
OSECO SAFETY 
CARTRIDGETM

حل قرص تمزق مبتكر يساعد على التخلص من التسربات، والقضاء على أخطاء 
التثبيت، ويساعد علي زيادة السالمة.

أقل KR في الصناعة / حساس غير جائر / تصميم آمن من الفشل. 

العملية الصناعية



قطعة واحدة ... طمأنينة | صفحه 3 Oseco Safety CartridgeTM صفحه 2 |  اوسيكو سيفتي كارتيدج

 Oseco-Elfab خالل تطور تقنية قرص التمزق ألنظمة تخفيف الضغط، ظلت اوسيكو إلفاب

دائًما في المقدمة. حيث دائًما استمر وسيستمر تقليدنا المتمثل في تقديم منتجات موثوقة ومبتكرة 

بأحدث التقنيات الموجودة ويتمثل هذا في تقديمنا لنظام قرص التمزق األكثر ابتكاًرا الذي تم 

Oseco Safety CartridgeTM إنشاؤه في العشرين عاًما الماضية اوسيكو سيفتي كارتيدج

تقنية سنة 1930
قرص التمزق التقليدي

تقنية سنة 1940
قرص تمزق مركب

تقنية سنة 1980
 قرص تمزق مسجل يعمل بطريقة 

الدفع األمامي

تقنية سنة 2000
 قرص تمزق دقيق يعمل 

بالطريقة العكسية

 +OPR+/OPK  قرص يعمل بالطريقة 
العكسية بجهاز استشعار مدمج

تقنية سنة 1960
تركيب شفرة السكين

المستقبل
 اوسيكو سيفتي كارتيدج

Oseco Safety CartridgeTM

 تصميم محكم الغلق يقضي على مسارات 	 
التسرب، 

قرص مكون من قطعة واحدة له حامل مدمج 	 
بالكامل يزيل أخطاء التثبيت 

ويقضي أيًضا علي مشاكل عزم الدوران، 	 

ويقلل من تكلفة تملكه.	 

  التسلسل الزمني
لقرص التمزق
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رسم بياني:
 Oseco Safety CartridgeTM 

ثالثة قطع مدمجة في قطعة واحدة.

 بعد سنوات عديدة من البحث والخبرة الصناعية، تستمر اوسيكو إلفاب OsecoElfab في معالجة المشكالت الحالية 
 التي تواجه أنظمة أقراص التمزق. حيث طلب العمالء حلوالً لنقاط األلم الشائعة، وقامت اوسيكو سيفتي كارتيدج

Oseco Safety CartridgeTM بتلبية تلك الطلبات.

 نقاط األلم: 
التسرب

بين الحامل والفالنج	 
بين قرص التمزق والحامل	 
مسارات تسرب متعددة	 

 الحل: 
تركيبة من قطعة واحدة 

يتبع مواصفات عزم دوران للحشيات - القوة الموضوعة على 	 
المخرج بدالً من القرص

تصميم لحام إشعاع إلكتروني حاصل على براءة اختراع	 

 نقطة ألم: 
االنبعاث الهوائي

قيود قانون حماية البيئة على أنواع المواد الكيميائية	 
انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة، والمركبات العضوية 	 

المتطايرة عالية التفاعل، وملوثات الهواء الخطرة المتطايرة.
موقع المكونات المسربة وإصالحها. 	 

الحل: تصميم محكم الغلق  
ال يمكن أن يتسرب خارج األنابيب	 

 	 ،2010/75/EU )IED( يدعم تطبيق توجيه االنبعاثات الصناعية
والمبادئ التوجيهية لكشف التسرب وإصالحه، وقانون حماية البيئة 

)المركبات العضوية المتطايرة عالية التفاعل(

نقطة ألم: مخاوف العمل
تقنيون صيانة عديمي الخبرة	 
عقود عمل 	 

عدم وجود تدريب على التركيب	 
تغيير الموظفين	 

الحل: تصميم بديهي 
يقصر منحنى التعلم ويدعم التثبيت الصحيح	 

 نقاط األلم: 
التثبيت

اختالل المواسير	 
عزم دوران غير متكافئ	 
سوء التداول / الضرر	 
تطبيقات صعبة	 

 الحل: 
 قرص تمزق كامل الدمج 

ذو حامل 
يلغي أي حاجة للتعامل مع القرص	 
 يتم نقل القوة المناعية من خالل المخرج، 	 

وليس إلى القرص
القبة دائًما محمية	 
يقلل من وقت التثبيت	 
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 OsecoElfab اوسيكو إلفاب 
تقضي على كل نقاط األلم.

