دليل منظم الضغط
الري الزراعي إحدى شركات HUNTER INDUSTRIES
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ضغط منخفض  -أداء ٍ

موقع senninger.com

ما هو منظم الضغط ؟
الوظيفة األساسية لمنظم الضغط هي الحفاظ على األداء المطلوب لنظام الري ،عن طريق
ً
ضغطا خارجً ا ثاب ًتا.
التحكم في الضغط الداخل المفرط والمتنوع ،ليجعله
يساعد االستخدام السليم لمنظمات الضغط على الحفاظ على الكفاءة الكلية لنظام الري ،وتضمن منظمات الضغط تحقيق أداء جيد للرشاش ،ويمكن أن
تساعد على خفض التكاليف وتوفير المياه.
تعرض الشركات المصنعة عدة طرازات من منظمات الضغط؛ لتلبي احتياجات الري المتنوعة :من نطاقات تدفق ،ومعدالت ضغط التشغيل ،والحد
األقصى للضغط الداخل ،ومقاسات وصلة الداخل والخارج ،وأنواع الوصالت  -سن حلزوني أمريكي  ،NPTسن حلزوني بريطاني  ،BSPTوأطراف
مسننة لتوصيل الخراطيم.

لماذا أحتاج الى منظم الضغط ؟
جميع أنظمة الري تتعرض إلى بعض التذبذب في الضغط ،ما يؤدي بالتالي
نطاق
تدفق غير مرغوبة .تضمن المنظمات عمل الرشاشات في
إلى انحرافات
ٍ
ٍ
معين من التدفقات والضغوط؛ إلنتاج نمط ومعدل التوزيع المستهدفين .دون
منظماتٍ ،يتغير نصف قطر المدى ،وتصبح معدالت التوزيع غير متسقة،
وتتأثر بشدة أرقام التوزيع الموحَّ د ،وقد يؤثر ذلك أيضًا على توزيع األسمدة
والكيماويات والعناصر الغذائية من خالل نظام الري.

توزيع المياه دون استخدام منظمات الضغط

توزيع المياه مع استخدام منظمات الضغط
ٌ
مرتبط بالجاذبية ،فنحتاج إلى مزيد من الضغط لدفع المياه
الضغط
ألعلى ،وعندما تندفع المياه ألسفل ،يزداد الضغط.
ينتج عن كل تغير في االرتفاع بمقدار  2.31قدمًا ( 0.7م) تغير في
الضغط بمقدار  1رطل/بوصة مربعة ( 0.07بار).
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ما الذي يسبب تذبذب
في الضغط؟

القاعدة الثابتة

من بين األسباب التغير في منسوب ارتفاع منطقة الري؛ وفقد الضغط ألسباب تتعلق بالمواسير

الحلقة الدائرية
الديناميكية

ووصالت التجميع؛ والتذبذب الناتج عن التبديل بين تشغيل وإيقاف ري بعض المناطق؛ وتغير
احتياجات النظام في المشروعات الكبرى ،التي ُتستخدم فيها آبار متعددة كمصادر للمياه؛

مبيت التجميع
الحاصل على براءة
اختراع

ثابت
حلقة دائرية
خانق
ساق
متوازن
انضغاط
انضغاط

وتشغيل الرشاشات الطرفية وأذرع الزوايا في األنظمة اآللية.

كأس
اإلحكام

كيف تعمل
منظمات الضغط؟
تنتقل المياه من خالل مدخل المنظم عبر قاعدة مثبتة إلى منطقة التدفق الحرجة ،بعد ذلك تدخل

الغشاء
الدوار

ريشةتدفق
مضادة لالهتزاز

مقطع داخلي لمنظم ضغط

المياه إلى أسطوانة مجوفة ،أو عمود خانق متصل بغشاء .تتسبب زيادة الضغط الداخل في غلق
المحبس ،في حين يتسبب انخفاض الضغط الداخل في فتحه .ويتحدد الضغط الخارج المنظم
بمقاومة انضغاط النابض.

موقع senninger.com
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ما هو منحنى األداء؟
يُص َّم ُم كل منظم من منظمات الضغط ليعمل عند حد أدنى وحد أقصى من الضغط الداخل ،ومدى محدد للتدفق ،ويوضح منحنى أداء المنظم كيفية أداء
منظم الضغط خالل نطاق من الضغوط والتدفقات الداخلة ،ويمثل المحور  Yالضغط الخارج ويمثل المحور  Xالضغط الداخل.

