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كلمة  ( خطر )  تعني عمل ممنوع  ينطوي على اتصال بأجسام خطرة أو موصلة بالكهرباء

تشكل خطرا على الحياة. 

كلمة  ( تنبيه )  تستخدم عندما يكون هناك  بعض التحذيرات من خالل العمليات

التشغيلية للجهاز و التنبيهات  العلمية لذلك.

كلمة  ( تحذير )  للتحذير من خطر ممكن أن يطرأ من خالل أعمال الصيانة أو التشغيل

قد يؤدي الى اصابة جسيمة أو خطورة حقيقية.

مالحظة :  إن تجاهل أي من التنبيهات السابقة بكافة أنواعها ، قد يؤدي الى أخطار جسيمة أو إصابات

خطرة قد تؤدي للوفاة.

مالحظة :  يجب قراءة كافة تعليمات السالمة المذكورة في هذا الكتيب قبل البدء بتركيب أو تشغيل

الجهاز ، حفاظا على سالمتك و سالمة الفريق العامل.

إن جهاز الري المحوري يتم تغذيته عبر تيار  كهربائي و الذي يمكن اعتباره خطرا حقيقيا

عند مالمسة أي أجسام موصلة للتيار. 

تعليمات السالمة   

كتيب التركيبات
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تعليمات السالمة   

أي شخص يقوم بأعمال التركيب و التشغيل و االختبار و الصيانة لجهاز الري المحوري يجب أن يكون Ÿ

على دراية و خبرة فنية تمكنه من اتمام العمل بكل سالمة  دون أخطار.

استعمل األدوات و المعدات المناسبة للعمل و التي تعمل على حمايتك و الفريق الذي يعمل معك. Ÿ

Ÿ تأكد من فصل التيار الكهربائي قبل العمل في تركيب او صيانة او تشغيل جهاز الري المحوري.

في بعض األحيان قد تحتاج الى استخدام مصدر الطاقة عند أعمال الصيانة و غيرها ، تأكد

بأن من يقوم بهذا العمل  هو فني مؤهل للقيام  بذلك. 

تأكد من ارتداء مالبس و معدات السالمة المهنية في الموقع و التي تحميك من خطر االرتطام بأجسام  Ÿ

ثقيلة او السقوط.

Ÿ تأكد من تجهيز موقع العمل  بكافة احتياطات السالمة المطلوبة.

تأكد من ازاحة كافة العقبات الكبيرة في موقع العمل قبل البدء في التركيبات. Ÿ

Ÿ عند استخدامك للسقاالت او الرافعات تأكد من اتخاذ كافة احتياطات السالمة  تفاديا لخطر الوقوع او 

االنزالق.

ال تحاول تشحييم الجهاز أثناء الدوران  ، او الحركة  Ÿ

أبعد يديك ، جسمك ، مالبسك عن كافة القطع التي تتحرك  Ÿ

مصدر الجهد الكهربائي  هو ٤٨٠ فولت، مما يشكل خطر التالمس لالجزاء الموصلة للتيار.  

إن انفجار  إطار الجهاز يشكل خطرا حقيقا على االنسان و ممكن أن يؤدي الى اصابة

جسيمة ، تأكد من سالمة االطارات  لديك. 

تعليمات السالمة   
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ال تقم بتشغيل الجهاز اال بعد التأكد من قراءة كتيب التعليمات أو بإشراف فريق التركيبات الخاص  Ÿ

بالشركة.

Ÿ ال تقم بتغيير أي مكون من مكونات الجهاز  أو مكونات اللوحة الكهربائية  دون الرجوع للشركة 

المصنعة.

اذا كان هناك اي  شك في  األمور التشغيلية للجهاز بادر باالتصال على الشركة   - فريق الصيانة و  Ÿ

التركيبات. 

