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iتعليمات االستخدام أسطوانات الهواء المضغوط
هواء تنفس لجهاز حماية الجهاز التنفسي

من أجل سالمتك   1
المدربين  التنفس  توريد هواء  التنفسي وأنظمة  الجهاز  لمستخدمي جهاز حماية  التعليمات مخصصة  هذه 
الهواء  ألسطوانات  اآلمنة  والصيانة  والتعامل  لالستخدام  تعليمات  المستند  هذا  يوفر  والمتخصصين. 

.Dräger المضغوط المكونة من الصلب واأللمونيوم والكربون المقدمة من

تعليمات السالمة العامة  1.1

●  قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ تعليمات االستخدام بعناية.
●  اتبع تعليمات االستخدام بدقة. يجب أن يفهم المستخدم التعليمات بالكامل وااللتزام بها بدقة.

●  ال تستخدم المنتج إال لألغراض المحددة في قسم االستخدام المقصود ضمن هذا المستند.
●  ال تتجاهل تعليمات االستخدام. تأكد من االلتزام بها واستخدامها على النحو المناسب بواسطة مستخدم 

المنتج.
●  ال يسمح باستخدام هذا المنتج إال للمستخدمين المدربين بشكٍل كامل والمتخصصين.

●  التزم بالقواعد واللوائح المحلية والوطنية المتعلقة بهذا المنتج.
●  ال يسمح بفحص المنتج وإصالحه وصيانته إال للموظفين المدربين والمتخصصين. 

لتنفيذ جميع أنشطة الصيانة وأن تتم جميع عمليات   Dräger بإبرام عقد خدمة Dräger توصي  ●
.Dräger اإلصالح بواسطة

●  يجب على موظف صيانة مدرب كما ينبغي فحص هذا المنتج وصيانته وفًقا لما هو موضح بالتفصيل 
في القسم "الصيانة" ضمن هذا المستند.

●  ال تستخدم إال قطع غيار وملحقات Dräger األصلية، وإال قد يضعف األداء الالزم للمنتج.
●  تجنب استخدام منتج معيب أو غير كامل وتجنب تعديل المنتج.

●  أخطر Dräger في حالة اختالل أي مكون أو فشله.
.EN 12021 يجب أن يستوفي توريد الهواء متطلبات هواء التنفس وفًقا للمعيار  ●

تعريف رموز التنبيه  1.2

تستخدم رموز التنبيه الواردة في هذا المستند لتقديم النص الذي يتطلب وعًيا أكبر من المستخدم وإبرازه. 
فيما يلي تعريف معنى كل رمز:

تحذير يشير إلى موقف خطر محتمل قد ينتج عنه الموت أو إصابة خطرة إن لم يتم تجنبه. !

تنبيه يشير إلى موقف خطر محتمل يمكن أن تنتج عنه إصابة جسدية أو تلف المنتج أو البيئة إن لم !
يتم تجنبه. كما يمكن استخدامه للتنبيه من الممارسات غير اآلمنة.

مالحظة ii.يشير إلى معلومات إضافية حول كيفية استخدام المنتج

الوصف   2
نظرة عامة على المنتج  2.1

الضغط  معدات  توجيه  لمتطلبات  وفًقا  وتصنيعها   Dräger من  المضغوط  الهواء  أسطوانات  تصميم  تم 
)PED( رقم . تتضمن األسطوانات عالمة التوافق CE لإلشارة إلى أنها خضعت لتقييم االعتماد بواسطة 
الهيئة المفوضة لتقييم توافق المنتج ذات الصلة. تم تصنيف األسطوانة على أنها تتحمل ضغط عمل يبلغ 
200 بار أو 300 بار كما تم وضع ملصق تصنيف الضغط على هيكل األسطوانة وصمام األسطوانة 

)راجع القسم 2.1.3(.