 60رطل /بوصة مربعة
( 4.41بار)
 50رطل /بوصة مربعة
( 3.45بار)

PSR-2

 50رطل /بوصة مربعة ( 3.45بار)

 40رطل /بوصة مربعة ( 2.76بار)

 40رطل /بوصة مربعة
( 2.76بار)

 35رطل /بوصة مربعة ( 2.41بار)

 30رطل /بوصة مربعة
( 2.07بار)

 30رطل /بوصة مربعة ( 2.07بار)
 25رطل /بوصة مربعة ( 1.72بار)

 20رطل /بوصة مربعة
( 1.38بار)

 20رطل /بوصة مربعة ( 1.38بار)
 15رطل /بوصة مربعة ( 1.03بار)

 10رطل /بوصة مربعة
( 0.69بار)

^ داخل
خارج >

 10رطل /بوصة مربعة ( 0.69بار)
 6رطل/بوصة مربعة ( 0.41بار)
 10أرطال/
بوصة مربعة
( 0.69بار)

 30رطالً/
 20رطالً/
بوصة مربعة بوصة مربعة
( 1.38بار) ( 2.07بار)

بح ٍد أقصى  130رطل /بوصة مربعة ( 8.96بار)

حد أقصى  120رطل /بوصة مربعة ( 8.27بار)
حد أقصى  115رطل /بوصة مربعة ( 7.93بار)

 0.5جالون/دقيقة
( 114لتر/ساعة)

حد أقصى  110رطل /بوصة مربعة ( 7.58بار)

حد أقصى  105رطل /بوصة مربعة ( 7.24بار)

 15جالون/دقيقة
( 3407لتر/ساعة)

حد أقصى  100رطل /بوصة مربعة ( 6.89بار)

حد أقصى  95رطل /بوصة مربعة( 6.55بار)
حد أقصى  90رطل /بوصة مربعة ( 6.20بار)

حد أقصى  80رطل /بوصة مربعة ( 5.51بار)

 40رطالً 50 /رطالً/
بوصة مربعة بوصة مربعة
( 2.76بار) ( 3.45بار)

 100رطل 110 /أرطال/
 90رطل/
 80رطل/
 70رطل/
 60رطالً/
بوصة مربعة بوصة مربعة بوصة مربعة بوصة مربعة بوصة مربعة بوصة مربعة
( 4.41بار) ( 4.83بار) ( 5.52بار) ( 6.21بار) ( 6.90بار) ( 7.58بار)

 120رطل/
بوصة مربعة
( 8.27بار)

 130رطل/
بوصة مربعة
( 8.96بار)

في الجدول أعاله ،يعرض الشريط األزرق -الخاص بالطراز  30رطل/بوصة مربعة ( 2.07بار) -األداء عند تدفقات مختلفة .عند أقل تدفق ( 0.5جالون/دقيقة أو  113لتر/ساعة)،
يحافظ المنظم على ضغط داخل فعلي أعلى قليالً من  30رطل/بوصة مربعة ( 2.07بار) .عند أعلى تدفق ( 15جالون/دقيقة أو  3407لتر/ساعة) ،يكون الضغط الداخل الفعلي أقل
قليالً من  30رطل/بوصة مربعة ( 2.07بار).
(روغرز ،شو ،براغادا ،عالم)2010 ،

كيف

يتم اختيار منظم الضغط؟

عند اختيار منظمات الضغط المناسبة لنظام الري،
يجب أخذ العديد من العوامل في االعتبار ،وتتضمن هذه العوامل نطاق التذبذب في الضغط الداخل،
والضغط الخارج المطلوب تحقيقه ،والتباين المسموح به.
والعومل األخرى التالية:
• الحد األقصى لمعدل التدفق المطلوب ،والتباين المتوقع
• أية قيود على المقاس وعلى شكل قطعة التوصيل للداخل/الخارج
• االحتياجات الخاصة بتطبيقات محددة ،مثل االحتياجات الخاصة بالمياه المُعالجة
أو تركيبات أعمال التعدين.
الحظ أنه في العديد من الحاالت ،فإن برامج تصميم أنظمة الري مثل Senninger SennPAQ
أو  WinSIPPس ُتم ِّك ُن َك من معرفة نوع منظم الضغط الذي تحتاجه تلقائيًا.
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 140رطل/
بوصة مربعة
( 9.65بار)

كيف

يؤثر الضغط على التدفق؟

ضغط تشغيل نظام الري يؤثر دائمًا على معدل التدفق – .Q = K√P
تنظيم الضغط عام ٌل مه ٌم للغاية في األنظمة التي تعمل بضغط منخفض ،حيث يمكن أن يؤثر أقل تباين في الضغط تأثيرً ا كبيرً ا على
معدل التوزيع.
تذكر دائمًا أن كل ما يتطلبه األمر هو تغيير في الضغط قيمته  20%تقريبًا؛ لينتج عنه تباين في التدفق قدره  10%تقريبًا ،وكلما
انخفض ضغط تصميم الرشاش ،زادت أهمية التحكم في الضغط للحفاظ على معدل التدفق المحدد له في التصميم.

