
 
 

  

 

OZONACTION FACT SHEET 

العاملة بوسائط تبريد متوسطة  دليل المعدات
لالشتعال وعالية القابلية  

 تقديم

 شتعاللال القابلة وسائط التبريد نقل

 الدليل إلى الفنيين، يرجى الرجوع فيما يخص كفاءة
 األدنى الحد بشأن إرشادات: "AREA التوجيهي ل

إصدار عام  ،"للمقاولين التدريب والترخيص  لمتطلبات
2014. 

 
 ينبغي لفهم المعدات التي بوسيلة الفنيين الدليل يزود هذا

 على تحتويتجهيزات التبريد التي  خدمة استخدامها في

 قابلية) A2L فئة من قابلة لالشتعال وسائط تبريد

(. لالشتعال مرتفعة قابلية) A3 أو( لالشتعال منخفضة

 للحصول المصنعة الشركة إلى دائما الرجوع يرجى

 .بشأن المعدات واألدوات المناسبة محددة معلومات على

 وسائط التبريد من المزيد المستقبل في نرى سوف
 بسبب فلورية الكلورية الكربون كباتلمر البديلة

وكذلك نتيجة  األوروبي االتحاد الالئحة التشريعية في
 إعتماد البرنامج الدولي المستقبلي للتخفيض التدريجي

. الحراري االحتباس ظاهرة المساهمة في المواد من
 الضروري العالمي فمن االحترار من تأثير للتخفيف

ضعيفة االستقرار استخدام وسائط تبريد من مركبات 
 .يعني إختيار وسائط قابلة لإلشتعال ما وهو الجزيئي،

 لتركيب، الالزمة واألدوات المعدات ولذلك فإن
 تحتوي التي المستقبلية التجهيزات وصيانة وإصالح

 التعامل من بد ال لالشتعال قابلة وسائط تبريد على
 .أكفاء فنيين قبل من صحيح بشكل معها

 من التشريعات تحقق) لالشتعال القابلة من وسائط التبريد محدودة كمية بنقل فقط يسمح بأنه علم على كن

 استخدام وفي هذه الحال يفضل. العمل موقع الشاحنة إلى من مباشرة هذه الوسائط نقل تم إذا وفقط ،(الوطنية

 .1الشكل  كما في  المناسبة  التهوية ضمان مفتوحة. أما إذا كانت الشاحنة مغلقة فيتوجب شاحنة

 1الشكل 

 



 
 

 ASHRAE).ثانية / سم 10 من أقل إشتعال هي سرعة أقصى حيث لالشتعال بقابلية منخفضة A2Lوسائط التبريد   

34 - ISO5149) مهندس قبل من مثل حصر التعامل بها السالمة الهامة، وبالتالي يتوجب اتباع بعض احتياطات 

فلورية  الكلورية الكربون مركبات استخدام عن كثيرا يختلف ال استخدامها حيث أن التبريد ، بخدمات مختص

 لالشتعال قابلة مؤقتة منطقة إنشاء أي) تجميع وسيط التبريد هنا هي الرئيسية المخاطر . ومن A1ذات تصنيف

لي قد يؤدي الشررالكبير اوبالت(. الصغيرة المساحات في وتجمعه( الهواء من كونه أثقل) التبريد وسيط تسرب عند

 نشر اللهب. و االشتعال إلى المجال هذا مثل في

 (لالشتعال منخفضة قابلية) A2Lوسائط التبريد 
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 (لالشتعال عالية قابلية) A3 التبريد وسائط

 وسائط التبريديكون خطر االشتعال عند التعامل مع 

A3 عليه الحال مع وسائط التبريد أعلى مما كان. A2L 

والفرق الرئيسي هو أن شرارة ضعيفة نسبيا يمكن أن 

ً قابل لالشتعال. يتولد الشرر عادة من  تشعل خليطا

الكهرباء الساكنة بسبب المالبس، والمفكات الحديدية، 

 والتأريض السيئ، أو من مفاتيح التشغيل. 

تجنب توليد الشرر، والتهوية الجيدة وعدم ولذلك فإن 

وجود تسرب هي اإلحتياطات الرئيسية لتجنب وضع 

، يتوجب دائما -A3 خطير. عند العمل مع وسائط تبريد 

 استخدام كاشف التسرب. 