عادًة ما يتم توريد األسطوانات الموردة من قبل Dräger معبأة تماًما ما لم تحظر لوائح الشحن/النقل ذلك. 
تتم تعبئة األسطوانات المعبأة بالكامل بهواء تنفس )وفًقا للمعيار EN 12021( حتى ضغط العمل عند 15 

درجة.

صمام األسطوانة  2.1.1

يتم تزويد األسطوانة بأحد أنواع صمام األسطوانات المتاحة، والتي تتضمن الصمامات المستقيمة أو قائمة 
الزاوية أو التدفق المتعارض )الشكل أ(. تم تصنيف صمام األسطوانة على أنه يتحمل نفس ضغط عمل 
األسطوانة. عادًة ما يكون مخرج صمام األسطوانة هو موصل G5/8" وفًقا لمعيار EN144-2، على 

الرغم من توفر أنواع موصل أخرى.

تتضمن الخيارات المتاحة لصمام األسطوانة حلقة الصمام اليدوية من نوع قياسي )بدون سقاطة( أو بسقاطة 
وصمام التدفق الزائد )EFV( ومقياس الضغط المتكامل، والتي يتوفر وصًفا لها جميًعا فيما بعد.

تكون حلقة الصمام اليدوية سوداء ما لم يتضمن الصمام تدفق زائد ففي هذه الحالة تكون رمادية أو زرقاء 
)راجع القسم 2.1.3(.

حلقة الصمام اليدوية من نوع بدون سقاطة وبسقاطة  2.1.2

يتضمن صمام األسطوانة حلقة صمام يدوية من نوع بدون سقاطة أو بسقاطة )الشكل ب(.

●  بالنسبة للنوع بدون سقاطة، تدور حلقة الصمام اليدوية بحرية في كل اتجاه.
●  بالنسبة لحلقة الصمام اليدوية بسقاطة، يكون الغرض من آلية السقاطة هو منع إغالق الصمام سهًوا. 
تدور حلقة الصمام اليدوية بحرية عند فتح الصمام لكن تتقيد حركتها بواسطة آلية السقاطة أثناء إغالق 
قوة  السقاطة، عكس  فوق  اليدوية  الصمام  حلقة  رفع  الضروري  من  الصمام،  األسطوانة. إلغالق 

الزنبرك، وإدارة حلقة الصمام اليدوية في اتجاه عقارب الساعة في نفس الوقت.

صمام التدفق الزائد  2.1.3

صمام التدفق الزائد )EFV( هو خياًرا متاًحا ألسطوانات الهواء. يمثل صمام التدفق الزائد، عند تركيبه، 
أداة أمان تمنع التدفق غير المتحكم به لهواء الضغط المرتفع في حالة تلف صمام األسطوانة أو أنبوب هواء 
الضغط المرتفع. كما يتم تفعيل صمام التدفق الزائد إذا كان صمام األسطوانة مفتوًحا عندما يكون مخرج 

صمام األسطوانة عرضة للهواء الجوي.

أثناء  األداء  على  يؤثر  ال  لكنه  الحاجة،  عند  الهواء  تدفق  معدل  لخفض  الزائد  التدفق  صمام  تفعيل  يتم 
االستخدام العادي.

تمتلك صمامات األسطوانة التي تتضمن صمام تدفق زائد حلقة صمام يدوية رمادية في معظم الدول، لكن 
قد تمتلك حلقة صمام يدوية زرقاء في بعض الدول )مثل سويسرا( للتوافق مع اللوائح المحلية.

مقياس الضغط المتكامل  2.1.4

يتم تركيب مقياس الضغط المتكامل على بعض صمامات األسطوانات لإلشارة إلى ضغط الهواء المتبقي 
قراءة ضغط  لتقديم  األسطوانة  الخاص بصمام  األسطوانة  بجانب  الضغط  مقياس  يتصل  األسطوانة.  في 

مستمرة، بما فيها عندما يكون صمام األسطوانة مغلًقا.