  .( OFF ) ال تقم بأي عمل كهربائي ، او صيانة حتى تتأكد بأن الجهاز  في وضع اإلطفاء

مالحظة :  أن العالمة التجارية                        هي عالمة تجارية مسجلة  لجهاز الري المحوري و الذي تم

تصنيعه في  ( شركة عكل للتجارة و الصناعة ) في ( المملكة العربية السعودية ).  

ان جهاز الري المحوري جهاز خطير أثناء الحركة ، ابعد األطفال عن مسار حركة الجهاز

باستمرار عندما يكون الجهاز في وضع تشغيل.

انتبه التجاه الحركة في جهاز الري المحوري  ، إن اتجاه ( لألمام ) ( Forward  ) تعني اتجاه

دوران مع عقارب الساعة ، و إن اتجاه ( للخلف ) (  Reverse ) يعني اتجاه عكس عقارب

الساعة.

ال تقم بتشغيل الجهاز اال بعد التأكد من كافة التوصيالت الكهربائية  و نظام التأريض

للجهاز يعمل بكفاءة.

تعليمات السالمة   

كتيب التركيبات
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قبل البدء

Ÿ تأكد بأن مصدر الكهرباء الذي لديك هو ٤٨٠ فولت  ثالثي القطبية.

تأكد من أن مصدر الطاقة لديك مستقر  و ال يتعرض الى هبوط او ارتفاع مفاجئ ألن  ذلك يؤدي الى Ÿ

تلف الجهاز أو   توقفه عن العمل.

تأكد من جهوزية  األرض لتركيب الجهاز   و بدون عوائق  للحركة. Ÿ

تأكد من إطفاء مصدر الطاقة المغذي للوحة الكهربائية قبل البدء بالعمل. Ÿ

تأكد من سالمة كافة التمديدات الكهربائية المغذية لجهاز الري المحوري. Ÿ

تأكد من توافر امدادت المياه. Ÿ

قبل البدء   
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مكونات جهاز الري المحوري   

( Full Pipe )  1.  المواسير الرئيسية الطويلة

الشكل (1)  

الشكل (1)

الشكل (2)

أطوال األبراج 

و تربط المواسير مع بعضها البعض بواسطة الفلنجات كما

هو بالشكل (2) 

(Half  Pipe) 2.  المواسير الرئيسية القصيرة

6.7 MT

كتيب التركيبات
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( Pivot Base )  3.  القاعدة

الشكل (3) ،  و هي محور الجهاز ، و تتكون من مجموعة من الزوايا المعدنية التي تشكل هيكلها باالضافة

الى بعض الدعامات. 

الشكل (3)

مكونات جهاز الري المحوري   

القاعدة الخرسانية

كتيب التركيبات
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(4B) و (4A) و يتم تثبيت القاعدة بواسطة  أرضية خرسانية مسلحة وفقا لألبعاد التالية الموضحة بالشكل

مكونات القاعدة

(Upper Feed Pipe) 2.3.1: الكوع العلوي

يظهر في الشكل (5)

(4A)الشكل

مكونات جهاز الري المحوري   

(4B)الشكل

الشكل(5)

كتيب التركيبات
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(Pivot Legs) 2.3.2: أرجل القاعدة

موضحة بالشكل (6)

 (HDG) مم المجلفنة ( 80X80) و هي من الزوايا المعدنية مقاس

و يركب عليها من األسفل قواعد دائرية الشكل لضمان

ثبات القاعدة كم يظهر في الشكل (7)

مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل(6)

الشكل(7)

كتيب التركيبات
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(Pivot  Steps)  2.3.3: زوايا القاعدة

( البند 1 ، 2 ، 3 ، 4) الشكل 8 و تفاصيلها حسب الرسم المرفق

(Lower Feed Pipe) 2.3.4: الماسورة السفلية

و كما تظهر في الشكل (9)

الشكل (8)

الشكل (9)

مكونات جهاز الري المحوري   

Pivot Step Top

Pivot Step 2nd From Top

Pivot Step 2nd From Bottom

Pivot Step Bottom

كتيب التركيبات
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(Lower Elbow) 2.3.5: الكوع السفلي

يظهر في الشكل (10)، (البند 6 في الشكل 8).

