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This A.I.D. will focus the mechanical failures  

of submersible motors: 
 

Radial Bearing Damage: Radial bearing failures are  

typically the result of sand or abrasive entry into the motor  

after the shaft seal has been worn.  

For these types of  “sandy applications” Franklin Electric 

recommends the use of our “Sandfighter” motors, which  

utilizes a silicon carbide seal and special sealing  system to 

provide extended lifetime.  

However, continuous side loading of the shaft, as mentioned  

in the broken shaft section, can also cause radial bearing  

failure prior to shaft breakage.  

Once the radial bearing fails, the resulting debris can produce 

excessive wear on the thrust bearing and lead to eventual  

failure of the motor. 

 

Thrust Bearing Damage: In addition to the water logged  

pressure tank mentioned earlier, water hammer, dead heading t

pump , insufficient water flow past the motor, and back  

spinning damages the thrust bearings. 

 

The shock wave caused by water hammer shatters the thrust 

bearing. The shock wave travels down the water column to  

the pump shaft and onto the motor’s thrust bearing. This  

shock wave is similar to a train engine coupling to a line of  

freight cars. When the engine hits the first car, it hits the  

second and so forth, all the way to the caboose. The thrust  

bearing is the caboose of a submersible motor and pump. 

 

Dead heading (running the motor, but not moving any water) 

and insufficient water cooling past the motor causes extreme 

heating of the motor fill solution. These conditions are  

usually caused by running against a closed valve, a frozen  

water line, or blocked outlet. Top-feeding wells, motors  

installed in open bodies of water, or motors buried in mud or 

sand, do not allow enough water to move past the motor,  

unless a flow sleeve is used. 

Once the fill solution heats up and turns to steam, all bearing 

lubrication is lost and the thrust system fails. 
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Back - spinning of the pump allows the water to flow back 

through the pump as the water column drops to static level. 

While the water is draining back, the pump spins the rotor at 

low RPM.  The speed of the rotor is typically not high 

enough to properly lubricate the thrust bearing and so bearing 

failure results. 

 

Upthrust failure: Upthrusting occurs when the pump is 

moving more water than it is designed to pump. On a pump 

curve, this typically means the pump is running on the 

“right side” of the curve, with less head or back pressure on 

the system than intended. With most pumps, this causes an 

uplifting or upthrusting on the impeller/shaft assembly in the 

pump. While Franklin submersibles have upthrust bearings 

which allow limited upthrust without motor damage, it should 

avoided to minimize wear in the pump and motor. 

Continuous upthrusting damages the motor’s upthrust 

bearing, imparts debris into the motor, and eventually causes a

thrust bearing failure. 

 

The final system failure category is mechanical failures which 

progress into electrical failure. In the “which came first: chicke

or the egg” scenario, electrical failures will rarely cause 

mechanical failures. However, many failures progress into 

electrical failures once the radial bearings wear enough to 

allow the rotor to rub the stator liner. When the stator liner is 

breached, the motor is grounded. 

 

During our motor review process and system analysis, we 

track stator winding failures and their direct relation to 

control circuit problems. Control circuit difficulties cause 

winding failures through the increased internal temperatures 

caused by repeated high inrush current. This destroys starter 

and pressure switch contacts, which can lead to low voltage 

or single-phasing. 

 

In the last 2 issues of the Franklin A.I.D. we have reviewed 

how system problems contribute to motor failure. By 

understanding the cause and effect relationship, we hope 

our readers may recognize some of these and be able to take 

the necessary steps to get the longest life from their motor. 

 

If you have any question or you need assistance, do not 

hesitate to contact us via Hotline: 

 

Hotline: ++49-(0)6571-105420 

Fax      : ++49-(0)6571-105513 

Email  : field-service@franklin-electric.de 

 

Franklin Electric International Training 
 

 

10 
th

 Feb. 2004 to 12 
th

 Feb. 2004 
 

 

For information please visit our website at 

www.franklin-electric.de 
or contact us under 

field-service@franklin-electric.de 
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Variable Speed Submersible Pump Operation    
with Inverter Drives  
 
Many modern applications today require the use of 
submersible motors in combination with variable frequency 
drives.  Franklin three-phase submersible motors can be  
successfully used with variable frequency inverter drives  
when applied within the specified guidelines listed below.  
These guidelines are based on present information about  
inverter drives, Franklin laboratory tests, and actual instal- 
lations. Failure to follow these guidelines for inverter  
operated installations will void the motor warranty. 
 
Franklin single-phase submersible motors are not  
recommended for variable speed operation. 
 
Load Capability: Pump load should not exceed motor name-
plate service factor amps at rated voltage and frequency. 
 
Frequency Range: Continuous between 30 Hz and 
Rated frequency (50 or 60 Hz). Operations above rated 
frequency require special considerations, so please consult 
Franklin for details. 
 
Volts/Hz: Use motor nameplate volts and frequency for the  
drive base settings. Many drives have means to increase  
efficiency at reduced pump speeds by lowering motor  
voltage. This is the preferred operating mode. 
 
Voltage Rise-time or dV/dt: Limit the peak voltage to the  
motor to 1000V and keep the rise-time greater than 2 sec. 
Alternately stated: keep dV/dt<500V/ sec. See Filters or  
Reactors. 
 
Motor Current Limits: Load no higher than motor name-  
plate service factor amps. For 50 Hz ratings, nameplate 
maximum amps are rated amps. See following section on  
motor Overload Protection. 
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Motor Overload Protection: Protection in the drive  
(or separately furnished) must be set to trip within 10 
seconds at 5 times motor maximum nameplate amps in  
any line, and ultimately trip within 115% of nameplate 
maximum amps in any line. 
 
Subtrol-Plus: Franklin`s  Subtrol-Plus protection systems      
ARE NOT USABLE on VFD installations. 
 
Start and Stop: ONE SECOND MAXIMUM RAMP-UP  
AND RAMP-DOWN TIME BETWEEN STOPPED TO  
30 Hz. Stopping by coast-down is preferable. 
 
Starts: Allow 60 seconds before restarting. 
 
Filters or Reactors: Required if all three of the following 
conditions are met: (1) Voltage is 380V or greater and 
(2) Drive uses IGBT or BJT switches (rise-times<2 sec) 
and (3) Cable from drive to motor is more than 15.2 m. A  
low-pass filter is preferable. FILTERS OR REACTORS 
SHOULD BE SELECTED IN CONJUNCTION WITH THE 
DRIVE MANUFACTURER AND MUST BE  
SPECIFICALLY DESIGNED FOR VFD OPERATION. 
 
Cable Lengths: Cable lengths should be per Franklin`s         
cable table unless a reactor is used. If a long cable is used       
with a reactor, additional voltage drop will occur between the
VFD and the motor. To compensate, set the VFD output         
voltage higher than the motor rating in proportion to the       
reactor impedance (102% voltage for 2% impedance,etc.) 
 
Motor Cooling Flow: For installations that are variable-flow
variable-pressure, minimum flow rates must be maintained at
nameplate frequency. In variable-flow, constant pressure  
installations, minimum flow rates must be maintained at the 
lowest flow condition. Franklin`s minimum flow  
requirements for 4” cantype motors: 8 cm/sec. and for 6” and 
8” motors 16 cm/sec. Rewindable motors require different      
flow-speeds(refer to technical documentation or motor 
nameplates). 
 
Carrier Frequency: Applicable to PWM drives only. These
Drives often allow selection of the carrier frequency. Use a 
carrier frequency at the low end of the available range. 
 
Miscellaneous: Franklin three-phase motors are not declared
“Inverter Duty” motors per NEMA MG1, Part 31 standards. 
However, Franklin`s submersible motors can be used with  
VFDs without problems and/or warranty concerns provided 
these guidelines are followed. 
 
Abbreviations:   IGBT  : Isolated Gate Bipolar Transistor 
            BJT     : Bipolar Junction Transistor  
            PWM  : Pulse wide modulation 
            VFD    : Variable Frequency Drive 
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Seminar Schedule 2004 / Seminarübersicht 2004  (Booking / Reservation : field-service@franklin-electric.de) 
 
Europe:   

Mercure Lognes Marne la Vallée                        4. Mai 2004 
   

Novotel Lyon Bron       6. Mai 2004 
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Furthermore we would like to introduce our 
new member to the headquarter's service 
team:  

 
 

 
                    Torsten Schulte-Loh 

 
Mr. Schulte-Loh started his education in a 
pump company,  working there for more 
than 12 years in the electrical-mechanical 
department. He then started his studies at 
the Balthasar-Neumann-Technikum, 
Trier/Germany, where he graduated as 
Electrical Engineer. 
His wide pump and motor related knowledge 
will be a great benefit for his future work in 
Franklin Electric. 

In this new edition of the Franklin AID we want to shed some light onto the requirements 
of borehole pump installations. On the reverse you will find the explanation of the 
positions 1 to14 shown in the drawing. 



Minimum requirements : 
Borhole pump installation : 

   
    

1. CABLE SIZING 
Cable sizes MUST be based on the distance between 
the supply entry point (transformer) and the motor. See 
Franklin’s cable selection charts or consult the cable 
manufacturer. Tie the cable to the rising main. 

 

2. EARTHING 
Use an insulated earth wire, cross section to be selected 
according to local regulations (in Germany VDE 0100, 
Part 540). Connect cable arrestors to the ground (earth) 
wire coming from the motor instead. Arrestors MUST be 
installed as close to the motor (top of the borehole) as 
possible. 
 

3. PRESSURE GAUGE 
Preferably with drag pointer to indicate the presence of 
water hammer. 
 

4. NON-RETURN VALVE 
 Surface non-return valves are optional.  
 

5. REGULATING VALVE 
A suitable control type valve, preferably one size smaller 
than the pipeline, is strongly recommended. 

 

6. WATERHAMMER: 
If surface valves are installed, a vacuum breaker must 
be fitted. 

 

7. UP-THRUSTING 
For boreholes with high static water levels, up-thrusting 
should be minimized ( i.e. smaller riser pipe, nozzle) 

 

8. LEVEL MEASUREMENT 
Dipper tube (open at the bottom) for measuring static 
and dynamic water levels. Tie the tube to the rising 
main. 
 

9. CORROSION CONTROL 
Experience showed that 1/2 to 1 meter of screwed and 
socketed galvanized pipe could help to reduce 
corrosion. 

 

10. NON RETURN VALVE 
A FULLY OPERATIONAL non return valve MUST be 
installed at the discharge of the pump. 

 

11. COUPLING AND SPLINE LUBRICATION   
The pump coupling must be filled with good quality water 
resistant grease eg SHELL ALVANIA WR. Rotate the 
coupling while joining the motor to the pump. 

 

12. INDUCER SLEEVE 
An inducer sleeve MUST be fitted if the pump is installed 
below the main inflow point, the diameter of the well is 
large, the inflow point is unknown or the minimum flow 
along the motor cannot be provided. 
 

13. MOTOR PROTECTION 
Motor protection must open the circuit within max. 10 
seconds of a locked rotor. It shall include phase failure 
protection and temperature compensation. 

 

14. PREVENTING INGRESS OF SAND AND SILT 
Pump and motor must be installed above of sediment or 
borehole bottom.  
Recommendation: 
4 inch + 6 inch motors    min. 5 m higher 
8 inch + 10 inch motors  min. 10 m higher 

 

NOTES:   

1) Pump duty point must always fall within the middle third 
of the pump’s operating curve. 

2) Pressure surges must be prevented using appropriate 
valves and reticulation design. 

3) Do not exceed the maximum number of starts per hour 
as shown in Franklin Electric’s installation manual. 

4) All electrical control apparatus must be in good working 
condition. Regular checks should be made for loose 
connections and burnt contactor points. 

5) Prolonged operation against a closed or partially open 
valve must be avoided. 

6) Protect all submersible motors with an optimized   
surge/over-voltage protector. 

7) Franklin’s 4 inch motors can be protected against 
corrosion by using sacrificing anodes 
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This 3
rd

 edition will highlight: “The Construction of Submersible Motors – Part 1: Electrical Design”
 

When you install an electric submersible pump and motor in a well, you expect the motor to operate reliably for  
several years while delivering its rated horsepower for the required duty cycle.  
 

However, as electric motors are not generally designed to operate under water, a special type of motor for this 
application had to be designed. Franklin Electric Company was the pioneer in developing and constructing durable 
submersible motors to operate effectively in deep well applications. The design features discussed in this article are 
result of experience gained in the production and field usage of millions of motors for water well service over the  
past six decades. As it is generally known, water and electricity don’t mix. So, the central question in the design of a 
submersible motor is how to protect the copper windings in the core of the motor (the stator) from contact with  
water, thus preventing an electrical short-circuit. A second important issue that will be addressed in our next FEE  
AID relates to the mechanical design requirements: in deep well situations, costs generated by pulling/reinstalling  
the pump together with the downtime costs generally are much higher than the costs of the replacement pump  
itself. Therefore, submersible motors must be designed to offer a long, maintenance-free life in their natural 
environment, the well water.   
 

Today, the submersible motor market knows three different motor designs: 

 Canned-type, Hermetically-sealed, or Encapsulated Motors 
The electrical active part, the stator core with winding, is surrounded by a hermetically sealed stainless steel 
housing (can). The wound stator core is pressed into a stainless steel outer cylinder (the shell) and another very 
thin inner stainless steel cylinder (liner) is placed into the stator bore. Both are welded to solid carbon steel discs 
(upper and lower end rings) forming an enclosed can. The air trapped in this can is evacuated and replaced by a 
patented resin filling to maintain rigidity in the windings and improve heat transfer. All canned type motors are 
equipped with a removable “water bloc” lead connector. When a canned motor is repaired, the entire stator may be 
replaced by a new factory produced encapsulated stator, thus ensuring the same high quality electrical 
performance found in a new motor. 
 

 Rewindable or Wet-wound Motors 
As opposed to the canned design, “wet wound” submersible motors use special plastic coated magnet wires. As a 
result, these windings do not need to be encapsulated and are directly surrounded by the internal cooling and  
lubrifying liquid, generally a mixture of water and non-contaminating anti-freeze. The rest of the (mechanical) design 
is very similar to encapsulated motors, although in this design, the leads are usually directly connected to the motor 
windings.  As the repair of a wet-wound submersible motor implies exchanging the magnet wire in the stator slots,  
the quality of the repair is highly dependant on the used material and the operator skills. 
 

 Oilfilled- Motors 
Oil-filled submersible motors use standard, varnish-insulated and impregnated copper windings. However, the 
filling liquid in these motors is not water, but oil, which offers both cooling and insulation to the electrical parts. In 
addition, it acts as lubricant for the mechanical bearings, which in most cases are standard ball bearings. Because 
the electrically insulating as well as the lubricating properties of oil rapidly deteriorate with water contamination, 
particular care must be taken in choosing high quality sealing components paired with a very high quality standard 
during manufacturing.
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Franklin Electric Submersible Seminars 2005 
 
 
Spring 2005: North of France 
  Portugal 
  Spain 
 
 
 
Please visit our website at www.franklin-electric.de for more information and details on future trainings and  
seminars or contact us directly at field-service@franklin-electric.de. 
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This edition will highlight: “The Construction of Submersible Motors Part 2 : Mechanical Design” 
 
Technically speaking, the submersible motor is an asynchronous motor, featuring a stator, a rotor and bearings just 
like any other above ground motor. Its mechanical design however needs to account for the very specific environ- 
ment and load that it has to carry: it lives its life under water, in narrow boreholes, with sometimes aggressive  
chemical behaviour or high dissolved solid contents. The motor drives a multistage submersible pump that by  
design exercises a certain downward oriented thrust load on the motor shaft. Thus, a submersible motor is of slim, 
long shape, with two or more radial bearings to center the rotor and an additional thrust bearing to carry the pump  
load. Its constituting materials in contact with the environment are of corrosion resistant materials. A shaft seal  
keeps the filling liquid inside and a pressure equalizing diaphragm allows for its heat expansion.  
 
In more detail: 
 

 Bearing System 
Especially the rotor bearing design in submersible motors is of particular interest: Normally, ball bearings would be 
used for radial purpose and angular contact bearings for combined radial/thrust loads. As in submersible motors it  
is desirable to have water-based cooling and lubrication fillings, ball bearings are not the first option, although they 
are used in the oil-filled design. Also, as already discussed, because of high pulling costs, lifetime without the need  
of maintenance is of major concern. Considering the above, slide bearings have been found to offer theoretically 
unlimited lifetime with best behaviour in water-based lubrication. For both Encapsulated and Rewindable submer- 
sible motors, Franklin Electric uses hydrodynamic slide bearings. Our radial bearings consist of stainless steel shaft 
sleeves and carbon journals as bearing partners. When the rotor comes to speed, a water cushion is built up  
between the stationary carbon journal and the rotating stainless steel sleeve, so there is virtually no mechanical  
contact between the two components and consequently no wear. The thrust bearing also makes use of the same 
materials: it consists of a rotating carbon disc and a number of stationary, tilting stainless steel pads. In normal 
operation, a very thin water film is drawn between the pads and the carbon disc, which makes the thrust disc to  
“float” over the pads. This is comparable with the “aquaplaning” phenomenon known to most automobile drivers,  
and again results in theoretically no wear and long, maintenance-free bearing life. Obviously, it has to be made sure
that the original filling liquid does not get contaminated with solids, and here is where the shaft seal steps in. 
 

