
 ”رائد“ املضخات يف الصناعة



أتوريا Aturia  ألن المياه، وهي  أساسية لتطوير أي 
شكل من أشكال الحياة، كانت دائماً العنصر الطبيعي 

لها.
أتوريا ألن رغبتها الرئيسية تتطلب دفاعة )عنصر 

دّوار( مضخة. ولهذا اخترناها ماركة لنا. 

    Treccani 1 من  موسوعة تريكا�

ATURIA أتوريا 1 (كلمة مشتقة من نهر ادور يف اكويتانيا). 
جنس من الرخويات رأسيات األرجل التي انقرضت.

.Nautilidae Owen عام 1838 وينتمي إىل عائلة نويليداي اوين Broon أسسها برون

لديه قوقعة أسطوانية منحنية. ناعمة، بفتحة عالية، مستديرة من الجانب الخارجي، بها غرف، ولها أقسام متعرجة تشكل عروقها من كل جانب فصا عميقا. 

السيفون محاط بأطواق طويلة قمعية الشكل £ىض من قسم آلخر. 

تحتوي عىل أنواع متعددة موزعة عىل أرايض تبدأ من كريتاتشو العليا إىل ميوتشيني، حيث تصل إىل أعىل انتشار. 



أتوريا، اعتبارا من عام 1927 تعمل يف قطاع مضخات الطرد املركزي، وبصفة خاصة أصبحت رائد املضخات 

الكهربية الغاطسة بعد أن سجلت براءة املحرك الغاطس عام 1946. ويف عام 1960 وسعت أسواقها الخاصة 

إىل دول الرشق األوسط وأمريكا وآسيا. 

اشرتت أتوريا عىل مر األعوام أربعة رشكات إيطالية كربى:  روتوس (1990) وماريليل (1990) وأودويل وبºتوال 

(2003) واريس كيابا (2009). 

بدأت روتوس أنشطتها عام 1919 بإنتاج محركات كهربية ومضخات أحادية الكتلة ومضخات متعددة املراحل 

ومضخات عمودية. ويف عام 1962 انضمت إىل املجموعة الفرنسية غينار GUINARD لتصبح مركز تطوير 

 API و ISO 2858) املضخات متعددة املراحل. مستفيدة بهذه الخربة، بدأت إنتاج مضخات لعملية الصناعة

610). ويف عام 2005 بدأت إنتاج مضخات بالسحب املغناطييس يف منشأة تاليو دي بو. 

تأسست عام 1891، لتبدأ إنتاج محركات كهربية ومضخات بالطرد املركزي اعتبارا من عام 1898. 

تم رشاء الرشكة من أتوريا مع روتوس عام 1990. 

  ITEM وايتم  GIEM ا مجموعة منتجات أتوريا لتضم مضخات جايمºبفضل هذا الرشاء اتسعت اتساعا كب

(مضخات أحادية الكتلة، مضخات بصندوق مقسم ومضخات عمودية عالية اإلنتاجية). 

منذ عام 1890 تنتج الرشكة مضخات عمودية وعىل مدار السنوات عززت وجودها يف السوق بالنسبة 

لتطبيقات الصناعات الثقيلة (صناعات الصلب ونظم التربيد ومراكز الطاقة والبحرية). 

اشرتت مجموعة أتوريا أودويل وبرتوال عام 2003 بتحسÏ هكذا وجودها يف القطاع الصناعي. املقر املوجود 

.(NFPA20, FM) حاليا يف تورينو هو مقر بامتياز لنظم مكافحة الحريق

رشكة G. Chiappa لألفران العالية نشأت يف تورينو عام 1921 كمصهرات  للمعادن وبدأت إنتاج رشات (دفق) 

الربونز واأللومنيوم والحديد الزهر. 

ويف عام 1940 بدأت إنتاج مضخات عمودية.

منذ أكÒ من أربعÏ عاما، وبالتعاون مع الرشكات العاملية الكربى لتوربينات الغاز، تطور سلسلة من املضخات 

واملصممة عىل نحو خاص لخدمات التشحيم. 

تاريخ طويل غني 

                  بالخربات الهامة



جيساÖ (ميالنو):  20.000 مرت مربع

املقر الرئييس ملجموعة أتوريا

املقر الرئييس ملجموعة أتوريا

هاتف  39-0295423200+

vendite@gruppoaturia.it :الربيد اإللكرتو� إيطاليا

export@gruppoaturia.com :الربيد اإللكرتو� التصدير

مجموعة أتوريا رشكة مساهمة.

تورينو: 

3.000 مرت مربع
(مسطح مغطى) 

وحدة إنتاجية ملجموعات مكافحة الحريق. 

تاليو دي بو (روفيجو): 3.000 مرت مربع

(مسطح مغطى)
وحدة إنتاجية ملضخات السحب املغناطييس.  