ضغط التصميم  10رطل/بوصة مربعة
 +2رطل/بوصة
مربعة
20%
التباين في الضغط

 % +10تغير
في التدفق 5.50
جالون/دقيقة

 -2رطل/بوصة
مربعة
20%
التباين في الضغط

 -10%تغير في
التدفق
 4.50جالون/
دقيقة

ضغط التصميم  40رطل/بوصة مربعة
 +2رطل/بوصة
مربعة
5%
التباين في الضغط

 10أرطال/بوصة
مربعة
الضغط المصمم

 5جالونات/
دقيقة
التدفق المصمم

 % +2.5تغير في
التدفق
 5.13جالون/دقيقة

أعاله ،جهة اليسار :تباين ضغط قدره  2رطل/بوصة مربعة
( 0.14بار) على رشاش مصمم ليعمل بضغط  10رطل/بوصة
مربعة ( 0.69بار) يكافئ تباين في الضغط قدره  ،20%وهذا
يغير التدفق بنسبة  .10%بالمثل ،الرشاش المصمم ليعمل بمعدل
 5جالون/دقيقة ( 1136لتر/ساعة) سينتج عنه تباين قيمته 0.5
جالون/دقيقة ( 113لتر/ساعة)؛ وينتج  4.5جالون/دقيقة (1022
لتر/ساعة) حال انخفاض الضغط ،وينتج  5.5جالون/دقيقة
( 1249لتر/ساعة) حال ارتفاع الضغط.
أعاله جهة اليمين :في حالة الرشاش المصمم للعمل بضغط 40
رطل/بوصة مربعة ( 2.76بار) ،نفس الـ  2رطل/بوصة مربعة

 -2رطل/بوصة
مربعة
5%
التباين في الضغط

 40رطل/بوصة
مربعة
ضغط التصميم

 5جالون/دقيقة
تدفق التصميم

 -2.5%تغير في
التدفق
 4.88جالون/
دقيقة

الرمز:

نقص فيالري
زيادة فيالري

( 0.14بار) ينتج عنهما تباين في الضغط قدره  5%فقط.
في هذه الحالة ،يكون التذبذب في التدفق مكاف ًئا لتغير قدره
 ،2.5%وهو أقل من عُشر جالون/دقيقة .لذا ،سيتأرجح التدفق
بين  1108( 4.88لتر/ساعة) و 5.13جالون/دقيقة (1165
لتر/ساعة).

ضغط التصميم

التغير في الضغط

 15رطل/بوصة
مربعة
( 1.03بار)

 20رطل /بوصة
مربعة
( 1.38بار)

 30رطالً/بوصة
مربعة
( 2.07بار)

 40رطل/بوصة
مربعة
( 2.76بار)

 50رطل/
بوصة مربعة
( 3.45بار)

10.0

6.7

5.0

3.3

2.5

2.0

13.3

10.0

6.7

5.0

4.0

20.0

15.0

10.0

7.5

6.0

26.7

20.0

13.3

10.0

8.0

 10رطل /بوصة
 6رطل/بوصة مربعة
مربعة
( 0.41بار)
( 0.69بار)

 1رطل/بوصة مربعة ( 0.069بار)

16.7

 2رطل/بوصة مربعة ( 0.138بار)

33.3

20.0

 3رطل/بوصة مربعة ( 0.207بار)

50.0

30.0

 4رطل/بوصة مربعة ( 0.276بار)

66.7

40.0

 5رطل/بوصة مربعة ( 0.345بار)

83.3

50.0

33.3

25.0

16.7

12.5

10.0

 6رطل/بوصة مربعة ( 0.414بار)

100.0

60.0

40.0

30.0

20.0

15.0

12.0

 7رطل/بوصة مربعة ( 0.483بار)

ال ينطبق

70.0

46.7

35.0

23.3

17.5

14.0

 8رطل/بوصة مربعة ( 0.552بار)

ال ينطبق

80.0

53.3

40.0

26.7

20.0

16.0

نسبة التباين في الضغط ()%

يوصى بمنظمات الضغط حال وجود تباين في الضغط بنسبة  20%و/أو تباين في التدفق بنسبة  ،10%فكلما
انخفض ضغط التصميم ،زادت أهمية التحكم الدقيق في الضغط.