 Sealing system 
The inner part of the motor is filled with liquid for the purpose of lubrication, cooling and pressure equalization. This 
filling operation is performed at the factory with a water-based, clean filling liquid. Ideally, this liquid will not be 
exchanged for the entire lifetime of the submersible motor. To guarantee this, all joints of the motor are equipped  
with sealing components such as O-rings, flat gaskets and a lip- or mechanical seal for the shaft. To protect the  
seal from excessive wear by solids in suspension which are normally observed in well water, a sand slinger is fitted 
on the shaft to cover the seal area. Submersible motors also need a volume compensating diaphragm that allows  
for the heat expansion of the filling liquid captured inside the motor. As a positive side effect, the diaphragm also 
equalizes the pressure inside and outside of the motor for the various submergence depths. 
 
The next edition will continue with leads and lightning arrestors. 
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Franklin Electric Submersible Seminars 2005 
 
 
Spring 2005: North of France 
  Portugal 
  Spain 
 
 
 
Please visit our website at www.franklin-electric.de for more information and details on future trainings and  
seminars or contact us directly at field-service@franklin-electric.de. 
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The previous editions of the Franklin AID dealt with different constructions and designs of 
motors. To finalize this subject you will find below drawings of the different designs in direct  
comparison.  

We are glad to introduce our new Field Service Engineer 
Mr. Alberto Fornasier. He took over responsibility for the 
areas Italy, Greece and the corresponding islands. 
You can reach him under the following numbers: 
Phone: +39 0422 761 713 
Fax:     +39 0422 761 711 
email:   afornasier@fele.com 
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In this and the next issue of our FE AID, we will discuss the leads and drop cables 
used with submersible motors. 
 
The electrical power from the grid/power supply needs to be taken all the way down to the 
submersible motor, which is done by means of electrical power cables. Practically, in bore-
hole pump installations one divides between “motor short leads” and “drop cables”. 
 
Definitions: The leads directly connected to the submersible motor, generally a few meters 
long, are to be considered “motor short leads”. Because these leads need to be taken  
alongside the pump and underneath a cable guard, the main design feature for these leads 
is “flat and narrow”. So, for practical reasons, motor manufacturers choose the smallest 
possible lead suitable to carry the motor’s nameplate current under water. The cooling by 
the well water of the smaller gauge lead size is sufficient. 
 
Also, even though this lead’s cross-section is low, because of its shortness there will be no 
noticeable voltage drop on this portion. 
 
These motor short leads are then spliced to a generally thicker (larger cross-section) cable  
called “drop cable”. Because the riser pipe is generally narrower than the pump, there are 
no space limitations to be observed for drop cables. Also, as opposed to the motor short 
lead, at least a portion of the drop cable will be taken out of the water and into the control 
panel of the pump. Thus, this cable needs to be able to carry the full line current of the mo-
tor in air at specified temperatures.  
 
While the motor manufacturer chooses the appropriate gauge for  the motor short lead, si-
zing the drop cable to be both cost-effective and technically correct can be a challenge. 
Two aspects need to be considered here: ampacity and voltage drop.  
 
The next Franklin AID will go on with ampacity, voltage drop and crimping. 
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AID 3/2005 

The last FE AID started with the motor leads. In this AID we will focus the ampacity and the voltage 
drop. 
 

The ampacity represents the maximum current a cable is designed to permanently carry under specified 
mounting and environmental (liquid/gas, temperature, conduit) conditions. It is listed in the catalogues of the 
cable manufacturers. For long cable runs, the cable impedance represents a load that causes a voltage/power 
loss. In other words, the full voltage applied at the grid does not reach the motor service entrance. Franklin 
Electric requests that the voltage drop across the drop cable is not greater than 5% of the rated voltage. The 
first step is to determine the minimum (because most economic) lead crossection that can carry the full line 
current of the motor in air at specified temperature, using the cable manufacturers catalogues. Then, the volt-
age drop across the drop cable run needs to be calculated. If cables are long (50-300m), the previously deter-
mined minimum crossection will probably cause a voltage drop over 5% of the nominal voltage. In this case, 
the next larger cable needs to be verified, until the voltage drop results within limits.   
The way of connecting the motor short leads to the drop cable is an important factor in achieving the desired 
lifetime of your borehole pump installation. Today, four different methods are widely in use: taping, splicing by 
resin casting, heat shrinking, a combination of any of these. These connections need to make good electrical 
contact, be mechanically reliable and properly sealed for required submergence. Another important aspect is 
the suitability of these leads/cables for use in drinking water.  
As required by CE regulations, submersible motor leads are double insulated: they feature a core insulation 
and a sheath. The latter is in permanent contact with the pumped liquid; therefore most customers require 
certified leads that would not pollute the drinking water. Franklin Electric Europa GmbH motor leads meet all 
major drinking water standards and carry both the KTW and ACS drinking water approvals. 
 
Technical News:  New Generation of our  8”+10” Rewindable Motors 
Internal Mechanical Seal with additional Sandslinger 
Pressurized interior due to spring preloaded Diaphragm 
Optional Material 904L,  ensures:  

Enhanced Lifetime in abrasive applications, proven in a 12 month field trial 
Horizontal Application without additional Equipment (except 8“-93 Kw and 10“-185 Kw) 

No changes to the physical dimensions and the electrical performance ! 
For further details, please contact your Franklin Electric Area Sales Manager or Field Service Engineer. 
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      New seal parts    New seal parts assembled          New Spring       Spring mounting tool 
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Lightning/Voltage surges and their effects on submersible installations 
 
Short duration voltage spikes are commonly generated by switching large inductive appliances under load or lightning that 
strikes overhead power lines. The two characteristic properties of such a spike are it’s very short duration (tiny part of a sec-
ond) and very high magnitude (tenthousands of volts). 
These transient voltage spikes travel along the power lines looking for a path to earth (to ground themselves). By nature, the 
best electrical ground is supplied by the underground water strata (aquifer), and this is exactly where the submersible mo-
tors are situated. For this reason, the submersible borehole motor is more susceptible to be damaged by overvoltage than 
other, above ground mounted appliances. 
How lightning/voltage surges do its damage. 
Arriving through the motor supply cables (drop cables), the surge will leave the power lines at the motor, jump across the 
motor winding insulation to motor frame, and dissipate itself to ground (water).The surge will no longer exist on the power 
lines, except that a very small hole has been punctured through the motor winding insulation. If the motor is running at the 
time, the current of the normal voltage supply will follow through this hole in the motor winding insulation. It is this power 
follow current which causes the damage. This current will be high (in the nature of a short circuit) and severe burning of 
windings and insulation will result that will ruin the motor windings. Remember: This whole procedure takes only a tiny part 
of a second.  
How to protect ? 
The industry offers a large variety of surge protectors (commonly referred to as lightning arrestors) to the consumers. Basi-
cally, these arrestors create a lower insulation resistance point in the way of the transient overvoltage. When the voltage 
surge arrives at these devices, it will encounter them as a convenient, low resistance way to earth and will tend to ground 
itself through this device, thus protecting the downstream mounted electrical appliances. By construction, these lightning 
arrestors are capable of withstanding the very high transient discharge current as well as break the power follow current. 
The correct grounding of the surge arrester is of paramount importance for it’s capability to provide protection. For efficient 
protection of submersible motors, the arrestor must be low resistance grounded to the same water strata the motor is in-
stalled. 
4” Motors 
The best way to do that would be to put a lightning/surge arrestor right into the motor itself, one arrestor for each wire com-
ing in. The arrestors are in contact with the casing of the motor, which is in contact with the underground water. When the 
power surge comes down the lead wires, the arrestors divert it to the casing, and then on into the water. And the arrestors 
keep on diverting all parts of the surge into the water so there’s no double-power reflected voltage to damage a motor. 
Franklin Electric offers optional built-in lightning arrestors for its 4” SS motors. (Exclusion: 2-wire BIAC motors are as a stan-
dard factory equipped with lightning arrestors) 
6” and larger Motors 
For the lightning protection of 6” motors and larger Franklin Electric recommends the use of  commercially available 3-phase 
surge arrestors. To provide best protection for the submersible motor, above ground arrestors must be installed as close to 
the well head as possible. As described before, the suitability of the ground connection is all important: if the grounding of 
the arrestor is better than the ground afforded by the submersible motor, most of the high voltage surge will go through the 
lightning arrestor to ground and protection will be provided to the motor.  

 
Seminars: 
To check out our latest seminar schedule, please visit our website  www.franklin-electric.de or contact us at:  
field-service@franklin-electric.de 

 

Single phase lightning arrestor 
     (in the motor installed) 

         Three phase lightning arrestor 
                      (external) 

           Connection 
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We gladly welcome a new addition to our Field Service Team:  
              Andrej Diel 
After completion of his electrotechnical studies in Russia  Andrej 
gained experience working for an international company in Germa-
ny. Stationed in Berlin, he will offer his support and service to our 
customers in Eastern Europe.  
He can be reached at:+49-170-3330344 or email: adiel@fele.com 

We are excited to introduce the new Franklin Tech training center wich has been 
completed in Wittlich, Germany, as an extension of the various seminars offered in 
the past. Individual emphasis will be placed on languages, product groups and 
customer specific requirements. Please contact us for our seminar schedule by 
phone +049-6571-105421 or email: field-service@franklin-electric.de. 

„Hand‘s on“ -  
Training 
 

 
   NEWS    NEWS   NEWS   

Seminar- 
Classroom 
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+49-170-3330344    :adiel@fele.com 
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In this edition of the Franklin AID we want to answer a subject often inquired about: 
”What conclusion can be drawn about the electrical condition of a motor from the measuring  
of the insulation resistance?” 
In below table you will find the corresponding values. Please note that the insulation  
resistance may vary depending on the environmental temperature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your assistance is required!
 
If you let us know your e-mail address, you will receive the Franklin AID much sooner as an 
electronic file. 

200.000.000

20.000.000

  New  motor 2.000.000

500.000 - 2.000.000

less 500.000

All these measurements must be done at 500 V DC !

  Defective motor insulation less 0,5

 Conditions of motor and lead Ohm Megohm

 Motor in the well with lead

  Motor to reinstall in the well 0,5 - 2

2 (and more)

  Motor to reinstall in the well (without lead) 20 (and more)

  New  motor (without lead) 200 (and more)
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In this Franklin AID we would like to demonstrate the tools for the external service checks in 
the field. The tools can be ordered via franklin dealers. 

    Gauge 
156125101 

    Gauge 
308239103 

Diaphragm position: 
 

4“ ENC. motor: 10 mm 
 6“ ENC. motor: 59 mm  /316: 19 mm 
 8“ ENC. motor: 37 mm 

 6“/8“ REW. motor:  44 mm 
10“    REW. motor:  64  mm 

 Shaft height: 
 

4“ ENC. motor: 38,05 mm - 38,30 mm 
 6“ ENC. motor: 72,88 mm - 73,02 mm 
 8“ ENC. motor: 101,73 mm - 101,98 mm 

 6“       REW. motor:   72,77 mm - 73,03 mm 
 8“/10“ REW. motor:  101,4 mm - 101,6 mm 

8“/ 10“ 
4“/ 6“ 

 Visit us at the EIMA/Bologna/Italy at 15. - 19. November 2006. 
 To check out our latest seminar schedule, please visit our website

    www.franklin-electric.de or contact us at: field-service@franklin-electric.com

     Filling kit 
   308726103 

 Unfortunately there was an error in the last Franklin AID: In chapter 2 „Motor in the well
   with lead“ please ignore the addition in brackets („without lead“). 
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8“/ 10“ 
4“/ 6“ 

              .   
     

    
308239103 

    
156125101 

   
308726103 

   

4 " :10  
6 " :59   /317 :19  
8 " :37  
6 / "8 "   :44  

10"    :64  

    
 

4 " :38,05  – 38,30  
6 " :72,88  – 73,02   
8 " :101,73  – 101,98  
6 "   :72,77  – 73,03  
 8/"10"    :101,4  – 101,5 

   EIMA   Bologna  15 – 19   2006
       

   de.electric-franklin.www     com.electric-franklin@service-field
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We need your help! 
 

For more than 3 years we have been publishing our Franklin AID. Now we would like to ask for your help:  
According to statistics, every year 10% of a readership either change addresses or employment status. Thus, in 
order to formally update our mailing list, we kindly ask you to submit the latest names and addresses (postal or 
email) to where we shall direct our mailing. Please also inform us if you receive duplicate mailings or copies for 
someone no longer in your company. 
 
Now, as we are facing the cold season, let us examine:  
 

COLD WEATHER AND SUBMERSIBLES 
 

Franklin Electric submersible motors for use in standard water well applications are filled with a water-based 
mixture, consisting of water and Propylene Glycol. This is to lubricate the motor’s internal bearing system and to 
keep the motor from freezing during storage. 
Polypropylene Glycol – not to be confused with the toxic car antifreeze Ethlene Glycol – is safe for consumption 
and being used in pharmaceuticals, ice cream, make-up and soft drinks. 
With the factory-installed filling solution, our submersible motors are kept from freeze damage in temperatures 
as low as -40° Celsius. However, as the temperature drops down below -3° Celsius, the filling solution will begin 
to turn to slush and the shaft may no longer turn. But remember, no damage to the motor should occur with the 
factory-installed, undiluted filling solution. 
The composition of filling solution varies for the different types of motors. Franklin Electric recommends using 
FES filling solution exclusively for refilling or exchanging in order to achieve maximum storage and operation 
conditions. To determine the proper filling solution for the respective motor please check the AIM (Application-
Installation-Manual) or consult your Field Service Engineer. 
 

Motor breathing and freezing conditions 
 

During operation, the normal motor heating causes an expansion of the filling solution. Most of this is accepted 
by the diaphragm, although some of the filling solution may leak out of the motor around the seal. When the mo-
tor has cooled, Franklin Electric standard motors can pull well water through an installed filter into the motor by 
means of a check valve. How fast and often this exchange occurs depends on run times, frequency of starts and 
other factors surrounding the operation of the pumping system. This means that after years of operation the mo-
tor has exchanged its filling liquid with well water, making it sensitive to freezing. Please refill used motors with 
the FES filling solution or store them indoors. 
Another option for winter storage of motors working in fountains or cascading wells is to sink the motor to the 
bottom of the pond and thus assure it is below freezing level. 
 

Please note: The filter is replaced with a sealed pipe plug on 316 Stainless Steel motors to avoid entry of  
aggressive water into the motor. 

    To check out our latest seminar schedule, please visit our website www.franklin-electric.de  
      or contact us at: field-service@franklin-electric.de 
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RECOMMENDATIONS:
1. Coupling:  
    - Coupling material (powdered metal parts) needs to be compressed as high as  
      possible (of high density). 
    - Assure coupling splines are dimensionally correct to provide uniform tooth  
      loading. 
    - Assure quality of coupling material is matching material of the shafts (in order 
      to avoid galvanic currents). 
    - Couplings featuring a hardened washer between pump and motor shaft ends are 
      the preferred option (avoids chips in the spline area). 
2. Lubrication: The spline compartment of rotor and coupling must be filled properly  
    with a water proof silicon grease, or if not available: Vaseline, to be found in any  
    pharmacy. 
3. Loose fitting coupling (coupling shall be tied fixed on pump shaft, but free on rotor splines). 
4. Sealing: Make sure coupling is designed to touch the rotating sandslinger, in order to avoid entry of abrasive  
    particles into the spline area. 
5. Misalignment: When mounting pump to motor, it should be checked, if motor and pump are properly in one   
    line.
    - Wet ends with plastic or very lean investment casting/sheet metal inlets are likely to cause misalignment.  
6. Centering: Motor to pump must center properly each other to avoid any side–load. 
7. Respect maximum recommended torques of the pump manufacturer when attaching the pump to the motor.  
8. Handle long units (higher head pumps already attached to motors) with care to avoid permanent deformation. 
Reduced spline lifetime due to:
· Upthrusting conditions, i.e. pump operation at the very right hand side of the pump curve (large quantity, small    
  total head). 
· Water hammering, high dynamic conditions in the pipe system.  
· Frequent switching (on and off), such as with broken bladder in the pressure vessel.   
  Recommendation: Max. 20 per hour. 
  - Chattering relay contacts. 
· Overpumping, possibly due to wrong pump selection, creating sudden changes in torque (pump discharge lar- 
  ger than well water supply). 
· Motor back spin, resulting in increased shock loading on motor start-up (faulty pressure system, leaking check  
  valve). 
· Excessive or insufficient revolutions (as a result of backspinning due to a leaking or missing check valve). 
· Pump cavitation will shock load the splines and/or induce vibrations which may cause stripped spline or  
  accelerated spline/coupling wear (right selection of pump in accordance to suction conditions – NPSH).

