ 52\m od_1601488859794_1864430.docx @ 2676381 @ 2 @ 1  

: خیار( الزیت موازنة  خزان تركیب 3.14 OA) 
Pos: 208 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 01_Größe I  - I II_z @ 81\m od_1633419860079_1864430.docx  @ 2834325 @ 3 @ 1 
 

I األحجام تركیب 3.14.1 II و   III و 
 زان موازنة الزیت متوفر بثالثة أحجام بسعات مختلفة: خ

  I)لتر (الحجم 0,7 •

 II)لتر (الحجم  2,7 •

 III)م لتر (الحج 5,4 •

  ینبغي تركیب خزان موازنة الزیت بموصل الخراطیم بشكل مائل باتجاه األسفل وتركیب لولب ضبط النزف باتجاه األعلى. ینبغي تركیب الحاویة
 في أعلى علو ممكن، مع مراعاة طول الخرطوم. انظر الرسم التوضیحي التالي للحصول على اقتراحات بخصوص وضعیة خزان موازنة الزیت. 

 

 : وضعیة خزان موازنة الزیت18الشكل 
 

 قم بإزالة لولب ضبط النزف بعد تنصیب صندوق التروس.  . 1

 قم بشد برغي التخفیض أو التمدید بحلقة اإلحكام المتوفرة.  . 2

 . Loctite 242أو  LOXEAL 54-03إذا تم تثبیت لولب التثبیت في ثقب تمریر، فقم بطالء سن اللولب ببرغي قفل متوسط الشدة، مثل  . 3
  5، فاستخدم لولب أطول بـ  1.5,5xdقد بشد البرغي على خزان الموازنة. إذا لم یكن باإلمكان االلتزام بعمق التثبیت الضروري الذي یبلغ   . 4

 مم. إذا لم یكن باإلمكان تركیب لولب أطول، فاستخدم لولب تثبیت وصامولة بنفس المقاییس. 

 قم بتركیب أنبوب ضبط النزف باللوالب المجوفة وحلقات اإلحكام المرفقة.  .  5
Pos: 209 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 02 [B1000]z @ 52\m od_1601489765444_1864430.docx @ 2676419 @  @ 1  

 بحلقة اإلحكام في الحاویة.  M12 × 1.5قم بتثبیت لولب التھویة المرفق  . 6
Pos: 211 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälters Option OA 03_Größe 0A und 0B_01 @ 81\mod_1632989654868_1864430.docx @ 2832104 @ 3 @ 1  

0A األحجام تركیب 3.14.2  0B و 

نبغي تركیب خزان موازنة الزیت بموصل الخراطیم بشكل مائل باتجاه األسفل وتركیب لولب ضبط النزف باتجاه األعلى. ینبغي تركیب الحاویة  ي
الزیت. ضع في    18  الشكلفي أعلى علو ممكن، مع مراعاة طول الخرطوم. انظر   اقتراحات بخصوص وضعیة خزان موازنة  للحصول على 

 . 2مع صندوق أطراف التوصیل في الوضعیة   M4حسبانك أنھ ال یمكن تركیب خزان موازنة الزیت بالنسبة لنوع التصمیم 
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 وازنة الزیت: وضعیة خزان م 19الشكل 
 

 قم بإزالة لولب مستوى الزیت ولولب ضبط النزف بعد تنصیب صندوق التروس.  . 1

 . قم بمحاذاتھ بموازاة مع عمود المحرك.18 الشكلركب خزان موازنة الزیت وفقًا لـ  . 2

 نیوتن متر لتثبیت خزان موازنة الزیت في مبیت صندوق التروس.  12التزم بعزم الدوران األقصى الذي یبلغ   . 3
Pos: 232 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/N achträgliche Lacki erung/Nachtr ägliche Lacki erung 00 headline @ 34\mod_1559724373206_1864430.docx @ 2538894 @ 2 @ 1 
 

الحقة   صباغة 3.15  
 

Pos: 234 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/N achträgliche Lacki erung/Nachtr ägliche Lacki erung 02 @ 34\mod_1559724405678_1864430.docx @ 2538968 @  @ 1 
 

والخراطیم،   النزف،  ولولب ضبط  المطاطیة،  المحوریة، واألجزاء  التسرب  مانعات  تتالمس  أن  ینبغي  التروس الحقا، فال  عند صباغة صندوق 
 ولوحة اإلرشادات، والملصقات، وأجزاء قابض المحرك مع األلوان والطالءات والمذیبات، وإال ستتضرر األجزاء وتصبح غیر قابلة للقراءة. 

Pos: 235 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Elek trischer Anschl uss M otor [B1000] @ 81\m od_1633345694538_1864430.docx  @ 2833588 @ 2 @ 1 
 

الُمركب  للمحرك الكھربائي التوصیل 3.16  

دلیل   یتوفر  لم  إذا  دلیل تشغیل خاص.  الكھربائي على  المحرك  یتوفر  المجھزة بمحرك كھربائي)،  التروس  التروس (صنادیق  فبالنسبة لصنادیق 
ادة  التشغیل، فاطلبھ من الشركة المصنعة للمحرك. قم بالتوصیل الكھربائي للمحرك وفقًا لدلیل التشغیل الخاص بالمحرك. یوجد مخطط التوصیل ع

 في صندوق أطراف التوصیل الخاصة بالمحرك. 

Pos: 237 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/4. Inbetri ebnahm e [_Titel] @ 3\m od_1368691822868000000_1864430.docx @ 188162 @ 1 @ 1 
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 التشغیل  4

Pos: 238 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand pr üfen_01z  @ 53\m od_1603264683711_1864430.docx @ 2679844 @ 2 @ 1  

الزیت  مستوى مراقبة 4.1  
Pos: 239 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand_02 [B1000, B1050] @ 54\mod_1603271152794_1864430.docx @ 2680188 @  @ 1 
 

 .("والصیانة الفحص أعمال" انظر الفقرة 5.2)افحص مستوى الزیت قبل التشغیل 
Pos: 243 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Entl üftung ak tivier en_01z  @ 53\mod_1603265459270_1864430.docx @ 2679882 @ 2 @ 1 
 

التھویة  تفعیل 4.2  
Pos: 244 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Einl eitung nicht- ex @ 49\mod_1599579572645_1864430.docx @ 2667240 @  @ 1  

التھویة أو التھویة بالضغط قبل التشغیل. تحتوي صنادیق التروس المزدوجة على صندوقي  في حالة تھویة صندوق التروس، ینبغي تفعیل نظام  
 تروس منفردین وخزاني زیت ومن المحتمل على نظامي تھویة. 

لالطالع على وضع لولب ضبط    "التركیب  ووضعیة   التصامیم" 7.1أزل وصلة الكتامة الخاصة بلولب ضبط النزف من أجل التفعیل. انظر الفقرة  
 النزف. 

Pos: 246 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Entl üf tungsschraube @ 49\mod_1599583285555_1864430.docx @ 2667377 @  @ 1 
 

 

 

  

 

 شرح

 لولب ضبط النزف  1
 وصلة الكتامة  2

 : تفعیل لولب ضبط النزف 20الشكل 
Pos: 247 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Druckentl üftungsschr aube @ 49\m od_1599583297738_1864430.docx @ 2667423 @  @ 1  

 

 

  

 

 شرح

 لولب ضبط النزف بالضغط  1
 وصلة الكتامة  2

 : تفعیل لولب التھویة بالضغط 21الشكل 
Pos: 248 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265522 @  @ 1 
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Pos: 249 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Sonderentl üf tung @ 49\m od_1599583310626_1864430.docx  @ 2667469 @  @ 1 
 

 

 تسلم أنظمة تھویة خاصة منفردة. قم بفك لولب ضبط النزف، وثبت عوضھ نظام تھویة خاص مع مانع التسرب. 

