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  الفالتر الواقية من الغازات والمواد الخطرة
)MSA & DRAEGER (   

  :مقدمة 

إن أفضل جهاز وقاية من الغازات واألبخرة الكيماوية السامة والدقائق الصلبة الـسامة هـو جهـاز                 
ولكن هذا الخيار   . ث وبالتالي حماية الجهاز التنفسي      التنفس ألنه يضمن استنشاق هواء نقي خالي من أي تلو         

يعتبر مكلفا ، باإلضافة إلى أنه ثقيل الوزن إذا ما تم ارتداؤه مما يسبب عبئاً أو جهدا إضافيا على  المنقذ عند                      
  ). األرواحالتي  ال يتم مقارنتها مقابل الحفاظ على ( القيام بأعمال اإلنقاذ المختلفة باإلضافة إلى الكلفة العالية 

  
إن التفكير المستمر بإيجاد بدائل خفيفة الوزن وصغيرة الحجم وقليلة التكاليف ومتوفرة بشكل كبيـر               
أدى إلى صناعة الفالتر الواقية بأنواعها المتعددة والمختلفة والتي تقي من غازات وأبخرة المـواد الخطـرة                 

جب التقيد بها ألنها تعتمد في األساس علـى         والدقائق الصلبة السامة ولكن ضمن تعليمات ومحددات معينة ي        
  .فلترة الهواء الجوي من الملوثات المختلفة الموجودة فيه 

  
  :مكونات الهواء الجوي 

  :ويتكون الهواء الجوي من غازات مختلفة أهمها األكسجين وبنسب معينة وكما يلي 
• N2 : 78.03 % ( النيتروجين) . 
• O2 : 20.99 % ( ألكسجينا ) . 
• Ar  :0.94 % ( آلرجونا ) . 
• CO2 : 0.03 % ( ثاني أكسيد الكربون) . 
• H2 (الهيدروجين ) , He (هيليوم ) , Ne (نيون ) , Kr (كربتون ) , Xe (زينون ) : 0.01 %  . 

  
ويعتبر األكسجين هو الضروري للتنفس والمهم لحياة اإلنسان ، وتعتبر هذه النسب ثابتة تقريبـاً فـوق                 

  .إذا كان هنالك ملوثات داخل الهواء الجوي سطح األرض ولكنها تتغير 
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  :تعريف الفلتر
الفلتر عبارة عن أداة الغاية منها تنقية الهواء الداخل إلى الجهاز التنفسي وترشـيحه مـن العوامـل                  
الكيماوية وغازات وأبخرة المواد الخطرة والغبار الذري والجراثيم أو أي مادة يمكن أن تؤثر على الوظائف                

  .وية لجسم اإلنسانالحي
  

  :مكونات الفلتر

  : يتكون الفلتر بشكل عام مما يلي 
 : الجسم المعدني أو البالستيكي  .١

  .وهو الغطاء الخارجي مصنوع من المعدن أو البالستيك ويغلف مكونات الفلتر األخرى
 :أوراق الترشيح .٢

ر من الفراغات الموجودة    وتتكون من اإلسبست والسليلوز والغاية منها حجز الدقائق التي قطرها أكب          
 .في أوراق الترشيح

 :الفحم المفعل  .٣
وهو فحم اعتيادي مسخن في أفران خاصة وتحت ظروف معينة وذلك لطرد المواد الداخليـة منـه                 

 .كالماء وثاني أكسيد الكربون واألكسجين ويكون على شكل حبيبات داخل الفلتر
 :عجينة كيماوية خاصة .٤

واد الكيماوية مثل أكسيد النحاس أو أكسيد الفضة أو أكسيد الكـروم           تخلط مع الفحم المفعل بعض الم     
وكربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم بشكل عجينة وتضغط في قوالب رقيقة جداً ، ومـن ثـم             

 .تقطع بالشكل الواضح في الفلتر ويتم خلطها مع الفحم المفعل
  .ت والمواد الخطرة وحجز الدقائق الصلبةوتشكل هذه المكونات مجتمعة قابلية كبيرة المتصاص الغازا

  

  :أمور سالمة عامة 
  .قبل استخدام الفالتر فإنه يجب قراءة تعليمات ومحددات استخدام الفالتر الواقية وفهمها بدقة  •
يجب اتباع تعليمات ومحددات استخدام الفالتر الواقية بدقة وباستمرار وذلك لضمان االستخدام الصحيح              •

 .فالتر وتجنب أي مخاطر قد تحدث بخالف ذلك واآلمن والفعال لل
إن االستخدام الخاطئ للفالتر أو عدم اتباع تعليمات االستخدام الصحيح للفالتر سـوف يـسبب حـدوث           •