Fight against SPLINE WEAR
In this Franklin AID we would like to point out some facts about couplings and splines.
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PT100 Sensor 
 retrofitable 

Submonitor 

PT100 Sensor 
  retrofitable 

Encapsulated Motor                      Rewindable Motor 

Must be provided 
on site 

Subtrol Sensor 

Modification of diaphragm cover screw by 4” motors 
 

 

Starting Date Code 07A62 (January 2007) the formerly used slotted screw was gradually replaced by a combi-
nation drive & truss head screw. Exception: the 2 wire Motor (244…)! 

PT100  
Receiver 

PT100 
Receiver 

TX 25 

Temperature control of submersible motors 

Attached we want to show our temperature control portfolio. This additional temperature control does not re-
place the thermal motor protection (according to EN60947-4-1). 
Please address further questions to: field-service@franklin-electric.de. 

Must be provided 
on site 
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In our last edition we gave an overview of the various motor protection options. Let’s go into detail 
and inform you about the benefits of  the FE SubMonitor. 
 

The SubMonitor can be used for the protection of encapsulated Franklin Electric motors (3 phase 
from 2,2 kW to 150 kW). Current, voltage and motor temperature are monitored using three inte-
grated current transformers. Motors from 37 kW to 150 kW are factory equipped with the Subtrol heat 
sensor. Motors below these ratings can be ordered optionally. 

SubMonitor Premium   586 000 5100 

incl.  Lightning Arrestor 

Monitors:     
 

• Under- and Overload          
 

• Current unbalance 
 

• False Start (Chattering) 
 

• Under- and Overvoltage 
 

• Phase reversal 
 

• Overheated motor  
  (when motor is Subtrol equipped) 
 

• No additional cable 
 

FEATURES: 
 

•  Voltages from 190 V to 600 V 
 

•  AMPS range from 3-359 AMPS 
 

•  Password protection option 
 

•  DIN rail mounting Option      

• Stores fault, setting changes, and 
  pump run time. Can be accessed 
  through the display 
 

•  Detachable display unit can be mounted 

Important:  
 

A 3-year warranty will be granted on new SubMonitor and new Subtrol equipped motor. 
 
For further questions please ask our Sales & Service staff. 
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Today we will review  the PT100 Temperature Control System that we offer for both our Encapsulated and Re-
windable motors. 
 

General 
 

What does PT100 mean? The answer: The resistance of a PT 100 probe at 0° Celsius is exactly 100 Ohms, 
and it rises proportional to the increasing temperature. This means, that a PT100 monitors the temperature 
inside the motor. 
Each Franklin Electric supplied PT 100 probe includes a chart enabling the installer to adjust the right setting of 
the PT100 receiver. The well water temperature and coolant speed are the major parameters influencing the 
setting. 
 
 

We recommend our Filling Kit P/N 308 622 121 for proper filling and bleeding of our rewindable motors. 
 

Please contact our Sales & Service staff for further information. 

Installation: Franklin Electric has developed a system, which allows easy retrofitting of a PT100 probe to our 
motors  
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Encapsulated motors 6” and 8”: One of the 4 bolts 
tightening the upper endbell to the stator will be re-
placed by a PT100 bolt. The length of the attached  
cable is 10 m and can be extended by cable of 1,5 mm2.

Rewindable motors 6” up to 12”: A plug in the upper 
endbell to be removed to install the PT100. Refilling 
and bleeding of filling liquid can be easily done with 
FEE’s syringe and depth gauge.  
Cable length: 10 m - 50 m. 

     PT100 curve      Wire diagram 



     PT100            . 
 

 
 

 PT100     PT100     100           
      .    PT100     . 

    PT100                  PT100 .
               . 
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In this edition of the Franklin AID we would like to answer a subject often inquired about: 
 

”What is the meaning of De-Rating?” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   Answer: De-Rating = Operating the motor at only partial load compensating higher ambient 
              temperature by lower winding and motor temperature. 
 

Attached we want to show the de-rating table for the 6“ and 8“ Encapsulated Motors. 
(basically designed for 30°C at 16cm/s cooling speed) 

    Example:   If you want to run a 6“ 15 kW motor in ambient temperature of 45°C with a  
                       cooling flow of 16 cm/s, you can load the motor with maximum 76% of the  
                       nominal shaft power that means with 15 kW x 0,76= 11,4 kW. 

     Attention:   Starting with edition n° 3/2008 our Franklin Aid will be exclusively   
                         distributed by email as an electronic file. 

                      NEW                                    NEW                                    NEW    

Maximum motor load capacity in % of nominal load 

Temp. °C 
Power 5,5 to 22kW Power >22kW  

Flow in m/s Flow in m/s 
0,16 0,3 1 0,16 0,3 1 

40 88 100 100 76 88 100 
45 76 88 100 62 76 88 

We are happy to introduce our new Field Service Engi-
neer Mr. Michele Polga. He took over responsibility for  
South/West Europe. 
His contact info: 
 

Phone/Fax: +39-044555548 
Mobil:          +39-3316633062 
email:          mpolga@fele.com 
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Today we will give some recommendations, to ensure a leaktight joint of the lead connectors to the  
 4“ Encapsulated Motors. 
 
Procedure: 
 

 Make sure the connector hole in the motor is clean and dry. 
   

 The cylindrical rubber bushing of the connector must be covered with a thin layer of water resistant         
           silicone grease or Vaseline.  

 

- When inserting a stainless steel jam nut into a 316 stainless steel motor, also lubricate the thread of   
  the jam nut. 
 

- No lubricant may enter into the receptacles of the connector. 
 

Push the connector of the lead straight and as deep as possible into the connector hole. 
 

Turn the jam nut (by pressing towards the motor) counter-clockwise until the start of the thread is 
reached. 

 

Now manually rotate the jam nut clockwise until the jam nut fully catches with its thread. 
 

Continue to turn the jam nut clockwise by the help of a spanner 19 mm (3/4”), until a higher torque is 
required.  

 

Another ½ to ¾ turn (at max. 20 – 27 Nm) will ensure the right fitting of the connector. 
 
Note:  
 

The corner of the hexagon part of the jam nut does not necessarily have to touch the top of the upper 
endbell, a small gap of 1 mm is permissible. 

Grease 

Your assistance is required! 
 

Please let us know your e-mail address: 
 

The next Franklin AID edition will be distributed by e-mail only as an electronic file. 
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 4/2010 عدد رقم                                                                         باوروأمعلومات اإلسـتعمال و التركيب لمنتجات شـركة فرانكلين         

 . و تجد في نهاية هذه الطبعة االسالك وء في هذه النشـرة على المحرك ثالثيمحركات أحادية الطور، نلقي الضالالسـتكمال موضوع 
 .محركات أحادية الطورال ) نظرة عامة عن مخططات توصيلFranklin AIDلـ "فرانكلين أيد" (

 المحرك بسـلك ثالثي

نظر بالفهنا يمكن اسـتخدام المحرك بسـلك ثالثي.  أينما يقتضى عزم دوران عاٍل لبدء التشـغيل و أينما يكون التيار الكهربائي دائماً متذبذب
التشـغيل من  فالمحرك, مكثبدء تشـغيل  ديفصل, بعمحركات أحادية الطور جهاز بدء التشـغيل الذي اليحتاج هذا النوع من  ,لتصميمه

 المصدر الكهربائي الرئيس.
 

 و نميز هنا نوعين من عملية التشغيل:
 

 ل بالحث و بدء التشـغيل بالمكثف/ تشـغيل بالمكثفبدء التشـغيل بالمكثف / تشـغي
 

 تبيـّن مخططات التوصيل التالية هذه االختالفات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لف ممن المصدر الكهربائي الرئيس  و ذلك بعد بدء تشـغيل المحرك. أما في الحالة الثانية فـيبقى  االقالعلف مففي الحالة األولى يُـفصل 
لف ملذلك يطلق عليه ال ,لمحرك فحسـبالف ال تقتصر على بدء تشـغيل مبعد بدء تشـغيل المحرك. و بما أن وظيفة هذا المتصالً  االقالع 

 لف المسـاعد، المتصل باسـتمرار، عزم دوران أعلى لمحور دوران المحرك.ممع مكثف التشـغيل يمكـّن ال ةً موازاالمسـاعد. و 
 

 

 



 

 
 

 طط التوصيالت الكهربائية لمحركات أحادية الطور من شـركة فرانكلين ايليكتريكمخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 دورات التدريب في سـنة
 
  ic.de/de/training.aspelectr-http://www.franklinيرجى الرجوع إلى موقعنا على االنترنت   
 و تقديم طلب التسجيل عند الحاجة.  
 كما يمكننا و بناء على رغبتكم أن نعرض لكم دورات تدريبية تصمم طبقا لمتطلباتكم واحتياجاتكم.   
  

 

 
 

 

 م   فريق الخدمات الميدانية لشـركة فرانكلين ايليكتريك يتقدم بالشـكر الجزيل للتعاون الممتاز و المثمر معك  
 .الكثير من النجاح و التوفيق مع منتجات شـركة فرانكلين 2011" و لعام سعيدو يتمنى لكم "عيد   
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Franklin Electric Control Box and motor Overview  
 

 
 

Control box type Power 
2803554115 0,25 kW-0,37 kW 
2803574115 0,55 kW 
2803584115 0,75 kW 

Motor type Power 
214753.. 0,25 kW 
214755.. 0,37 kW 
214757.. 0,55 kW 
214758.. 0,75 kW 
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3 - wire motor 
 

214… 



Control box type Power 
2823508114 1,1 kW 
2823518114 1,5 kW 

3 - wire motor 
 

224… 

Motor type Power 
224750.. 1,1 kW 
224751.. 1,5 kW 

3 - wire motor 
 

224… 

  Control box type Power 
 2823528114 2,2 kW 

Motor type Power 
224752.. 2,2 kW 



  Control box type Power 
 2822534014 3,7 kW 

3 - wire motor 
 

224… 

       Motor type Power 
    224753.. 3,7 kW 

PSC -  motor 
 

254… 

Control box type Power 
2846233510 0,25 kW 
2846243510 0,35 kW 
2846253510 0,55 kW 
2846263510 0,75 kW 
2846273510 1,1 kW 
2846283510 1,5 kW 
2846293510 2,2 kW 

Motor type Power 
2548.. 0,25 kW 
2548.. 0,35 kW 
2548.. 0,55 kW 
2548.. 0,75 kW 
2548.. 1,1 kW 
2548.. 1,5 kW 
2548.. 2,2 kW 



 
Seminar Overview: 

 
English Seminar  KW 41 

Russian Seminar        KW 43 

French Seminar    KW 45 

German Seminar  KW 48 

Control box type Power 
2846233511 0,25 kW 
2846243511 0,35 kW 
2846253511 0,55 kW 
2846263511 0,75 kW 
2846273511 1,1 kW 
2846283511 1,5 kW 
2846293511 2,2 kW 

Motor type Power 
2548.. 0,25 kW 
2548.. 0,35 kW 
2548.. 0,55 kW 
2548.. 0,75 kW 
2548.. 1,1 kW 
2548.. 1,5 kW 
2548.. 2,2 kW 

PSC -  motor 
 

254… 
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نحن نسعى لتقديم لكم أحدث وسائل التكنولوجيا. لذا ففي هذا العدد من مجلة "فرانكلين أيد" (Franklin AID) نود أن نطلعكم على 
االبتكارات والتعديالت التي أجريناها على منتجات فرانكلين إليكتريك.

طقم الملء السابق، رقم المنتج: 308726103

طقم الملء الُمعّدل، رقم المنتج: 308726103

بيانات االسـتعمال/التركيب الخاصة بمنتجات شـركة فرانكلين إليكتريك                                                                   رقم ۲۰۱۲/۱ 

التعديل الذي أُجري على طقم الملء من إنتاج فرانكلين إليكتريك

شركة Europa GmbH ش.ذ.م.م.       هاتف: ۰ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+
رقم بريدي ٥٤٥۱٦ فيتليش / ألمانيا       فاكس: ٥۱۳ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+

field-service@franklin-electric.de :بريد إلكتروني
www.franklin-electric.eu



فيما يتعلق بملء المحرك القابل إلعادة اللف والمصنوع بالكامل من الفوالذ المقاوم للصدأ  ٦ بوصة ۳۰٤ فمن 
الممكن أن ُيستبدل مهايئ الملء القياسي بالمهايئ األقصر المرفق.

تم إضافة عالمة حلقية إضافية على عصا القياس الزرقاء على بعد ۲٥ مم وهي تتناسب مع المحركات المعلبة 
"٦ المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ 316SS والتي تتراوح قدرتها من ٤ كيلو وات إلى ۳۰ كيلو وات 

.(... ۲۳٦)
.11D يسري هذا التعديل على المحركات التي تبدأ أكواد تاريخ صنعها من

القياس المحدد بـ ٤۷ مم للمحركات ٦ بوصة المحركات المعلبة - ۲۷٦ ....... تم تمييزه في الملحق على 
هيئة شرطات، ولكن لم يتم تحزيزه نظًرا لقربه من العالمة التالية.

شركة Europa GmbH ش.ذ.م.م.       هاتف: ۰ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+
رقم بريدي ٥٤٥۱٦ فيتليش / ألمانيا       فاكس: ٥۱۳ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+

field-service@franklin-electric.de :بريد إلكتروني
www.franklin-electric.eu



المحركات 304SS الجديدة القابلة إعادة اللف ٦ بوصة

نتيجة لتحسين المنتجات الحالية
تقدم شركة فرانكلين إليكتريك أوروبا أحدث جيل 

.304SS من المحركات "٦ القابلة إعادة اللف (٤-۳۷ كيلو وات) من الفوال المقاوم للصدأ

مميزات المنتج:

 •304SS المحركات بالكامل من الفوالذ المقاوم للصدأ
قابل إلعادة اللف بسهولة (يمكن فك جسم الملف)• 
سالمة تشغيل أعلى (معدل أقل من السخونة الذاتية)• 
نظام اإلحكام ضد التسريب  ®Sand Fighter مزود بصورة قياسية• 
بيانات لوحة الصنع ٥۰ /٦۰ هرتز• 
المحركات أقصر بمقدار ۱۷ مم وأخف وزًنا بمقدار ٥ كجم من اآلالت المصنوعة من • 

الحديد الزهر، حيث يظل المكّون الكهربائي الفعال كما هو دون تغيير
نفس بيانات األداء• 

أرقام الموديالت:

 • 262 xxx 86xx - 304SS & PVC 
 • 262 xxx 87xx - 304SS & PE2/PA

الخدمة:

لم يتم تغيير الملفات الدّوارة وجميع األجزاء القابلة للتآكل (المحامل، وسائل اإلحكام، ...) 
باستثناء الغشاء.

شركة Europa GmbH ش.ذ.م.م.       هاتف: ۰ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+
رقم بريدي ٥٤٥۱٦ فيتليش / ألمانيا       فاكس: ٥۱۳ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+

field-service@franklin-electric.de :بريد إلكتروني
www.franklin-electric.eu



محرك ُمعّلب ٦ بوصة فوالذي 316SS من إنتاج فرانكلين إليكتريك

في ضوء تحسين المنتجات الحالية، ثمة بعض التغييرات التي أجريت لتشمل أجزاء المحرك 
في إطار عملية إنتاج المحركات الُمعلّبة ٦ بوصة.

غشاء جديد في شكل مختلف• 
نستخدم أيًضا لوح لتدعيم الغشاء• 

شركة Europa GmbH ش.ذ.م.م.       هاتف: ۰ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+
رقم بريدي ٥٤٥۱٦ فيتليش / ألمانيا       فاكس: ٥۱۳ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+

field-service@franklin-electric.de :بريد إلكتروني
www.franklin-electric.eu



 حتى وقتنا هذا يمكنك العثور على المعلومات أعلى لوحة صنع المحرك.

 ولكن في المستقبل سيتم وضع هذه المعلومات يساًرا بمحاذاة   
 لوحة صنع المحرك، كما هو الحال في هذه األيام مع المحركات الُمعلّبة ٦". يظل المحتوى والمظهر دون تغيير.

تغيير موضع كود تاريخ الصنع والرقم التسلسلي  
     لمحركات الغواصات ٤ بوصة

   ألسباب تتعلق بالتنميط والتوحيد قمنا بتغيير موضع كود تاريخ الصنع والرقم التسلسلي على النحو التالي: 

                            قديم                                                                      جديد

شركة Europa GmbH ش.ذ.م.م.       هاتف: ۰ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+
رقم بريدي ٥٤٥۱٦ فيتليش / ألمانيا       فاكس: ٥۱۳ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+

field-service@franklin-electric.de :بريد إلكتروني
www.franklin-electric.eu



السمينارات المنعقدة في مركز تدريب فرانكلين تك ۲۰۱۲

/http://www.franklin-electric.de/Training :يرجى إلقاء نظرة على موقعنا اإللكتروني
وقم بتسجيل مشاركتك حسب الرغبة. 

كما يمكننا وبناء على رغبتكم أن نعرض لكم سمينارات ُمصممة خصيًصا لتلبي متطلباتكم واحتياجاتكم. 