RFID  2.1.5

RFID )التحديد بموجات التردد الالسلكي( هو خيار متاح ألسطوانات الهواء للسماح بالتحكم في األصول 
 RFID اإللكترونية وتتبعها باستخدام جهاز قراءة موجات التردد الالسلكي. وعند تركيبه، يتم وضع عالمة

في حلقة مطاطية على عنق األسطوانة )الشكل ج(.

االستخدام المقصود  2.2

الهواء المضغوط من Dräger هو توريد هواء تنفس إلى معدات حماية الجهاز  الهدف من أسطوانات 
التنفسي من Dräger وأنظمة توريد هواء التنفس المتوافقة والتي تم اعتمادها وفًقا ألحد المعايير الفنية 
التالية: EN137 أو EN402 أو EN1146. تزود األسطوانة، عند تركيبها بجهاز حماية الجهاز التنفسي 
من Dräger معتمد، مرتديها بحماية للجهاز التنفسي للعمل في األجواء الملوثة أو التي تعاني من نقص 

األكسجين.
التنفس  بجهاز  الخاصة  االستخدام  تعليمات  انظر  األسطوانة،  تشغيل  حرارة  درجة  نطاق  على  لإلطالع 
المصاحبة .  نطاقات درجة حرارة  صمام األسطوانة ، البطانة و األسطوانة  الموجودة على الملصقات 

الخاصة بالمنتجات و في هذه الوثيقة هي معلومات خاصة بالمصنعين فقط. 

القيود المفروضة على االستخدام  2.3

لم يتم اعتماد أسطوانات الهواء المضغوط من Dräger الستخدامها في الغطس بجهاز التنفس تحت الماء 
ويجب عدم غمرها في الماء العذب أو المالح.

االعتمادات  2.4

يتم تحديد المعايير و اإلرشادات والتوجيهات األوروبية التي بموجبها يتم اعتماد هذا المنتج في إعالن 
.)www.draeger.com/product-certificates التوافق )انظر إعالن التوافق أو

 يجب على المستخدمين التأكد  أن األسطوانات تتوافق مع أية لوائح محلية ذات صلة في بلد االستخدام.
اتصل ب Dräger أو وكالة اعتماد محلية أو مركز اختبار معتمدة للجهاز إذا لزم األمر.

شرح العالمات والرموز  2.5

عالمات األسطوانة  2.5.1

تم إنتاج األسطوانة لهواء التنفس فقط وتم وضع ملصقات عليها وترميزها باأللوان وفًقا للمعايير األوروبية. 
يتم طالء رموز ألوان األسطوانة على كتف األسطوانة.

 Dräger ويظهر أحد األمثلة على المعلومات الظاهرة على ملصق األسطوانة المؤلفة من الكربون من 
في الشكل د ويتوفر شرح له في الجدول التالي.

الشرحالعالمات

EN144-1 M18 X 1.5معيار سن اللولبة وحجمه
GBبلد الصنع

Drägerاسم الشركة المصنعة
BRUH-1596 / 3338193الرقم التسلسلي الفريد / رقم الرسم للتصميم المعتمد

AA6061 LINERمواصفات سبيكة بطانة األسطوانة
4.09 KGالوزن االسمي غير المضغوط بالكيلو جرام، بدون الصمام

V6.8Lالحد األدنى لسعة الماء باللتر
PW 300 at 15°C 15 الحد األقصى لضغط العمل بالبار، عند درجة حرارة مرجعية تبلغ

درجة
PT / PH450BARضغط االختبار

CE 0525ورقم التعريف للهيئة المفوضة لتقييم توافق المنتج CE عالمة
EN12245:2009معيار يحدد تصميم األسطوانة واختبارها وإنتاجها

  GBبلد االعتماد وعالمة الهيئة المفوضة لتقييم توافق المنتج

تاريخ اختبار الضغط الهيدروستاتي. وبدالً من ذلك يظهر بتنسيق الشهر/2006/11
العام )03/2014 أو 03/14(

FINAL 2026/11 نهاية مدة الخدمة، والتي يجب عدم استخدام األسطوانة بعدها. وبدالً من ذلك
FIN 2026/11 تظهر على هيئة