 .ضرر ومخاطر على مستخدم الفلتر 
 عـدم اتبـاع     ةإن الشركة الصانعة غير مسؤولة عن أي خطر أو ضرر قد يحدث على المستخدم نتيج               •

 .مة العامة تعليمات السال
يجب استخدام الفالتر الواقية للهدف الذي صممت من أجله وللوقاية من المواد التي يحمي منهـا الفلتـر                  •

 .والمدونة عليه فقط 
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 ) . قناع الوجه الكامل (يجب استخدام الفلتر مع أقنعة الوقاية  •

نـاك فرصـة كبيـرة فـي      يمكن استخدام الفلتر مع أقنعة نصف الوجه ولكن في هذه الحالة ه  :مالحظة  (( 
لذلك من األفضل ارتداء قناع الوجه ) كيماوية أو نووية أو بيولوجية (التعرض لمخاطر بعض المواد الخطرة 

  )) .الكامل 
  .عند استخدام الفلتر فانه يجب اتباع تعليمات استخدام األقنعة الواقية باستمرار  •
  

  :الهدف من استخدام الفلتر 
 NBCغازات وأبخرة المواد الكيماوية والدقائق الصلبة السامة ومن عوامل يستخدم الفلتر للوقاية من 

مشكلة جهاز فلتـرة    ) قناع وجه كامل    (حيث تستخدم مع أقنعة الوقاية الكاملة       ) نووية وبيولوجية وكيماوية    (
يحمي الجهاز التنفسي من مخاطر هذه المواد معتمدا بشكل رئيسي على مبدأ فلتـرة الهـواء الجـوي مـن                    

  .ملوثات الموجودة فيه ولكن ضمن ظروف ومحددات معينة ال
  

  :أخطاء شائعة 

يقوم بعض أفراد الدفاع المدني  بارتداء األقنعة الواقية والفالتر وهم يكافحون الحريـق داخـل موقـع                   •
الحادث ، وهذا خطأ شائع ، وذلك ألن الفلتر الواقي يستخدم لتنقية الهواء من الملوثات التي يحمي منهـا           

وأن ال تزيد الملوثات     % ١٧ ويتطلب استخدامه ظروف معينة منها أن ال تقل نسبة األكسجين عن             فقط
عن تركيز معين ، وهذه الظروف غير متوفرة في جو الحريق حيث تقل نسبة األكسجين بشكل كبير وقد 

بب الضرر  تنتج غازات ال يحمي الفلتر منها ،  وهذا يشكل خطورة على مستخدمي الفلتر األمر الذي يس                
 ) .الفلتر يستخدم لتنقية الهواء وليس جهاز ينتج هواء أو أكسجين . ( لهم

  
مثـل سـيارات    ( يقوم بعض أفراد الدفاع المدني بتركيب الفالتر على األقنعة ووضعها داخل السيارات              •

 المختلفة  وبالتالي تكون معرضة للحرارة والرطوبة والغبار والروائح      ) اإلسعاف ، أو اإلنقاذ أو اإلطفاء       
بشكل عام ، ومن ثم يقومون باستخدامها عند الضرورة  ، وهذا خطأ شائع إذ يجب أن تبقـى الفالتـر                     
مغلقة وعليها ختم الشركة ويتم فتحها وفك ختم الشركة عن الفالتر  فقط في حالة االستخدام وأن تكـون                   

 تم فتح الفالتر ولم تـستخدم أو        وإذا ما . بعيدة عن الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة والغبار           
كان استخدامها بسيطاً  فيجب أن يتم إعادة إحكام إغالقها وتدوين تاريخ فتح الفلتر على الفلتر وفي هـذه    

حتى ولو كان تاريخ انتهاء الـصالحية لعـدة         ( الحالة تكون الفالتر صالحة لمدة ستة أشهر أخرى فقط          
  .  يتم التخلص منها حتى وإن لم تستخدم وبعد ذلك تعتبر غير صالحة و) سنوات أخرى 
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  :أنواع الفالتر الواقية من الغازات الخطرة من حيث الشكل 
  : هنالك ثالثة أنواع رئيسية للفالتر الواقية من الغازات الخطرة وهي 

الفالتر الواقية من النوع الذي يتم تركيبه على القناع الواقي عن طريق وصلة خاصة للفك والتركيب  .١
غير متوفرة في ( ا النوع يعطي حماية قليلة وقدرة منخفضة على امتصاص غازات المواد الخطرة وهذ