شركة Europa GmbH ش.ذ.م.م.       هاتف: ۰ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+
رقم بريدي ٥٤٥۱٦ فيتليش / ألمانيا       فاكس: ٥۱۳ - ۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+

field-service@franklin-electric.de :بريد إلكتروني
www.franklin-electric.eu



هذا اإلصدار من فرانكلين AID (بيانات تثبيت التطبيقات) سوف يحسن الفهم حول الطاقة الكهربائية، فيما يتعلق بحساب تكاليف تشغيل 
مضخة قابلة للتشغيل المغمور. وكجزء من هذا، سوف ندرس عالقة الطور بين الجهد والتيار، المعروفة باسم معامل القدرة. 

 بيانات التثبيت/التطبيقات الكهربائية من فرانكلين                                                                                          رقم ۲۰۱۲/۲

أوًال، استعراض سريع للجهد والتيار:

 .(V) الجهد ببساطة هو الضغط الكهربائي، وُيقاس بالفولت
المقياس الُمعادل له في نظام المياه هو ضغط المياه أو الحاجز.

التيار، الذي ُيقاس باألمبير (A)، وهو تدفق التيار الكهربائي. 
يتم تحديد ا أمبير على أساس ٦٫۲ x ۱۸۱۰ إلكترون (أي ٦٫۲ يليه ۱۸ صفر) يتدفق عبر نقطة معينة في كل ثانية.

وهذا المفهوم مشابه جًدا للتدفق في نظام المياه، حيث وحدة القياس هي لتر في الثانية الواحدة (لتر/ثانية) بدال من إلكترونات في الثانية 
الواحدة.

الطاقة الكهربائية هي تركيبة من الجهد والتيار. 

وألخذ تشابه نظم المياه مرة أخرى، فإن مضخة قدرتها ۱،۱ كيلو وات (كيلو وات) تدفع أكثر قوة بوضوح من مضخة قدرتها ۰،٥٥ كيلو وات. 
وبطريقة أخرى، أن مضخة قدرتها ۱،۱ كيلو وات ستدفع مزيج أعلى من الضغط والتدفق من وحدة قدرتها كيلو وات ٥٥،۰. 

فالطاقة الكهربائية تعمل بنفس الطريقة، ويتم التعبير عنها أيًضا بالوات (W) أو الكيلو وات (كيلو وات).
والشئ المختلف للغاية في الطاقة الكهربائية مقارنة بنظام المياه هو أنه يتم اإلمداد بالطاقة الكهربائية كتيار متردد، ُيسمى عموًما التيار 

المتردد فقط. 
وهذا يعني أن الجهد والتيار يتغيرا باستمرار أو "بالتناوب". ومن ثم، فإن الموجة الجيبية المألوفة هي كل ما الحظناه مرات عديدة. 

"تتناوب" الطاقة الكهربائية عند ٥۰ هرتز أو ٦۰ هرتز، (٥۰ أو ٦۰ دورة في الثانية). 

وليس بالضرورة أن تكون أشكال موجات الجهد والتيار "متكتلة على التوالي" 
وهذا يعني أن الذروات ونقاط تجاوز الصفر ال تحدث في نفس الوقت، وتكون "متفاوتة الطور". 

وتسمى عالقة هذا الطور بين الجهد والتيار معامل القدرة.
فكلما ينخفض معامل القدرة، يرتفع معدل تفاوت الطور للجهد والتيار.
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في المثال األول أدناه، معامل القدرة مرتفع نسبًيا، ويمكنك مالحظة أن الجهد والتيار مكتملين تقريًبا "متوافقين الطور". 
يوضح الرسم التخطيطي الثاني حالة معامل قدرة منخفض نسبًيا، والجهد والتيار 

متفاوتين الطور إلى حد كبير مع بعضهما البعض.

معامل القدرة المنخفض

يكون معامل القدرة دائماً رقًما بين ۰ و ۱، وفي بعض األحيان يتم التعبير عنها كنسبة مئوية. كما أنه رقًما ال ُبعدًيا. أي بدون أي وحدات.

والسبب وراء هذا النقاش أن اتضح أن القدرة في دائرة كهربائية ذات تيار متردد ال تعتمد فقط على الجهد المزود والتيار الُمستهَلك، بل أيًضا على 
معامل القدرة لهذه الدائرة.

معامل القدرة المرتفع

أزرق: الفولت   
أبيض: األمبير    

أزرق: الفولت   
أبيض: األمبير    
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دعونا ننظر إلى مثال حقيقي. من لوحة بيانات اسم محرك قدرته ۲۳۰ فولت، يمتلك محرك قدرة ميكانيكية ۱،۱ كيلو وات الخصائص التالية: 

الطاقة الكهربائية أحادية الطور، في دائرة تيار متردد، يتم احتسابها على النحو التالي: 

U • I • cosφ = الكهربيةP                                الطاقة الكهربائية = الجهد • التيار • معامل القدرة
        

الجهد = ۲۲۰ فولت
األمبير = ۹٫۷ أمبير
معامل القدرة = ۰٫۷۹

القدرةالكهربية = ۲۲۰ فولت • ۹٫۷ أمبير • ۰٫۷۹
۱٦۸٥٫۸٦ =    

    = ۱٫٦۹ كيلو وات

الطاقة الكهربائية ثالثية الطور الحساب في دائرة مختلفة قليًال:

U • I • cosφ • 3 √ = الكهربيةP                    الطاقة الكهربائية = ۱,۷۳۲ • الجهد • التيار • معامل القدرة
       

حساب التكاليف:

يوجد هنا نقطة رئيسية، وهي أن القدرة "ما تدفعه مقابل الحصول عليها". فأنت ال تدفع عن الجهد أو التيار، ولكن عن تركيبة من العنصرين.
لذا، كيف يتم تحويل هذا إلى مال وتكاليف؟ 

جميعنا ندفع عن الطاقة الكهربائية من حيث عدد ساعات الكيلو وات. ساعة الكيلو وات الواحدة هي ببساطة ۱ كيلووات لمدة ساعة واحدة.
لحساب التكلفة الشهرية، نحتاج إلى معرفة ثالثة أمور:

استهالك الطاقة الكهربائية للجهاز بالكيلو وات  .۱
عدد الساعات لكل يوم أو شهر التي يعمل الجهاز فيها  .۲

تكلفة الطاقة بساعات الكيلو وات  .۳
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التكلفة الشهرية = الطاقة • ساعات العمل في الشهر • التكلفة لكل كيلو وات ساعة

ومرة أخرى، دعونا نلقي نظرة على مثال:

استهالك الطاقة - وبالعودة الى المثال السابق، فإن محرك أحادي الطور قدرته ۱،۱ كيلو وات يستهلك ۱،٦۷ كيلو وات.   .۱
عدد الساعات في الشهر – في هذا المثال، لنفترض أن المحرك/المضخة تعمل بمعدل ساعتين في اليوم الواحد. مما يعني أنه يعمل حوالي    .۲

٦۰ ساعة شهرًيا، في المتوسط.  
تكلفة الطاقة – وفًقا لشركات اإلمداد بالطاقة، متوسط التكلفة السكنية للكهرباء في عام ۲۰۱۱ كانت ۱۲ سنت لكل كيلو وات ساعة (في ألمانيا).   .۳

التكلفة الشهرية = ۱,٦۷ كيلو وات • ٦۰ ساعة في الشهر • ۰,۱۲ يورو/كيلو وات ساعة
         = ۱۲,۰۲ دوالر أمريكى

هذه طريقة سريعة لحساب تكلفة تشغيل مضخة قابلة للتشغيل المغمور. 
لذا، إذا كنت تريد معرفة تكاليف التشغيل لنظام مياه، تبين لك هذه طريقة كيفية الحساب. 

يمكن دمج التيار والطاقة بسهولة: على الرغم من أن التيار مكون واحد فقط من الطاقة الكهربائية،فهو يشبه إلى حد كبير التدفق (لتر/ثانية) الذي يعد 
مكوًنا واحًدا فقط في أداء نظام المياه.

 حلقات دراسية داخل مركز تدريب التكنولوجيا في فرانكلين ۲۰۱۲

  يرجى مراجعة الموقع االلكتروني الخاص بنا http://www.franklin-electric.de/training والتسجيل.
  

  عند الطلب، نقدم حلقات دراسية خاصة لتالئم احتياجاتك الخاصة.
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بناًء على الطلبات العديدة في هذا المجال فإن هذا اإلصدار من Franklin AID يتناول التركيب الصحيح لكابالت المحرك القصيرة 
 .Franklin AID بالمحرك الغاطس المغلف

/           /  Franklin Electric 

   

قم بتوصيل الكابل بالمحرك قبل تركيب المضخة.  ۱

تأكد من سالمة عزل الكابل والكبس وتوصيلة المحرك.   ۲
يجب عدم استخدام األجزاء التالفة، مثل غالف الموصل المتضرر أو ثنايات التوصيالت.  

البد من التأكد من نظافة وجفاف أجزاء الوصالت الكهربية للكابل وللمحرك.    

لتسهيل التركيب قم بتشحيم الجزء المطاطي للمقبس بالزيوت المصرح بها غذائًيا أو الفازلين.   ۳

لة عند تركيب المحركات SS 316. ومادة التزليق هذه البد أن تدهن على السن اللولبي  ٤  يرجى استخدام مادة تزليق غير موصِّ
لصامولة التثبيت الفوالذية، لتسهيل عملية التركيب. (ال يعتبر ذلك ضرورياً مع الوصالت من مقاس ٤ بوصة.)

وصل قابس الكابل بمقبس المحرك. انتبه أال يضغط وزن الكابل في اتجاه مائل على القابس.  ٥

تليفون: ۰-۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰) ٤۹+
فاكس: ٥۱۳-۱۰٥ ٦٥۷۱ (۰)٤۹+
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قم بالضغط على قابس الكابل بعد إدخاله بالتجويف. من أجل تسهيل التحرك حركه قليالً.   ٦     

لتركيب الصامولة على السن اللولبي قم بلفها أوالً مع الضغط عليها في اتجاه اليسار، حتى تنتظم في موضعها.   ۷     
وفي النهاية قم بإحكام ربطها بلفها بيدك بقوة في اتجاه اليمين.   

 
قم  بربط صامولة التثبيت باستخدام عزوم الدوران اآلتية.  ۸     

    
۲۰ حتى ۲۷ نيوتن متر٤"
٦۸ حتى ۸۱ نيوتن متر٦"
٦۸ حتى ۸۱ نيوتن متر۸"

۹ حتى ۱۰٫۲ نيوتن متر۸ بوصة مع التثبيت بأربعة مسامير
اربط المسامير باستخدام مفك +.

           .         :           
.          

راقب مقاومة العزل عند ٥۰۰ فولت بعد تركيب الكابل    .۹     
وأيًضا قبل تشغيل المحرك الغاطس. ينبغي أن تبلغ مقاومة العزل   

لدى المحرك الجديد المزود بالكابل ٤ ميجا أوم على األقل.  

     .               :      
.    

  FRANKLIN TECH TRAINING CENTER         

http://www.franklin-electric.de/training :           
 .         

                 
 .       

    "       Franklin Electric       
.    Franklin Electric      ."  
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 يمكن أن تتوفر المحركات الغاطسة Franklin Electric في صورة محركات ذات دوران مباشر وكذلك محركات نجمية/مثلثية. 
هذا اإلصدار من بيانات التطبيق والتركيب Franklin AID يوضح اختالفات وخصائص الوصل النجمي المثلثي. 

ارتباًطا بمكان االستخدام الجغرافي للمحرك الغاطس يقرر مرفق الكهرباء المختص قواعد التوصيل التقنية التي يجب االلتزام بها عند تشغيل 
محركات كهربائية.  هناك تعليمة من التعليمات تخص الدوران المخفَّض التيار للمحركات الكهربائية بدًءا من قدرة محرك معينة ومختلفة 

إقليمًيا.
يمثل التشغيل النجمي/المثلثي للمحركات الكهربائية إمكانية منخفضة التكاليف التباع هذه التعليمات. ُتستخدم تقنية التحكم الخاصة بذلك بنجاح 

 Franklin في تكنولوجيا المحركات وذلك في صورة تركيبة تحويل نجمية مثلثية.  يتناول اإلصدار التالي من بيانات التطبيق والتركيب
AID مخاطر وإرشادات الدوران النجمي المثلثي.

رقم 2013/1   Franklin Electric بيانات تطبيق/تركيب المحركات الغاطسة 

صورة 2: المحرك النجمي المثلثي صورة 1: محرك الدوران المباشر 
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      في الوقت الذي يجب فيه ربط محرك الدوران المباشر )DOL( بمصدر اإلمداد بالكهرباء فقط بعد مفتاح حماية المحرك، يحتاج المحرك 

الذي يدور في شكل نجمي مثلثي إلى مجموعة دوائر كهربائية إضافية في صورة تركيبة تحويل نجمية مثلثية مكونة من ثالث وسائل 
لحماية المحرك ووسيلة حماية من الحمل الزائد ومرّحل زمني. 

     تعرض الصورتان التاليتان طرق التوصيل المختلفة:

  

صورة 4: الدوران النجمي المثلثي          صورة 3: الدوران المباشر 
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     تعرض الصورتان التاليتان التوصيل الكهريائي لملفات المحرك الثالثة وفلطيات الطور الخاصة بها:

      صورة 5: التوصيل النجمي لملفات المحرك

               صورة 6: التوصيل المثلثي لملفات المحرك
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كما هو واضح من الصورتين 5 و 6، تختلف صور التوصيل ليس فقط في طريقة التوصيل، ولكن أيًضا في فلطيات الطور الخاصة 
بالملفات والتي تنشأ نتيجة لذلك. يتم في التوصيل ذي الدوران المباشر إمداد الملفات بالجهد الكهربائي المصممة من أجله الملفات بشكل 

مستمر، في حين يتم في التوصيل النجمي تشغيل الملفات بالجهد الكهربائي المقلل بمقدار المعامل 3√. وتنشأ عن ذلك الحتميات التالية التي 
يجب مراعاتها من أجل التشغيل المستمر لمحرك نجمي مثلثي:

تيار المحرك النجمي المثلثي أثناء طور الدوران في حالة التوصيل النجمي، )IҮ(، يقل بشكل تقريبي بمقدار المعامل 0.58؛ وهذا يعني 
أن أي محرك ذي تيار بدئي يبلغ 400 أمبير يستقبل في حالة التوصيل النجمي تياًرا مقداره 232 أمبير فقط أثناء الدوران. ومن ثم يتعين 

الوفاء بالمطالب بعد الدوران المخفَّض التيار.

القدرة الميكانيكية ، )PҮ(، المتاحة بعمود اإلدارة لتشغيل المضخة تقل أثناء الدوران إلى ثلث القدرة االسمية. وهذا يؤدي إلى ضرورة 
التحكم في الطاقة المطلوبة للمضخة أثناء الدوران حتى ال يتم زيادة التحميل على المحرك أثناء الدوران. 

عزم الدوران، )MҮ(، المتاح بعمود إدارة المحرك يقل أيًضا بمقدار ثلث عزم الدوران االسمي أثناء الدوران.  ولذا تكون هناك أيًضا ضرورة 
في هذه الحالة لمعادلة عزم الدوران البدئي المطلوب للمضخة مع عزم الدوران البدئي المتاح للمحرك واختيار خيار مناسب.

.FEE بالنسبة لألسئلة أو التوضيحات العميقة، يرجى منك التوجه إلى مهندس الخدمات الميدانية الذي تتعامل معه أو إلى الفريق التقني بشركة
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حلقات علمية في مركز FRANKLIN TECH TRAINING CENTER التدريبي 2013

 يرجى إلقاء نظرة على موقع الويب الخاص بنا: http://www.franklin-electric.de وتسجيل مشاركتك 
عند الحاجة. 

بناًء على رغباتكم سنقدم أيًضا في عام 2013 بصفة خاصة الحلقات العلمية المناسبة لطلباتكم. 



كان تركيز Franklin AID 1/2013 منصًبا بشكل أساسي على عملية التشغيل ستار-دلتا للمحركات الغاطسة.
اما عدد نشرة فرانكلين الحالي بتاريخ 2013/2 فهي تعطي إرشادات ختامية وتعرض لكم بعض مخاطر عملية التشغيل ستار-دلتا 

للمحركات الغاطسة.

ضبط مرحل الحمل الزائد للمحرك:

بغض النظر عن التركيب يتم وضع مفتاح أمان المحرك قبل أو بعد تركيبة التشغيل ستار-دلتا. 
تظهر الصورتان 1 و 2 الفرق بوضوح.

صورة 1: مرحل الحمل الزائد بعد مفتاح تحويل التشغيل ستار-دلتا

عند التركيب وفًقا للصورة 1 يتم ضبط مرحل الحمل الزائد على نسبة 58% من تيار المحرك  
.)IB • 0,58( عند نقطة التشغيل

رقم 2013/2  Franklin Electric بيانات التطبيق/التركيب من 
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صورة 2: مفتاح أمان المحرك قبل مفتاح تحويل التشغيل ستار-دلتا

إذا تم تركيب مفتاح أمان المحرك وفًقا للصورة 2، يتم الضبط على تيار المحرك الكامل عند نقطة التشغيل، ويحظر تخطي التيار االسمي 
للمحرك عند التشغيل.