(Pivot Joint) 2.3.6: وصلة المحور

(Tower Joint) الشكل (11) و يتم توصيلها مع

Side View Front View Top View

مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل (11)

الشكل (10)

JP658G2SDN

كتيب التركيبات
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(Control Panel) 2.3.7: اللوحة الكهربائية

و هي اللوحة التي تغذي الجهاز بكامله بالطاقة

الكهربائية كما يظهر بالشكل 12.

وهي القاعدة التي توجد في نهاية كل برج و يحملها اطارين مثبتين على كل جهة 

ويتم تثبيتها على قاعدة الجهاز بواسطة حامل تثبيت، يوضع على القاعدة.

Danger

Front View Side View

مكونات جهاز الري المحوري   

    (Tower Base) 2.4:  قاعدة البرج

الشكل (12)

الشكل (13)

1
2

3

4

5
6

كتيب التركيبات
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وتتكون من القطع التالية:

(Drive Tube) 2.4.1: جسم القاعدة

الشكل (14) (البند 1, الشكل 13) و يثبت في القاعدة عدد (2) جير بوكس عند النقطة (أ)  و عدد (1) جير موتور

عند النقطة (ب) في الشكل الموضح أدناه.

(Tower Leg) 2.4.2: أرجل البرج

الشكل (15) (البند 2، الشكل 13).

(Tie Tower) 2.4.3: الدعامات األفقية

الشكل (16) (البند 3، 4، 5، 6، الشكل 13)

Front View

Top View

Side View

مكونات جهاز الري المحوري   

Front View Side View

الشكل (15)

الشكل (16)  

الشكل (14)

3

4

5

6

كتيب التركيبات
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مكونات جهاز الري المحوري   

2

1

(Upper & Lower Clamp) 2.4.4: الذراع السفلي و العلوي

الشكل (17، 18) (البند 7، الشكل 16).

الشكل (19) البند (1 ، 2).

(Light Assembly Frame) 2.4.5: حامل االنارة

الشكل ٢٠، ٢١ (البند ١).

Front View

Top View

Side View

Front View

Side View

Front View

Top View

Side View

الشكل (18) الشكل (17)

الشكل (19)

الشكل (21) الشكل (20)

1 2

كتيب التركيبات
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مكونات جهاز الري المحوري   

(Tower Joint) 2.4.6: وصلة البرج

.(Pivot Joint) الشكل (22) و يتم تركيبها مع

و كما يظهر بالشكل (24) األجزاء و طريقة توصيلها.

(Truss Braces) 2.4.7: حزم الدعامات

و هي الدعامات التي تثبت المواسير العلوية بالقواعد و تحافظ على هيكل الجهاز بشكل قوي و ثابت عند

الحركة، الشكل (23).

الشكل (22)

الشكل (23)

الشكل (24)

Side View Front View Top View

33

Truss Braces

1

2

كتيب التركيبات
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(PLATE TRUSS ANGLE) 2.4.8: دعامة الزاوية

كما تظهر بالشكل (25) و هي لربط كل حبتين من Brace Truss مع بعضهما البعض.

(STABILIZER PIPE) 2.4.9: عمود التوازن

و هو يحافظ على توازن الجهاز و منعه من االنقالب و هما حبتان تثبتان بشكل متعاكس كما في الشكل (26)

من بداية البرج (جهة قاعدة البرج). 

و يثبت عمود التوازن مع المواسير بشريط معدني (Support Stay Angle) كما هو موضح

بالشكل (28) (26 البند 6) 

Top View

Front View

Side View

Side View

Top View

مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل (25)

الشكل (27)الشكل (26)

الشكل (28)

Side View

Top View

4

5 6

كتيب التركيبات
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و يثبت مع (TRUSS ROD) بقطعة معدنية (Tie Stay Angle) الشكل (29)  و ذلك لربطها مع بعضهما البعض.