موقع senninger.com

الري الزراعي | ضغط منخفض  -أداء مرتفع™

05

كيفية تركيب منظم ضغط
يجب تركيب منظمات الضغط دائمًا في اتجاه خروج التيار من جميع محابس اإلغالق في االتجاه الصحيح.
يحتوي كل طراز على سهم لتحديد االتجاه على الجانب الذي يوضح اتجاه التدفق ،ويجب أن يشير ذلك السهم
إلى اتجاه خروج التيار ،نحو الرشاشات ووحدات التنقيط.
فاقد االحتكاك الهيدروليكي هو ما يجعل منظم الضغط يعمل ،ولتعويض فاقد االحتكاك داخل الجهاز هذا ،ينصح
ِّ
المنظم
بالتأكد من أن الضغط الداخل يزيد بمقدار بـ  5رطل/بوصة مربعة ( 0.34بار) عن معدل ضغط
المحدد مسب ًقا.
ُتص َّم ُم طرازات منظمات الضغط بحد أقصى لمعدل الضغط ،يكون عادة أعلى من معدل ضغط تصميم الطراز
بـ  80رطل/بوصة مربعة ( 5.51بار) .ويؤثر التشغيل خارج هذه المعدالت الموصى بها على أداء المنظم،
وقد يتسبب في تعطله مبكرً ا.

النظم اآللية –
• ُترَّ كبُ منظمات الضغط عادة قبل
الرشاش مباشرة.
• يفضل البعض تركيب منظم الضغط على مخرج وصلة رقبة اإلوزة والبعض يفضل
التركيب على المدخل .عند التصميم ،يجب أخذ زيادة الضغط أو الضغط الجوي
بين المنظم والرشاش في االعتبار.

المحدد مسب ًقا
التشغيل
الضغط

الحد األقصى
الداخل
الضغط

 6أرطال/بوصة مربعة
( 0.41بار)

 80رطالً /بوصة مربعة
( 5.51بار)
 90رطالً /بوصة مربعة
( 6.20بار)
 90رطالً /بوصة مربعة
( 6.20بار)

 10أرطال /بوصة مربعة
( 0.69بار)
 12رطل/بوصة
( 0.83بار)
 15رطالً/بوصة مربعة
( 1.03بار)
 20رطالً /بوصة مربعة
( 1.38بار)

 95رطل/بوصة مربعة
( 6.55بار)
 100رطالً /بوصة مربعة
( 6.89بار)

 25رطل /بوصة مربعة
( 1.72بار)

 105رطل /بوصة مربعة
( 7.24بار)

 30رطل/بوصة مربعة
( 2.07بار)

 110أرطال/بوصة مربعة
( 7.58بار)

 35رطل/بوصة مربعة
( 2.41بار)

 115رطل /بوصة مربعة
( 7.93بار)
 120رطالً /بوصة مربعة
( 8.27بار)
 130رطالً /بوصة مربعة
( 8.96بار)

 40رطل/بوصة مربعة
( 2.76بار)
 50رطالً /بوصة مربعة
( 3.45بار)

تركيبات الري الثابتة في الحقل –
• ُترَّ َكبُ المنظمات عادة عند بداية الخطوط الفرعية.
• رغم ذلك ،اعتما ًدا على التصميم ،يمكن استخدام منظم ضغط واحد للتحكم في ضغط عدة خطوط فرعية.
• في بعض التركيبات قد نحتاج إلى تركيب منظم ضغط لكل رشاش.
• في سيناريوهات التدفق المرتفع ،يجب استخدام أحد طرازات التدفق العالي.
رغم ذلك ،يمكن استخدام عدة منظمات ُتر َّكبُ في مُجمِّع؛ لتلبية احتياجات التدفق المحددة.
• تستخدم وحدات التحكم الزمني المنظمات بعد صمام التحكم ،سواء مع وحدات متعددة،
أو داخل صندوق محابس.