 وتذكر أن مضخة التفريغ، والمروحة، والميزان، و

وحدة االسترجاع، وكاشف التسرب والمثقب  الكهربائي 

 -  تكون معتمدة للعمل في هذه الظروفيجب أن 

 (ATEX). 2المنطقة 

إجراءات السالمة لمنطقة العمل حيث يتم خدمة أنظمة 

 :  HCعلى  عاملة

  يجب التأكد من عدم وجود أي مصدر لالشتعال

)قواطع الضاغط، التوصيالت الكهربائية( في 

 م من النظام 3حيز ال يقل عن 

 قة العمليجب أن تكون التهوية جيدة في منط 

  يجب مراقبة منطقة العمل للكشف عن أي

 تسرب الغاز

 من وحدات التبريد الصغيرة HCاإلجراء الموصى به السترجاع وسائط 

  قم بتوصيل مروحة التهوية على األرضية في

 م من النظام 3منطقة العمل على مسافة ال تقل عن 

  قم بتوصيل وحدة اإلسترجاع في منطقة العمل

م من النظام وابدأ  3على مسافة ال تقل عن 

 باسترجاع الوسائط الهيدروكربونية

 ضوء الضغط المنخفض، قم بوضع يضيء  عندما

الوحدة على وضعية تجاوز الضغط المنخفض 

 دقيقة 2والسماح لها بالعمل لمدة 

 الخالي من لنيتروجينقم بضغط النظام بواسطة ا 

 ( إلى ما فوق الضغط الجويOFNاألوكسجين )

  تأكد بواسطة جهاز كشف عن HC  من عدم

وجود أي تسرب في الهواء من الوسائط 

 الهيدروكربونية قبل إيقاد شعلة اللحام

  قم بفك اللحام أو قطع الوصالت وإكمال عملية

 الخدمة

  قم بإعادة اللحام، أو أفضل من ذلك، قم باستخدام

 أدوات الوصل ووصالت الضغط الميكانيكية 
 

تتمتع اسطوانات وسائط التبريد القابلة لالشتعال بأسنان محلزنة يسارية. 

وهي بالتالي تختلف عن تلك التقليدية لتجنب إرباك الفنيين باستخدام نفس 

 .التوصيالت
 

عمليات التفريغ واإلسترجاع والكشف عن التوصيات الخاصة الجراء 

 .A2L -A3 هي نفسها للوسائط التسرب

 

تتمتع اسطوانات وسائط التبريد القابلة لالشتعال بأسنان 

محلزنة يسارية. وهي بالتالي تختلف عن تلك التقليدية 

 .لتجنب إرباك الفنيين باستخدام نفس التوصيالت
 

التوصيات الخاصة الجراء عمليات التفريغ واإلسترجاع 

 .A2L -A3  هي نفسها للوسائط التسربوالكشف عن 

 
تفريغ كميات صغيرة من المواد فيما يخص 

الهيدروكربونية، توصي الممارسة العادية بالتنفيس، 

ولكن يرجى التقيد بالتشريعات الوطنية الخاصة. انظر 

 :الشكل أدناه

مثال على التنفيس اآلمن لوسائط التبريد الهيدروكربونية  -2الشكل 

الهواء الطلق )إذا سمح التشريع الوطني بذلك(إلى   
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 األدوات والمعدات

. بينما ال يمكن استخدام A2Lباستخدام مضخات التفريغ المعتمدة لالستخدام مع وسائط التبريد  AREAتوصي 

مضخات التفريغ القديمة مع محرك يصدر شرارة عالية الطاقة. في حين يمكن استخدام مضخات التفريغ 

ي وليس عن الحديثة مع محركات تيار مستمر بدون شرر إذا كان تشغيل المضخة بواسطة مصدر طاقة خارج

  طريق مفتاح التشغيل / إيقاف المركب على المضخة.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن وسيط التبريد القابل لالشتعال الذي يتم تفريغه من قبل المضخة عادة ما ينتشر بشكل 

 ATEXآمن وال يؤدي إلى تشكيل منطقة اشتعال في حال كانت المضخة تعمل في منطقة جيدة التهوية )منطقة 

وهي المنطقة حيث من غير المرجح تكوين خليط متفجر في ظروف التشغيل العادية، وإذا حدث ذلك، =  2

 .يبين كيف يمكنك تجنب المخاطر المرتبطة بمفتاح التشغيل 3الشكل فإن وجودها يكون لفترة قصيرة فقط(. 

وبالتالي ال يجب أن تستخدم. آالت االسترجاع القياسية ال يمكنها استرجاع الوسائط القابلة لالشتعال بأمان ، 

وخالفا لمضخات التفريغ، هناك عدة مصادر لالشتعال )مثل مفتاح تشغيل / إيقاف، والقواطع، ومفاتيح 

 الضغط(.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن التسرب يؤدي إلى تشكيل منطقة قابلة لالشتعال حول الجهاز. هذه المخاطر ال يمكن 

 ترجاع المناسبة.تجنبها. لذا يجب استخدام آلة االس

المصادر المحتملة للتسرب ومعدات السالمة المستخدمة عند ملء وسيط التبريد القابل لالشتعال -3الشكل 

 

 كشف التسرب

معظم أجهزة الكشف عن التسرب اإللكترونية المستخدمة مع مركبات الكربون الهيدروفلورية ومركبات 

حساسة بما فيه الكفاية لالستخدام مع وسائط التبريد القابلة الكربون الهيدروكلورية فلورية ليست آمنة أو 

لالشتعال. لذلك يتوجب استخدام أجهزة الكشف اإللكترونية الخاصة بالمركبات القابلة لالشتعال )أو إستخدام 

 رذاذ الكشف(.