 

 

 

 

 

 شرح

 لولب خاص لضبط النزف  3 وصلة الكتامة  2 لولب ضبط النزف  1

 : انزع لولب ضبط النزف ورّكب نظام التھویة الخاص 22الشكل 
Pos: 253 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ak tivier ung des autom atischen Schmiers toffgebers_01 [B1000, B2000] @ 54\mod_1603295724455_1864430.docx @ 2681614 @ 2 @ 1  

التلقائي التشحیم  بزیت  التزوید نظام تفعیل 4.3  

) على مزود أوتوماتیكي بزیت التشحیم لتشحیم  AI/AN، ولیس  IEC/NEMAخیار   تتوفر بعض أنواع صندوق تروس لتركیب محرك عادي (
العادي   المحرك  لتركیب  المھایئ  غطاء  على  توجد  التروس.  صندوق  تشغیل  بدء  قبل  التشحیم  زیت  حامل  تفعیل  ینبغي  الدحروجي.  المحامل 

IEC/NEMA  حامل زیت التشحیم توجد فتحة إخراج الزیت التي تم غلقھا    ملصقة حمراء تحتوي على تعلیمات تفعیل المزود بزیت التشحیم. أمام
. بعد تفعیل حامل زیت التشحیم، باإلمكان نزع سداد اإلحكام واستبدالھ بوعاء الزیت الذي تّم توریده منفردا (أجزاء  G1/4بسداد اإلحكام من نوع  

 ). 28301210رقم 

 

 

 : تركیب صحن الدھون 23الشكل 
 

 اإلجراءات:

 قم بفك لوالب األسطوانة وفِكھا.  . 1

 اخلع الغطاء.  . 2
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 قم بشد لولب التفعیل في حامل زیت التشحیم إلى أن یحدث ثقب في حلقة موضع الثقب المقرر. . 3
Pos: 255 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ak tivier ung des autom atischen Schmiers toffgebers_03 [B1000, B2000] @ 76\mod_1624463716842_1864430.docx @ 2796894 @ 5 @ 1 
 

 .("اللولب شد  عزم" انظر الفقرة 7.3)أعد وضع الغطاء. قم بشد الغطاء بلولب األسطوانة  . 4

 حدد شھر وسنة التفعیل على الملصق.  .5

 

 
 شرح 

 M8 x 16اللوالب األسطوانیة  1
 الغالف  2
 لولب التفعیل  3
 حلقة موضع الثقب  4
 حامل زیت التشحیم  5
 موضع الملصق  6

 

 : تفعیل التزوید التلقائي بزیت التشحیم عند تركیب المحرك القیاسي24الشكل 
 

: الملصق  

 

 : الملصق 25الشكل 
Pos: 271 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Kühlschl ang e/Interne Kühl anl age_01_(Inbetriebnahme) [B1000 . ..  B2050] @ 76\mod_1624459274579_1864430.docx @ 2796780 @ 2 @ 1  

: خیار( التبرید  نظام 4.4 CC) 
Pos: 273 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_02_(Inbetri ebnahm e) [B1000, B1050] @ 36\m od_1560494617939_1864430.docx @ 2542010 @  @ 1 
 

 

  تنبیھ 
 أعطال صندوق التروس عن طریق التسخین المفرط 

 ال ینبغي تشغیل المحرك إالّ بعد وصل ملفات التبرید بدورة التبرید، وتشغیل دورة التبرید.  •

 

Pos: 274 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_02a_(Inbetriebnahme)  [B1000, B1050]z  @ 54\mod_1603467886065_1864430.docx @ 2683108 @  @ 1 
 

 في حالة خطر حدوث صقیع، فینبغي إضافة سائل حمایة من التجمد مناسب إلى میاه التبرید في الوقت المناسب. 
Pos: 275 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03_(Inbetri ebnahm e) [B1000- B2050] @ 56\m od_1604924743805_1864430.docx  @ 2688574 @  @ 1 
 

 ینبغي أن یتسم المبرد بسعة حراریة مشابھة لتلك التي یتسم بھا الماء. 

 كیلوجول / كلغ كالفین  4,18مئویة: درجة الحرارة =   20رة السعة الحراریة الخاصة بالماء في درجة حرا •

الماء للتسرب. ینبغي أن یتراوح عسر  قابلة  الھوائیة دون مواد  الفقاعات  ماء عادي نظیف وخاٍل من  التبرید ینصح باستخدام  بین    بالنسبة لسائل 
1dH°  15°وdH وینبغي أن تتراوح درجة الحموضة بین ،pH 7,4  وpH 9,5 إضافة سوائل ضارة إلى ماء التبرید. . ال ینبغي 

Pos: 276 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03a ( Inbetriebnahme) [B1000, B2000)z  @ 55\m od_1603787319406_1864430.docx @ 2683802 @  @ 1 
 

مخفض الضغط في مخرج سائل التبرید، لتفادي األعطال بسبب الضغط   . ننصح بتركیببار كحد أقصى  8 ضغط سائل التبرید   ال ینبغي أن یتجاوز
 العالي. 
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 درجات مئویة.  10درجة مئویة. یوصى بـ   40ال یجوز أن تتجاوز درجة حرارة تدفق سائل التبرید 

 . لتر/دقیقة  10المطلوبة  تبلغ كمیة سائل التبرید
Pos: 279 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03b_(Inbetriebnahme)  [B1000, B1050]z  @ 54\mod_1603468701680_1864430.docx @ 2683145 @  @ 1 
 

 یجب فحص درجة حرارة ومعدل تدفق ماء التبرید وضبطھما. عند تجاوز درجة الحرارة المسموح بھا، ینبغي توقیف التشغیل. 
Pos: 282 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/ex ter ner  Öl/Luft-Kühler [B1000l]z @ 55\mod_1603787323813_1864430.docx @ 2683839 @ 5 @ 1 
 

 (CS2-X  الخارجي الھواء / الزیت ُمبرد

 . احترم دلیل التشغیل الخاص بوحدة التبرید. G1000مكن العثور على التصمیم وكل البیانات المھمة المتعلقة بمبرد الزیت/الھواء في كتالوج ي
Pos: 315 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ei nlaufzeit der Schneckengetriebe [B1000] @ 23\mod_1531908450259_1864430.docx @ 2434164 @ 2 @ 1 
 

الحلزوني  تروس  صندوق إحماء  مدة 4.5  

ساعة في    48ساعة و   25لتوصل ألقصى كفاءة في صندوق التروس الحلزوني ینبغي أن یمر صندوق التروس بعملیة إحماء لمدة تتراوح بین  ل
 حالة التحمیل األقصى. 

 ینبغي توقع نقص في الكفاءة قبل مدة إحماء. 
Pos: 317 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Checkliste [B1000]z  @ 55\m od_1603902218068_1864430.docx @ 2684113 @ 2 @ 1 
 

المراجعة  قائمة 4.6  

 ائمة المراجعة ق

 األشیاء التي ینبغي مراجعتھا 
 

 التاریخ 
 تمت المراجعة في: 

 معلومة
 انظر الفقرة 

 4.2   ھل تم تفعیل لولب ضبط النّزف؟ أو ھل تم تثبیت نظام تفریغ الضغط؟ 
  7.1   ھل یتالءم نمط التركیب المطلوب مع وضعیة التركیب الفعلیة؟

 3.5   ھل طاقة أعمدة صندوق التروس الخارجیة مسموح بھا (شد السلسلة)؟ 

 3.6   الصحیحة؟ ھل ُمقَّوي عزم الدوران مركب بالطریقة 
 3.9   ھل تتوفر األجزاء الدائرة على عنصر حمایة من التالمس؟ 

 4.3   ھل تم تفعیل حامل زیت التشحیم األوتوماتیكي؟
  3.12   ھل نظام التبرید متصل؟

 3.13 

 : قائمة المراجعة الخاصة بالتشغیل 9جدول 
Pos: 322 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/5. Inspektion und Wartung @ 23\mod_1531828817835_1864430.docx @ 2434006 @ 1 @ 1 
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والصیانة  الفحص 5  

Pos: 323 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsintervalle/Inspekti ons- und W artungsintervalle [B1000]z  @ 55\m od_1603994774010_1864430.docx @ 2684670 @ 2 @ 1  

والصیانة  الفحص فترات 5.1  

 

 الفحص والصیانة فترات 
 

 أعمال الفحص والصیانة 
 

 معلومة
 انظر الفقرة 

 5.2.1   المراقبة البصریة  • بعد كل نصف عام على األقل 
 5.2.2  مراقبة ضجیج الدوران •
 5.2.3   مراقبة مستوى الزیت  •
 5.2.5  مراقبة األنبوب بصریا  •
 إعادة التشحیم/إزالة فائض الدھون  •

 VL2/VL3وعند تخزین الخالط/خیار  ، W(بالنسبة لعمود اإلدارة فقط/خیار 
 )BRG1…مع خیار AI…/ANوبالنسبة لمھایئات 

 5.2.6 

استبدل حامل زیت التشحیم األوتوماتیكي/أزل الشحوم الزائدة (یُسمح في حالة   •
، تغییر حامل زیت التشحیم كل سنة  IEC / NEMAتركیب المحرك القیاسي 

 ساعات/یوم)؛ 8بالنسبة ألوقات التشغیل التي تقل عن 
قم بإفراغ أو استبدال حاویة زیت التشحیم عند تغییر كل مرة یتم تغییر حامل  

 ت التشحیم للمرة الثانیة زی

 5.2.7 

وفي حالة درجات التشغیل التي  
 درجة مئویة  80تصل إلى 

 ساعة تشغیل، 10000كّل 
 كل سنتین على األقل 

 

تغییر الزیت (عند التعبئة بمنتجات اصطناعیة تتضاعف المدة، عند استخدام   •
SmartOilChange یحددSmartOilChange (المدة 

 5.2.8 

 5.2.9  تنظیف لولب ضبط النّزف أو تغییره  •
ساعة من التشغیل  10,000تغییر حلقات إحكام األعمدة عند تغییر الزیت، بعد  •

 كحد أقصى 
 5.2.10 

 ساعة تشغیل  20000كل 
 سنوات على األقل  4كل 

 5.2.11  إعادة تشحیم الحامل الموجود في صندوق التروس  •

 5.2.12  اإلصالح العام  • سنوات على األقل  10كل 

 : فترات الفحص والصیانة 10جدول 
 

  معلومة 
تتعدى   ال  تشغیل  درجات حرارة  وعند  العادیة  التشغیل  على ظروف  الزیت  تغییر  فترات  التشغیل    80تسري  حالة ظروف  وفي  مئویة.  درجة 

تفوق   التشغیل  (درجات حرارة  فترات    80القصوى  تنقص   ( التشغیل  لدرجة  متكرر  وتغیر  عالیة، ومحیط ُمضر  ھواء  مئویة، ورطوبة  درجة 
 تغییر الزیت. 