RÜTSCHI FLUID AG

RÜTSCHI SAS مضخات

بروج (سويرسا): 5.000 مرت مربع

(مسطح مغطى)
RUTSCHI FLUID AG املقر اإلداري يف

 Sealless / Canned وحدات إنتاجية ملضخات العمليات ومضخات

 .RUTSCHI
موزع ملضخات مجموعة أتوريا.  

بهدف اكتساب كفاءات أكرب وخربة تطبيقات 

إلحيتاجات خاصة (الكيمياء، البرتوكيÛويات والكيمياء النووية)، تم رشاء مجموعة Rutschi من قبل مجموعة أتوريا 

عام 2006. 

مولهاوس (فرنسا): 2.000 مرت مربع

(مسطح مغطى)
POMPES RUTSCHI SAS :املقر اإلداري لـ

وحدات إنتاجية ملضخات العمليات ومضخات عمودية للتشحيم 

.RUTSCHI
موزع ملضخات مجموعة أتوريا. 

مجموعة أتوريا ومجموعة روتيش موجودتان يف جميع أنحاء العاÝ بشبكة موزعÏ، ووكالء ومراكز خدمة. 



مناجم

منصات بحرية

صناعة

صناعات 

برتوكيÛئية

منصات بحرية

منصات داخلية 

معامل تكرير 
منشآت حرضية 

وصناعية

طاقة

نفط وغاز

منصات بحرية

منشآت كيميائية 

وبرتوكيÛئية

تدفئة 

تكييف الهواء 

منشآت 

صناعية

منشآت 

حرضية 

مجاري مائية 

بحرية



غاطسة

                        ”رائد“ 
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سطحية

عملية

مكافحة الحريق



                                                       تطبيقات
الغاطسة   



مضخات غاطسة GHISA بالحديد 

الزهر 

مضخات غاطسة برونز وسبيكة 

صلب/دوبلكس

منذ أكÒ من 60 عاما، سمح تركيب املضخات الكهربية الغاطسة 

ملجموعة أتوريا باكتساب خربات تطبيقية ال تحىص يف القطاعات املتعددة. 

املضخات الكهربية الغاطسة، والتي ولدت من أجل سحب املياه من البرئ، 

حلت محل املضخات باملحورالعمودي. 

عن  طريق استخدام خامات متنوعة مثل الربونز والصلب والدوبلكس، 

تتم اليوم بنجاح تطبيقات هامة تتطلب مصداقية عالية مثل الصناعة، 

واملنصات البحرية واملناجم والبحرية.

يسمح استخدام املضخات الغاطسة يف صهاريج مخصوصة أسطوانية 

عمودية أو أفقية بتنفيذ نظم رفع الضغط مع تخفيض املساحة والهدوء 

يف التشغيل مقارنة بالحلول التقليدية æضخات سطحية.

ملنح العميل املواصفات املائية بأفضل إنتاجية، واملدى الواسع لإلنتاجية 

واالنتشار، يتم تغطيتهÛ بأكÒ من خمسÛئة نوع من املضخات 

الكهربية. 

يف السنوات األخºة، وباعتÛد حلول التصميم الجديدة، أدخلت  أتوريا 

مجموعة من املحركات الغاطسة مناسبة للمياه الساخنة.

مقاس 6“ ـ 14“   14“ ـ 25“ 

أقطاب 2 4

سعة (م3/س) 800 - 7 حتى 1800

رأس (م) ] 700 - 10 حتى 160

طاقة (كيلو واط)  حتى 400 حتى 300



                                      تطبيقات
سطحية   

تقدم مجموعة أتوريا مجموعة واسعة من املضخات السطحية التي 

تلبي احتياجات قطاعات إنتاجية متعددة وهامة. 

املضخات املوحدة تجد مكانها يف القطاع املدين لإلمداد باملياه والتدفئة 

وتكييف الهواء.

املضخات أحادية املرحلة واملضخات بالصندوق املقسم تم استخدامها يف 

نظم الضخ يف املجاري املائية للخدمة يف مكافحة الحرائق 

ويف الصناعة للمياه النظيفة عندما يكون هناك احتياج إلنتاجيات عالية  

وانتشار محدود. 



وتستخدم املضخات متعددة املراحل، عالوة عىل محطات الضخ، يف 

 Òمجاالت معدات الثلج االصطناعي، والتناضح العكيس وخدمات أك

تطورا مثل تغذية املراجل.

وتستخدم املضخات العمودية بخط املحور يف إعادة تدوير املياه الصناعية 

ومحطات توليد الطاقة ومصانع الصلب، وتجهيزات استصالح األرايض 

واملزارع السمكية.