منة يجب إجراء اختبار تسرب ألنظمة التبريد الحاوية على وسائط قابلة لالشتعال باستخدام الطرق اآل

 والحساسة. وهي إما:

 رذاذ كشف التسرب • 

 (.عالهفي الصور أالقابلة لالشتعال)ترد أمثلة أجهزة الكشف عن التسرب اإللكترونية المناسبة للوسائط • 

من النظام إذا تعذر العثور على التسريبات باستخدام هذه األساليب، يجب عندها استرجاع الشحنة المتبقية 

 إلحكام النظام باستخدام )النيتروجين الخالي من األوكسجين(.وإجراء اختبار 

أجهزة كشف التسرب االلكترونية المناسبة  – 4الشكل 

 لوسائط التبريد القابلة لالشتعال

 مفاهيم عامة



 
 

  

 

 استرجاع وسيط التبريد

القابلة لالشتعال باستخدام أجهزة مناسبة )يجب عدم استخدام أجهزة  A2Lيجب استرجاع وسائط التبريد 

 اإلسترجاع القياسية الخاصة بمركبات الهالوكربون(:

 اسطوانة االسترجاع إلزالة الهواء قبل ملئه بوسيط التبريد القابل لالشتعال.إخالء • 

 ال تخلط وسائط التبريد القابلة لالشتعال مع أنواع أخرى من الوسائط في اسطوانة االسترجاع.• 

٪ من 45عند استرجاع وسائط التبريد الهيدروكربونية، يجب عدم شحن اسطوانات االسترجاع بأكثر من • 

 .HFC لشحن اآلمن الخاص بوزن ا

 عنونة االسطوانة إلظهار أنها تحتوي على مادة قابلة لالشتعال.• 

وتجنب تنفيسها  HFC( كما هو الحال مع R32و HFOs)مثل   A2Lيجب استرجاع الوسائط االصطناعية 

 إلى الغالف الجوي.

 سترجاع لالستخدام مع الوسائط القابلة لالشتعالاأجهزة  – 5 الشكل رقم
 (A2L لوسائط التبريدوعلى اليمين  األجهزة المناسبة لوسائط التبريد الهيدروكربونية)على اليسار 

 

 التخلية

  مضخة تفريغ معتمدة لوسائط  لم تتوفر إذاA2L تأكد من أن مفتاح تشغيل / إيقاف هو المصدر ،

الوحيد لالشتعال في المضخة. وإذا كان هذا هو الحال، يمكن استخدام هذه المضخة بأمان مع وسيط 

 إذا لم يتم استخدام مفتاح تشغيل / إيقاف. A2Lتبريد قابل لالشتعال 

  م والسيطرة عليها  3مجال جهز المفتاح على وضعية التشغيل وقم بتوصيل المضخة بمقبس خارج

 من هذا المقبس

 حدد موقع المضخة في منطقة جيدة التهوية أو خارجها.

 6الشكل 
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  R32وسيط التبريد 

 

 مواصفات اسطوانة وسيط التبريد

 )لون الكتف أحمر )غاز قابل لالشتعال 

 )أسنان الحلزون يسارية )يلزم قطعة محول للوصل مع وصلة المقاييس المتعددة 

  = بار 48اختبار الضغط الحد األدنى 

 60اسطوانة اإلسترجاع  معدل شحن% 

 

 R32أدوات الخدمة لألنظمة العاملة على وسيط 

  التوافق في األدوات إذا تم التحويل منR410A 

ً R410A له تقريبا نفس الضغط لوسيط التبريد  R32 وسيط التبريد ألن  (POE- ، فإن زيت التبريد هو أيضا

(Polyolester   بتلوث وسيط التبريد المستخدمة مع أنظمةوبالتالي يمكن استخدام نفس عناصر التحكم 

.R410A   التي تستخدم مع األدوات R410A يمكن استخدامها مع R32 بعد التأكيد من المورد. 

 

 األدوات المشتركة بين وسائط التبريد التي تستخدم عادة في أنظمة تكييف الهواء -1لجدول ا

http://www.unep.org/ozonaction
https://www.bestselgerklubben.no/forfattere/Rath,%20Stig
http://www.realalternatives.eu/