كيفية اختبار منظمات الضغط
يجب فحص منظمات الضغط مرة كل ثالثة أشهر على األقل ،ويمكن فحص منظم الضغط عن طريق
تركيب مقياس للضغط من نوعية جيدة على كل جانب من جوانبه،
حيث يضمن مقياس الضغط على جانب المدخل وجود ضغط كا ٍ
ف لتشغيل المنظم .تذكر أن الضغط
الداخل يجب أن يزيد عن معدل منظم الضغط بـ  5رطل/بوصة مربعة ( 0.34بار) على األقل؛ لكي
يعمل المنظم ،ويجب أن يتوافق المقياس على جانب المخرج (بعد المنظم) مع الضغط المحدد مسب ًقا
المطبوع على الجهاز ،ليسمح بتباين بسيط نتيجة للتدفق.
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إذا كان بائع معدات الري لديه جهاز الختبار تنظيم
الضغط ،يمكنك أيضًا االطالع على القراءات على منظم
ضغط جديد ،يتوافق مع الطراز الذي تختبره.

ما هو المنظم المرشح
يساعد المنظم المرشح المدمج من  Senningerعلى منع انسداد البشابير الصغيرة المركبة في قطاعات الري
األولى من نظام الري المحوري المركزي .ويدمج هذا الحل وظيفتي الترشيح وتنظيم الضغط في منتج واحد ،من
أجل التوفير والراحة ،كما يساعد على ضمان أداء مثالي للنظام .ح ٌل يجمع بين موثوقية منظمات الضغط السوداء
والبيضاء من  Senningerواختيار طرازات المصافي بنا ًء على حجم البشبور؛ للمساعدة على استمرار تشغيل
نظام الري بكفاءة .تغطي طرازات الضغط الثالثة  6و 10و 15رطل/بوصة مربعة نطاق الضغط المطلوب
لمعظم رشاشات الضغط المنخفض.
يستطيع المزارع الوصول إلى مصافي المرشح بسهولة ،بمجرد لف الغطاء ،وهذا ال يتطلب أدوات وال فك
مكونات الوصلة .تأتي قطع غيار مصافي الشبكة الفوالذية غير القابلة للصدأ مع سدادات مطاطية مرمزة لونيًا؛
لتسهيل تحديد مقاس الشبكة.

قطع غيار المصافي الشبكية
أرقام القطع

الوصف

مرشح  ،PSR2مصفاة
FPSR220SCREEN
 20شبكة ،حلقات سوداء

#13 - 23

مرشح  ،PSR2مصفاة
FPSR230SCREEN
 30شبكة،حلقات خضراء

#6 - 12.5

مرشح  ،PSR2مصفاة
FPSR240SCREEN
 40شبكة،حلقات رمادية

#2 - 5.5
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ما العمر االفتراضي
لمنظمات الضغط؟
رغم أن المنظمات قد تعمل لسنوات ،إال أن أداء تنظيم الضغط يتغير مع مرور الوقت ،عندما تبدأ األجزاء الداخلية في التآكل ،وتؤثر الظروف التي تعمل
فيها منظمات الضغط على عمرها االفتراضي ،كما تساهم عوامل مختلفة في تآكل منظم الضغط ،بما في ذلك رداءة المياه ،والمواد الكيماوية العالقة في
النظام ،والمواد الكاشطة الموجودة في المياه ،وساعات العمل الممتدة ،لذا ،عليك أن تخطط إلجراء فحص سنوي ،أو بعد مرور  2,000ساعة تشغيل،
أيهما أقرب .إن أيّ تباين كبير يعني فقدان الكفاءة واإليرادات على المدى الطويل ،بعد مرور  10,000ساعة ،يجب مراجعة معايير التصميم األصلية
للنظام ،وإجراء فحوصا ٍ
ت عشوائية على رشاشين أو أكثر في كل قطاع من قطاعات الري ،لتعرف ما إذا كان لديك أي تباين عن المواصفات األصلية.

ما العالمات األساسية للتآكل؟
قد يكون من الصعب معرفة تعطل منظمات الضغط بالنظر ،مع ذلك ،يُخر ُج بعضُها مياه من
جوانبه عند تعطله ،هذا إن كان العطل متعلق بهيكل المنظم ،وهذا ما يحدث في أغلب األحيان عند
عال.
تركيب منظم الضغط قبل المحبس ،وفي أحيان أخرى ،يصدر عنها صرير ٍ
ً
ضغطا مرتفعًا للغاية إلى الرشاش ،وقد يكون الرشاش الذي ينبعث
قد يخرج المنظم المعطوب
منه رذاذ أدق أو تكون سرعة دورانه أكبر مقارنة بالرشاشات المجاورة له ،في إشارة ألنه يخر ُج
ً
ضغطا أعلى من معدله االسمي ،وفي حال كان يعمل بمعدل أقل من معدله االسمي ،ستخرج
الرشاشات قطرات أكبر ،وستكون سرعة دورانها أقل ،إضافة إلى نقص القطر المبلل لها.
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الداخل والخارج لمنظمات الضغط المتآكلة

تطبيق SennREG

SennREG
RESULTING PSI

11.4

تطبيق  SennREGأدا ًة عملية ،حيث يمكن استخدامها في الحقول الزراعية في التحقق من أداء منظمات الضغط.

