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Jeg skal blende NITROX 40 i klubben, hvor vi har et partialtryksanlæg til at blende NITROX. 

Flasken der skal fyldes, gøres klar ved, at jeg måler tryk på flasken og O2 indholdet. Et hurtigt 

regnestykke og jeg er klar til at fylde 34 bar O2 på flasken, så jeg sætter O2 slangen på flasken.  

 

Tjekker at de 3 O2 flasker i O2 banken er lukket, og at udluftningsskruen på fyldeslangen er 

lukket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg tjekker ikke nåleventilen, da jeg regner med, at den er lukket. 

Jeg lukker op for min flaske, for at se trykket inden jeg blender. Alt så langt så godt. 

  

Ser at trykket på flasken er så lavt, at jeg kan bruge O2 flaske 2 (mellem tryk) og åbner for den. 

Samtidig med at jeg åbner, hører jeg en susen og O2 løber på min flaske. Instinktivt lukker jeg 

hurtigt for O2 flasken igen og står lidt og tænker, hvad skete der lige der…… ? 

 

Jeg tjekker og opdager at nåleventilen ikke er helt lukket, som den så ud til, men helt åben ! 

Derfor kan O2 løbe direkte på min flaske uden at hastigheden bliver begrænset.  

  

Jeg lukker nåleventilen (højre) og fylder O2 på uden andre problemer 

  

Hvad kunne der være sket: 
Hvis der er fuld adgang fra O2 flasken og til flasken, der skal fyldes kan maks fyldehastighed 

overskrides, og der kan opstå brand / eksplosion med mulighed for forbrænding, af den der 

blender. 

  

Så hjælp med at tjekke før og efter du har fyldt O2 som blender  
Før du starter med at blende O2 og har tryk på system bør du sikre dig  

  

1. Tjek at alle 3 stk. O2 flasker er lukket (højre drejet) 

2. Tjek at udluftningsskrue på O2 fyldestuds er lukket. 

3. Tjek at nåleventilen du bruger til at fylde O2 er lukket (højre drejet) 

Luk nåleventilen op før du lukker den igen, da den så går lettere. 

Grunden til disse tjek er at undgå ulykker og øge sikkerheden i forbindelse med fyldning af O2, 

så der ikke ved en fejl sker overskridelse af fyldehastigheden og fare for brand eller eksplosion. 

 