توصيل أسالك المحرك:

لضمان تشغيل المحرك الغاطس ذي التشغيل ستار-دلتا بشكل سليم يجب توصيله طبًقا لما هو موصوف في دليل التشغيل.

إذا تم تطويل سلك المحرك من قبل المصنع، فيجب فحص مداخل ومخارج الملف وكذلك تخصيص ألوانها، قبل توصيل المحرك بالكهرباء.

ضبط فترة التحويل للتشغيل ستار-دلتا:

توصي شركة Franklin Electric بفترة تحويل ال تزيد عن 3 ثواني.
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مخاطر عملية التشغيل ستار-دلتا للمحركات الغاطسة

قد يؤدي تقليل العزم أثناء تشغيل المحرك بالتشغيل النجمي إلى عدم تمّكن المحرك من زيادة عزم الدوران االنفصالي الالزم للمضخة، 
ويظل عمود الدوران للمحرك مقفاًل حتى يتم التحويل إلى التشغيل المثلثي.

مما يؤدي بدوره إلى سخونة ملفات المحرك، ومن غير المضمون تبريد المحرك، حتى أنه قد تتضرر ملفات الموتوتر.

تقليل أداء عمود الدوران الميكانيكي عند مرحلة البدء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الحمل على المحرك الغاطس من قبل المضخة.

التصميم الرفيع للمحركات الغاطسة والمضخات والتي تتطلب عزم دوران منخفض جدا يؤدي عند التحويل من التشغيل النجمي إلى المثلثي 
إلى هبوط شديد في سرعة المجموعة. فإذا كانت فترة التحويل المضبوطة كبيرة جًدا فإن تيار المحرك يصعد من جديد إلى السرعة االسمية 

من خالل عمليات إعادة التسارع، كما يتم تقليل التأثير الفعلي لمفتاح تحويل التشغيل ستار-دلتا.

إرشادات ختامية:

ينبغي مراعاة قدرة المحرك الغاطس على رفع عزم الدوران االنفصالي للمضخة أثناء عملية البدء.

يجب اختيار المحرك الغاطس بحيث يكون بإمكانه رفع أداء عمود الدوران الذي تتطلبه المضخة أثناء عملية البدء.

يجب ضبط قيمة مرحل الحمل الزائد أو مفتاح أمان المحرك وفًقا لطريقة التركيب.

ينبغي عدم تجاوز قيمة التيار االسمي للمحرك الغاطس عند أي مرحلة من مراحل تشغيل المجموعة.

فترة التحويل من التشغيل النجمي إلى المثلثي ينبغي أال تزيد عن 3 ثواني.

في حالة أي استفسارات يرجى التوجه إلى مهندس الصيانة الميدانية المختص بك أو الفريق الفني التابع لنا.
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 مرحلة نقاش مفتوحة في مركز تدريب
FRANKLIN TECH TRAINING CENTER 2013

األسبوع التقويمي      47نقاش تقني باللغة األلمانية  
             

    كما نقدم لكم في عام 2013 حسب رغبتكم حلقات نقاشية وفًقا لمتطلباتكم.

                                      عند الحاجة لذلك يرجى تسجيل مشاركتكم عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني. 
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والطبعات القادمة من خدمة المعلومات العامة التي نقدمها نريد تحديث معرفتك بطرق الحماية السليمة  الطبعة هذهفي 
 .للمحرك

  
 الغاطس تيار ثالثي األطوار الحماية من التحميل الزائد لمحرك

 
خصائص المحرك من فئة المحركات الغاطسة عن غيرها من المحركات االفتراضية المستخدمة فوق األرض. ولذلك، تتطلب تختلف 

 المحركات الغاطسة حماية خاصة من التحميل الزائد.
 

اية من التحميل قواطع الحمالغاطسة ضد التحميل الزائد، يجب أن تكون  التيار ثالثي األطوار ولتطبيق الحماية الصحيحة على محركات
 ضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون لها القدرة على تعويض درجة حرارة الجو المحيط. إل. وباالفصل (حساسة جداً) سريعةالزائد 

 
تعويض  السريع والقدرة على الفصلحماية من التحميل الزائد قابلة للتكيف وتتمتع بخاصية  قواطعولذا فإن األجهزة األكثر استخداماً هي 

 درجة حرارة الجو المحيط.
 

من شركة فرانكلين إلكتريك يقدمان على سبيل المثال ال الحصر إمكانيات الحماية من  وجهاز تغيير التردد والتحكم Submonitorجهاز 
 التحميل الزائد.

 
 تعويض درجة حرارة الجو المحيط: 

 
 تعويض درجة حرارة الجو المحيط يجب أن يوفر حماية موثوقة في كل من درجات حرارة الجو المحيط العالية منها والمنخفضة. 

 
رة اوبشكل عام، يمكن استخدام المكونات الكهروميكانيكية في لوحات التحكم الكهربائية سواًء في التركيبات المغلقة أو المفتوحة في درجة حر

 درجة فهرنهايت). 122درجة فهرنهايت إلى + 14درجة مئوية (+ 50درجة مئوية إلى + 10-تتراوح بين 
 
 

ال ينبغي أبدا أن تتعرض لوحات التحكم الكهربائية المعدة لالستخدام تحت الماء ألشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية،  هام:
 ماية من التحميل الزائد.ألن هذا قد يسبب حاالت توقف غير ضرورية من قبل جهاز الح

 
ولالستخدام في األماكن المفتوحة في درجات حرارة عالية يوصى باستخدام مروحة للوحات التحكم الكهربائية ويفضل المطلية باللون الفاتح 

 لتعكس الحرارة بدرجة كبيرة. باإلضافة إلى ذلك يجب أن يتم تثبيت سقف الحماية من أشعة الشمس.
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. فقد ثبت بسرعة عاليةمن التحميل الزائد  قواطع الحماية فصللفات المحرك في حالة احتجاز العمود الدوار يجب  لحماية :سرعة الفصل

) NIالتيار الكهربائي االسمية (من شدة  ٪500ثواني بحد أقصى عندما تبلغ شدة التيار الكهربائي  10أنه يجب إيقاف التحميل الزائد خالل 
 ).10(الفئة 

 20يبلغ  فصلمختلفة (مثل وقت  فصلونظًرا ألن هناك أجهزة قياسية متنوعة للحماية من التحميل الزائد متوفرة في األسواق ذات خاصية 
 ثانية)، فمن المهم التحقق مما يلي: 

 
 .فصليتم استخدام وحدات حماية من التحميل الزائد سريعة ال -
 .EN 60947-4-1 (VDE 0660 T.102)يجب أن تكون األجهزة مطابقة للمواصفة  -

 
 توصيات من أجل إعداد التحميل الزائد:

 
 ) بالنسبة للمحركات الغاطسة.NIتصميم أجهزة الحماية من التحميل الزائد على أقل قيمة اسمية للتيار الكهربائي ( .1
للمحركات الغاطسة، يمكن العثور على  أول تشغيل) قبل NIئد على التيار االسمي (للتحميل الزا فصلاليجب أن يتم تعيين نقطة  .2

 .FEEالتيار االسمى للمحرك على لوحة الطراز للمحرك أو في مستند 
، يجب ضبط جهاز الحماية من التحميل الزائد )NI(إذا كان يتم تشغيل المحرك بشكل مستمر على مستوى أقل من التيار االسمي  .3

 مقربة من نقطة التشغيل.على 
، فقد يؤدي هذا إلى التحميل الزائد على لفات المحرك أو )NI(على مستوى أعلى من التيار االسمي  فصلالإذا تم ضبط نقطة  .4

 السخونة الزائدة.
 

د حماية من التحميل الزائوفي العدد القادم من خدمة المعلومات العامة المقدمة من شركة فرانكلين إليكتريك، سوف نراعي مختلف أجهزة ال
 وإدماجها في النظام الكهربائي.

 
 
 

 2014مركز التدريب  ندوات في 
 

 ندوات أعدت خصيصا لتلبية احتياجاتكم.  2014بناء على الطلب يمكننا أن نقدم لكم في عام 
 

 .105 6571(0) 49+-0 أو هاتفيًا على الرقم: electric.de-service@franklin-fieldيرجى التسجيل عبر البريد اإللكتروني: 
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 في عدد اليوم من خدمة المعلومات العامة، نقدم لكم المعلومات بشأن حماية المحرك وإعداده.
 

 

 مبدأ تشغيل الزناد ثنائي المعدن:
، المرتبطة ببعضها البعض. إذا زاد تيار المحرك المار عبر الحراريةمع مختلف معامالت التمدد  يتألف من شريطين معدنين مختلفين

 الشريط ثنائي المعدن عن التيار المسموح به، ينحرف الشريط ثنائي المعدن ويفتح الدائرة. 
 

  مفتاح أمان المحرك:
مباشرة من ارتفاع درجة الحرارة. تقوم يحمي لف المحرك من استهالك الطاقة المفرطة الغير مسموح بها وبالتالي يحميه بصورة غير 

األزندة الممغنطة ذات التثبيت المحكم بحماية مسارات التيار والشرائط ثنائية المعدن الخاصة بمفتاح أمان المحرك في حالة وجود ماس 

دم للتشغيل وفًق أن تستخ كهربائى.  تقوم مفاتيح أمان المحرك بتشغيل الدائرة الرئيسة بشكل مباشر. وتتمتع بخصائص االنفصال ويمكن

 لمعطيات التشغيل، وكذلك أن تستخدم كمفتاح رئيسي. ويجب أن يعاد إغالق الدارة بعد برودها، بعد أن يزول سبب التحرير*.
 

 
 

 

 

 
الزناد الحراري )ثنائي المعدن( 

 الخاص بالتحميل الزائد
 

الزناد المغناطيسي 
للحماية من الماس 

 الكهربائي
 
 

 المقدر للمحرك الضبط على تيار

 

 
  :2الشكل  

 مفتاح أمان المحرك :1الشكل 
مقطع عرضي لمفتاح أمان المحرك )اإلطالق الحراري 

 والمغناطيسي(
 

 ُمرّحل أمان المحرك:
 

ُصمم ُمرّحل التيار الزائد الحراري لحماية أجهزة االستهالك اعتماًدا على التيار ضد ارتفاع 
الناتجة عن التحميل الزائد أو انقطاع الطور.  ويتمتع بالتحرير درجة الحرارة الغير مسموح بها 

الحر اإلضافي. وهذا يعني أنه حتى عند الضغط على زر إعادة الضبط ال يمكن القيام بإعادة 
التشغيل في حالة وجود خطأ. وهذا الُمرّحل لديه مالمسان إضافيان يقطعان دائرة تيار التحكم 

ضعف التيار  6.0طلق ُمرّحالت حماية المحرك بداية من لجهاز االستهالك. عادة ما تن
المضبوط، ولكنها ال تحمي من الماس الكهربائى. ويجب أن تكون محمية من الماس الكهربائى 

  عن طريق مصهر أمان إضافي أو قاطع دائرة.

 

 
 

 ُمرّحل أمان المحرك :3الشكل 

 

 

 

 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
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  مفاتيح أمان المحرك االستخدام واإلعدادات: 
 

 

 YΔتشغيل نجمي مثلثي  DOLبدء تشغيل المحرك المباشر 

 

 

 

 

حماية المحرك في الدارة 
 الكهربائية النجمية المثلثية

 
 

 
 

NX I 0،70Ie =  

 

 

 

في  NIيتم ضبط مفتاح أمان المحرك تبعاً لمكان التثبيت في الدائرة. يجب ضبط مفتاح أمان المحرك بحد أقصى على التيار االسمي للمحرك 

 ب ضبطهجحالة التشغيل المباشر. إذا تم تثبيت مفتاح أمان المحرك في الدارة الكهربائية النجمية المثلثية طبقا للقاطع الرئيسي وفرع التيار، ي

 . NIمن التيار االسمي للمحرك  05.0بحد أقصى على 
 

 ثانية بحد أقصى. 3ولضبط وقت تحويل النجمي المثلثي توصي شركة فرانكلين إلكتريك بأن يكون وقت التحويل 
 

 اختيار جهاز الحماية من التحميل الزائد للمحركات الغاطسة:
 

 . EN 70946 – 4 – 1يجب أن تخضغ أجهزة الحماية من التحميل الزائد للمحركات الغاطسة المستخدمة للمواصفة 
 

أضعاف(  .ثواني عندما يكون التيار االسمي للمحرك  10)اإلطالق في غضون  10؛ الفئة رقم (VDE 0770 T. 102تطابق المواصفة )

ضافة إلى ذلك، يجب أن يضمن جهاز الحماية من التحميل الزائد إليمة المضبوطة.  وبامن الق % 100وحتى  % 90وفي نطاق يتراوح بين 

 انقطاع الطور وأن يكون لديه تعويض لدرجة الحرارة.
 

 وأفضل ضبط للتحميل الزائد هو عند نقطة تشغيل وحدة المضخة. 
  

 الحماية من الماس الكهربائي

 الحراريالزناد 

NIe = max. I 

 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
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 *الممارسة العملية:

 
 تم إطالق وحدة حماية المحرك وتم فصل المحرك مع المضخة من التيار الكهربائي. ما الذي يجب القيام به قبل إعادة التشغيل:

 
 :)إطالقها( فصلهاتم يجب إجراء الحد األدنى من الفحوصات التالية قبل إعادة تشغيل تجهيزة أمان المحرك التي 

 
 هل يتوافق إعداد التحميل الزائد مع التيار االسمي التشغيلي أو الحد األقصى للتيار االسمي الخاص بالمحرك المتصل؟ .6

 
 هل اختيار جهاز الحماية من التحميل الزائد مناسب للمحرك )الحد األقصى من األمبير(؟ .0

 
-المرحلة  عدم التماثل في –الجهد الزائد  –هل تم إجراء تغيير في الجهد في خط اإلمداد لفترة قصيرة؟ )الجهد المنخفض  .5

 التيار الكهربائي( انقطاع
 

   هل توجد قيمة مقاومة العزل الخاصة بكابل التوصيل والمحرك في اإلطار الذي تحدده شركة فرانكلين إلكتريك. .9
 

 هل توجد مقاومات اللف في اإلطار المحدد؟ .7
 خاص بالرابع والخامس: يجب إجراء هذه القياسات على المحرك في أقرب وقت ممكن. 

 اء مالحظة: أنه يجب التأكد من إيقاف تشغيل اإلمداد بالتيار الكهربائي وتأمينه ضد إعادة االتصال بشكل غير مقصود!!! الرج
 أنه يجب إجراء هذه القياسات فقط من قبل األشخاص المصرح لهم! 

 
 التغيير في كمية الماء أو فيهل لحقت أضرار ميكانيكية بالمضخة، والتي ربما تظهر قبل إطالق التحميل الزائد عن طريق  .1

 الضغط؟
 

ع فبموجب هذا أردنا أن نبين لكم نقاط الفحص الرئيسية التي يمكن القيام بها خارجياً. وللتوصل إلى نتائج أكثر دقة ينبغي بطبيعة الحال ر
 وحدة المضخة )مضخة الموتور( من البئر وأن تخضع لتحليل تقني متعمق.

 

استمرار  2112، وتتمنى لكم في عام 2112فرانكلين إلكتريك عيد ميالد سعيد، وعاما جديدا سعيدا عام يتمنى لكم فريق خدمة 
 النجاح مع منتجات فرانكلين الكتريك.

 
 

 5102مركز التدريب  ندوات في 

 ندوات أعدت خصيصا لتلبية احتياجاتكم.  .201بناء على الطلب يمكننا أن نقدم لكم في عام 

 .+49)0(7.61 .10 - 0 هاتفيًا على الرقم: أو يرجى التسجيل عبر البريد اإللكتروني: 
 
 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
https://www.google.de/search?rls=com.microsoft:de-DE:IE-Address&q=phasenunsymmetrie&spell=1&sa=X&ei=Juz1U-DlN8SlO5HtgZgI&ved=0CBwQvwUoAA
mailto:field-service@franklin-electric.de


 
 
 

 

  ٢٠١٥/١رقم                                                                               أوروبا تطبيق فرانكلين/بيانات التثبيت     

 ٠ – ١٠٥ ٦٥٧١(٠)٤٩+ هاتف: فرانكلين الكهربائية أوروبا "ش.ذ.م.م."شركة 

 Rudolf Diesel Straße ٥١٣ – ١٠٥ ٦٥٧١(٠)٤٩+ فاكس: ٢٠ 
D-٥٤٥١٦ Wittlich/Germany   

  
 ٣من  ١الصفحة              

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

 Franklin Electric) من شركة HES" (٦النظام عالي الكفاءة 
 

 

 
كشركة مصنعة رائدة على مستوى العالم في مجال المحركات الغاطسة والوحدات المحركة 

 منتجاتنا:وأجهزة مراقبة ضخ المياه نود أن نقدم أحدث 
 

 Franklin Electric) من شركة HES" (٦النظام عالي الكفاءة 
 

 Franklin Electricانطالقًا من اآلثار الضارة على البيئة وتوفير الطاقة قامت شركة 
) FU" للمضخات البئرية. ويتكون النظام من محول تردد (٦بتطوير نظام دفع عالي الكفاءة 

 /دقيقة).١ ٣٠٠٠(  ٣٠٤SS NEMAمتزامن غاطس ) و محرك AFو فلتر مخرج (

 هناك عدد كبير من تلك المنتجات تعمل بنجاح في هذا المجال، ولكن دعونا اليوم ننظر في تركيب معين حتى ندرك الفوائد:

 تركيب تجريبي لمحطة مياه 
عالى الكفاءة  Franklin Electricام شركة ديسمبر/كانون األول وبالتعاون مع الجمعية المحلية ألغراض المياه تم تركيب نظ ١٠في 
وتم  du/dt IP٥٤وفلتر مخرج  IP٦٦ومحول تردد  ٣٠٤SS NEMAكيلو وات والذي يتكون من محرك متزامن غاطس  ١٥-"٦

 تشغيله بنجاح. 
 