 

 

  معلومة 
لـ    SmartOilChangeیحدد   بالنسبة  ذلك  ویتم  دائم.  بشكل  الزیت  حرارة  درجة  تحدید  أساس  على  الزیت  لتغییر  األمثل  الوقت 

SmartOilChange    من شركةGetriebebau NORD    الثابتة المحیط  بالمنتج ودرجة حرارة  الخاصة  الخصائص  بیانات  أساس  على 
 أجھزة إضافیة.  Getriebebau NORDوقیم القیاس الداخلیة إللكترونیات القدرة، مثل استھالك الطاقة. ال یتطلب الحل الذي ابتكرتھ شركة 

 ھایة إلى إصدار المدة المتبقیة المحسوبة حتى عملیة تغییر الزیت التالي. تتم معالجة نتائج القیاس وتقییمھا بواسطة برنامج مدمج، وتؤدي في الن
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والصیانة  الفحص  أعمال 5.2  
Pos: 330 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_01_Sichtkontr olle U ndichtigkeitenz @ 55\m od_1603988815899_1864430.docx  @ 2684498 @ 3 @ 1 
 

للتسربات   البصریة  المراقبة 5.2.1  

التروس أو تحتھ.  ینبغي مراقبة التسرب في صندوق التروس. ھنا ینبغي االنتباه لزیت صندوق التروس المتسرب وآلثار الزیت   خارج صندوق 
 ینبغي على وجھ الخصوص فحص مانعات التسرب على عمود الدوران واألغطیة النھائیة واللوالب واألنابیب ووصالت العلبة. 

 
 

 

  معلومة 
لمانعات   االفتراضي  العمر  والتقادم.  للتآكل  معرضة  وھي  محدود  افتراضي  عمر  ذات  أجزاء  عن  عبارة  الدوران  عمود  على  التسرب  مانعات 
التسرب على عمود الدوران مرتبط بظروف مختلفة متعلقة بالمحیط. درجة الحرارة والضوء (وخاصة األشعة فوق البنفسجیة) وطبقة األوزون  

الغاز والسوائل تؤثر على عملیة تقادم مانعات التسرب على عمود الدوران. بعض ھذه العوامل قد تغیر الخصائص الفیزیائیة  وأنواع أخرى من  
الغبار،  الغریبة (مثل  الوسائط  العمر االفتراضي بشكل كبیر.  إلى تقلیص  الدوران وتؤدي حسب شدتھا  التسرب على عمود    والكیمیائیة لمانعات 

یئات المعدنیة) ودرجة الحرارة المرتفعة (سرعة الدوران مرتفعة للغایة أو حرارة مستمدة من الخارج) تُسرع عملیة التآكل  الوحل، الرمال، الجز
نع.  على الحافة المانعة للتسرب. ھذه الحافات المانعة للتسرب المصنوعة من مادة اإلالستومر مزودة بدھن خاص من أجل التشحیم ُمسلم من المص

م التقلیل من التآكل الناتج عن االستخدام ویطول عمر التشغیل االفتراضي. لذلك، تتواجد طبقة زیتیة في حافة مانعة التسرب أمر بھذه الطریقة یت
 .("واإلحكام التسرب" انظر الفقرة 7.5)طبیعي وال تعتبر تشحیما 

 

 
 

  تنبیھ 
 تلف بحلقات إحكام إغالق العمود الشعاعي بسبب مواد التنظیف غیر المناسبة 

 یمكن أن تتسبب مواد التنظیف غیر المناسبة في إتالف حلقات إحكام إغالق العمود الشعاعي ثم تؤدي إلى زیادة خطر حدوث تسربات. 

 ال تنظف صندوق التروس بمواد تنظیف تحتوي على األسیتون أو البنزین.  •

 تجنب مالمسة الزیوت الھیدرولیكیة.  •

 

 

التسربات من جدید بعد   ساعة تقریبا. إن تأكد وجود    24في حالة الشك، ینبغي تنظیف صندوق التروس وإجراء مراقبة مستوى الزیت وفحص 
 . NORDتسرب (قطرات زیت)، فینبغي إصالح صندوق التروس على الفور. یرجى االتصال بمركز خدمات  
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وملفات التبرید. إذا ظھرت تسربات، فینبغي إصالح  إذا كان صندوق التروس مجھًزا بملفات التبرید في غطاء العلبة، فینبغي فحص التوصیالت  
 . NORDالتسرب على الفور. یرجى االتصال بمركز خدمات 
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الدوران ضجیج مراقبة 5.2.2  

التروس، فقد یكون ھذا إنذار بوجود أعطال في ص ندوق التروس. في ھذه الحالة ینبغي  إذا ظھر ضجیج أو اھتزازات غیر مألوفة في صندوق 
 . NORDصیانة صندوق التروس على الفور. یرجى االتصال بمركز الصیانة الخاص بشركة 

Pos: 336 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand pr üfen [B1000]z @ 76\m od_1624864651296_1864430.docx  @ 2799462 @ 3 @ 1 
 

الزیت  مستوى مراقبة 5.2.3  

بالنسبة لصندوق التروس   یتم عرض أنماط التركیب وتبیین لوالب مستوى الزیت حسب نمط التركیب.  "التركیب ووضعیة  التصامیم" 7.1في فقرة 
فقرة   في  تعیینھ  تم  الذي  الموضع  في  التھویة  إجراء  ینبغي  معا.  التروس  صندوقي  في  الزیت  مستوى  فحص  ینبغي    التصامیم" 7.1المزدوج، 

 ."التركیب ووضعیة

 لیست ھناك حاجة لمراقبة مستوى الزیت.  ("التركیب ووضعیة  التصامیم" انظر الفقرة  7.1)بالنسبة لصنادیق التروس دون لولب مستوى الزیت 

 أنواع صندوق التروس غیر المعبأة بالزیت من قبل المصنع، ینبغي ملؤھا بالزیت قبل إجراء فحص مستوى الزیت.  
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فًا وبارًدا. وفر حمایة ضد التشغیل غیر المقصود. قم بإجراء فصح مستوى الزیت  ال یمكن فحص مستوى الزیت، إال إذا كان صندوق التروس متوق
 درجة مئویة.  40و   10في درجة حرارة الزیت بین  

 صندوق التروس مع لولب مستوى الزیت
 .("التركیب ووضعیة التصامیم" انظر الفقرة 7.1)قم بفك لولب مستوى الزیت المطابق للتصمیم  . 1

 

  معلومة 
 مستوى الزیت ألول مرة، ألن مستوى الزیت یوجد فوق الجانب السفلي لثقب مستوى الزیت. یمكن أن تتسرب كمیة قلیلة من الزیت عند فحص 

 

الزیت   . 2 الزیت منخفًضا جًدا، فقم بتصحیح مستوى  إذا كان مستوى  الزیت.  لثقب مستوى  السفلي  الجانب  الزیت الصحیح یتواجد في  مستوى 
 باستخدام نوع الزیت المناسب. 

 قم بشد لولب مستوى الزیت وكل اللوالب المفكوكة مسبقًا مرة أخرى بشكل صحیح. .  3

 صندوق التروس مع خزان مستوى الزیت

 

 : فحص مستوى الزیت بواسطة مقیاس عمق الزیت 26الشكل 
 ) في خزان مستوى الزیت. ¼G1دة اإلحكام ومقیاس العمق (الخیط قم بفك سدا . 1

(انظر   . 2 المثبت  العمق  مقیاس  في  العلیا  والعالمة  السفلى  العالمة  بین  الزیت  مستوى  یكون  أن  الزیت  26  الشكلینبغي  مستوى  كان  إذا   .(
 منخفًضا جًدا، فقم بتصحیح مستوى الزیت باستخدام نوع الزیت المناسب. 