 ) .١(انظر الصورة رقم ) الدفاع المدني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وهذا النوع . الفالتر الواقية من النوع الذي يتم تركيبة على القناع الواقي عن طريق وصلة مسننة   
هذا النوع شائع االستخدام في (ة على امتصاص غازات المواد الخطرة يعطي حماية متوسطة وقدرة متوسط

 ) .٢(انظر الصورة رقم  ) الدفاع المدني
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يتم توصيله على جهاز الفلترة خـاص أو        ) على شكل مطرة    (الفالتر الواقية من النوع على شكل حقيبة         .٢
ية عالية وقـدرة عاليـة علـى        وهي تعطي حما  . قناع واقي عن طريق وصلة مسننة وخرطوم خاص         

 ) .٣(انظر الصورة رقم ) غير متوفر في الدفاع المدني (امتصاص غازات المواد الخطرة 
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الجدول التالي يبين تصنيفات الفالتر الواقية من الغازات من حيث الشكل وقدرتها على الوقايـة مـن                  •

  .الغازات وامتصاصها

  

 التصنيف الفلتر
القدرة على 

 االمتصاص

أقصى تركيز للغازات السامة يمكن 

 العمل فيه بالنسبة للهواء الجوي

فلتر واقي ليس له مسننات بل 
  PLUG-IN FILTERوصلة

١ 
قدرة منخفضة على 

 االمتصاص
 نسبة حجمية من الهواء% ٠,١

فلتر واقي له مسننات 
SCREW-IN FILTER  

٢ 
قدرة متوسطة على 

 االمتصاص
 نسبة حجمية من الهواء% ٠,٥

     فلتر واقي على شكل حقيبة 
) على شكل مطرة ( 

CANISTER- FILTER 

٣ 
قدرة عالية على 
 االمتصاص

 نسبة حجمية من الهواء% ١,٥

  
  :تصنيف الفالتر الواقية من حيث قدرتها على الحماية من الدقائق الصلبة السامة 

 المواد الخطرة باإلضافة إلى الدقائق الصلبة السامة وهناك         يتم تصميم الفالتر الواقية بحيث تحمي من      
  :التالي ) ٢(الجدول رقم تصنيفات ألنواع ومقدرة الفالتر التي تحمي من الدقائق الصلبة موضحة في 

نوع الفلتر 

 الواقي 

القدرة على حجز 

 الدقائق الصلبة
 الدقائق الصلبة التي يحمي منها الفلتر

بة التي أقصى تركيز للدقائق الصل

 يستطيع الفلتر الحماية منها

P1 

  منخفضة 
  %٨٠والكفاءة 
 

الدقائق الغير سامة تسبب الدوار أو الدوخة 
NUISANCE ولكنها غير مؤذية أو 

ضارة وتستخدم في المواقع التي يتولد 
عنها جزئيات ورقائق بسبب أعمال 
ميكانيكية مثل أعمال القطع والحفر 

الغبار و... والتنقيب ومقالع الرمل 
  الخ.. والسليكا 

 الحد العتبي المسموح أضعاف ٥
 التعرض له

P2 
متوسطة والكفاءة 

٩٤% 

تسبب أخطار (الدقائق الصلبة قليلة السمية 
وتستخدم في المواقع التي ينتج ) صحية 

عنها جزئيات ناتجة عن أعمال تستخدم 
الحرارة العالية مثل أبخرة الرصاص 

 أضعاف الحد العتبي المسموح ١٠
 التعرض له
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للحام واألبخرة الناتجة عن عمليات ا
 الخ...وأكاسيد الزنك وأبخرة الكروم 

P3  الدقائق السامة بشكل عام عالية 

 ضعف الحد العتبي ٥٠ -
المسموح التعرض له إذا 
استخدم القناع الواقي نوع 

 HALF)نصف الوجه 

FACE MASK)  
 ضعف الحد العتبي ٢٠٠ أو  -

المسموح التعرض له إذا 
خدم القناع الواقي للوجه  است

 الكامل 

- (FULL FACE  MASK) 

  
  ويدل الرقم على ) particlulates( على أن الفلتر يحمي من الجزيئات والدقائق الصلبة P حيث بدل الحرف 

  .تصنيف الفلتر الواقي، واللون المميز لهذا النوع من الفالتر هو األبيض 
  
  

  :التي يقي منها التصنيف العام للفالتر من حيث المواد 
 حسب نوع المـادة  ربسبب تنوع خواص ومخاطر المواد الكيماوية فقد تم تصميم أنواع مختلفة من الفالت      •