    
 ٤صورة  ٣صورة  ٢صورة  ١صورة 
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 ١الرسم البياني 

 
 نقطة البداية:

 
يتم التحكم في النظام من خالل غرفة تحكم مركزية عن طريق برنامج تحكم مخزن 

)SPS س، يعمل ٣م ٦٠).  وكان يعمل في النظام مضخة بئرية ذات عشر مستويات بقدرة/
 كيلووات.   ١٨٫٥على تشغيلها محرك التزامني بقدرة 

م عمق) فيتم تجهيزه بفلتر  ٥٠ملم و ٤٠٠ Øمتر، أما البئر ( ٣١تركيب الوحدة ويبلغ عمق 
. وتضمن سترة تبريد إضافية الحد األدنى من معدل التبريد على طول OBOدائم من النوع 

المحرك.  وبناًءا على الحاجة إلى فحص السالمة وطبقًا للخصائص الجيلوجية كجودة المياه 
 /س في خط تجميع.  ٣م ٤٠نبغي أن تضخ بشكل ثابت بقدرة ونتاج البئر فإن المضخة ي

متًرا اعتماًدا على إضافة المزيد من اآلبار،  ٩١إلى  ٥٧وبهذا تصبح ارتفاعات الضخ من 
وحيث أن نقاط التشغيل المطلوبة الجديدة لم تعد مباشرة على منحنى ارتفاع الضخ بالنسبة 

 ٢٠١١كيًا بواسطة مثبط.  وفي األعوام لتدفق الضغط فيجب "خفض" قدرة التشغيل ميكاني
 ٢٠ساعة في الشهر بقدرة دخل تبلغ ( ٢٠٠عملت المضخة بمتوسط يبلغ حوالي  ٢٠١٢و

 .١P =٢٠ kWكيلو وات) 
 .١> انظر الرسم البياني 

 

 

 ٢الرسم البياني 

 : ٢٠١٢ديسمبر/كانون األول  ١٢إعادة التركيب 
 

/س ٣م ٦٠مستويات بقدرة  ٥م تم تركيب مضخة بئرية موجودة ذات  ٣١على عمق 
.  HESالمذكور أعاله  Franklin Electricباإلضافة إلى سترة التبريد مع نظام شركة 

في  FUونظًرا لهذا الحيز الضيق تم هنا تركيب األجهزة االلكترونية على الحائط كخيار (
IPومرشحات  ٦٦du/dt  فيIP٤انظر الصورة  > .)٥٤  . 

هرتز  ٤٨٫٢االسمي  )السرعة(دورات المضخة الجديدة التي تم اختيارها تالقي عند عدد 
 م بالضبط.  ٩١/س عند ٣م  ٤٠Iنقطة التشغيل 

 > المنحنى األخضر الغير متقطع.
/س (يتم قراءتها بواسطة مقياس التدفق ٣م ٤٠ومن خالل القدرة القياسية االفتراضية 

مالئمة عدد اللفات وفق ظروف التشغيل/ارتفاعات الضخ المتغيرة.  فنعد نقطة  الموجود) يتم
 هرتز. ٣٩٫٧/س يقع عدد اللفات عند ٣م ٤٠ II التشغيل

 > المنحنى األزرق الغير متقطع.
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"يتحرك" أيًضا منحنى درجة الكفاءة إلى اليسار لدرجة الوصول إلى درجة كفاءة هيدروليكية في  )السرعة(دورات ومن خالل تقليل عدد 

 حالة الحمل الجزئي أفضل منها في حالة الحمل اإلسمي. 
 > المنحنى األزرق المتقطع.

 كيلو وات. ١٦٫٢و ٩٫٥= P١ويمكن تشغيل كال نقطتي التشغيل اآلن بقدرات دخل تبلغ 
 .٢البياني > انظر الرسم 

 

 

 ٣الرسم البياني    

 
 الخالصة:

 ١٠٫٣= ~P١من خالل طريقة تشغيل جديدة تعمل المضخة اآلن بمتوسط قدرة دخل يبلغ  
كيلو وات. وبهذه الطريقة أمكن تخفيض استهالك الطاقة إلى النصف تقريبًا، حيث يتم تقسيم 

) وتكنولوجيا %٨٠(~ المحرك )سرعة(دورات التوفير هنا ما بين التحكم في عدد 
 ). %٢٠المحركات الجديدة (~

ويكمن التوفير المتعلق بتكنولوجيا المحركات في المقام األول في درجة الكفاءة الجيدة 
 الثابتة على نطاق األداء بأكمله وكذلك أيًضا في المكونات االلكترونية المتوافقة تماًما. 

 .٣> انظر الرسم البياني 
) محددة اإلستخدام الخاصة بشركة FU-Softwareالتردد ( ومن خالل تطبيقات محول

Franklin Elektric  والمطورة من قبلها تسير عملية التشغيل بسرعة وعلى نحو سلس
 جًدا.  

 كيلو وات.  ٣٧-إلى  ٤بقدرات من  Franklin Electricلدى شركة  HESتتوفر أنظمة 
 

 للنظام الجديد ال يحتاج إلى شرح.  موضحا نأمل أن نكون بهذا قد أعطيناكم مثاالً 
 

 Electricللمزيد من المعلومات يرجى التوجه إلى جهة االتصال المختصة من قبل شركة 
Kontakt  أو زيارة موقعنا على االنترت . 

 
 

 ٢٠١٥التدريب  مركز ندوات في 
 

 ندوات أعدت خصيصا لتلبية احتياجاتكم.  ٢٠١٥بناء على الطلب يمكننا أن نقدم لكم في عام 
 

 أو عبرfield-service@franklin-electric.deيرجى التسجيل عبر البريد اإللكتروني على: 
 .٠ – ١٠٥ ٦٥٧١(٠)٤٩+الهاتف رقم: 
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 الممتد بشكل صحیح. الغاطس االضافي كابلكیف یتم قیاس  Franklin AIDیوضح ھذا اإلصدار من 

 
 

 

 
 

(یجب التوجیھ في بئر ضیق على طول  . وألسباب ترتبط بالحیز المكانيالمحرك الغاطس مع كابل توصیل كھربائي قصیر في معظم الحاالت یكون
 المضخة المغمورة)، فإن الشركة المصنعة تختاره في الغالب بحیث:

 درجة مئویة) 30یكون لدیھ أصغر مقطع عرضي ممكن یستطیع تحمل كامل التیار الكھربائي للمحرك في الماء البارد ( •
 بالمضخة تم قیاسھا للكابل المسطح.، ألن قضبان الكابل الخاصة یمھ على ھیئة كابل مسطحیتم تصم •
 للكابل مع اللوائح الخاصة بمیاه الشرب. یتطابق الغالف الخارجي •

 
ق األرض، فسوف یحدث في إذا تم استخدام نفس المقطع العرضي للكابل من أجل مساواة إجمالي الطول من المحرك حتى لوحة مفاتیح التوزیع فو

 كابل والمحرك:لل العادة ارتفاع كبیر في درجة الحرارة
 لن یتم تبرید الكابل المصمم للتشغیل تحت الماء بالقدر الكافي عند التشغیل في الھواء •
ئي یؤدي تذبذب الجھد بسبب طول الكابل إلى انخفاض في اإلمداد على أطراف المحرك الكھربائیة، األمر الذي یؤدي إلى ارتفاع التیار الكھربا •

 للمحرك وإلى فرط سخونة المحرك.
 القصیر.ا السبب یتم في الغالب اختیار كابل بمقطع عرضي سلكي أكبر لما یسمى الخط الممتد ثم التمدید بشكل مقاوم لضغط الماء على كابل المحرك لھذ

 
 لإلختیار العامة الحلول الحسابیة

 

 البیانات الالزمة (معلومات مطلوبة بشكل حتمي لتحدید حجم الكابل):
 الخواص الكیمیائیة للمیاه •
 درجة حرارة میاه البئر •
 بالكامل) بئر وعلى طول أماكن مرور الكابلدرجة حرارة الھواء (في ال •
 الحد األقصى لعمق الغطس (أو الحد األقصى للضغط في تطبیقات تعزیز الضغط) •
 اللوائح/القواعد اإلقلیمیة والمحلیة: •

 ذات الصلة بالجوانب الصحیة (مواد تم اختبارھا للعمل في میاه الشرب) -
 ذات الصلة بالمواصفات المحلیة أو الكھربائیة/المیكانیكیة (كابالت عالیة األداء، التوافق الكھرومغناطیسي وغیرھا) -

 الناتج من جھادإل(عند االستخدام مع محول تردد یجب بشكل حتمي مراعاة أن تكون مادة عزل الكابل مناسبة ل الجھد الذي یعمل علیھ المحرك •
 تشغیل محول التردد)

 للمحرك التیار الكھربائي المحدد شدة •
 ) للمحركcos φ( عامل القدرة •
 )المفاتیحالطول اإلجمالي (من المحرك تحت الماء حتى لوحة  •
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 الحساب

 

تقدم معظم  بل.اختیار نوع كابل مناسب: یتم عن طریق الخواص الكیمیائیة واللوائح التي یتعین االلتزام بھا، إن وجدت، تحدید البنیة المیكانیكیة للكا .1
 الشركات المنتجة مجموعة مختارة من مختلف أنواع الكابالت في الكتالوجات الخاصة بھم.

 
 حساب المقطع العرضي للكابل: .2

الالزم للكابل الذي یستطیع تحمل التیار الكھربائي للمحرك بشكل دائم وفًقا للشروط الحد األدنى للمقطع العرضي قم أوالً بتحدید  -
 معظم الشركات المصنعة للكابالت بوضع ھذه البیانات في قوائم على النحو التالي:المحددة. تقوم 

 
 

3

مقطع عرضي 
مقنن

مم²

1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300

101520253035404550556065707580درجة الحرارة المحیطة °م
1,181,141,101,0510,950,890,840,770,710,630,550,450,410,29معامل التحویل

الھواء المحیط تنحرف عن 30 °م التصحیح لدرجات حرارة  معامل 

م° 200

544 301
352
404
461

691
799 1142

988
832

666

131
162

236166
125

7874133

547
633

485
576

582
730
635

250451

444
510

317
370
425

293205
202365256

316
380

138
171

3,05

13,6

21,5
26,5

1918-23
242342

417452

1,22
1,95

29
323054

213
263

38

67

10499

عدد الموصالت الكھربائیة
المحمَّلة

الحد األقصى لدرجة الحرارة على الموصل في الماس الكھربائيالحد األقصى لدرجة الحرارة على الموصل
م° 90

الھواء في 

بوحدة األمبیر  سعة حمل التیار 
لدرجة حرارة محیطة تبلغ 30 °م

الحد األقصى لشدة تیار
الكھربائي (1 ث) كیلو أمبیر الماس 

-

موصل 
بطبقة قصدیر مغطى 

م° 250

-

الھواء مع  في 
وجود اتصال مع 

الجدران أو 
األرضیات

في الماءفي الماء

94

43
565396

179

بنسبة 20 % من القیمة لالستخدام في الھواء (* التیار لالستخدام في الماء صالحة لالستخدام في الماء مع الطول اإلجمالي. القیمة المحسوبة أعلى  .سعة حمل 

0,14
0,21
0,36
0,57

1,43

3,58

313

-

موصل 
بسیط

-

0,86

2,29

7,15
5,01

10

0,12
0,18
0,31
0,49
0,73

17,2

34,3
42,9

22,3
29,3
36,6

4,27
6,1

8,54
11,6
14,6
18,3
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جھد على ھذا ھو المقطع العرضي للكابل األكثر اقتصادیة على اإلطالق الذي یستطیع تحمل شدة التیار في مضختك بأمان. ونظًرا للتذبذب الطبیعي لل
 راجعة الحد األقصى المسموح بھ لطول الكابل في عملیة حسابیة ثانیة:امتداد الكابل، یجب علیك م

 
 %) 5و  3قم بتحدید الحد األقصى لتذبذب الجھد الذي یسمح بھ استخدامك (عادًة ما بین  -
د في النقطة  - لك لتحدید مراحل انظر أدناه)، وذ 3واستخدم المعادلة لحساب تذبذب الجھد (مثال على محرك  2خذ المقطع العرضي المحدَّ

 الحد األقصى المسموح بھ لطول الكابل:
 

L = dv / (sqrt( (v* cos(φ) + a*r)^2  + (v*sin(φ) +a*x)^2 ) -v علًما (
 بأن:

r ] م]/أوم = مقاومة محددة 
x ] م] /أوم = مفاعلة كھربائیة محددةa  تیار =

د, [أ]   ]-) = عامل قدرة المحرك، [cos)φالمحرك المحدَّ
v  المحرك المذكور، [فلط]= جھد 

dv :5* فلط لتذبذب الجھد بنسبة 0.05= تذبذب الجھد المسموح بھ، على سبیل المثال %L  =
د  أقصى حد لطول الكابل مسموح بھ لتذبذب الجھد المحدَّ

 
 .xو  rیجب االستفسار من الشركة المصنعة للكابل عن قیم  

 
مك أو تجاوزتھ، فھذا یعني أن ھذا ھو المقطع العرضي الصحیح. غیر أنھ في معظم الحاالت ال إذا وصلت نتیجة الحساب إلى الطول الالزم الستخدا

 یكون أصغر مقطع عرضي مناسًبا للطول الضروري. وبالتالي یجب تكرار الحساب باستخدام المقطع العرضي األعلى الذي یلیھ (یرجى الرجوع إلى
 الحساب إلى الطول اإلجمالي الضروري أو تتجاوزه. تعلیمات الشركة المصنعة) عدة مرات حتى تصل نتیجة

ید من الشركات نظًرا ألن طریقة الحساب المبینة أعاله ال تضیع الوقت فقط، بل یتحتم معھا أیًضا الوصول إلى بیانات الشركة المصنعة للكابل، فإن العد
غیر أن عیب ھذه الطریقة األسرع یكمن في حقیقة أن ھذه الجداول  المصنعة للمضخات تقدم جداول بیانات تم حسابھا بشكل مسبق لكابالت التمدید.

ة معینة تعتمد على مجموعات بیانات إحدى الشركات المصنعة للكابل تحدیًدا وأنواعھا، كما أنھا في العادة أیًضا ال تراعي/تغطي إال ظروًفا بیئی
دة خاصة بالجھد.  واشتراطات محدَّ

للكابالت الموصى بھا لتشغیل المحركات الغاطسة المنتجة من قبل شركة فرانكلین إلیكتریك في كتیبات التركیب  یمكنك العثور على المقاطع العرضیة
 یل في بواباتنا اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت.حركات وأیًضا من خالل منطقة التحموالتشغیل المرفقة مع الم
 بمثال عملي. تمدید الستخدام المضخة الغاطسةل سنناقش اختیار كاب Franklin AIDفي اإلصدار القادم من 

 
 

 
 قم بحجز المواعید

 

 ا في مدینة فیتلیش/ألمانیا.في مركز التدریب لدین الندوات . نحن نقدمتجاھات في تقنیات الغطاساتكن على علم أنت و زمالؤك بأحدث التطورات واال
 

  .االلكتروني البرید عبر االستفسار ارسال الرجاء المجدولة التدریبیة الدورات بخصوص المعلومات من للمزید
field-service@franklin-electric.de 
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 ، وھنا مثال عملي صغیر على ذلك.  ختیار للكابل الخاص بمضخات اآلبارالختام مجموعتنا  ھذا العدد بمثابة
 

 
مصممة و سوف  المضخة  .DOLبخط واحد نظام  ھیرتز یعمل مباشرة 50/  فولت 400كیلو وات،  18,5ذي قدرة  ك ترید اختیار كابل لمحركرض بأنتلنف

رارة قصوى م، وتحدد الظروف المناخیة درجة ح 76م من سطح األرض، ویبلغ إجمالي طول المسافة من الرابط وحتى لوحة التحكم  55لى عمق تعمل ع
 بصورة مرتفعة في أنبوب التمدید الكھربي المعدني.  درجة سیلزیة خالل فصل الصیف. یتم وتمدید الكابل على األرض 50بمقدار 

 
 . % في الطول اإلجمالي للكابل3قصى قدر لھبوط الجھد ب ة أوفضًال عن ذلك حدد المشغل للمضخ 

 
 الرسم التخطیطي الخاص بالتركیب: 

 
 

یجب مراعاة ان یكون الكابل مرخص للعمل في میاه الشرب و مراعاة القوانین المحلیة  مناسب للتطبیق، العرضي للكابل الع سمك المقطاآلن تحدید  كیمكن
 لمیاه الشرب. 