TS: -50°C / +60°Cنطاق درجة حرارة التشغيل
PSmax: 374BAR at 60°Cالحد األقصى لضغط األسطوانة المطور عند 60 درجة

Year of first re-test 2011 يوضح هذا التاريخ اللوائح المحلية ذات الصلة للفحص الدوري لألسطوانة
في بلد االستخدام. تجب إعادة اعتماد األسطوانة قبل نهاية شهر أول اختبار 

ضغط هيدروستاتي )نوفمبر في هذه الحالة(
تشير إلى غاز مضغوط غير مؤكسد

أثناء  الصمام  تركيب  عند  األسطوانة  األسطوانة وصمام  بين عنق  الوصلة  هـ( عبر  )الشكل  يتم ملصق 
التصنيع. يشير الملصق إلى أن الوصلة تخضع لالعتماد وفًقا لتوجيه معدات الضغط )PED( كما يعرف 

.Dräger األسطوانة على أنها منتج معتمد من

يجب أن يكون الملصق موجوًدا وسليًما عند التسليم األولي لألسطوانة - وإذا لم يكن األمر كذلك، يرجى 
حياة  أثناء  نزعه  يتم  أو  مقطوًعا  الملصق  يصبح  أن  يمكن  لك.  التابع  بالمورد  أو   Dräger االتصال 

األسطوانة، وال يحظى ذلك بأية تأثير ضار على األسطوانة.

عالمات صمام األسطوانة  2.5.2

يتم حفر عالمة صمام األسطوانة )الشكل و, العنصر 2( حول هيكل األسطوانة ويتم وسم عالمة ضغط 
العمل )الشكل و، العنصر 1( على هيكل الصمام أو منفذ المخرج. مثال على عالمة الصمام والشرح هو:

K800-502.0-S8 EN144 π-0589 XX/XX M18 F -40°C/+60°C

الشرحالعالمات

K800-502.0-S8نوع الصمام
EN144المعيار المتبع

π يشير إلى أن الصمام يستوفي متطلبات توجيه معدات الضغط القابلة للنقل
)TPED(

رقم التعريف الخاص بالهيئة المفوضة لتقييم توافق المنتج0589
XX/XXعام وشهر التصنيع

M18سن لولبة األسطوانة
FEN137 وفًقا للمعيار

-40°C/+60°Cنطاق درجة الحرارة

االستخدام   3
التعامل مع األسطوانة  3.1

●  أسطوانات الهواء المضغوط ثقيلة ويمكن أن يكون نقلها صعًبا وخطًرا. يمكن أن يتسبب التعامل غير 
المناسب في إصابات أو الوفاة. عند التعامل مع األسطوانات اتبع جميع االحتياطات الضرورية لتجنب 

الحوادث.
●  يجب على الموظفين المدربين والمتخصصين، الملمين بتقنيات التعامل الصحيحة والمخاطر المقترنة 

بأسطوانات الهواء المضغوط التعامل مع األسطوانات دون غيرهم.
●  عرف الموظفين غير المدربين بالمخاطر المقترنة بالتعامل والنقل والتخزين وال تسمح لهم بالتعامل 

مع أسطوانات الهواء المضغوط.
بحلقة  باإلمساك  األسطوانة  تحمل  ال  األسطوانة.  لحمل  األسطوانة  هيكل  أو  الصمام  هيكل  ●  أمسك 

الصمام اليدوية.

تجهيز األسطوانة واستخدامها  3.2

تعليمات عامة  3.2.1

●  قم بإجراء فحص بصري لألسطوانة )راجع القسم 4.4(.
تاريخ االختبار على  إليه بواسطة  المشار  الدوري  الخدمة والفحص  ●  تأكد أن األسطوانة ضمن مدة 

األسطوانة.
●  قبل تركيب األسطوانة بجهاز حماية الجهاز التنفسي، أزل الغطاء الواقي من مخرج صمام األسطوانة. 