 قم بشد سدادة اإلحكام ومقیاس العمق وكل اللوالب المفكوكة مرة أخرى بشكل صحیح.  .  3

 صندوق التروس مع زجاجة بیان الزیت
 یمكن قراءة مستوى الزیت في صندوق التروس مباشرة من خالل نافذة الرؤیة.  . 1

 مستوى الزیت الصحیح:  . 2

 كحد أقصى:  منتصف زجاجة بیان الزیت، –

 كحد األدنى: الحافة السفلیة لزجاج بیان الزیت.  -

الزیت   . 3 كان مستوى  لوحة  إذا  في  إلیھا  المشار  الزیت  بأنواع  الملء  إعادة  أو  الزیت  بتصریف  الزیت  فینبغي تصحیح مستوى  غیر صحیح، 
 المعلومات. 
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: خیار( المطاطي  الصدمات لمضاد البصري الفحص 5.2.4 G, VG) 
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بشركة   الخاص  الصیانة  بمركز  الحالة  ھذه  في  االتصال  یرجى  المطاطیة.  األجزاء  ھذه  تغییر  فینبغي  السطح،  على  شقوق  مثال  تلف،  ظھر  إذا 
NORD . 
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: الخیار( لألنابیب البصري الفحص 5.2.5 OT, CS2-X) 
 على أنابیب مطاطیة. تتوفر صنادیق التروس مع خزان مستوى الزیت أو مع وحدة تبرید خارجیة 
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ن مسامیة وأماكن محكوكة. في حالة تلف الخراطیم، ینبغي استبدالھا.  افحص األنابیب واللوالب بحثًا عن وجود تسریبات، وتمزقات وشقوق وأماك 
 .NORDاتصل بقسم الخدمة الخاص بشركة 
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: خیار( التشحیم إعادة 5.2.6 VL2, VL3, W, AI, AN) 
 جھاز إعادة التشحیم متوفر في بعض إصدارات صندوق التروس. 

، انزع لولب ضبط النزف الموجود مقابل حلمات التشحیم قبل إعادة التشحیم. ادھن الزیت إلى أن یظھر على VL3و   VL2بالنسبة ألنواع الخالط   
 غ. قم بشد لولب ضبط النزف مرة أخرى.  50و  20لولب ضبط النزف كمیة تتراوح بین 

روتقنیة الدولیة/معاییر الجمعیة الوطنیة لمصنعي األجھزة الكھربائیة، قم بتشحیم المحامل  وللمھایئات المطابقة لمعاییر اللجنة الكھ  Wبالنسبة لخیار  
التشحیم بحوالي   الموجود على حلمة  الخارجي  انزع    25إلى    20الدحروجي  المثبت.  التفتیش  التشحیم متواجدة تحت غطاء  الدھن. حلمة  غ من 
 فائض الدھن. أزل فائض الدھن المتواجد على مھایئ المحرك.لولب تصریف الدھن قبل إعادة التشحیم، للسماح بتصریف 

 

 

 
 
 

1 
2 
3 

 
 
 

 حلمة التشحیم الكرویة 
 لولب تصریف الدھن 

 غطاء التفتیش 

   

الكھربائیة  27الشكل   األجھزة  الوطنیة لمصنعي  الجمعیة  الدولیة/لمعاییر  الكھروتقنیة  اللجنة  لمعاییر  المطابقة  المھایئات  تشحیم  إعادة   :AI    و
AN   خیارBRG1 

 

التالي:   الزیت  بنوع  كبدیل    .Petamo GHY 133N (Fa. Klüber Lubrication)ننصح  الغذائیة  المواد  مع  یتوافق  استخدام زیت  یمكن 
 .("الدحروجي المحامل زیوت" انظر الفقرة 7.2.1)
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األوتوماتیكي  التشحیم زیت حامل تغییر 5.2.7  

 

 
 شرح

 M8 x 16اللوالب األسطوانیة  1
 الغالف  2
 لولب التفعیل  3
 حلقة موضع الثقب  4
 حامل زیت التشحیم  5
 موضع الملصق  6

 المحرك القیاسي : تغییر حامل زیت التشحیم األوتوماتیكي في وحدة 28الشكل 
 



التركیب  دلیل مع كتیب – التروس صندوق    

50  B 1000 ar-2822 

 ) 28301010أو لزیت یتوافق مع المواد الغذائیة أجزاء رقم:   28301000(حامل زیت التشحیم: أجزاء رقم:  

 اخلع الغطاء.  .  1

 قم بفك حامل زیت التشحیم.  . 2

 زیت التشحیم الجدید. قم بتثبیت حامل  . 3

 أزل فائض الدھن المتواجد على المھایئ. . 4

 .("التلقائي التشحیم بزیت التزوید نظام تفعیل" انظر الفقرة 4.3)قم بتفعیل حامل زیت التشحیم  .  5

ثانیة. نظًرا لشكل  ) أو تفریغھا في كل مرة یتم تغییر حامل زیت التشحیم للمرة ال28301210ینبغي تغییر حاویة تجمیع الدھون (الجزء رقم   
 الخّزان تبقى كمیة من الزیوت بداخلھ. 

 قم بفك حاویة تجمیع الدھون من اللولب. .  1

أخرج الدھون من وعاء حاویة تجمیع الدھون. لھذا الغرض، ادفع المكبس الموجود بالداخل بقضیب. یمكن أن یبلغ القطر األقصى للقضیب   .  2
 مم. قم بتجمیع الدھون التي تم إخراجھا وتخلص منھا بطریقة احترافیة.  10

 افحص حاویة التجمیع. إذا تعّرض خّزان تجمیع الدھون للتّلف، فاستبدلھ بخّزان جدید.  . 3

 المحرك.  قم بتثبیت حاویة التجمیع مرة أخرى في فتحة التصریف الموجودة على مھایئ  . 4
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الزیت  تغییر  5.2.8  

الفقرة   في  الموجودة  األشكال  ولولب    "التركیب  ووضعیة  التصامیم" 7.1في  الزیت  ولولب مستوى  الزیت  لولب تصریف  یتم عرض وضعیات 
 حسب نمط التركیب.  -إذا تواجدوا-ضبط النزف 

 

  تحذیر  
 خطر االحتراق

 قد یكون الزیت ساخنًا جًدا. استخدم معدات الوقایة. 
 

 طریقة العمل: 

 وعاء تجمیع تحت لولب تصریف الزیت أو صمام تصریف الزیت. ضع  .  1

مستوى   . 2 استخدام خزان  عند  العمق  ومقیاس  اإلحكام  سدادة  بفك  قم  بالكامل.  الزیت  ولولب تصریف  ُوجد)  (إن  الزیت  مستوى  لولب  بفك  قم 
 الزیت. 

 .دع الزیت بأكملھ یخرج من صندوق التروس . 3

افحص حلقات اإلحكام الخاصة بلولب تصریف الزیت ولولب مستوى الزیت. إذا تعرضت إحدى حلقات اإلحكام للتلف، فغیّر اللولب المناسب.   . 4
 . Loxeal 54-03أو  Loctite 242یمكنك أیًضا تنظیف اللولب وتبلیلھ قبل االستخدام بمادة الصقة، مثل  

 .("اللولب شد عزم" انظر الفقرة 7.3)قم بتثبیت لولب تصریف الزیت في الفتحة وقم بشده بعزم الدوران المناسب  . 5
واصل صب زیت جدید من نفس النوع عبر ثقب خزان الزیت بواسطة جھاز ملء مالئم حتى یخرج الزیت من ثقب خزان الزیت. باإلمكان  .6

د استخدام خزان الزیت، ینبغي صّب الزیت عبر الفتحة العلیا (لولب  ملء الزیت عبر ثقب التھویة أو سداد لولبي یمر عبر خزان الزیت. عن
¼G1  الزیت مستوى  مراقبة" 5.2.3) حتى یتم ضبط مستوى الزیت كما ھو مبین في فقرة". 

 دقیقة على األقل.  30دقیقة على األقل عند استخدام خزان مستوى الزیت بعد   15افحص مستوى الزیت بعد  .7
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  معلومة 
الزیت   التروس دون لولب تصریف  الزیت. تبقى صناد   ("التركیب  ووضعیة  التصامیم" انظر الفقرة 7.1)بالنسبة لصندوق  لتغییر  یق  فال داعي 

 التروس مشحمة طوال مدة التشغیل االفتراضیة. 

 ال تتوفر تروس عدل العادیة على لولب مستوى الزیت. یتم ھنا تعبئة الزیت الجدید عن طریق فتحة التھویة للولب. 
 