التي يقي منها وحتى يسهل الرجوع إلى نوع الفلتر فقد تم إعطاء ألوان ورموز لمجموعات متشابهة من                 
لفلتر والرمـوز واألرقـام واأللـوان       بحيث انه من خالل النظر إلى ا      ) ٣(المواد تظهر في الجدول رقم      

الموجودة عليه يتم معرفة نوع الفلتر والمواد التي يقي منها وأقصى تركيز للمادة الملوثة التـي يمكـن                  
  .استخدام الفلتر الواقي للوقاية منها

 .وتعتبر هذه الرموز واأللوان عالمية ومتعارف عليها حيث يجب التقيد التام بها •
 واللون الرمادي لغازات وأبخرة المواد الغير عضوية مثل الكلـور وكبريتيـد             B فمثال تم إعطاء الرمز    •

 .الخ.... الهيدروجين وسيانيد الهيدروجين 
 حيث يدل الرقم على تصنيف الفلتر من حيث مقدرته          B2باإلضافة إلى ظهور أرقام بجانب الرموز مثل         •

  مثال على أن أقصى تركيـز للمـادة   2لرقم على تنقية الهواء حسب تركيز المادة الملوثة وبالتالي يدل ا        
 .وهكذا....  جزء بالمليون 5000الملوثة  مسموح ارتداء الفلتر فيه هو 

بسبب احتمال وجود اكثر من مادة ملوثة في نفس الوقت فقد تم تصميم فالتر مركبة أي أنها تقـي مـن                      •
  .اكثر من مادة ملوثة بنفس الوقت من خالل فلتر واحد
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  .يبين أنواع الفالتر وتصميمها ) ٣(الجدول رقم 
  

النوع 
 والرمز

لون 
 الترميز

 التركيز األقصى المسموح الدرجة االستخدام الرئيسي

A بني 
الغازات العضوية واألبخرة ذات درجة 

   مئوية65الغليان اكبر من 

1 
 
2 
 
3 

 0.1% جزء بالمليون 1000

   جزء بالمليون5000
   جزء بالمليون10000

B  رمادي 

ت واألبخرة الغير عضوية مثل الغازا
 د الهيدروجين، وسيانيدالكلور، وكبريتي

 أكسيد أولالهيدروجين، ولكن ليس 
  )له فلتر خاص(الكربون 

 
1 
 
2  
3  
 

 0.1% جزء بالمليون 1000

   جزء بالمليون5000
   جزء بالمليون10000

E اصفر 
الغازات الحمضية مثل ثاني أكسيد 
 الكبريت وكلوريد الهيدروجين

1 
 
2 
 
3 

 0.1% جزء بالمليون 1000

   جزء بالمليون5000
   جزء بالمليون10000

K اخضر 

  
  االمونيا ومشتقات االمونيا العضوية

 

1 
 
2 
 
3 

 0.1% جزء بالمليون 1000

   جزء بالمليون5000
   جزء بالمليون10000

AX بني 

المركبات العضوية ذات درجة الغليان 
 درجة مئوية 65المنخفضة اقل من 

موعة ذات درجة الغليان في المج(
 )2 و1المنخفضة وهنالك صنفان 

 

  يحمي من تركيز 1الصنف
جزء بالمليون   100   مقداره 
  . دقيقة على األكثر40لمدة 

  يحمي من تركيز 1الصنف 
 جزء بالمليون لمدة 500مقداره 

  دقيقة على األكثر 20
  يحمي من تركيز 2الصنف 
جزء بالمليون 1000مقداره 
  يقة على األكثر دق60لمدة 

 يحمي من تركيز 2الصنف 
 جزء بالمليون 5000مقداره 
   دقيقة على األكثر20لمدة 
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النوع 

 والرمز

لون 

 الترميز
 التركيز األقصى المسموح الدرجة االستخدام الرئيسي

NO-
P3 

أزرق 
 أبيض

مثل أول ) NOx(اكاسيد النيتروجين 
أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد 

  النيتروجين
- 

  
طلب استخدامه ظروف يت

  خاصة
 

Hg-P3 
 -أحمر

 أبيض

  
  الزئبق وأبخرة الزئبق

 

 
يتطلب استخدامه ظروف 

 خاصة

CO 
  أسود
 

  أول أكسيد الكربون
يتطلب استخدامه ظروف 

 خاصة
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النوع 

 والرمز

لون 

 الترميز
 التركيز األقصى المسموح الدرجة االستخدام الرئيسي

P ابيض 

-  

ثل الدقائق الصلبة الغير سامة م -
الغبار والجزيئات الناتجة عن 

 .أعمال القطع والتنقيب 
  

  الدقائق الصلبة المنخفضة -
السمية مثل الجزيئات الناتجة عن 

أعمال تحت ظروف حرارة عالية مثل 
األبخرة الناتجة عن أعمال اللحام 
وأكسيد الزنك وأبخرة الرصاص ، 