Make Selection

PRESSURE
PSI

NOZZLE

Can you slide this

up above the
?white line
65 line
6

Maximum 90 psi

REGULATOR

FLOW
GPM

PSR:
10 PSI

0.85
Minimum 0.5
Maxiumum 15

SennREG
RESULTING PSI

11.4
10

9.1

• أدخل باألرقام ،قيمة التدفق المتوقع.

مفترض ،وإن كان يقع في المنطقة الصفراء ،فاحذر وراقب أداء النظام ،أما إن كان يقع في المنطقة الحمراء ،فهذا

n

Ca

io

ut

ut

io

n

13.7

• حدد طراز منظم ضغط Senninger
والضغط الخارج المستهدف لديك .تأكد من أن الضغط لديك يزيد بمقدار  5رطل/بوصة مربعة (0.34
بار) على األقل عن الضغط الم َّ
ُنظم المتاح للمنظم المحدد.
• حدد رقم بشبور  UP3المُر َّكب حاليًا في الرشاش لديك.

وراجع النتائج في الجدول ،فإن كان الخط يقع في المنطقة الخضراء ،فهذا يعني أن منظم الضغط يعمل كما هو

9.7

Ca

13.1

Good

لإلحالل.

اختبر منظم الضغط؛ لتعرف الضغط الخارج .وفي تطبيق  SennREGاستبدل الضغط الخارج بالضغط الفعلي،

Output Pressure

Good

ستعرف ما يمكن توقعه بالضبط من منظم الضغط – بدءًا من قيمة الضغط الخارج ،وانتها ًء بالوقت المناسب

• أدخل الضغط الكلي للنظام لديك.

)Regulator (PSR: 10 psi

Can you slide this
line up above the
?white line

ويعرض هذا التطبيق عالقة الضغط بالتدفق إما بالوحدات اإلنجليزية أو الوحدات المترية .فمن خالل بضع نقرا ٍ
ت

Replace

يعني أن الوقت قد حان الستبدال منظمات الضغط.

Replace

Above

Above

Below

Below

20%

Above
Below

15%

% Pressure Variation

■ ِّ
نزل التطبيق ألجهزة
 Appleأو  Androidمن
متجر التطبيقات.

ِّ
المنظم؟
ما هو صمام حد الضغط
ِّ
المنظمة عند وجود محبس في اتجاه التيار ،و ُتستخدم هذه الصمامات في أغلب األحيان للحد من الضغط الذي يتجه نحو مناطق متعددة
ُتستخدم صمامات حد الضغط
في اتجاه التيار ،لكل منها محبس خاص بها ،وعند غلق المحبس ،ي ُ
ُغلق ممر التدفق (الخانق) الخاص بصمام حد الضغط ،ويُحك ُم؛ ليحد الضغط الخارج ليصبح أعلى
بمقدار يتراوح بين  10و 15رطل/بوصة مربعة ( 0.69إلى  1.03بار) ،وهو ما يساعد على حماية المكونات السفلية من التلف
من الضغط المنظم العادي الخاص به،
ٍ
المحتمل ،الناتج عن ارتفاع ضغط المياه الثابت المتكون عكس اتجاه التيار.
يجب عدم استخدام منظمات الضغط العادية عندما وجود محبس في اتجاه التيار .وباستخدام منظمات خالف المنظمات منخفضة
الجهد ،عند إغالق المحبس المركب باتجاه التيار ،ال يستطيع العمود (الخانق) إحكام الغلق تمامًا مع القاعدة الصلبة ،في النهاية،
يتعادل الضغط المرتفع الداخل عبر المنظم وصوالً إلى المحبس ،وعند فتح المحبس ،قد يؤدي التدفق المفاجئ مرتفع الضغط إلى تلف
المقاييس السفلية ،أو الرشاشات ،أو غير ذلك من المكونات األخرى.
ُ
ص ِّممَت صمامات حد الضغط للتحكم في الضغط حال عدم تدفق المياه عبر الجهاز .في المقابل ،ال تعمل منظمات الضغط العادية دون
تدفق .وعلى عكس منظم الضغط العادي ،يمكن تركيب صمام الحد المنظم للضغط قبل المحابس (عكس اتجاه التيار).
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طرازات منظمات الضغط