Pos: 386 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_08_Entlüf tungsschraube r einigen ggf.  wechselnz  @ 56\m od_1605105766817_1864430.docx  @ 2689062 @ 3 @ 1  

 

وفحصھ  النزف ضبط لولب   تنظیف 5.2.9  

 قم بفك لولب ضبط النزف.  .1

 نظف لولب ضبط النزف جیًدا، وذلك بالھواء المضغوط مثالً.  .  2

 اإلحكام، فاستخدم لولب جدید لضبط النزف.  افحص لولب ضبط النزف وحلقة اإلحكام. إذا تلفت حلقة . 3

 قم بشد لولب ضبط النزف مرة أخرى.  . 4
Pos: 399 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_09_W ellendichtring tauschen - nur Ü berschrift  [B1050, B2050] @ 39\mod_1571908320214_1864430.docx @ 2568024 @ 3 @ 1 
 

المحوریة  التسرب مانعات  تغییر 5.2.10  
Pos: 400 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_09_W ellendichtring tauschenz  @ 76\m od_1624568803180_1864430.docx @ 2798465 @  @ 1  

ینبغي إذن في ھذه  عند بلوغ عمر الكشط تتزاید طبقة الزیت في منطقة حافة مانعة التسرب ویتكون بالتدریج تسرب یمكن قیاسھ مع تقاطر الزیت. 
ي  ینبغي ملء المسافة بین مانعات التسرب على عمود الدوران وحافة الحمایة عند التركیب بحوال  الحالة تغییر مانع التسرب على عمود الدوران.

التشحیم:   50 الزیت  نوع  باستخدام  (ننصح  الزیت  التركیب    .(PETAMO GHY 133N% من  بعد  المحوري  التسرب  مانع  یدور  أن  احذر 
 على أثر الدوران القدیم مجددا. 

Pos: 402 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265522 @  @ 1  
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Pos: 403 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_10_N achfettung von Lag ernz  @ 56\mod_1605111249160_1864430.docx @ 2689177 @ 3 @ 1  

التروس صندوق  في الحامالت تشحیم   إعادة  5.2.11  

 
Pos: 404 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Lager im Getriebe 01z  @ 56\mod_1605116310513_1864430.docx @ 2689328 @  @ 1 
 

 

  تنبیھ 
 تلف صندوق التروس بسبب التشحیم غیر الكافي 

 إذا كان التشحیم غیر كاٍف، فھناك خطر سقوط المحمل. 

 التزم بالضرورة بالفترات الموصى بھا.  •

 فقط. Getriebebau NORDاستخدم مواد التشحیم المعتمدة من قبل شركة  •

حیم غیر الكافي بسبب  ال تقم بخلط شحوم تزییت مختلفة.  إذا قمت بخلط شحوم تزییت مختلفة، فقد یتعرص صندوق التروس للتلف نظرا للتش •
 عدم توافق شحوم التزییت. 

 تجنب تلوث شحوم التزییت بالمواد الغریبة وتنصیل شحوم التزییت بالزیت.  •

 

Pos: 406 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Lager im Getriebe 03z  @ 56\mod_1605116328395_1864430.docx @ 2689404 @  @ 1  

 لتغییر دھن المحامل الدحروجي.   NORDیرجى االتصال بمركز الصیانة الخاص بشركة 

 .("الدحروجي المحامل زیوت" انظر الفقرة 7.2.1) Petamo GHY 133N - Klüber Lubricationننصح بنوع الزیت التالي:  
Pos: 421 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_01 [B1050, B2050] @ 31\m od_1553073833641_1864430.docx  @ 2515178 @ 3 @ 1 
 

   العام اإلصالح 5.2.12
Pos: 422 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_02 [B1000, B1050] @ 36\m od_1560861879248_1864430.docx  @ 2543663 @  @ 1 
 

مراعاة مع  مؤھل،  فني  موظف  قبل  ومن  المالئمة،  بالتجھیزات  مزودة  متخصصة  ورشة  في  العام  اإلصالح  إجراء  والقوانین    ینبغي  األحكام 
 . NORDالمحلیة. ننصح بإجراء اإلصالح العام في مركز خدمات 

Pos: 425 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_03z @ 57\mod_1605201612306_1864430.docx @ 2689801 @  @ 1 
 

 یتم تفكیك صندوق التروس بالكامل أثناء اإلصالح العام. یتم تنفیذ األعمال التالیة: 

 

 تنظیف جمیع أجزاء صندوق التروس.  •

 ینبغي فحص وجود أعطال في جمیع أجزاء صندوق التروس.  •

 یتم تغییر األجزاء التالفة.  •

 یتم تغییر جمیع المحامل المتدحرجة.  •

 حكام، ومانعات التسرب على عمود الدوران، وحلقات نیلوس. ینبغي تغییر جمیع حلقات اإل  •

 بشكل اختیاري: یتم تجدید الحاجز الالرجوعي. •

 بشكل اختیاري: یتم تغییر إالستومر القابض.  •
Pos: 427 /Anleitungen/Getri ebe/6. Entsorgung/Entsorgung @ 76\mod_1624624232863_1864430.docx @ 2799124 @ 1 @ 1 
 



النفایات  من التخلص 6   

B 1000 ar-2822  53 

النفایات  من لصالتخ 6  

 ینبغي احترام القوانین المحلیة الحالیة. ینبغي على وجھ الخصوص جمع زیوت التشحیم والتخلص منھا. 

 المعدات  أجزاء صندوق تروس 

 الفوالذ  التروس، واألعمدة، المحامل الدحروجیة، اللسینات الطولیة، حلقات االحتجاز،...

 حدید زھر رمادي  علبة صندوق تروس، وأجزاء العلبة،... 

 األلومنیوم  علبة صندوق التروس من المعدن الخفیف، أجزاء العلبة من المعدن الخفیف،... 

 البرونز  تروس حلزونیة، والجلبات،...  

 الفوالذ إالستومر مع   مانعات التسرب المحوریة، واألغطیة النھائیة، والمكونات المطاطیة،... 

 بالستیك مع الفوالذ  أجزاء القابض 
 مواد مانعة للتسرب خالیة من األسبستوس حواشي اإلحكام المسطحة 

 زیت معدني مضاف  زیت صندوق تروس 
 زیت التشحیم على أساس بولي غلیكول. (CLP PGزیت صندوق تروس اصطناعي (ملصق:  

 زیت التشحیم المصنوع من بولي ألفولفین ) CLP HCزیت صندوق تروس اصطناعي (ملصق: 

 النحاس، واإلیبوكسید، والنحاس األصفر ملف التبرید، ومادة حشو ملف التبرید، والمسمار الملولب 

 : المواد 11جدول 
Pos: 429 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/7. Anhang @ 3\mod_1368691985561000000_1864430.docx  @ 188164 @ 1 @ 1 
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 ملحق  7
Pos: 430 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Ei nbaulage [_Titel] @ 57\m od_1605278904792_1864430.docx @ 2690054 @ 2 @ 1 
 

التركیب  ووضعیة التصامیم 7.1  
Pos: 431 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_lebensdauergeschmier t [B1000]z @ 57\m od_1605283015149_1864430.docx @ 2690132 @  @ 1 
 

 

  معلومة 
التروس   صندوق  وSK 320أنواع   ،SK 172 و  ،SK 272و  ،SK 372    وكذلكSK 273 و  ،SK 373  التروس صندوق  وأنواع   ،

SK 01282 NBو  ،SK 0282 NB و  ،SK 1382 NB  وأنواع  ،UNIVERSAL / MINIBLOC    التشغیل مدة  طوال  مشحمة 
 االفتراضیة. ال تتوفر صنادیق التروس ھذه على لوالب صیانة الزیت. 

 
Pos: 433 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_01-Zeichenerkl ärung [B1000, B2000]z  @ 57\m od_1605283318175_1864430.docx @ 2690208 @ 3 @ 1 
 

الرموز شرح 7.1.1  

 
 التھویة  

 
 مستوى الزیت  

 
 تصریف الزیت  

 
Pos: 438 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265522 @  @ 1 
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Pos: 439 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_UNIVER SAL/M INIBLOC Schneckeng etriebe [B1000]z @ 57\m od_1605284611718_1864430.docx  @ 2690246 @ 3 @ 1 
 

 UNIVERSAL/MINIBLOC الحلزوني التروس صندوق  7.1.2

مع جمیع وضعیات التركیب، وھي معبأة بزیت یتوافق   NORDمن شركة  UNIVERSAL/MINIBLOCتالءم صنادیق التروس الحلزونیة ت
 مع جمیع أنماط التركیب. 

لألنواع   التركیب    SMIو   SIیمكن  نمط  تھویة في  بنظام  المزودة  التروس  تثبت صنادیق  أن  النزف. ویمكن  بلولب ضبط  مثالي  تزود بشكل  أن 
 ور.المذك

أنواع   و SIتتوفر   ،SMIو  ، S و  ،SM و  ،SU  وأنواع طبقتین  من  حلزونیة  تروس  أنواع  باعتبارھا   ،SIو  ،SMI    حلزونیة تروس  باعتبارھا 
 مزودة بوحدة محرك مباشرة، على زیت یتالءم مع جمیع أنماط التركیب، وینبغي تثبیتھا في نمط التركیب المذكور. 