مضخات بصندوق مقسم مضخات عمودية بخط محور

املضخات الكهربية املوحدة 

DIN 24255 - EN 733 ”خطية“
مضخات أحادية املرحلة

DIN 24255 - EN 733 مضخات متعددة املراحل إشعاعية

(DN) مقاس 125 - 25 250 - 25

أقطاب 2 4

سعة (م3/س) 400 - 3 750 - 3

رأس (م) حتى 600 حتى 350

قطر الدفاعة (مم) حتى 320 حتى 415

طاقة (كيلو واط) حتى 450 حتى 700

(DN) مقاس  100 - 25 250 - 25

أقطاب 2 4

سعة (م3/س) 330 - 6 1300 - 3

رأس (م) 90 - 9 90 - 2

قطر الدفاعة (مم) حتى 250 حتى 500

طاقة (كيلو واط) حتى 75 حتى 315

(DN) مقاس 600 - 150

أقطاب 6 - 4 - 2

سعة (م3/س) 4000 - 200

رأس (م) 150 - 10

قطر الدفاعة (مم) حتى 650

طاقة (كيلو واط) حتى 800

(DN) مقاس 1000 - 100

أقطاب 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2

سعة (م3/س) 25000 - 10

رأس (م) 400 - 3

قطر الدفاعة (مم) حتى 1350

طاقة (كيلو واط) حتى 1000



تطبيقات

عملية   

روتوس، بفضل الخربة التي متت يف مجموعة غينار Guinard، تعمل يف 

قطاعات تتسم بخدمات ثقيلة للغاية وتطلب مضخات بتكنولوجيا 

عالية وتلبي الرشوط الدولية املتوقعة ملثل هذه التطبيقات. 

مضخات تتفق مع قواعد API 610،  ISO 2858 و ISO 5199 تجد 

مكانها الطبيعي يف التجهيزات  الكيامئية والبرتوكيامئية ومعامل 

تكرير البرتول. 

محرك السحب املغناطييس API 685 و ISO 2858  حيث تطلب 

أقىص موثوقية وأمن يف ضخ املواد الكيميائية الخطرة (السمية والقابلة 

لالشتعال).

غازات مسيلة وسوائل متطايرة ميكن نقلها مبضخات بنسخة “الربميل”. 

قطاعات أخرى خاصة، مثل الطاقة الحرارية األرضية، التناضح، تحلية مياه 

البحر، املنصات البحرية، السوائل املربدة، تجد يف سلسلة مضخات روتوس 

املضخة املناسبة لتلبية احتياجات تطبيقية محددة.



مضخات أحادية املرحلة أفقية وعمودية

ISO 2858،  ISO 5199 API 610 مضخات عملية مضخات سحب مغناطييس مضخات عمودية ”برميل“ 

(DN) مقاس  125 - 32 300 - 32

أقطاب 2 4

سعة (م3/س) 300 - 5 1300 - 3

رأس (م) حتى 140 حتى 100

قطر الدفاعة (مم) حتى 315 حتى 570

طاقة (كيلو واط) حتى 200 حتى 315

(DN) مقاس 1 1/2“ حتى 12“ 

أقطاب 2 4

سعة (م3/س) 1500 - 8 1500 - 4

رأس (م) up to 350 حتى 140

قطر الدفاعة (مم) حتى 520 حتى 610

طاقة (كيلو واط) حتى 1500 حتى 700

(DN) مقاس 15 حتى 100

أقطاب 2 4

سعة (م3/س) 150 - 8 100 - 3

رأس (م) حتى 100 حتى 140

قطر الدفاعة (مم) 25

طاقة (كيلو واط) 300

(DN) مقاس 2“ ـ 10“   4“ ـ 28“ 

أقطاب 2 4

سعة (م3/س) حتى 200 حتى 1000

رأس (م) حتى 400 حتى 200

قطر الدفاعة (مم) حتى 200 حتى 600

طاقة (كيلو واط) 6“ ـ 18“ 6“ ـ 28“

AISI 316
DUPLEX 
HASTELLOY 



تطبيقات

مكافحة الحريق   

مع قسم “أودويل و برتوال”، تعمل مجموعة أتوريا  يف مجال مكافحة 

  EN 12845) الحرائق مع اإلمداد مبجموعات الضخ  وفقا للمعايري األوروبية

.(NFPA 20) واملعيار األمرييك (EN 12259-12  و

تسمح القدرات الفنية الوديويل وبربتوال بالعمل بيرس يف قطاعات 

حرضية وصناعية وتلبي أكرث الطلبات قسوة ملعامل التكرير والصناعات 

البرتوكياموية واملنصات البحرية، واملنصات الداخلية. 