 
 .ھذا بأسھل طریقة أال وھي المستندات التي یوفرھا مصنعوا المحركات الغاطسة ویتم

. ویتم فیما یلي توضیح لمسموح بھا لكل قدرة خاصة بالمحرابالت اقائمة بأطوال الك في كاتلوج التشغیل و الصیانة لمحركات  فرانكلین Dوتوجد في الملحق 
درجة سیلزیوس ومتطلبات كفاءة  90مع مراعاة  الكابل الحدیث الخاص بدرجة الحرارة القصوى المسموح بھا في النحاس  -النسخة الحدیثة لھذه القائمة

 % بحد أقصى من ھبوط الجھد:3الطاقة بمقدار 
 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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م مربع عن المقطع العرضي لم 6على  طر المخصص لذلك الحقا، تتحصلكیلو وات في العمود األول واتباع الس 18,5المطلوبة في حالة البحث عن القیمة 
  والذي یمكن استخدامھ لھذا المحرك. للكابل األدنى

 
م، نذھب  76استخدامھ أیًضا طول بمقدار م والذي یتطلب  50إجمالي الطول الذي یبلغ  ذكر % من ھبوط الجھد،3ث أنھ تم في الجدول فیما یتعلق ب وحی 

م والذي یكفي للتطبیق في المثال  85م مربع یبلغ طولھ بالحد األقصى المسموح بھ مل 10رضي بمقدار في السطر إلى العمود التالي ونحصل على مقطع ع
 الخاص بنا بصورة مریحة. 

 
 ویتلخص ھذا فیما یلي: 
 بار، ذو أھمیة قصوى. من أجل ضمان التشغیل السلس لمحركات اآلیعد االختیار الصحیح للمقطع العرضي الخاص بالكابل الخاص بتوزیع المولد،   •
 .لإلختیار الصحیحة الذي یقدم بدوره الوسائلمتخصص و القرار في حالة اعتمادك على شخص یسھل اتخاذ •

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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رابط: الللتحمیل من على  تعلیمات التركیب واالستخدام أیضاً ، Franklin Electricطبوعة تتیح شركة التقلیدیة الم وباإلضافة إلى المستندات •
franlinwater.eu  فون واألندروید.تفاعلیة من خالل تطبیقات اآلی وقریبا بصورة 

 
 
 

 FRANKLIN TECH  لیات المزمع عقدھا في الفترة القادمةاعوالف -برنامج الندوات 
 

 الخاص بنا في فیتلیش ورش عمل خاصة بالمولدات والمضخات الغاطسة.  Frank Techیسعدنا أن نقدم لكم في مركز تدریب 
 

 ھتمین بنفس الموضوع.مال تدع الفرصة تفوتك من أن تجدد معرفتك بالتقنیة من خالل مشاركتك في حوار جذاب مع ال 
 

 ال تقدر بثمن. ي الفاعلیات مجانیة، حیث أن قیمتھاالمشاركة ف 
 

 11/2017/ 22 - 21  األلمانیة:
 11/2017/ 15 - 14 اإلنجلیزیة:

 
 وفیما یتعلق بالمعلومات التفصیلیة التي تخص البرنامج والمواعید، یرجى التواصل معنا على 

 field-service@franklin-electric.de 
 

 
                                                                                                                                          

 
 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/


    
 

  

    شركة فرانكلين الكهربائية أوروبا "ش.ذ.م.م."  
Rudolf Diesel Straße 20        

D-54516  Wittlich/Germany   
                                    فاكس:     هاتف: 

 أوروبا تطبيق فرانكلين/بيانات التثبيت 
 

  

           من  صفحة 

لخدمة العمالء الجيدةالبيانات الدقيقة مهمة 

ونتيجة لذلك، فإن الخبرات التي استطعنا جمعها في قسم الخدمات  
على مر السنين، قد أظهرت أن السبب الرئيسي في األعطال في 

  معظم الحاالت يكمن في التطبيق نفسه.

  

إن عدم تتبُّع أسباب األعطال تلك وإزالتها يؤدي 
إلى عطب مبكر للمنتج البديل، وبالتالي عميل 

  غير راٍض للغاية.

  ساعدوا خدمة فرانكلين الميدانية، لكي تساعدكم!

شبكة من مهندسي لدى شركة فرانكلين الكهربائية ولتحقيق ذلك، 
الخدمة الميدانية وشركاء خدمات فرانكلين الكهربائية، الذين يكونون 

الحاالت عن طريق البريد اإللكتروني والهاتف في خدمتكم في هذه 
وعلى صفحتنا الرئيسية. ومن المهم جدا أن نحصل على البيانات 

  التالية بعد االتصال األول:

 انات المحرك تحديد المنتج وبي
  (رمز التاريخ، رقم التسلسل، سنة اإلنتاج، إلخ)
 تفاصيل التثبيت ورسالة الخطأ  

السبب في  وهذا هو -تتوقع أيًضا أن يعمل عندما تشتري منتًجا، 
  .أساساً أنك اشتريته في 

  
يحدث في الواقع أحيانًا أن تتوقف المنتجات فجأة عن 
العمل، وعندما يحدث هذا،  فإن الشركات المصنِّعة، 
والموزعين، وفنِّيي التركيب، والزبائن هم جزء من 

  سلسلة االتصال المطلوبة.

بالنسبة إلى العميل هي وتكون األولوية األولى  
استعادة وظائف هذا المنتج المعطوب. وكلما سارت 
هذه العملية بشكل أسهل وأسرع، كان العميل أكثر 

  رًضا بجودة سلسلة االتصال تلك.

إن شركة فرانكلين الكهربائية معروفة منذ فترة طويلة  
م الوثوق بها قبل وبعد الشراء. وتعد كشركة يمكنك

) بمثابة شعار بيانات التثبيت (/ه هذ فرانكلين نشرة
  لما نقوم به من خدمة جيدة تجاه العميل!

                                



  
 
 

    شركة فرانكلين الكهربائية أوروبا "ش.ذ.م.م."  
Rudolf Diesel Straße 20        

D-54516  Wittlich/Germany   
                                    فاكس:     هاتف: 

  

           من  صفحة 

  تحليل التوقف عن العمل

باإلضافة إلى تحديد ما إذا كانت المطالبة بالضمان موجودة أم ال، 
  فإن المهمة األكثر أهمية هي معرفة أسباب التوقف عن العمل.

لماذا؟ إن معظم الشركات المصنِّعة تستخدم اليوم عمليات تصنيع  
  وإنتاج تضمن جودة عالية وثابتة لمنتجاتها.

وليس من المستغرب أن ينطبق الشيء نفسه على خدمة ما قبل  
البيع، فمن أجل أن نكون قادرين على تقديم معدات متطابقة بشكل 
مثالي الستخدام ما، يجب أن يكون لدى المهندس جميع المعلومات 
المتعلقة بالنظام. ويمكن تجنُّب عمليات التشغيل المكلفة ومكالمات 

إذا كانت المعدات مخططة ومتكاملة بشكل خدمة العمالء الالحقة، 
  جيد، وتعمل الواجهات بشكل صحيح.

  

  جيدة!التجارية العالقات شكرا لل 
علقة بمنتجات ونتطلع إلى مواصلة مساعدتكم في جميع األمور المت

  !شركة فرانكلين

  احجزوا تدريبكم القادم اآلن:

  

  
  -.    اإلنجليزية:

  -.    األلمانية:

وحيث إن األسئلة هي دائًما نفسها، فقد قمنا بتطوير استمارات 
  قياسية، يمكن من خاللها جمع جميع المعلومات المهمة وإيصالها:

  

  (انظر الملفات المرفقة)

تكون هذه المعلومات أحيانًا كافية إلخبارنا عن الخطأ وكيف يمكن 
إصالحه. وبعدها يقوم المتخصصون لدينا بإرسال تقرير حول 

القرار حول  العطب إلى شريك العمل مع السبب المحتمل للعطب، و
  استبدال المحرك وتوصيات حول تحسين النظام.إمكانية 

استعادة المنتج لتحليله وقد يكون من الضروري في حاالت أخرى  
بمزيد من التفصيل، أو حتى إرسال مهندس خدمة ميدانية إليكم 

  للتحقق من التثبيت.

  تذكروا دائًما:
  

كلما كانت البيانات التي تم اإلبالغ عنها أفضل، كانت  
  االستجابة أسرع وأكثر دقة.

غالبًا ما تكون ناقصة لقد أظهرت التجربة أن المعلومات التي نتلقاها 
أو مضللة أو معيبة. وهذا يؤدي إلى إعادة اتصال مرة أخرى وجهد 

  إضافي وتأخيرات غير ضرورية في معالجة الشكوى.



ORIGINATOR

DATE

1. INSTALLATION DATA

INSTALLER ADDRESS CITY

CONTACT NAME PHONE NO. E-Mail

INSTALLATION FAILURE WORKED
DATE DATE PERIOD

OPERATION MONTHS/DAYS/ STARTS PER DAY/HOUR STARTS
CYCLE HOURS TIME DELAY

2. PUMP DATA
MANUFACTURER TYPE MAX. POWER REQUIRED P2 kW

PUMP REQUIRED FLOW m3/h HEAD m NPSH required m
PERFORMANCE

AT DELIVERY WORKING CONDITION FLOW m3/h HEAD m NPSH available m

3. MOTOR
MODEL DATE CODE S/N POWER kW V Hz

DROP CABLE POWER SUPPLY TO CONTROL BOX LENGTH m CROSS SECTION mm2

CONTROL BOX TO MOTOR LENGTH m CROSS SECTION mm2

CABLE EXTENSION  Yes No SPLICING Tape Resin Shrinking Tube BRAND
TECHNOLOGY

MOTOR START DOL Y/Δ TRANSFER TIME sec

SOFT START DEVICE START VOLTAGE % RAMP TIME up sec         down sec         

FREQUENCY MANUFACTURER TYPE
CONVERTER (VFD)

FREQUENCY MIN Hz /MAX Hz RAMP TIME up sec         down sec         

OUTPUT FILTERS Yes No SINUS FILTER INDUCTOR dV/dt-FILTER

INSULATION RESISTANCE VALUE BEFORE INSTALLATION MΩ AFTER INSTALLATION MΩ

MOTOR POWERED POWER NETWORK NO LOAD L1-L2 L2-L3 L3-L1 V
BY INCOMING VOLTAGE

GENERATOR Kva FULL LOAD L1-L2 L2-L3 L3-L1 V

INPUT CURRENT AT WORKING CONDITION L1 L2 L3 A CURRENT IMBALANCE %

4. CONTROL AND MOTOR PROTECTION(S)
CONTROL BOX MANUFACTURER SERIES/MODEL

EQUIPPED WITH
FUSES (POWER LINE SIDE) RATING A TYPE Standard Delayed CIRCUIT BREAKER rating/setting / A

TEMP. CONTROL ARRESTOR Yes No PTC PT100 TRIP TEMPERATURE °C

PHASE FAILURE DETECTOR Yes No MOTOR SURGE PROTECTION Yes No

OVERLOAD PROTECTION BRAND MODEL RATING A ADJUSTABLE SET A

SUBTROL +/SUBMONITOR S/N OVERLOAD No Yes A UNDERLOAD No Yes A
SET SET

CONTROLS GROUNDED TO WELL HEAD MOTOR BUILDING POWER SUPPLY

5. WELL AND INSTALLATION DATA

1 PUMPSET INSTALLED VERTICAL HORIZONTAL
2
3 WELL WATER Normal Aggressive Sandy Muddy TEMPERATURE ºC

4 1 WELL DIAMETER mm MOTOR COOLING cm/sec (Min. requested cm/sec)
FLOW

2 DELIVERY PIPE ø mm Additional check valve No Yes Amount every m

WATER LEVEL: 3 STATIC m 4 DYNAMIC m
5

5 PUMPSET INSTALLED m COOLING SLEEVE No Yes Diameter mm
6 AT

6 WELLS CASING DEPTH m WELL SCREEN - PERFORATED CASING From/To / m

7 WELL DEPTH m
7

Please use this form to provide our technical service with important data about the installation.
SUBMERSIBLE APPLICATION INSTALLATION RECORD



 

 
FEE – NO:        

VISIT DATE:       
 

Motor Test Report 
Additional comments under „Remarks“ 

1. CUSTOMER / USER 

Company:       Country:       Town:       

Talked To:       Tel.:       

2. MOTOR 

Type: .......... Modell:       KW:       Volts: .......... Hz: .......... 

Date Code:       Sequenz-Nr:       Stator Nr:       Assembler:       Material .......... 

Built in: .......... Equipped for: .......... Worked with  ..........     

Worked for:  Months        Days        Hours       Date Inst.:       Date Failed:       

3. INSTALLATION 

 Vertical        Horizontal       Pump Make:       Type:       

Well depth /[m]:       Well diameter /[cm]:       Pump at /[m]:       Water inlet at /[m]:       

Cable length /[m]:       Cable square /[mm2]:       Protection Make:       Type:       

Water:       Temperature:       PH-Value:       Setting /[A]:       

4. EXTERNAL 

Shaft Height: .......... Upper End Bell: .......... Shaft Rotation: .......... Slinger: .......... 

Stator Shell: .......... Lower End Bell: .......... Deposits: .......... Valve: .......... 

Splines: .......... Diaphragm Pos.: .......... Cable / Lead Insu.: .......... Connector .......... 

Nameplate: .......... Leakage: .......... Snap Ring: ..........   

5. ELECTRICAL MEASUREMENTS 

Phase 1:        Normal Value:        Main Phase:        

Phase2:        Normal Value:        Start Phase:        

Phase3:        Normal Value:        Insulation Resistance:       M 

6. TEARDOWN 

Thrust Bearing: .......... .......... Lower Radial Bearing: .......... Diaphragm: .......... 

Segments: ..........  Upper Radial Bearing: .......... Liner: .......... 

Filling Liquid: .......... .......... Sleeve Upper Shaft End .......... Shaft Seal: .......... 

Water Entry:       cm3 Sleeve Lower Shaft End .......... Windings: .......... 

Up-thrust Washer ..........    Prong: .......... 

7. CONTROL BOX 

Relay: .......... Type:       Capacitor: .......... Wiring: .......... 

Subtrol: ..........   CP-Water: ..........   

8. REMARKS 

      

Tech. Warranty: ........ Com. Warranty: ........  Repair  Scrap Defect: ....... Cause: ....... 

Signature:       Date:       Entered into EDP:       Date:       
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                      0 - 105 6571)0( 49+هاتف:            من  صفحة  
  513 - 105 6571)0( 49+ فاكس:

    fieldservice-germany@fele.comالبريد اإللكتروني: 

SubStartSC  و
SubTronicSC  

  ال يزاالن يخفيان الكثير!
إن وحدات تحكم شركة فرانكلين الكهربائية الخاصة بالمحركات 

  بطل لم يُعطى حقه -المغمورة ذات األربع بوصات 

من آليات النهائيين تشكيلة ضخمة  خدمينحيث توفر للمهنيين والمست
األربع بوصات.  تتشابه فيما بينها  التحكم في المحركات الغاطسة من فئة

خارجيًا، حتى أن المرء ال يكاد يالحظ أّي اختالفات في خصائصها عن 
  الجزء الداخلي. 

إلى أسباب اختالف صناديق وحدات  يشير  من صداراإل هذا
التحكم في المحركات ذات األربع بوصات الخاصة بشركة فرانكلين 

الحلول األخرى وكيف ينعكس ذلك على عملك وعلى الكهربية عن 
  التطبيق.

تعمل صناديق التحكم في األساس على توصيل أسالك المحرك بالشبكة 
لمحرك أو الكابل بااللتماس الكهربية، هذا إلى جانب حمايتها من إصابة ا

كما تعمل التصميمات األكثر تقدًما على تقديم الحماية  كهربائي أو الحرارة.
ك قبل إصابته بالجفاف أو إصابته بارتفاع أو انخفاض في الجهد، للمحر

وتعمل كذلك على توفير خصائص مريحة كإعادة تشغيل المضخة بشكل 
  . راريةطاالضتلقائي عقب فترات التوقف 

لفهم مزايا تصميمات شركة فرانكلين الكهربية، علينا إمعان النظر في 
  التصميمات تقنيًا. الطريقة الدقيقة التي تم بها تنفيذ هذه

  

لماذا تختلف صناديق وحدات التحكم في 
المحركات ذات األربع بوصات الخاصة 

بشركة فرانكلين الكهربية عن الحلول 
  األخرى، ومدى انعكاس ذلك على عملك.