 
 

  
 
Pos: 440 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265522 @  @ 1 
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Pos: 441 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_Flachg etriebe OT  M4 [B1000]z  @ 57\m od_1605297999086_1864430.docx @ 2690323 @ 3 @ 1  

الزیت  مستوى خزان  مع المسطح التروس صندوق  7.1.3  

التركیب  ا نمط  على  یسري  التالي  التروس    M4لشكل  صندوق   ، SK 9282، SK 9382، SK 10282، SK 10382ألنواع 
SK 10382.1 ، SK 11282 ، SK 11382، SK 11382.1  و ،SK 12382  .المزودة بخزان مستوى الزیت 

 

 

 : صندوق التروس المسطح مع خزان مستوى الزیت 29الشكل 
Pos: 446 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265522 @  @ 1 
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Pos: 447 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_01-Ü bersicht [B1000, B2000]z @ 57\mod_1605297657948_1864430.docx @ 2690285 @ 3 @ 1 
 

التركیب  وضعیات عن لمحة 7.1.4  
Pos: 448 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform und W artung _Teil 2 [Abb_B1000]_1 @ 6\mod_1430735162931_0.docx @ 214953 @  @ 1 
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Pos: 461 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schmiers toffe - Titelz @ 58\m od_1605681315342_1864430.docx @ 2692524 @ 2 @ 1  

التشحیم  یوتز 7.2  

 
Pos: 462 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schmiers toffe Ei nleitung [B1000]z @ 58\m od_1605695457979_1864430.docx  @ 2692728 @  @ 1 
 

أنواع   باستثناء  التشحیم،  بزیت  ومعبأة  المطلوبة  التركیب  وضعیة  في  للتشغیل  جاھزة  تروس  صنادیق  وSK 11382.1تسلم   ،SK 12382  ،
 . یتطابق الملء األول بالزیت مع زیت التشحیم في خانة درجات حرارة المحیط (التثبیت العادي) في جدول زیت التشحیم. SK 9096.1و

Pos: 463 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Wälzlag erfette Titelz @ 58\mod_1605695236115_1864430.docx @ 2692608 @ 3 @ 1 
 

الدحروجي  المحامل  زیوت 7.2.1  

 
Pos: 464 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Wälzlag erefette Tabelle [B1000, B2000]z @ 58\mod_1605695286156_1864430.docx @ 2692648 @  @ 1 
 

یحتوي ھذا الجدول على زیوت المحامل الدحروجي من نفس النوع لمصنعین مختلفین. یمكن تغییر المصنع بالنسبة لكل نوع من زیت التشحیم.  
. فیما عدا ذلك، ال یمكن تقدیم أي ضمان عند تغییر نوع زیت الشحیم أو نطاق درجة حرارة المحیط  Getriebebau NORDاتصل بشركة  

 بخصوص وظیفة صندوق التروس. 

 

 درجة حرارة المحیط  نوع زیت التشحیم 

 
  

 
 

 زیت تشحیم 
 على أساس زیت معدني

 درجة مئویة  60…   30-
Tribol GR 100-2 

PD 

Renolit  
GP 2 

- Mobilux EP 2 
Gadus S2  

V100 2 Renolit 
LZR 2 H 

 - - - Optitemp LG 2 Renolit WTF 2 درجة مئویة  40…   50-

 زیت اصطناعي

 Tribol GR درجة مئویة  80…   25-
4747/220-2 HAT 

Renolit  
HLT 2 

PETAMO  
GHY 133 N Mobiltemp  

SHC 32  
Renolit  
LST 2 

Klüberplex  
BEM 41-132 

 زیت متحلل حیویا
 - درجة مئویة  40…   25-

Plantogel 
2 S 

Klüberbio  
M 72-82 

Mobil SHC 
Grease 

102 EAL 

Naturelle Grease 
EP2 

 : زیوت المحامل الدحروجي 12جدول 
Pos: 466 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265522 @  @ 1 
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Pos: 467 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Titelz @ 58\m od_1605696108555_1864430.docx @ 2692771 @ 3 @ 1 
 

تروس   صندوق زیوت 7.2.2  
Pos: 469 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Ei nlei tung @ 81\m od_1633002871223_1864430.docx  @ 2832404 @  @ 1 
 

ر  یعرض ھذا الجدول زیوت مماثلة للمحامل الدحروجي لمصنعین مختلفین. یمكن تغییر مصنع الزیت بالنسبة للّزوجة ونوع زیت التشحیم. ال تُغیّ 
 . Getriebebau NORDت التشحیم أو اللزوجة، إالّ بعد استشارة  شركة نوع مادة زی

ال یسمح بخلط أنواع مختلفة من الزیوت. عند تغییر زیت صندوق التروس، یُسمح بخلط زیوت مختلفة من نوع واحد وبنفس درجة اللزوجة بنسبة  
 %) كحد أقصى. 5( 1/20

صندوق التروس جیًدا بالنوع الجدید من الزیت. لذلك، یُنصح باستخدام المنتج الجدید في    عند تغییر زیوت من أنواع مختلفة، فینبغي أوالً شطف 
معدني   زیت  تغییر  على  خاصة  ذلك  وینطبق  للشطف.  منخفضة  صناعي    CLPلزوجة  زیت  صناعي    CLP HCأو  زیت    CLP PGإلى 

 والعكس صحیح. 

Pos: 470 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Tabelle [B1000]z  @ 58\m od_1605698018854_1864430.docx @ 2692931 @  @ 1 
 

 

نوع زیت  
 التشحیم

معلومات بطاقة 
 الصنف 

حرارة    درجة 
حسب   المحیط 

 DINمعاییر(
( ISO 

 
  

 
  

ني 
معد

 ال
یت

الز
 

CLP 680 
ISO VG 680 

درجة   0...40
 مئویة 

Alpha EP 680 
Alpha SP 680 

Optigear BM 680 
Optigear 1100/680 

Renolin CLP 680 
Renolin CLP 680 

Plus 

Klüberoil  
GEM 1-680 N 

Mobilgear  
600 XP 680 

Omala 
S2 G 680 

Carter EP 680 
Carter XEP 680 

CLP 220 
ISO VG 220 

درجة   40…-10
 مئویة 

Alpha EP 220 
Alpha SP 220 

Optigear BM 220 
Optigear 1100/220 

 

Renolin CLP 220 
Renolin CLP 220 

Plus 
Renolin Gear 220 

VCI 

Klüberoil  
GEM 1-220 N 

Mobilgear  
600 XP 220 

Omala 
S2 G 220 

Carter EP 220 
Carter XEP 220 

CLP 100 
ISO VG 100 

درجة    25… 15
 مئویة 

Alpha EP 100 
Alpha SP 100 

Optigear BM 100 
Optigear 1100/100 

Renolin CLP 100 
Renolin CLP 100 

Plus 

Klüberoil  
GEM 1-100 N 

Mobilgea 
600 XP 100 

Omala 
S2 G 100 

Carter EP 100 

عي
طنا

ص
ت ا

زی
 

ل) 
كو

یو
جل

(ال
 

CLP PG 680 
ISO VG 680 

.درجة  20-...40 
 مئویة 

Alphasyn GS 680 
Optigear Synthetic 

800/680 

Renolin 
PG 680 

Klübersynth  
GH 6-680 

Mobil  
Glygoyle 680 

Omala 
S4 WE 680 

Carter SY 680 
Carter SG 680 

CLP PG 220 
ISO VG 220 

درجة   25-… 80
 مئویة 

Alphasyn GS 220 
Alphasyn PG 220 
Optigear Synthetic 

800/220 

Renolin 
PG 220 

Klübersynth  
GH 6-220 

Mobil  
Glygoyle 220 

Omala 
S4 WE 220 

- 

عي
طنا

ص
ت ا

زی
ن)  