احتفظ بالغطاء إلعادة تركيبه.
●  ركب األسطوانة ونفذ اختبارات التسرب واالختبارات الوظيفية كما هو موضح في تعليمات االستخدام 

المقدمة مع جهاز حماية الجهاز التنفسي.
●  ال تبدأ أي عملية باستخدام أسطوانة ممتلئة أقل من 90 بالمائة )أو أكبر عندما تقتضي اللوائح المحلية 
ذلك(. إذا كانت األسطوانة ممتلئة أقل من 90 بالمائة، فقم بتعبئة األسطوانة إلى ضغط العمل المصنف 

الكامل )راجع القسم 4.3(.
●  تعتمد مدة الحماية على مقدار الهواء المتاح من األسطوانة ومعدل تنفس مرتديها.

تشغيل صمام األسطوانة  3.2.2

تحذير
ال تفتح صمام األسطوانة ما لم يتم توصيل األسطوانة بجهاز التنفس أو صمام االختبار.

تنبيه
ال تستخدم القوة المفرطة أو أدوات لفتح صمام األسطوانة أو إغالقه.

●  لفتح الصمام، أدر حلقة الصمام اليدوية عكس عقارب الساعة بالكامل )انظر إلى أعلى حلقة الصمام 
اليدوية(.

○  سترتفع حلقة الصمام اليدوية بسقاطة فوق عروات السقاطة أثناء الفتح.
عقارب  باتجاه  اليدوية  الصمام  حلقة  أدر  بالكامل،  بسقاطة  اليدوية  الصمام  حلقة  فتح  ○  بمجرد 

الساعة أقل من 60 درجة لتعشيق السقاطة األولى لمنع غلق الصمام سهًوا.
●  إلغالق الصمام، أدر حلقة الصمام اليدوية باتجاه عقارب الساعة بالكامل.

○  بالنسبة لحلقة الصمام اليدوية بسقاطة، ارفع حلقة الصمام اليدوية فوق عروات السقاطة وأدرها 
باتجاه عقارب الساعة في نفس الوقت.

ذلك.  من  أكثر  إدارته  يمكن  وال  بمقاومة  تشعر  أدره حتى  بالكامل،  غلقه  أو  بالكامل  الصمام   ●  لفتح 
يضمن ذلك:

○  عدم وجود عائق للهواء عندما يكون الصمام مفتوًحا.
○  يمنع تصريف الهواء عندما يكون الصمام مغلًقا.

لحلقة  كاملتين  دورتين  من  أكثر  بالكامل  مفتوح  إلى  بالكامل  مغلق  من  الوضع  ●  يتطلب 
الصمام اليدوية.
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بعد االستخدام  3.3

●  أغلق صمام األسطوانة بعد االستخدام مباشرًة لمنع الرطوبة من الدخول إلى األسطوانة.
تعليمات  في  موضح  هو  كما  التنفسي  الجهاز  حماية  جهاز  من  األسطوانة  اخلع  األمر،  لزم  ●  وإذا 
الفور  على  الواقي  الغطاء  تركيب  فأعد  األسطوانة،  إزالة  تمت  إذا  الجهاز.  مع  المقدمة  االستخدام 

بمخرج صمام األسطوانة.

الصيانة   4
جدول الصيانة  4.1

قم بصيانة األسطوانة واختبرها، بما فيها األسطوانات خارج الخدمة، وفًقا لجدول الصيانة. سجل جميع 
لضمان  االستخدام  بلد  في  إضافي  واختبار  فحص  إجراء  األمر  يقتضي  قد  واالختبار.  الصيانة  تفاصيل 

التوافق مع اللوائح المحلية.