لماذا نستخدم منظمات الضغط من SENNINGER؟
اعترا ًفا بأهمية المحافظة على ضغط النظام ،قدمت  Senningerمنظمات الضغط األفضل في فئتها إلى األسواق عام  .1966منظمات الضغط باللونين األسود
واألبيض من  Senningerمعروفة على مستوى العالم بدقتها وأدائها الموثوق.
ص ِّممَت منظمات الضغط من  Senningerو ُ
التصميم والمواد المستخدمة في صناعة منظمات الضغط يؤثران بشكل كبير على دقتهاُ .
صنِعَ ت وف ًقا لمعايير
جودة صارمة ،وأجريت لها اختبارات ضغط شاملة؛ لضمان الجودة واألداء قبل التعبئة والشحن إلى العمالء .منظمات الضغط من  Senningerمغطاة
بضمان لمدة عامين على المواد والصناعة واألداء ،وطوِّ رَ منها طرازات متعددة على مر السنين؛ لتلبي متطلبات التركيبات المختلفة ،بما في ذلك األنظمة اآللية،
ٍ
والمشاتل ،والصوب ،والحقول المفتوحة.

التدفقالمنخفض
PRL

PRLG
مواصفات المنتج
نطاق التدفق
ضغط التشغيل المحدد مسب ًقا
الحد األقصى للضغط
الداخل*
أحجام المداخل
مقاسات المخارج

 7 – 0.5جالون/دقيقة ( 1590 – 114لتر/ساعة)

مواصفات المنتج
نطاق التدفق

 8 – 0.5جالون/دقيقة ( 1817 – 114لتر/ساعة)

 40 – 10رطل/بوصة مربعة ( 2.76 – 0.69بار)

ضغط التشغيل المحدد مسب ًقا

 40 – 6رطل/بوصة مربعة ( 2.76 – 0.41بار)

 120 - 90رطل/بوصة مربعة ( 8.27 - 6.20بار)
خرطوم أنثى ¾ بوصة ،سن أنثى حلزوني أمريكي
 ¾ NPTبوصة
خرطوم ذكر ¾ بوصة ،سن ذكر حلزوني أمريكي
 ¾ NPTبوصة

الحد األقصى للضغط الداخل*  120 - 80رطل/بوصة مربعة ( 8.27 - 5.51بار)
حجم المدخل

أنثى ¾ بوصة بسن حلزوني أمريكي ،NPT
خرطوم أنثى ¾ بوصة

مقاس المخرج

أنثى ¾ بوصة بسن حلزوني أمريكي NPT

تدفق متوسط

PMR-MF

PSR™2
مواصفات المنتج
نطاق التدفق
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مواصفات المنتج
جالون/دقيقة 0.5 – 15
( 3407 – 114لتر/ساعة)

نطاق التدفق

ضغط التشغيل المحدد
مسب ًقا

 50 – 6رطل /بوصة مربعة
)بار (0.41 – 3.45

ضغط التشغيل
المحدد مسب ًقا

الحد األقصى للضغط
الداخل*

 130 - 80رطل /بوصة مربعة
)بار (5.51 - 8.96

الحد األقصى
للضغط الداخل*

مقاس فتحة الداخل

أنثى ¾ بوصة بسن حلزوني
أمريكي NPT

حجم المخرج

أنثى ¾ بوصة بسن حلزوني
أمريكي NPT

مواصفات المنتج
جالون/دقيقة 2 – 20
( 4542 – 454لتر/ساعة)

نطاق التدفق

 14.54 - 0.07جالون/دقيقة
( 3302 – 16لتر/ساعة)

رطل /بوصة مربعة 6 – 60
( 4.14 – 0.41بار)

ضغط التشغيل المحدد
مسب ًقا

 15 – 6رطل/بوصة مربعة
( 1.03 – 0.41بار)

 -140 80رطل /بوصة مربعة
)بار (5.51 - 9.65

الحد األقصى للضغط
الداخل

 -95 80رطل /بوصة مربعة
( 6.55 - 5.51بار)

أحجام المدخل

أنثى ¾ بوصة بسن حلزوني أمريكي
 ،NPTأنثى  1بوصة بسن حلزوني
أمريكي  ،NPTأنثى  1بوصة بسن
حلزوني بريطاني BSPT