بو
كر

رو
ھید

(ال
 

CLP HC 460 
ISO VG 460 

درجة   30-… 80
 مئویة 

Alphasyn EP 460 
 

Optigear Synthetic 
PD 460 

Renolin Unisyn 
CLP 460 

Klübersynth  
GEM 4-460 N 

Mobil  
SHC 634 

Omala 
S4 GX 460 

Carter SH 460 

CLP HC 220 
ISO VG 220 

درجة   40-… 80
 مئویة 

Alphasyn EP 220 
Optigear Synthetic 

PD 220 
Optigear Synthetic 

X 220 

Renolin Unisyn 
CLP 220 

Renolin Unisyn 
Gear 220 VCI 

Klübersynth  
GEM 4-220 N 

Mobil  
SHC 630 

Omala 
S4 GX 220 

Carter SH 220 

ویا
حی

ل 
حل

 مت
یت

ز
 

CLP E 680 
ISO VG 680 

درجة  40°… 5- 
 مئویة 

- Plantogear 680 S - - - 
- 

CLP E 220 
ISO VG 220 

درجة  40°… 5- 
 مئویة 

Performance Bio 
GE 220 ESS Plantogear 220 S Klübersynth  

GEM 2-220 - 

Naturelle 
Gear  
Fluid 

EP 220 

- 



التركیب  دلیل مع كتیب – التروس صندوق    

72  B 1000 ar-2822 

 

نوع زیت  
 التشحیم

معلومات بطاقة 
 الصنف 

حرارة    درجة 
حسب   المحیط 

 DINمعاییر(
( ISO 

 
  

 
  

ئیة
غذا

 ال
واد

الم
سب 

منا
ت 

زی
 

CLP PG H1 
680 

ISO VG 680 
درجة  5-… 40

 مئویة 

Optileb GT 
1800/680 

 

 
 Cassida Fluid 

WG 680 

Klübersynth  
UH1 6-680 

Mobil  
Glygoyle 680  

- 

CLP PG H1 
220 

ISO VG 220 
درجة   25-… 40

 مئویة 

Optileb GT 
1800/200 

 
Cassida Fluid WG 

220 

Klübersynth  
UH1 6-220 

Mobil  
Glygoyle 220  

Nevastane SY 
220 

CLP HC H1 
680 

ISO VG 680 
درجة  5-… 40

 مئویة 
Optileb GT 680 

Cassida Fluid GL 
680 

Klüberoil  
4 UH1-680 N -  

- 

CLP HC H1 
220 

ISO VG 220 
درجة   25-… 40

 مئویة 
Optileb GT 220 

Cassida Fluid GL 
220 

Klüberoil  
4 UH1-220 N 

Mobil  
SHC Cibus 

220 
 

Nevastane 
XSH 220 

س 
رو

الت
ق 

دو
صن

ص ب
خا

ل 
سائ

ت 
زی

 

ني
معد

ت 
زی

س 
سا

ى أ
عل

 

GP 00 K-30 

-25   …60  
 درجة مئویة 

Tribol GR 100-00 
PD 

Tribol GR 
3020/1000-00 PD 
Spheerol EPL 00 

Renolit Duraplex 
EP 00 

MICROLUBE 
GB 00 

Mobil 
Chassis 

Grease LBZ 

Alvania 
EP(LF)2 Multis EP 00   

س 
سا

ى أ
عل

 
ت 

زی
PG 

 GP PG 00 
K-30  Renolit 

LST 00 
Klübersynth  
GE 46-1200 

Mobil 
Glygoyle 

Grease 00 
- Marson SY 00 

 : زیوت صندوق تروس 13جدول 
Pos: 472 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Erl äuter ung [B1000] @ 76\mod_1624569928900_1864430.docx @ 2798502 @  @ 1  

عبارة عن    G1000تمت اإلشارة إلى كمیة زیت التشحیم المطلوبة ونوع زیت التشحیم في لوحة المعلومات. كمیات الملء المدلى بھا في كتالوج  
الزیت باعتباره مؤشر كم ثقب لولب مستوى  إلى  الملء  أثناء  الدقیق. من الضروري االنتباه  النقل  القیم المضبوطة بحسب  یة  قیم مرجعیة. تتغیر 

 زیت الدقیقة. ال

الزیت    التشغیل، ألن قنوات  الساعات األولى من  للزیت في  التشحیم وخاصة بعد أول ملء  الزیت قلیال بعد تغییر زیت  یمكن أن یتغیر مستوى 
 والتجویفات تمتلئ فقط أثناء التشغیل ببطء. ویبقى مستوى الزیت دائما في مستوى التفاوت المسموح بھ. 

وًدا بزجاجة بیان الزیت، فنحن ننصح بإصالح مستوى الزیت بعد حوالي ساعتین من التشغیل بحیث یصبح مستوى  إذا كان صندوق التروس مز 
 الزیت مرئیا من زجاج الرؤیة عندما یكون صندوق التروس متوقفًا وبارًدا. بعد ذلك فقط یمكن فحص مستوى الزیت بواسطة زجاج بیان الزیت. 

 في الحالة العادیة بدون زیت.  SK11382،SK 12382 ،SK 9096.1 ،SK 11382.1تسلم أنواع صندوق التروس   
Pos: 480 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 189745 @  @ 1 
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Pos: 481 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schrauben-Anziehdrehmom entez @ 59\m od_1606484633288_1864430.docx  @ 2700084 @ 2 @ 1 
 

اللولب  شد عزم 7.3  

 

 عزوم دوران اللولب [ن.م] 

 القیاس 
 التوصیالت بالمسمار الملولب في درجات التثبیت 

لولب أغطیة   صامولة القابض  السدادة اللولبیة 
 V2A-70 12.9 10.9 8.8 الحمایة 

V4A-70 

M4 3.2 5 6 2.8 - - - 
M5 6.4 9 11 5.8 - 2 - 
M6 11 16 19 10 - - 6.4 
M8 27 39 46 24 11 10 11 

M10 53 78 91 48 11 17 27 
M12 92 135 155 83 27 40 53 
M16 230 335 390 207 35 - 92 
M20 460 660 770 414 - - 230 
M24 790 1150 1300 711 80 - 460 
M30 1600 2250 2650 1400 170 - - 
M36 2780 3910 4710 2500 - - 1600 
M42 4470 6290 7540 4025 - - - 
M48 6140 8640 16610 5525 - - - 
M56 9840 13850 24130 8860 - - - 

½G - - - - 75 - - 
¾G - - - - 110 - - 

G1 - - - - 190 - - 
¼G1 - - - - 240 - - 
½G1 - - - - 300 - - 

 : عزم شد اللولب 14جدول 
Pos: 482 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schrauben-Anziehdrehmom ente_M ontag e von Schlauchverschr aubung en @ 37\m od_1560935911886_1864430.docx @ 2544444 @ 5 @ 1 
 

الخراطیم  تثبیت وصالت تركیب  

الوصل، وحلقة القطع، وسن وصلة الصامولة بالزیت. قم بتدویر صامولة الوصل بواسطة مفتاح الربط إلى النقطة التي  ادھن سن لولب صامولة  
درجة، وفي ھذه الحالة    90درجة، دون تجاوز    60إلى    30یصبح فیھا من الصعب تدویر صامولة الوصل. قم بتدویر صامولة الوصل بحوالي  

 أزل الزیوت الزائدة عن الوصلة.   ینبغي تثبیت الوصالت بواسطة مفتاح.

Pos: 484 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2265522 @  @ 1 
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Pos: 485 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Betriebss tör ungen_01 @ 31\mod_1553081366771_1864430.docx @ 2515886 @ 2 @ 1  

   التشغیل  اضطرابات 7.4
Pos: 488 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Betriebss tör ungen_02 [B1000, B1050] @ 37\m od_1560937554866_1864430.docx @ 2544592 @  @ 1 
 

 

  تنبیھ 
 أعطال صندوق التروس 

 ینبغي وقف تشغیل المحرك في الحال عند حدوث اضطرابات في صندوق التروس.  •

 

Pos: 489 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Betriebss tör ungen_04 [B1000, B2000] @ 58\m od_1606121941913_1864430.docx @ 2694804 @  @ 1 
 

 

 اضطرابات في صندوق التروس 

 تجنب األسباب  األسباب الممكنة  اضطرابات 

 ضجیج غیر معتاد أثناء الدوران،
 اھتزازات 

 زیت قلیل أو  
 أضرار التخزین أو 

 أضرار في المسننات. 
 NORDینبغي استشارة مركز خدمة 

خروج الزیت من صندوق التروس أو  
 NORDینبغي استشارة مركز خدمة  عطل في مانع التسرب  المحرك

 خروج الزیت من نظام التھویة 
 )OAاستخدام خزان موازنة الزیت (خیار  مستوى الزیت خاطئ 

 تغییر الزیت  زیت خاطئ ومتسخ 
 NORDینبغي استشارة مركز خدمة  ظروف التشغیل غیر مناسبة 

نسب التركیب غیر مالئمة أو أعطال في  صندوق التروس أصبح ساخنا 
 NORDینبغي استشارة مركز خدمة   صندوق التروس 

 ضرب عند التشغیل،
 اھتزازات 

 تجدید ترس اإلالستومر المسنن  قابض المحرك معطل 

شّد لوالب التثبیت في المحرك وصندوق   تثبیت صندوق التروس غیر محكم 
 التروس من جدید 

