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فتحة التنفيس 
مسدودة متجاھلة 
التعلميات المكتوبة 

الصورة اليسرى ورسم تخطيطي يظھر الربيع 
قد يكون ھناك . التقليدية تخفيف الضغط المحملة صمام

تنفيس في غطاء محرك السيارة من صمام اإلغاثة 
إذا . كما ھو موضح في الرسم البياني في أسفل اليسار

كان فتحة التنفيس موجودة ، يفترض عادة أن تكون 
.مسدودة عندما يكون الصمام في الخدمة
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برغي لتنظيم الضغط

الصورة والرسم البياني على اليمين تظھر نوعا 
صمام تخفيف  -مختلفا من صمامات تخفيف الضغط 

ھذا الصمام لديه منافيخ بين . ضغط ذو منافيخ متوازنة
.  المادة المستخدمة في العمليات وغطاء الصمام

عندما يتم التنفيس من غطاء الصمام إلى (والمنافيخ 
يمنع الضغط العائد بمساعدة الزنبرك ) الغالف الجوي

في الحفاظ على أن صمام تخفيف الضغط مغلقاً وأيضا 
مع مالحظة أنه قد يكون . يحمي الزنبرك من التآكل

الضغط ف تخف ا ع ن ھ ا فة ال ن غير مسدودة–
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من الصعب معرفة ما ھو نوع صمام تخفيف الضغط 
.المستخدم من المظھر الخارجي للصمام

ويمكن استخدام صمام تخفيف الضغط ذو المنافيخ 
المتوازنة عندما يكون تنفيس صمام التخفيف إلى 
.  مجمع بدال من التنفيس مباشرة إلى الغالف الجوي
في صمام التخفيف التقليدي، الضغط داخل غطاء 

الصمام يكون مساويا لضغط المصب، بينما في حالة 
ذو الضغط تخفيف لصمام صحيح بشكل التنفيس

ماذا تستطيع أن تفعل؟

فوھة

التنفيس بشكل صحيح لصمام تخفيف الضغط ذو 
منافيخ متوازنة يكون الضغد داخل غطاء الصمام 

لولكي يعمل الصمام كما ھو . مساوي للضغط الجوي
مصمم، ال بد من تنفيس غطاء الصمام ذو المنافيخ 

فتحية التنفيس يجب  -المتوازنة الى الضغط الجوي 
يجب أن يكون التنفيس أيضا إلى مكان . أال يتم سدھا

نالحظ أنه، على الرغم من إشارة تحذير . آمن
المكتوبة بجانيب الصمام، ھناك سدادة مثبتة على فتحة 

الصورة في المنافيخ ذو التخفيف صمام من التنفيس عليك يجب ما ومعرفة ا، المصنع ف لديك الضغط تخفيف صمامات من نوع أي فھم

تقليدي منافيخ متوازنة

ور  ي  يخ  و  ي  م  ن  يس 
).السھم األحمر(على اليمين في األعلى 

فھم أي نوع من صمامات تخفيف الضغط لديك في المصنع ا، ومعرفة ما يجب عليك
.القيام به للتأكد من أنھا تعمل بشكل صحيح

إذا كان األمر . أسأل ما إذا كان لديك صمامات تخفيف الضغط ذات المنافيخ في مصنعك
كذلك، تأكد من محددة بشكل واضح ، وتعليق الفتات بالقرب من الصمامات لتذكير العاملين 

الالفتات قد تكون فقط ھي . بأن فتحة التنفيس على غطاء الصمام يجب أال تكون مسدودة
اإلشارة الواضحة على نوع الصمام لمشغلي المصانع و فنيي الصيانة، لذلك يجب أن تبقى في 

.مكانھا ووتكون مرئية بوضوح
يجب اإلبالغ ، إذا رأيت فتحة تنفيس صمام تخفييف الضغط ذو المنافيخ المتوازنة مسدودة

تصحيحھا ليتم عنھا

إفھم صمامات التخفيف في مصنعك
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