أحجام المخارج

أنثى ¾ بوصة بسن حلزوني أمريكي
 ،NPTأنثى  1بوصة بسن حلزوني
أمريكي  ،NPTأنثى  1بوصة بسن
حلزوني بريطاني BSPT

| إحدى شركاتHunter Industries

منظم ترشيح

مقاس فتحة الداخل
حجم المخرج

سن ذكر حلزوني أمريكي
 ¾ NPTبوصة
أنثى ¾ بوصة بسن حلزوني
أمريكي NPT

طرازات منظمات الضغط

عال
تدفق ٍ

PRU

PRHF
مواصفات المنتج
نطاق التدفق
ضغط التشغيل المحدد مسب ًقا
الحد األقصى للضغط الداخل*
أحجام المداخل

أحجام المخارج

 32 – 10جالون/دقيقة ( 7268 – 2271لتر/ساعة)

مواصفات المنتج
نطاق التدفق

 -100 20جالون/دقيقة ( 22713 - 4543لتر/ساعة)

 50 – 10رطل/بوصة مربعة ( 3.45 – 0.69بار)

ضغط التشغيل المحدد مسب ًقا

 60 – 10رطل /بوصة مربعة ( 4.14 – 0.69بار)

الحد األقصى للضغط الداخل*  140 - 90رطل /بوصة مربعة ( 9.65 - 6.20بار)
سن حلزوني أمريكي  NPTأنثى  2بوصة ،سن حلزوني
أحجام المداخل
بريطاني  BSPTأنثى  2بوصة
أنثى  2بوصة سن حلزوني أمريكي  ،NPTأنثى  2بوصة
أحجام المخارج
سن حلزوني بريطاني BSPT

 130 - 90رطل /بوصة مربعة ( 8.96 - 6.20بار)
سن أنثى حلزوني أمريكي  NPT ¼ 1بوصة ،سن أنثى
حلزوني بريطاني  BSPTمقاس ¼  1بوصة
سن أنثى حلزوني أمريكي  NPT 1بوصة ،سن أنثى
حلزوني أمريكي  ،NPTمقاس ¼  1بوصة
سن أنثى حلزوني بريطاني  BSPTمقاس  1بوصة ،سن
أنثى حلزوني بريطاني  ،BSPTمقاس ¼  1بوصة

يوصى باستخدام منظمات الضغط من  Senningerفي األماكن المفتوحة فقط .غير معتمد من منظمة .NSF
* يجب أال يتجاوز الحد األقصى للضغط الداخل ضغط الطراز االسمي بأكثر من  80رطل/بوصة مربعة ( 5.52بار).

صمام حد الضغط

PRXF-LV

PRLV
مواصفات المنتج
أقصى تدفق

مواصفات المنتج

ضغط التشغيل المحدد مسب ًقا

 18جالون/دقيقة ( 4088لتر/ساعة)
 60 – 10رطالً/بوصة مربعة ( 4.14 – 0.69بار)

الحد األقصى للضغط الداخل

 125رطالً/بوصة مربعة ( 8.62بار)

أحجام المداخل
مقاسات المخارج

أنثى ¾ بوصة سن حلزوني أمريكي  ، NPTأنثى 1
بوصة سن حلزوني أمريكي NPT
أنثى ¾ بوصة سن حلزوني أمريكي  ، NPTأنثى 1
بوصة سن حلزوني أمريكي NPT

الحد األقصى للضغط الداخل

 75جالو ًنأ/دقيقة (  17034لتر/ساعة)
 60 – 20رطل /بوصة مربعة (– 1.38
 4.14بار)
 125رطل /بوصة مربعة ( 8.62بار)

مقاس فتحة الداخل

طرف أنثى منزلق 3 ،بوصة

حجم المخرج

منزلق أنثى  3بوصات

أقصى تدفق
ضغط التشغيل المحدد مسب ًقا

لمزيد من المعلومات عن طرازات صمامات حد الضغط ،راجع صفحة .9
يوصى باستخدام منظمات الضغط من  Senningerو PRLVو PRXF-LVفي األماكن المفتوحة فقط .غير معتمد من منظمة .NSF
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يضمن تعهد  Senningerبااللتزام بالمستوى العالمي والدعم المحلي و الخبرة التقنية للمنتجات،
يضمن توفير حلول ري زراعي هي األعلى كفاءة وموثوقية في العالم اليوم.

ستيف أبارنثي ،رئيس شركة Senninger Irrigation

 | AGRICULTURAL IRRIGATIONإحدى شركات Hunter Industies
الموقع اإللكتروني  | senninger.comرقم الهاتف Granville Ave., Clermont, FL 34711 13505 | 5655-877-407 -1
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