(Truss Rod) 2.4.10: عمود الشد

و هو عمود معدني ذو نهايتين طرفيتين مسطجة يستعمل لشد المواسير المعدنية ببعضها البعض و يحتاج

البرج الواحد عدد (16) حبة  للجهتين، كما يطهر في الشكل (30) و (31).

حادي عاشر: القطع الكهربائية و الميكانيكية األخرى  و تضم: 

1.  الجير موتور (Gear Motor) عدد (1) الشكل (32) البند (2)، و يظهر بالشكل (38)

2.  الجير بوكس (Gear Box) عدد (2) الشكل (32) البند (3)، و يظهر بالشكل (39)

3.  التاور بوكس (Tower Box) عدد (1) / لكل برج الشكل (33) 

4.  المجمع الحلقي (Collector Ring) عدد (1) لكل جهاز الشكل (34)

5.  اللوحة الكهربائية (Master Control Panel) عدد (1) لكل جهاز الشكل (35)

6.  العمود الواصل (Drive Shaft) عدد (1) لكل برج الشكل (32) البند (5)

7.  الوصالت (Flex Coupling) عدد (2) لكل برج الشكل (32) البند (8) و (4)

8.  اإلطار (Tire) عدد (2) لكل برج الشكل (32) البند (6) 

9.  جنط االطار المعدني (Rim) عدد (2) لكل برج الشكل (36)

(Full) الشكل (37) البند (10) و يكون عددها (6) حبات لكل ماسورة (Goose neck) 10 . مربط ليات البالستيك

11 . ليات البالستيك (PVC Hose) الشكل (37) البند (11) حوالي 60 مترا لكل برج 

Top View

Side View Front View

Top View

Side View

مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل (29)

الشكل (30)

7

كتيب التركيبات
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مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل (32)

كتيب التركيبات
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مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل (33)

الشكل (35)

الشكل (37)

الشكل (39)

الشكل (34)

الشكل (36)

الشكل (38) 10 11

كتيب التركيبات
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(Electrical Cables) 2.4.12: الكابالت الكهربائية

المستخدمة و هي كالتالي   

(Rubber & Plastic Parts) 2.4.13: القطع البالستيكية و المطاطية

المستعملة و هي كاآلتي.    

مكونات جهاز الري المحوري   

الشكل (40)

الشكل (42) الشكل (41)

PLASTIC GASKET 8"

كتيب التركيبات
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مكونات جهاز الري المحوري   

(Spray Nozzles) 2.4.14: الرشاشات

ويتكون من األجزاء حسب ما هو موضح بالشكل (45)   

أما عن مقاساتها، فهي تصنف حسب كمية المياه المتدفقة منها حسب الشكل التالي الموضح رقم (46)

الشكل (44)الشكل (43)

الشكل (45)

الشكل (46)

كتيب التركيبات
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(Fasteners, Bolts, Washers, Nuts) 2.4.15: براغي الربط و الصواميل

و هذه قائمة بكافة البراغي و الصواميل الخاصة بتجميع الجهاز كامال بكمياتها و أماكن إستعمالها. 

 القسم األول: البراغي الخاصة بالقاعدة الرئيسية للمحور و ما يلزمها.    

مكونات جهاز الري المحوري   

كتيب التركيبات
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القسم الثاني  :  البراغي الخاصة باألبراج و ما يلزمها

الكميات  في الجدول التالي لكل برج.     

مكونات جهاز الري المحوري   

كتيب التركيبات
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القسم الثالث: البراغي و الصواميل المخصصة  لل (End Boom) الوصلة النهائية.        

في األشكال التالية يظهر كامل الجهاز و أجزاؤه التفصيلية.        

مكونات جهاز الري المحوري   

كتيب التركيبات
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