  .الخ .. وأبخرة الكروم 
  

 .ام  الدقائق الصلبة السامة بشكل ع-

 
 
1 
 
 
 
 
2  
  
  
  
  
  
  
 
 
3 

  
 أضعاف الحد العتبي 5

  .المسموح التعرض له
  
  

 أضعاف الحد العتبي 10
  .المسموح التعرض له

  
  
  
  
  
  

 ضعف الحد العتبي 50
  المسموح التعرض له 

  ).في حالة ارتداء نصف قناع(
  

 ضعف الحد العتبي 200
  المسموح التعرض له 

  ).في حالة ارتداء قناع كامل(

 جزيئات

المواد 
المشعة
reakto

r - 
 

reakt
or 

usuall
y P3 

  
 برتقالي

 

برتقالي 
  ابيض-

 األيودين المشع 

radioactive iodine 

  
  الجزيئات المشعة وتصنيف 

 includingأيوديد المثيل 

radioactive methyl iodide  

 
يتطلب استخدامه ظروف 

 خاصة
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  :التعليمات العامة الستخدام الفالتر
 .لفالتر فإنه يجب قراءة تعليمات استخدام الفالتر الواقية وفهمها بدقة قبل استخدام ا •
  .يجب معرفة نوع وتركيز المادة الملوثة واختيار نوع الفلتر المناسب للوقاية منها •
 .يجب عدم استخدام الفلتر عند وجود أي شك بالغرض من استخدامها أو الظروف المحيطة •
عند استخدام الفالتر العادية ، وأن ال تقـل         % ١٧هواء الجوي عن    يجب أن ال يقل تركيز األكسجين في ال        •

 .COأكسجين في الهواء الجوي إذا تم استخدام فالتر واقية من غاز أول أكسيد الكربون% ١٩النسبة عن 

ويجب عدم استخدام الفلتر في األماكن المغلقة والتي ال يوجد فيها تهوية والمحصورة مثـل التـساوي،                  •
 .بل يجب استخدام الفالتر الواقية في المناطق المفتوحة فقط) الخ .... جم، المناهل، ، المنااألنفاق

 .يجب أن ال يزيد تركيز الغازات السامة عن أقصى حد يستطيع الفلتر الواقي الحماية منه •
إن الفالتر الواقية من الغازات واألبخرة السامة تحمي من الغازات واألبخرة السامة فقط وهي ال تعطي                 •

ماية ضد الجزيئات الصلبة السامة، وعند وجود أي شك بوجود دقائق صلبة سامة باإلضافة إلى وجود                ح
 ). جزئيات صلبة–غاز ( الغازات السامة فإنه يجب استخدام الفالتر المركبة 

إن الفالتر الواقية من الجزيئات الصلبة السامة ال تعطي حماية ضد الغازات واألبخرة السامة وفي حال                 •
 أي شك بوجود غازات سامة باإلضافة إلى وجود الدقائق الصلبة فانه يجـب اسـتخدام الفالتـر                  وجود

 ). جزئيات صلبة–غاز ( المركبة 

بعض األبخرة والغازات السامة كثافتها اثقل من الهواء وبالتالي فإنها تتجمع بالقرب من سـطح األرض                 •
الـخ ، لـذلك يجـب عـدم         ..... األنفاق  وفي المناطق المنخفضة مثل التساوي والمناطق المحصورة و       

 .استخدام الفالتر فيها 
) AX(م ٦٥ºإن استخدام الفالتر للوقاية من الغازات وأبخرة المواد العضوية التي تقل درجة غليانها عن       •

 ).ZH1/701 3.3.31(يتطلب شروط استخدام خاصة حسب المواصفات األوروبية 

يتطلب شروط استخدام خاصـة حـسب المواصـفات    ) CO & NOx(إن استخدام الفالتر للوقاية من  •
 .األوروبية 

يجب أن يكون الفلتر غير منتهي الصالحية ويجب التأكد من تاريخ االنتهاء المدون علـى الفلتـر قبـل          •
 .االستخدام 

 .يجب أن يكون الفلتر غير مفتوح وأن يكون ختم الشركة موجوداً على الفلتر •
إنه يجب إحكام إغالق الفلتر وتدوين تاريخ فتح غطاء الفلتـر علـى      في حال تم فتح الفلتر ولم يستخدم ف        •