  

  
   النسخة األساسية:                                                

نالحظ في البداية "النسخة األصلية" لصندوق التحكم والمعروف بـ 
يتيح هذا التصميم، الذي ُصمم بطريقة تهتم كثيًرا . “„

في لمح البصر.   فعال  و الذي يتفق مع مقياس العزلبالتفاصيل، 
وتعني األماكن الوفيرة حول أطراف التوصيل بتوصيل أنابيب المداخل 

ي سرعة ودون عناء يذكر. يضمن استخدام مكونات ذات والمخارج ف
جودة معتمدة فقط من قبل موردين معتمدين أجهزة تعمل طويالً دون أن 

  تحتاج إلى صيانة. 

  اإلصدار المميز من وحدة تحكم 

على  يعمل اإلصدار المميز لوحدة التحكم الخاصة بنا 
تعزيز هذه الميزة مضيفًا بذلك ميزة أخرى: فبجانب جميع المميزات التي 

والتحكم بطريقة تتالئم  في األعلى، فقد طورنا مفهوم األتمتةتم ذكرها 
.  ففي الوقت الذي خصيًصا مع متطلبات تطبيقات المحركات الغاطسة

 ين فيه غالبية المنتجات المماثلة في السوق بعامل القدرة وحدهتستع
، الذي يعني بمراقبة حمولة المحرك وحماية التشغيل 

على مراقبة وقياس  الجاف، يعمل اللوح اإللكتروني لـ 
ار والجهد الحالية إلى الزمن الحقيقي للتشغيل.   سيتم إدخال بيانات التي

عبر معادالت  (ميكروبروسيسور)، ليتم إتخاذ القرارات صغير معالج
  . ل آلية التحكم في المضخة الغاطسةحو خورازمية
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                      0 - 105 6571)0( 49+هاتف:            من  صفحة  
  513 - 105 6571)0( 49+ فاكس:

    fieldservice-germany@fele.comالبريد اإللكتروني: 

  
   اإلصدار المميز: 

  
ن هذا النهج من القيام بالعديد من األمور، من بينها  تشغيل المضخة  يمّكِ
في الحاالت الفاصلة بطريقة سلسة بعيدًا عن القيم المقدرة، بحيث تكون 
معدات الحماية األخرى قد قطعت ضخ المياه بالفعل.  تعد فلسفة التصميم 

وف في األساس قائمة على استخراج المياه ألقصى حد حتى في الظر
الخارجية المعاكسة أو استخراجها من اآلبار "المنخفضة"، دون تعريض 

  حماية العاملين على المضخات المركبة للخطر. 

ً لنفس النهج، فقد تم تطوير خوارزمية حماية التشغيل الجاف  واتباعا
ى مع استخراج  المياه من يكمانكية تجعلها قابلة للتكيف بشكل ديبطريقة ذ

بفضل هذا اإلعداد يتم تعديل زمن الفصل بشكل تلقائي  البئر ألقصى حد.
على إعادة التشغيل التلقائي عقب التوقف الذي تسبب به الجفاف، بحيث 
يتالئم تماًما مع وقت استرداد بئر التنقيب.   بعبارة أخرى: يحصل العمالء 
على الماء بشكل دائم، عندما يستعيد البئر مائه عقب إصابته بالجفاف، 

  لم يقوموا بضبطه على فترة "التوقف" قبل االستخدام.  حتى وإن

  
  خاصية إعادة الضبط الذكية لفترة إعادة االسترداد 

تكّمل حماية ارتفاع وانخفاض الجهد وحماية دورات التشغيل المتكررة 
قائمة الوظائف التي تقوم بدورها في تقديم الحماية ضد األخطار األكثر 

  شيوًعا على اإلطالق. 

خذ الوقت الكافي للتعرف بشكل كامل على وحدات تحكم  شركة فرانكلين 
مستخدم النهائي هو ما يصنع الكهربية ذات األربع بوصات. فالرأى الجيد لل

  الفرق!   
حول  المهندس التقني االقليميأو  د في سؤال مدير المبيعات االقليميال تتر

  أية استفسارات بشأن باقة المنتجات الرائعة هذه.
  

  

خوارزمية حماية التشغيل الجاف تطوير  تم
مع  يريقة تجعلها قابلة للتكيف بشكل ديناميكبط

  استخراج  المياه من البئر ألقصى حد.فلسفة 

، لذا فإننا نود أن نستغل هذه للتو و مع بداية عام جديد  انتهى عام
  الفرصة في شكر عمالئنا وأصداقنا على منحنا هذه الثقة. 

  !نتمنى لكم عاًما جديدًا مليئ بالفرح و النجاح في 

  الميدانية لشـركة "فرانكلين ايليكتريك"مع تحيات فريقكم للخدمات 
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التردد ومضخات  تمحوال
  اآلبار

 
من الموضوعات التي نوليها أشد االهتمام في حلقاتنا النقاشية في  

 بواسطة آلبارشركة فرانكلين الكهربائية هو تشغيل مضخات ا
  محوالت التردد.

 
محوالت التردد تدخل في جميع القطاعات  صبحتبعد أن أ 

الصناعية تقريبًا، ها هي تُستخدم اآلن أيًضا في تطبيقات 
م في هذا المجال تحديًدأ، أن يفهم المهن المضخات الغاطسة، ولك

كٌل من مصممي النظام وكذلك المشغّلين الجانب الفيزيائي لعملية 
تنظيم السرعة، وأن يتخذوا االحتياطات الالزمة لضمان الحصول 

  على عمر افتراضي جيد لكٍل من المحرك والمضخة.
 

  
 

 
  ف ما هو محول التردد؟ وكي      
 نظم سرعة المحرك/المضخة؟يُ           

  
 
 
 
 
 
 

الصناعية في هذه األيام هي من طراز "محّول محوالت جميع ال
إلى تيار بالتيار المتردد الجهد"، أي أنها تحّول جهد الشبكة الداخل 

مباشر، وتحفظه فيما يُسمى دائرة مرحلية، وهي عبارة عن 
  مجموعة مكثفات مركبة على التوالي.

 

تتكون مرحلة الخرج لهذا المحّول من دائرة من ترانزستورات 
  أو المفاتيح الكهربائية طبقًا لوظيفتها. صماماتيمكن وصفها بال

 
تفّكك هذه المفاتيح ذات التردد العالي التيار المباشر المخّزن في  

الدائرة المرحلية وفقًا لنموذج ُمعد مسبقًا، ثم يُنقل التيار إلى 
  أطراف توصيل المحرك.

 
بعبارة واضحة: كل مرحلة خرج إّما أن تكون موّصلة بالتبادل مع 

ة المرحلية " التابعين للدائر-"+" و "الموجب و السالب الطرفين 
. ويرتبط عدد مرات التحويل في وقوفأو تكون متروكة في حالة 

الثانية الواحدة بما يسمى "تردد الناقل" القابل للضبط أو بتردد 
الساعة، وهو ما يُمكن ضبطه في األجهزة الحديثة ما بين بضعة 

  كيلو هرتز وبضعة عشرات كيلو هرتز.
 

مع الرسوم البيانية  مخطًطا لمحّول جهد معياري 1يعرض الشكل 
  للجهد ذات الصلة.

 
 جيبياً ليست جهًدا  لهذه المحوالتينبغي إدراك أن إشارة الخرج 

و  المحركات الحثية في األساس من أجلهبحيث تم تصميم  متردداً 
لكنها طرق حديثة عامة يجب مراعة فوارق التطبيقات فيها قبل 

سريع جًدا . يُستخلص من الصورة حدوث تسلسل البدء بالتشغيل
الناتج والجهد المكافئ  من نبضات الجهد ذات الطول المختلف،

  عن ذلك يكّون أوًال جيبًا من تردد متغير وقيمة قصوى.
 

 محوالت الترددبناًء على تردد التشغيل العالي الذي تمتاز به 
العصرية تُنتج الكابالت الطويلة عند مخرج محّول التردد تأثيرات 

الدائرة المرحلية عند حدوثه على خطوط نقل تضاعف جهد 
  أطراف توصيل المحرك.
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  :1شكل 

  
شبكة الكهرباء                    محول التردد                                      مرشح خارجي                        

كابل                محرك                     
 

ما، يمكننا  نوعاً  بينما تبدو المسميّات المذكورة أعاله معقدة تقنياً 
  استنتاج معادلة بسيطة لحساب جهد الدخل للمحرك:

  

   2*  1.4*  في المصدر= الجهد عند المحركالجهد
 

فولت يمكن أن يصل  400 القياسيةوفقًا لذلك، ففي حالة الشبكة 
فولت =  400×  2.8تبلغ  عالية جهدألطراف توصيل المحرك 

الطرف بين األطوار وجهود متشابهة جًدا ضد  فولت 1120
  .األرضي

 
ذو  مصممة من أجل التشغيل مع جهد قياسيةالمحركات الحثية ال

عزل لسرعات صعود جهد الجيبي، وتتعرض أنظمة تيار متردد 
  ) ناتجة عن محوالت التردد.du/dtعالية دائًما (

 
اءات هذه التناقضات التكنولوجية يمكن بل ويجب مواجهتها بإجر

مختلفة حتى تحقق مضخات اآلبار الغاطسة أعمار افتراضية جيدة 
  حتى مع تشغيل محول التردد:

  

 
  

Always install  

output filters!  
 
 
 
 
 
 

مرشح المخرج، أيًا كان نوعه، مطابقة  حجمينبغي أن تكون  
لبيانات الجهة الصانعة لمحول التردد، كما ينبغي أن يحدد مرشح 

المخرج قمم الجهد عند أطراف توصيل المحرك حتى قيمة 
فولت من القمة إلى القمة، سواٌء من الموصل الخارجي  1000

إلى الموصل الخارجي أو من الموصل الخارجي إلى الطرف 
 500ينبغي أن تكون فترة صعود الجهد أقل من األرضي. 

  فولت/ميكرو ثانية.
 

  حقائق هامة حول مرشح المخرج
 

 لمحوالت التردد تقدم مرشحات  مصنعةمعظم الجهات ال
 صمامات، وعادةً ما تكون اكسسواراتالمخرج في صورة 
أرخص نسبيًا، ولكنها أقل  du/dtالمخرج ومرشحات 

فاعلية وينبغي استخدامها مع كابالت بطول إجمالي ال 
متًرا، أما المرشحات الجيبية فهي أغلى ثمنًا،  120يتعدى 

ولكن يمكنها تحقيق نتائج أفضل مع الكابالت األطول 
  بخصوص تقليل الجهود الخطيرة.

 
  

 
  

Sine wave filters  

are the best option  
 
 
 
 
 

  ،تجنبًا للرنين ومن ثم زيادة درجة حرارة مكونات النظام
يجب ضبط جميع مرشحات المخرج على تردد الناقل 

  الخاص بمحول التردد.
 
 

  مصدر الجهد
  جهد الخرج لمحول التردد

  الجهد بعد محول التردد  الدائرة المرحلية

يجب دائًما تركيب مرشح 
  مخرج!

المرشحات الجيبية هي 
  الخيار األمثل
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  لمرشحات:دارجة ل: منحنيات جهد وتيار 2شكل 
 

  
 
 

 تقلل فقط قمم الجهد  قياسيةتنبيه: المرشحات الجيبية ال
  الخارجية. توسرعات صعود الجهد بين الموصال

 
 

  
 
 

 
For best protection ,  

 4-pole filters acting also on   

              the line-to-ground voltage  

  peaks are recommended.  

 
 
 
 
 

  جهد الشبكة هو األساس في حساب قمم الجهد الواقعة على
لمحرك الذي يتم اأطراف توصيل المحرك، فضبط جهد 

ال يؤثر إال على  عواملعلى محول التردد عند تحديد ال
نموذج النبض، فال يؤثر على الجهد الفعلي الواقع عند 

ول التردد. في حالة كابالت المحرك الطويلة مخرج مح
من جهد  %280نظام عزل المحرك مقدار دائًما ما يقابل 

الشبكة (قيمة التأثير)، ولذا ينبغي استخدام المحركات ذات 
مع جهد دخل لمحول التردد ال يزيد عن  قياسيةالملفات ال

  هرتز. 60فولت/ 460
 

 أن تكون المحركات الغاطسة القابلة إلعادة اللف من شركة  يفضل
عند تشغيل  PE2/PA بملف معزولفرانكلين الكهربائية مجهزة 

  محول التردد.
 

  يمكن  محوالت الترددبالنسبة لجهود الدخل ذات القيمة األعلى في
توفير تصاميم محركات خاصة عند الطلب تتميز بقوة أعلى لمادة 

  العزل.
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Drive-Tech MINI  

 
 

  

   –.   األلمانية: 
   –.   اإلنجليزية:

لتحقيق أفضل حماية يوصى باستخدام 
مرشح رباعي القطب يؤثر أيًضا على 

قمم الجهد بين الموصل والطرف 
 األرضي

  مرشحات المخرج

  الجهد  الجهد  الجهد

  شدة التيار  شدة التيار  شدة التيار

  مع مرشح جيبي  مع مرشح   بدون مرشح
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 الذاتي  التحضیر طریقة استخدام مضخة 

 
إذا أردتَّ استخراج المیاه من بئر ضحلة أو من خزان میاه وكانت 

الذاتي ھي  التحضیرالمضخات الغاطسة غیر مناسبة، فإن مضخة 
الوسیلة المفضلة. ما الذي ینبغي مراعاتھ عند تخطیط/تركیب نظام 

 ھذه المضخة؟ 
 

على العكس من المضخات الغاطسة ال یوجد ضغط ماء في حالة 
الُمَركَّبَة من أجل دفع الھواء الموجود في النظام.   المضخات الجافة

 . ضغطولن تعمل المضخة نظًرا ألن الھواء عبارة عن غاز قابل لل
 
 
 

  بسبب نقص ضغط المیاه سیتعذر خروج الھواء الموجود
 في النظام 

 
 
 
 

 
ولھذا السبب یجب الملء الُمسبَق للمضخات المركبة فوق سطح 

المیاه من مستوى أدنى من مدخلھا. األرض والتي تحفز ضخ 
وعلى الرغم من ذلك، قد یصل الھواء إلى المضخة في أثناء 

التشغیل ما یؤدي إلى حدوث ضجیج وتكھُّف وقد یَُسبِّب ُعطًال 
ً مؤقت  للمضخة. اً او دائما

 
 
 
 
 

 
 
 

الذاتي، فإن اإلصدار  التحضیروبینما توجد أنواع مختلفة من آلیات 
ذا الصمام المرن ھو المستخدم بشكل شائع في المضخة. وبناًء 

واحد أو متعددة  رحلةعلى االستخدام قد تكون المضخة ذات م
 یظل متشابًھا. التحضیر، بید أن نظام راحلالم

 
 

 
 

 وعند التركیب یجب
 مراعاة بضعة أمور

 
 
 

 
 الذاتي:  التحضیرما یجب مراعاتھ عند تركیب مضخة 

ب المضخة بالقرب من مصدر  •  بقدر اإلمكان. التحضیررّكِ
م، فیجب أن یكون قطره  10أطول من  التحضیرإذا كان أنبوب  •

الخاصة بالمضخة. إذا كان التدفق   التحضیرأكبر من وصلة 
 التحضیرمتر مكعب / ساعة، فیجب استخدام أنبوب  4یزید عن 

G 1 1/4 (DN 32) . 
محكم الغلق ومتجًھا إلى األعلى  التحضیریجب أن یكون أنبوب  •

 دائًما لتجنُّب الجیوب الھوائیة.
إذا كانت المضخة موجودة أعلى من مستوى الماء، یجب وضع  •

صمام قدم مزود بمصفاة. ویجب أن یظل ذلك غاطًسا دائًما. 
وبدًال من ذلك یمكن وضع صمام ال رجوعي على وصلة  

 .التحضیر
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في حالة التشغیل باستخدام الخراطیم المرنة استخدم خرطوم  •

ى لتجنب انثناء الخرطوم بسبب تفریغ  شفط حلزوني ُمقَوَّ
 .التحضیر

 خزان. الللشفط من عدم رجوع یُوَضع صمام  •
  عدمم، یوَضع صمام  15إذا زاد علو الرفع (الجیودیسي) عن  •

لحمایة المضخة من  المحبس الرئیسيرجوع بین المضخة و
 إلى المضخة.  خارجیةالصدمات المائیة ومنع نفاذ األجسام ال

 

 
 الذاتي: تحضیر الشروط الالزمة ل

• أنبوب ذو وصالت محكمة الغلق بشكل مثالي وتكون مغمورة  
 میاه التي یجب رفعھادائًما في ال

 • ثَبِّت جزًءا من األنبوب الرأسي في منفذ المضخة  
• یجب ملء علبة المضخة بالكامل بماء نظیف وبارد قبل بدء  

 التشغیل 
 
 

 التركیب النموذجي:
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