 تجدید الجزء المطاطي  الجزء المطاطي معطل 

 عمود اإلدارة ال یدور رغم أن المحرك یدور
 كسر في صندوق التروس 

 قابض المحرك معطل  NORDینبغي استشارة مركز خدمة 
 القرص القابض ینزلق 

 : لمحة عن اضطرابات التشغیل15جدول 
 
Pos: 491 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 189745 @  @ 1 
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Pos: 492 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Leckage und Dichtheit @ 4\m od_1393493307129000000_1864430.docx @ 189208 @ 2 @ 1 
 

واإلحكام  التسرب 7.5  

یة،  ینبغي ملء صندوق التروس بالزیت أو الدھن من أجل تشحیم األجزاء المتحركة. تمنع الحشوات العازلة تسرب زیت التشحیم. من الناحیة التقن
ید.  مفال یمكن منع التسرب بطریقة نھائیة، ألن تكّون طبقة ترطیب مثال في حلقات اإلحكام القطریة لألعمدة لضمان منع التسرب لمدة طویلة أمر  

إحكام   التیھیة، مثل نظام  التسرب  لمانعات  بالنسبة  التشغیل.  ناجم عن  التھویة یمكن مالحظة رطوبة زیتیة بسبب تسرب ضباب زیتي  في أماكن 
 تاكونیت، یتسرب الدھن المستعمل من ثغرة حلقة اإلحكام. ال یعتبر ھذا التسرب الظاھر خطأ. 

التسرب عن طریق الوسیط الذي ینبغي إحكامھ، والذي یتجاوز نسبة الرطوبة في حافة  یتحدد    DIN 3761طبقا لشروط الفحص حسب معاییر  
تعد  منع التسرب الناتجة عن التشغیل عند الفحوصات التي تم إجراؤھا في مدة فحص محددة والتي تؤدي إلى تقطر الوسیلة التي ینبغي إحكامھا. و 

 الكمیة المعقولة المحصل علیھا بعد ذلك تسربا. 

 

 واستخدامھا وفقا لمقتضیات الحال  DIN 3761لتسرب وفقا لمعاییر تعریف ا 

 مكان التسرب   

مانعات التسرب على   شرح  المصطلح 
 عمود الدوران 

في الُمَھایئ المطابق  
لمعاییر اللجنة  

 الكھروتقنیة الدولیة 
 التھویة  وصلة العلبة 

 لیس ھناك عطل  لیس ھناك عطل  لیس ھناك عطل  لیس ھناك عطل  ال توجد رطوبة  محكم

 رطب 
طبقة الرطوبة محدودة  
 لیس ھناك عطل  لیس ھناك عطل  لیس ھناك عطل  لیس ھناك عطل  مكانیا (مساحة صغیرة) 

طبقة الرطوبة تتعدى   مبلل 
 لیس ھناك عطل  إصالح محتمل  لیس ھناك عطل  لیس ھناك عطل  العنصر المكون

ینصح بإجراء   مجرى ملحوظ، متقطر  تسرب یمكن قیاسھ 
 إصالح 

ینصح بإجراء  
 إصالح 

ینصح بإجراء  
 ینصح بإجراء إصالح  إصالح 

 تسرب مؤقت 
اضطراب لمدة قصیرة في  

نظام اإلحكام أو تسرب  
 الزیت بسبب النقل *) 

 لیس ھناك عطل  إصالح محتمل  لیس ھناك عطل  لیس ھناك عطل 

 تسرب ظاھري 
تسربات ظاھریة بسبب  

االتساخ و أنظمة اإلحكام  
 إلعادة التشحیم القابلة 

 لیس ھناك عطل  لیس ھناك عطل  لیس ھناك عطل  لیس ھناك عطل 

 DIN 3761: تعریف التسرب وفقا لمعاییر 16جدول 
 

لذلك ال ننصح في أي حال    .أثبتت  التجارب  إلى  حد  اآلن  أن حلقات اإلحكام القطریة لألعمدة الرطبة أو  المبللة  توقف فیما  بعد تسرباتھا بنفسھا  (*
 من األحوال بتغییرھا في ھذه المرحلة. یمكن أن یرجع سبب الرطوبة الحالیة مثال إلى وجود جزیئات صغیرة تحت حافة اإلحكام. 



التركیب  دلیل مع كتیب – التروس صندوق    

76  B 1000 ar-2822 

 

 
Pos: 501 /Anleitungen/Getri ebe/0. Prol og/Reparatur hinw eise [B 1000 - B 2050] @ 68\m od_1614176946393_1864430.docx  @ 2743634 @ 233 @ 1 
 

اإلصالح  تعلیمات 7.6  

یانات  استشارة مركز الخدمة التقني والمیكانیكي الخاص بنا، یرجى االحتفاظ بنوع صندوق التروس الدقیق أو برقم الطلبیة في المتناول. ھذه البل
 متوفرة في لوحة المعلومات 

 اإلصالح  7.6.1

نضمن لكم أجزاء تركیب محتملة مثل  ي حالة اإلصالح، قم بإزالة كّل األجزاء غیر األصلیة من صندوق التروس أو محرك صندوق التروس. ال ف
 مرمز المحور الحركي أو التھویة القسریة. 

 أرسل اآللة إلى العنوان التالي: 

 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
 قسم الخدمات 

Getriebebau-Nord-Straße 1 
22941 Bargteheide 

 
 

  معلومة 
 أشر حسب اإلمكانیة إلى سبب إرسال الجزء/الجھاز. یرجى اإلدالء باسم الموظف المختص في حالة االستفسارات. 

 فھذا األمر مھم من أجل التقلیل ما أمكن من وقت اإلصالح. 
 

اإلنترنت  شبكة  على معلومات 7.6.2  

 www.nord.comباإلضافة إلى ذلك، نضع رھن إشارتكم في موقعنا اإللكتروني الدالئل باللغات المتوفرة: 

 
Pos: 502 /Anleitungen/Getri ebe/1. Hi nw eise/Gewährleis tung @ 22\m od_1531824598381_1864430.docx  @ 2433331 @ 2 @ 1 
 

 الضمان  7.7

أیة مسؤولیة عن األضرار المادیة أو التي تصیب األشخاص والممتلكات نتیجة عدم احترام    NORD GmbH & Co. KG تحمل شركة  ا تل
األعمدة  على  التسرب  مانعات  مثل  عامة،  المتآكلة  األجزاء  تخضع  ال  المناسب.  غیر  االستخدام  أو  الخاطئ  االستخدام  نتیجة  أو  التشغیل  ،  دلیل 

 للضمان. 

Pos: 503 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 189745 @  @ 1 
 

http://www.nord.com/
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Pos: 504 /Anleitungen/Getri ebe/0. Prol og/Abkürzungen [B 1000-2050] @ 56\m od_1604564182940_1864430.docx  @ 2686993 @ 2 @ 1 
 

 اختصارات  7.8
2D   من محمي  تروس  الغبار،  صندوق  بسبب  انفجار 

 21المنطقة  
 EN  المعاییر األوروبیة 

2G   ،الغاز بسبب  انفجار  من  محمي  تروس  صندوق 
 1المنطقة  

 RF  قوة قاصة نصف قطریة 

3D   ،الغبار بسبب  انفجار  من  محمي  تروس  صندوق 
 22المنطقة  

 AF  قوة محوریة 

ATEX  محیط قابل لالنفجار  H1  المواد الغذائیة زیت التشحیم لصناعة 
B5  تثبیت الوصلة بواسطة ثقوب الولوج  IE1  محركات بفعالیة عادیة 

B14  تثبیت الوصلة بواسطة ثقوب اللولب  IE2  محركات بفعالیة عالیة 
CLP  الزیت المعدني  IEC  اللجنة الكھروتقنیة الدولیة 

CLP HC  زیت بولیالفولیفین االصطناعیة  NEMA  الوطنیة لمصنعي األجھزة الكھربائیة الجمعیة 
CLP PG  زیت بولي جلیكول االصطناعي  IP55  حمایة دولیة 

cSt  سنتي ستوك  ISO  المنظمة الدولیة للمعاییر 
CW  ً  pHقیمة  pH  عملیة دوریة، عملیة دوریة ُمتّجھة یمینا

CCW CounterClockwise ًعملیة دوریة ُمتّجھة یسارا ،  PSA  الحمایة الشخصیة معدات 
°dH   األلماني الماء  عسر  مقیاس  حسب  الماء   عسر 

1°dH = 0,1783 mmol/l 
 RL  توجیھات 

DIN  المعھد األلماني للتوحید القیاسي  VCI  مانع التآكل المتطایر 
E زیت إستر  VG  فئة اللزوجة 

EG  المجموعة األوروبیة  WN  وثیقة أصدرتھا شركةGetriebebau NORD 
 
=== Ende der Liste für Textm arke Inhalt ===  
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