الفلتر بخط واضح ودائم  وأن ال يتم استخدامه بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ فتحـه حتـى وإن لـم                      
 .يستخدم

يجب إزالة غالف الفلتر بشكل كامل وإزالة أي بقايا للشريط الالصق وختم الشركة من علـى الفلتـر ،                     •
 .ركيب الفلتر على القناع بشكل محكم وأن يتم ت
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يجب التأكد من المظهر الخارجي للفلتر من حيث انه ليس به كسور أو ضرر في غالف الفلتـر حيـث                     •
 .يجب عدم استخدام أي فلتر به ضرر

يجب عدم إعادة استخدام الفالتر التي تم استخدامها خاصة تلك المستخدمة للوقاية من الجزيئات الـصلبة                 •
 .البكتيريا أو الميكروبات حيث تستخدم لمرة واحدة فقطالمشعة أو 

يجب اإللمام التام بكيفية استخدام األقنعة الواقية أو أجهزة فلترة الهواء التي تعمـل علـى بطاريـة وأن               •
 .تتناسب مع الفالتر الواقية وحسب المواصفات العالمية

   :DRAEGERاستخدام الفالتر الواقية نوع 
 DRAEGER مع األقنعة وأجهزة الفلترة التالية نوع DRAEGERالواقية نوع يتم استخدام الفالتر 

  :أو ما يشابهها وحسب الجدول التالي

 القناع الفلتر

الفالتر ذوات الوصالت المسننة وحسب المواصفة 
ذوات الموديالت ) EN 148 part 1 (األوروبية رقم 
  :واألرقام التالية 

105 , 620 , 621 , 650 , 680 , 711 , 900 , 690  

  :أقنعة الوجه الكامل من شركة دراجر التالية 
- Futura RA , Panorama Standard RA , 
Panorama Nova RA ,Kareta Nova RA  

  :أقنعة نصف الوجه من الموديالت التالية 
Mouthpiece , Combitox Nova RA , 
Cirrus RA .  

) على شكل مطرة ( فلتر واقي على شكل حقيبة 
CANISTER- FILTER 

 .يستخدم مع خرطوم خاص وقناع كامل للوجه 

تستخدم مع أقنعة الوجه من شركة دراجر التالية  F 620: الفالتر موديل 
:  

Panorama Nova PE &  Futura PE with 

thread connection M 45 × 3 

 ، والفالتر 674الفالتر الواقية من الغازات موديل 
فالتر المركبة ذوات الموديالت الواقية من الغازات وال

  : التالية 
672 A1-P2 , A1–P3 , A1B1- P2, B1E1- P3    

تستخدم مع أقنعة الوقاية نصف الوجه نوع 
  دراجر

 ، وفلتر الغازات 674فلتر الجزيئات ذات الموديل 
 , 673 , 672 ، والفالتر المركبة موديل  671موديل 

675 

جه نوع تستخدم مع أقنعة الوقاية نصف الو
  : دراجر من األنواع التالية 

Combitox Nova Rd91 , Cirrus Rd91 . 

  : وقناع الوجه الكامل من دراجر النوع التالي 
Nimbus 
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   :MSA استخدام الفالتر الواقية نوع 
 التالية وحسب MSA مع األقنعة الواقية وأجهزة الفلترة نوع MSA يتم استخدام الفالتر الواقية نوع 

  :ل فلتر كما يلينوع ك
 ، والفالتر التي  EN 148 -1 CAالفالتر ذات الوصالت المسننة حسب المواصفة األوروبية رقم   * 

  : ذوات الموديالت التالية )  غم ٥٠٠ غم و٣٠٠(وزنها يتراوح ما بين 
( Filters 87 ABEK 2 , 88 ABEK 2/St , 89 ABEK 2 Hg/St , 89 ABEK CO NO Hg/St ,  

89 NO CO /St , 95 ABEK 2/St ) : 

 ، ذات المسننات MSAوهذه الفالتر تستخدم مع أقنعة الوقاية الكاملة واألقنعة نصف الوجه نوع     
  : ، التالية EN 184-11المطابقة للمواصفات األوروبية 

( Full Face Mask MSA AUER 3S , 3S Basis Plus , ADVANTAGE 3100 , MSA AUER ULTRA 
ELITE , MSA Mouthpiece Assembly ) . 