كل شهربعد االستخدامقبل االستخدامالمهمةالمكون/النظام

افحصها ونظفها إذا لزم األمراألسطوانة

افحص تاريخ اختبار األسطوانة

افحص الضغط المشحون

تعبئة حتى ضغط العمل )راجع القسم 4.3(

وفًقا للوائح المحلية في بلد االستخدامالفحص الدوري )راجع المالحظة أدناه(

في وقت الفحص الدوري لألسطوانةاإلصالح )راجع المالحظة 1 أدناه(صمام األسطوانة

مالحظات

Dräger توصيات  

1  ال يمكن تنفيذ مهام الصيانة هذه إال بواسطة فني أسطوانات متخصص. يجب على مالكي/مستخدمي 
األسطوانة االتصال بـ Dräger أو وكالة اختبار/إصالح معتمدة عندما تكون المهام مطلوبة.

التنظيف  4.2

تنبيه
يمكن للتنظيف باستخدام مادة كاشطة أو سفع بالخردق أو مواد تنظيف كيميائية وسوائل إزالة 
الدهانات والمذيبات إتالف األسطوانة أو صمام األسطوانة. ال تستخدم أساليب أو مواد التنظيف 

التي يمكن أن تحدث تلف.

وإذا لزم األمر، نظف األسطوانة باستخدام سائل تنظيف يعتمد على صابون معتدل. اتصل بـ Dräger أو 
موظف خدمة متخصص آخر إذا كان األمر يقتضى مزيًدا من التنظيف.

إعادة تعبئة أسطوانات الهواء  4.3

تحذير
.EN 12021 يجب أن تتوافق جودة الهواء ألسطوانات الهواء المضغوط مع متطلبات  

●  تم تصميم أسطوانات Dräger بقصد استخدامها مع أجهزة التنفس التي تعمل بالهواء المضغوط. قم 
بتعبئة األسطوانات بالهواء صالح للتنفس دون غيره - ال يسمح بخلطات أو غازات فردية أخرى.

●  راجع أيًضا التعليمات المرفقة مع وحدة التعبئة إلعادة تعبئة األسطوانة.
●  قم بإجراء فحص بصري لألسطوانة )راجع القسم 4.4(.

●  ال تقم بتعبئة إال أسطوانات الهواء المضغوط التي:
○  تتوافق مع المعايير الوطنية.

○  موسومة بتاريخ آخر فحص دوري ورمز التعريف أو اسم وكالة االختبار المعتمدة.
○  ال تزال ضمن مدة الخدمة والتي لن تكون متأخرة عند حلول الفحص الدوري التالي.

○  ليست تالفة أو بالية.
●  لمنع دخول الرطوبة إلى داخل األسطوانة، تأكد من إغالق صمام األسطوانة باستمرار حتى توصيلها 

بوحدة التعبئة.
●  لمنع التعبئة الزائدة لألسطوانة، توصي Dräger باستخدام جهاز مقيد للضغط على ضاغط التعبئة.

●  توصي Dräger بحد أقصى للتعبئة يبلغ 27 بار/دقيقة )ستزيد التعبئة السريعة من درجة الحرارة 
محدثًة تعبئة غير كاملة(.

●  أعد التعبئة إلى ضغط العمل المصنف )PW على ملصق األسطوانة(:
○  ستتسبب زيادة درجة حرارة األسطوانة أثناء التعبئة في زيادة ضغط األسطوانة. إذا تمت تعبئة 
األسطوانة عند الحد األقصى لمعدل التعبئة، فإن زيادة الضغط عن ضغط العمل قد تكون كبيرة. 
يبلغ الحد األقصى لزيادة الضغط المسموح بها 10% من ضغط العمل. على سبيل المثال، يمكن 

ألسطوانة بضغط 300 بار االرتفاع إلى 330 بار بحد أقصى.
○  بعد التعبئة، اترك األسطوانة لتبرد ثم أعد التحقق من الضغط. يجب أال يتجاوز ضغط األسطوانة 
عند 15 درجة الحد األقصى المصنف لضغط العمل الموسوم أو المطبوع على األسطوانة - قم 

بزيادة الضغط أو تحريره إذا لزم األمر.