أوديويل وبريتوال طورت مجموعة من املنتجات لقطاعات بها خطر 

االنفجار:  كثري من املنتجات تم تنفيذها مبحركات الديزل والغاز املناسبة 

 .C Atex  أو  EExd II B للعمل يف مناطق مصنفة

بوسع مجموعة أتوريا اإلمداد مبجموعة مضخات الطرد املركزي لخدمة 

مكافحة الحرائق سواء يف البناء الرأيس أو األفقي. 



نظم ضخ مضخات بصندوق مقسم

نظم ضخ مضخات عمودية 

أودويل وبºتوال  هو الرشكة الصانعة الوحيدة األوروبية التي حصلت عىل 

 :“Factory Mutual” د منÛاالعت

- مضخات عمودية: من GPM 500 إىل GPM 4000، عىل 50 و60 
هرتز. 

- مضخات صندوق مقسم: من GPM 750 إىل GPM 2000 ، عىل 50 
و60 هرتز.



العمل معا يعني الفوز



بفضل نظم التصميم الشاملة، والتصميم باألبعاد الثالثية والتحليل 
FEM، تقدم مجموعة أتوريا منتجات خطية بروعة فنية. 

وتبدأ دورة املنتج يف مرحلة التصميم حيث، وبفضل سنوات عديدة من 
الخربة وقاعدة بيانات تحتوي عىل 1,000 هيدروليكية، تستطيع  مجموعة 

أتوريا تطوير مضخات للسوائل الخاصة، æا يصل  إىل 1000 كيلو واط، 
بضغوط حتى 150 بار ودرجات حرارة تصل إىل 500 درجة مئوية.

دورة شاملة ومرنة:

من التصميم إىل اإلرسال

تنقسم مجموعة أتوريا إىل ثالث وحدات متخصصة: 
- جيساÖ (ميالنو) إنتاج مضخات æحابس ميكانيكية أو بالتعبئة.

- تاليو دي بو (روما) إنتاج مضخات دون محبس
- S. سان ماورو تورينيزي (تورينو) تصميم وتنفيذ نظم ضخ ملنشآت 

مكافحة الحرائق

يتم تنفيذ املراحل املختلفة من العملية الصناعية يف وحدة إنتاجية موحدة 
(جيساÖ) لتشجيع التنسيق بÏ األقسام املختلفة للرشكة. 

وقد تم مؤخرا تحقيق الهدف الهام املتمثل يف تزويد كل وحدة بغرفة تجارب 
حديثة:

يف مقرات جيساÖ وسان ماورو تورينيزي، ëكن اختبار مضخات بقدرات حتى 
 Û650 كيلوواط  وإنتاجيات حتى 8000 م3/س وضغوط حتى 120 بار، بين

يف منشأة تاليو دي بو تم التصميم ملضخات دون محابس لتطبيقات القطاع 
 .ìالكيميا

عالوة عىل التفتيش الدوري عىل أداء املنتج املعياري، فإن غرفة التجارب تنفذ 
أيضا اختبارات يحرضها العمالء أو هيئات إصدار الشهادات. 

لالستجابة الكافية لطلبات العمالء، تستثمر مجموعة أتوريا موارد مالية 
ضخمة يف إدارة مخازن املكونات: بفضل التجميع الرسيع وإتاحة واسعة 

لجميع املكونات التي تضمن تسليÛ رسيعا للمنتجات القياسية. 
الطالء والتغليف يتم بدقة æا يتفق مع مواصفات وظروف النقل. 



نظام جودة مشهود له

مراجعة الجودة

إن التزام مجموعة أتوريا بتحسÏ الجودة تم االعرتاف به من سجل لويد 

بشهادة ”نظام الجودة“. 

جودة املنتج تضمنها ”النوعية الشاملة“ لجميع املكونات. 

أداء املضخات يتم التحقق منه يف غرفة التجارب. 

لقد جهزت مجموعة أتوريا مخترب قياسات للتحقق من التفاصيل بآالت 

قياس بإحداثيات وأدوات تقليدية، تتم معايرتها وإدارتها من خالل سوفت 

وير من آخر األجيال. 

قاعة املاكينات الواسعة تسمح للمشغلÏ بالحصول بسهولة يف 

التشغيالت عىل الدقة املطلوبة للمكونات. 

اإلدارة الشبكية ملواصفات املرشوع والتصميÛت تضمن التوافر الفوري 

للمعلومات التي يتم تحديثها باستمرار. 

نظم اإلدارة املعلوماتية وجمع البيانات املتعلقة بالتشغيل تسمح كذلك 

باقتفاء سº املنتج يف  كل مرحلة.  

تستثمر مجموعة أتوريا يف املوارد البرشية املؤهلة وترعى دورات تحديث 

 .Ïمهنية العامل

يعمل املشغل باستقاللية وأمان يف إدارة املاكينة والتصميÛت ومراجعة 

املكونات. 
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