  
=======================================================================  

 ، والفالتر التي  EN 148 -1 CAالفالتر الواقية ذات الوصالت المسننة حسب المواصفة األوروبية رقم * 
  : غم ذوات الموديالت التالية ٣٠٠وزنها يصل لغاية 

       , ABEK 2 /St 87 (باستثناء هذه الموديالت ) Series 87 , 88 , 89 , (( except جميع سلسلة  )
89 ABEK  CO NO , 580 CO /St , 89 NO CO /St , 95 ABEK 2/St )) as will as P 
Filter 999 , P Filter 777 Or 718 , With Filter  Receptacle 910 , Series 2690, P Filter 
791 ,  P Filter 793 With Filter Receptacle 920 resp. 930 : 

 ، ذات المسننات المطابقة MSA وهذه الفالتر تستخدم مع أقنعة الوقاية الكاملة واألقنعة نصف الوجه نوع -
  : ، التالية EN 148-1للمواصفات األوروبية 

( Facepieces With Standard Thread EN 148 – 1 , e.g : Full Face Mask MSA AUER 
3S , 3s Basis Plus , ADVANTAGE 3100 , Half Face Mask  MSA AUER 380 AS , 

MSA AUER MouthPiece Assemply ). 

=================================================================  
فالتر ، وتستخدم هذه ال )  P Filters 777 And 718 , 2689 ,2655(الفالتر الواقية ذات الموديالت * 

  ) . Half Face Mask MSA AUER 264 : (مع أقنعة الوقاية نصف الوجه من الموديل التالي 
=================================================================  

، وتستخدم هذه الفالتر مع أقنعة  )  P Filters 791 And 718 , 2690(الفالتر الواقية ذات الموديالت * 
  :  نصف الوجه من الموديل التالي الوقاية

( Half Face Mask MSA AUER Trilix II , MSA AUER IDEAL P ) 

=================================================================  
  :الفالتر الواقية ذات المسننات القياسية المطابقة للمواصفات األوروبية التالية * 

EN 148-3 MA 45 x 3 PA (Series F 89/St ) 
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) M 45 x 3 PI : (وهذه الفالتر تستخدم مع أقنعة الوقاية الكاملة ذات الوصالت والمسننات النوع التالي -
 : ، مثل األنواع التالية  ) EN 148-3(المطابقة للمواصفات األوروبية 

( Full Face Mask With Connector Thread M 45 x 3 PI According To EN 148 – 3 ,   
e.g : Full Face Mask MSA AUER 3SP- F , MSA ULTRA ELITE  P-F ) 

=================================================================  

  :شروط االستخدام اآلمن للفلتر الواقي 
  :قبل االستخدام : أوالً 

  .يجب اتباع التعليمات العامة الستخدام الفلتر -
 .ر مع القناع أو جهاز فلترة الهواء المراد استخدامه وحسب المواصفات  العالميةيجب أن يتناسب الفلت -
 .يجب اإللمام التام بكيفية استخدام القناع الواقي أو جهاز الفلترة وكيفية تركيب الفلتر الواقي -
 .يجب معرفة نوع وتركيز المادة الملوثة وذلك حتى يتم اختيار الفلتر المناسب للوقاية منها -
لتأكد من صالحية الفلتر من خالل التفقد العام للسطح الخارجي للفلتر وعدم حـدوث كـسور أو                 يجب ا  -

 .شقوق أو إنثناءات ونتوءات  في غالف الفلتر
 .يجب التأكد من عدم انتهاء صالحية الفلتر من حيث مالحظة ختم الشركة الصانعة على الفلتر -
التر التي تم فتحها وإعادة تغليفها دون اسـتخدام         يجب التأكد من عدم مرور أكثر من ستة اشهر على الف           -

 .من خالل مالحظة تاريخ  فتح الفلتر الذي تم تدونيه على الفلتر عند فتحه
 .التأكد من فتح غالف الفلتر بالكامل وعدم ترك أي اثر للشريط الالصق لختم الشركة -
 .تركيب الفلتر على القناع الواقي وشدة بإحكام -
 بشكل صحيح ومن ثم فحص الفلتر من خالل اخذ شهيق وزفير ومالحظة شـم أي                ارتداء القناع الواقي   -

 .رائحة أو ممانعة في دخول الهواء للفلتر
  

  :مالحظة 
 يمكن استخدام بعض الروائح المميزة لفحص صالحية الفلتر قبل التوجه لمكان الحادث مثل استخدام              

 .اع الواقي على الوجهزيت رائحة الموز لفحص صالحية الفلتر وإحكام إطباق القن
  

  :أثناء الحادث: ثانياً 

  .يجب اتباع التعليمات العامة الستخدام الفلتر ومالحظتها باستمرار -
 .يجب التأكد من انه تم استخدام الفلتر المناسب -
يجب االنتباه لحدوث أي ظروف قد تطرأ أثناء ارتداء الفلتر الواقي مثل شم روائح أو الـشعور بعـض                    -