فحص األسطوانات  4.4

الفحص البصري  4.4.1

إذا تم تركيب األسطوانة بغطاء واقي، فانزع الغطاء قبل فحص األسطوانة.

افحص األسطوانة والصمام بالكامل، متأكًدا أنهما نظيفان وغير تالفين. تتضمن عالمات التلف 
النموذجية التي قد تؤثر على األسطوانة أثر التصادم والكشط والقطع والتآكل وتغير اللون. بلغ 

عن التلف لموظف الصيانة أو Dräger وال تستخدم األسطوانة ما لم تكن آمنة لالستخدام.

أسطوانات Dräger المؤلفة من الكربون  4.4.2

أن  للتأكد  خبير  قبل  من  فحص  الكربون  من  المؤلفة   Dräger أسطوانات  تلف  حاالت  جميع  تتطلب 
األسطوانة آمنة لالستخدام المتواصل. اتصل بموظف الصيانة أو Dräger في حالة حدوث تلف.

يوفر دليل الفحص وملصق نصيحة بشأن الفحص عن التلف الناتج عن: القطع والكشط والتصادم والحرارة/
من  يتوفران  كما  المتدربين،  الصيانة  لموظفي  مخصصان  والملصق  الدليل  الكيميائية.  والمواد  الحريق 

Dräger عند الطلب.

ملصق األسطوانة غير الواضح

يجب أن يكون الملصق على األسطوانة واضًحا نظًرا لتضمنه معلومات سالمة أساسية. إذا كان الملصق 
غير واضًحا، فأرجع األسطوانة إلى Dräger لتقييمها. إذا أمكن لـ Dräger التعرف على األسطوانة، 
فقد يكون من الممكن تركيب ملصق بديل وإعادة األسطوانة إلى المالك. وإال، سيتم استبعاد األسطوانة من 

االستخدام.

فتحة عنق األسطوانة

تتضمن بعض األسطوانات المؤلفة من الكربون فتحة صغيرة بين مادة التركيب وعنق األسطوانة )الشكل 
ز(. ويظهر ذلك على هيئة فتحة في الطبقة الهالمية أو تشقق في الطالء، ويمكن أن يظهر بشكٍل أكبر عندما 
االنبساط/ نتيجة  األسطوانات  بعض  على  تظهر  لكن  عيًبا؛  ليست  الفتحة  بالكامل.  األسطوانة  تعبئة  تتم 

االنكماش أثناء تعبئة األسطوانة وتفريغها. ال تقلل فتحة العنق من سالمة تشغيل األسطوانة، وليست سبًبا 
للعيب في األسطوانة أو طلب إصالحها.
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الفحص الدوري لألسطوانة  4.5

تنفيذه بواسطة وكالة اختبار معتمدة. يتضمن الفحص  الفحص الدوري هو فحص األسطوانة الذي يجب 
فحًصا بصرًيا واختبار الضغط الهيدروستاتي لضمان أن األسطوانة ال تزال آمنة والعتمادها لالستخدام 

المتواصل.

التصنيع( وأول فحص دوري مطلوب على  أثناء  )نفذ  اختبار ضغط هيدروستاتي  أول  تواريخ  يتم وسم 
األسطوانة أثناء التصنيع. يتم وسم الفحوصات الدورية التالية على األسطوانة بواسطة وكالة االختبار التي 

تنفذ الفحص.

يجب أن تخضع أسطوانات Dräger لفحًصا دورًيا وفًقا للمعايير األوروبية أو اللوائح المحلية ذات الصلة 
في بلد االستخدام. ويكون معدل التكرار حالًيا كل خمس سنوات لبلدان االتحاد األوروبي. عندما يحين موعد 
الفحص الدوري، تجب إعادة اعتماد األسطوانة قبل نهاية الشهر الموضح ضمن تاريخ أول اختبار ضغط 

هيدروستاتي.