الخ وفي هذا الحالة يجب مغـادرة       ..... طبيعية للمستخدم مثل دوار أو أعراض تسمم        األعراض الغير   
  .موقع الخطورة فوراً
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  :ما بعد الحادث: ثالثاً 
  .يتم تدوين تاريخ استخدام الفلتر على الفلتر -
 .يتم وضع الفالتر في مكان معين للتخلص منها بالطرق المناسبة -
صة تلك التي تم استخدامها للوقايـة مـن غـاز أول أكـسيد          يجب عدم استخدام الفالتر مرة أخرى وخا       -

 .الخ..... الكربون وأكاسيد النيتروجين والجزيئات الصلبة المشعة 
  

  :مدة استخدام الفالتر الواقية 
  :ليس هنالك مدة محدودة الستخدام الفالتر حيث هنالك عدة عوامل تحكم ذلك وهي -

  .نوع المادة الملوثة  .أ 
 .تركيز المادة اللوثة .ب 
 ) .كمية الهواء التي يستنشقها الشخص مستخدم الفلتر ( الجهد المبذول من قبل المستخدم   .ج 

 .درجة الحرارة والرطوبة  . د 
عادة تنتهي صالحية الفلتر الواقي أثناء استخدامه من خالل مؤشرات يالحظها مستخدم الفلتر وفي هـذه                 -

  :الحالة يجب استبدال الفلتر الواقي فوراً، والمؤشرات هي 
 .ائحة غريبة من خالل الفلترشم ر  . أ
 .الشعور بطعم غريب . ب
  .الشعور بالمادة الخطرة  . ت
 .ظهور أعراض مرضية على مستخدم الفلتر مثل الدوخة أو الصداع الخ  . ث
 .حدوث ممانعة أو صعوبة أثناء اخذ الشهيق من خالل الفلتر  . ج

  .يجب استبدال الفلتر في حال مالحظة أي من األمور السابقة  •
يجـب  ) NOx&CO(اصة التي تحمي من اكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربـون           بعض الفالتر الخ   -

  .استخدامها لمرة واحدة فقط مهما كانت فترة االستخدام
قد تـستمر فتـرة   ) CO/St 580( فقط موديل COالفلتر الخاص الذي يحمي من أول أكسيد الكربون  -

 .By Vol CO %0.1الي  دقيقة إذا كان أقصى تركيز للغاز حو120االستخدام لغاية   
بينما الفالتر الخاصة التي تحمي من أول أكسيد الكربون من موديالت أخرى ، فإن أقصى فترة استخدام                  -

 .By Vol CO %0.25 دقيقة فقط إذا كان أقصى تركيز للغاز حوالي 20للفلتر تستمر لغاية 
 ساعة، وذلك في حالة عدم 50 إن أقصى فترة استخدام للفالتر الخاصة التي تحمي من أبخرة الزئبق هي           -

 .تعرض الفلتر لمواد كيماوية أخرى غير الزئبق
 :وفي الفالتر الخاصة التي تحمي من الجزيئات المشعة من الموديالت التالية  -

)89 REAKTOR/ST AND 89 REAKTOR B/ST K 580(  
  .فانه يجب اتباع شروط استخدام خاصة عند استخدام الفلتر
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فان أقصى تركيز يسمح باسـتخدام      ) NOx(لخاص بالوقاية من اكاسيد النيتروجين      عند استخدام الفلتر ا    -
  .By Vol Of NOx%0.25الفلتر الواقي فيه هو 

يجب استبدال الفالتر الواقية من الجزيئات الصلبة والفالتر المركبة في حـال حـدوث أي ممانعـة أو                   •
  .صعوبة في اخذ الشهيق من خالل الفلتر الواقي

  :فالتر الواقية شروط تخزين ال
  . يجب تخزين الفالتر في درجة حرارة الغرفة ورطوبة نسبية قليلة  •
إذا تم فتح الفلتر ولم يتم استخدامه فإنه يمكن أن يعاد إغالقه وتدوين تاريخ فتح الفلتر على الفلتر نفسه،                    •

 يمكن اسـتخدام  وتخزينه لمدة ال تزيد عن ستة اشهر حيث يمكن استخدام الفلتر خالل هذه المدة ولكن ال            
 .الفلتر بعد هذه المدة حتى وان لم ينتهي تاريخ الصالحية المدون على الفلتر 

 .يجب أن يكون مكان التخزين بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن الحرارة العالية •
 .يجب عدم تخزين الفلتر في أماكن تحتوي على مواد كيماوية  •
 ===========================================================================  
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