نهاية مدة الخدمة  4.6

عدم  يتعين  الذي  التاريخ  هي  الخدمة  مدة  نهاية  تكون  المحدودة،  الخدمة  مدة  ذات  لألسطوانات  بالنسبة 
استخدام األسطوانة بعده. يتم تسجيله بشكٍل طبيعي على األسطوانة على هيئة FINAL أو FIN مع تاريخ. 
تتمتع األسطوانات المركبة ذات مدة الخدمة المحدودة بمدة خدمة تبلغ 15 أو 20 أو 30 عاًما كما هو مشار 

إليه بواسطة العالمة الموسومة على األسطوانة.

مدة خدمة غير  ذات  المركبة  األسطوانات  يتم وسم  بمدة خدمة غير محدودة.  األسطوانات  بعض  تمتلك 
محدودة بالعالمة NLL لإلشارة إلى أن مدة خدمة األسطوانة غير محدودة. تتمتع جميع أسطوانات الصلب 

واأللمونيوم بمدة خدمة غير محدودة ولذلك ال تتضمن أية عالمات لإلشارة إلى نهاية مدة الخدمة.

ال تكون مدة خدمة األسطوانة صالحة إال إذا تم إجراء الفحوصات الدورية الالزمة ولم تكن األسطوانة تالفة.

إصالح األسطوانة  4.7

ال تحاول إجراء أية إصالحات لألسطوانة أو الصمام وال تنزع صمام األسطوانة من األسطوانة. اتصل 
بموظف الصيانة أو Dräger إذا اقتضى األمر إجراء إصالحات.

الصيانة  وإجراءات  وصًفا  الدليل  يوفر  المتخصصين.  األسطوانة  لفنيي   Dräger من  فني  دليل  يتوفر 
واإلصالح لألسطوانات والصمامات. اتصل بـ Dräger لمزيد من المعلومات.

النقل والتخزين   5
ولتقليل خطر  التلف  لحماية األسطوانات من  النقل والتخزين  أثناء  التالية  باإلجراءات   Dräger توصي 

التلوث الداخلي.

●  أغلق صمام األسطوانة بالكامل وركب غطاء صمام واقي.
●  تأكد أن األسطوانة ليست فارغة بالكامل – توصي Dräger باإلبقاء على حد أدنى للضغط يبلغ 2 

بار في األسطوانة.
●  افحص األسطوانات المخزنة بحًثا عن التلف وافحص ضغط األسطوانة بانتظام )شهرًيا على األقل(.

●  انقل األسطوانات وتخزينها في تجهيزات مخصصة لذلك واتبع التوصيات التالية:
○  ال تعرض األسطوانات إلى ألسنة اللهب أو درجات حرارة ضارة فعلًيا. يبلغ نطاق درجة حرارة 

التخزين لألسطوانات المعبأة -30 إلى +60 درجة.
○  ال تعرض األسطوانات للتلف بواسطة األتربة أو الحبيبات الدقيقة.

○  ال تعرض األسطوانات إلى مواد مسببة للتآكل.
○  ثبت األسطوانات بإحكام أثناء النقل لمنع التلف الناتج عن االرتطام وضمان أن األسطوانات ال 

تخرج عن جوانب أو أطراف أي مركبة نقل.
○  انقل األسطوانات وخزنها في عبوتها األصلية إن أمكن.

○  افصل األسطوانات المعبأة بالكامل عن األسطوانات الفارغة وحدد مناطق التخزين بوضوح.

التخلص   6

مالحظة
ال تتخلص من األسطوانة وفًقا للوائح العادية للتخلص من الفضالت.

يجب إتالف األسطوانة التي تجاوزت نهاية مدة الخدمة أو ثبت عند فحصها أنها تالفة وال يمكن إصالحها. 
ال يمكن تنفيذ إتالف األسطوانة إال بواسطة Dräger أو وكالة اختبار/إصالح معتمدة، ويتضمن ذلك إتالف 
إذا كان   Dräger األسطوانة بشكٍل كاٍف لمنع احتجازها غاز تحت ضغط. اتصل بموظف الصيانة أو

إتالف األسطوانة ضرورًيا.
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