نقاط األلم 
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FAS™ بتقنية Oseco Safety Cartridge™ تتميز اوسيكو سيفتي كارتيدج

 OPR+ / OPK+ بتكنولوجيا  Oseco Safety Cartridge™ تتميز اوسيكو سيفتي كارتيدج

الحجم
 القطر االسمي )مم(

OPR+OPK+

 أقل بار 
)رطل لكل بوصة مربعة(

 أكثر بار 
)رطل لكل بوصة مربعة(

 أقل بار 
)رطل لكل بوصة مربعة(

 أكثر بار 
)رطل لكل بوصة مربعة(

DN 256.89
)100(

17.24
)250(

17.24
)250(

79.98
)1160(

DN 403.48
)50(

17.24
)250(

17.24
)250(

74.95
)1087(

DN 502.07
)30(

17.24
)250(

17.24
)250(

69.98
)1015(

DN 801.03
)15(

17.24
)250(

17.24
)250(

34.96
)507(

DN 1000.69
)10(

12.07
)175(

12.07
)175(

25.03
)363(

DN 150–DN 300استشر المصنع من أجل الحصول على المواصفات الفنية

الحجم
 أقل بار الخامات القطر االسمي )مم(

)رطل لكل بوصة مربعة(
 أكثر بار 

)رطل لكل بوصة مربعة(

DN 25

316
Inc

Mon
Hast C

15.2 )220(
13.8 )200(
9.7 )140(

18.6 )270(

137.9
)2000(

DN 40

316
Inc

Mon
Hast C

11.0 )160(
11.7 )170(
8.3 )120(

17.2 )250(

137.9
)2000(

DN 50

316
Inc

Mon
Hast C

8.3 )120(
9.0 )130(
6.9 )100(

13.8 )200(

103.4
)1500(

DN 80

316
Inc

Mon
Hast C

7.6 )110(
6.9 )100(
5.5 )80(

11.0 )160(

103.4
)1500(

DN 100

316
Inc

Mon
Hast C

7.6 )110(
6.9 )100(
6.2 )90(

9.7 )140(

82.7
)1200(

DN 150

316
Inc

Mon
Hast C

6.9 )100(
7.6 )110(
6.9 )100(

11.0 )160(

68.9
)1000(

DN 200

316
Inc

Mon
Hast C

7.6 )110(
8.3 )120(
6.9 )100(

11.7 )170(

34.4
)500(

OPR+OPK+FAS

KR
)1(KR

)2(KRGKRL

0.781.50.2230.19

 	DN 25 - DN 300 األحجام
نسبة التشغيل تصل إلى 95 %	 
تحمل التمزق: +/- 5 % من ضغط التمزق المقرر	 
المواد المتاحة: الفوالذ المقاوم للصدأ ستانلس ستيل 316، الكروم® 	 

Hastelloy® C600 ، المونيل®  و
متاح لخدمات الغاز والسائل	 
فحص التسرب إلى 1x10-8 cc-atm / ثانية  باستخدام الهيليوم	 
تصميم غير مجزأ	 
يسمح جهاز تخفيف الضغط المعزول بالكامل بالعزم على أي حشية 	 

مهما كانت مواصفاتها
يقاوم التفريغ الكامل	 
 	CE يحمل عالمة

 إن تصميمنا الحاصل على براءة اختراع يسمح بدمج الثالثة مكونات التقليدية لنظام قرص التمزق 
     في مكون واحد مغلق بإحكام.

ثالثة قطع مدمجة في قطعة واحدة.

المقطع العرضي

 المواصفات الفنية 
والتركيب

سهل التركيب

- قفازات - نظارات أمان 

- معدات أخرى تتطلبها آلية ومكان العمل

معدات السالمة  األدوات والخامات!
- مفتاح العزم - مواصفات عزم الدوران 

 - سائل مذيب للتنظيف 
متوافق مع وسائط الخدمة

x
x

x

تفكيك  الوضع 1
والمساواة عزم الدوران 2

والفحص

x
x

x

3

المواصفات التقنية

)1( تقييم الضغط المنخفض مع قرص التمزق المصنوع من الفوالذ المقاوم 
للصدأ ستانلس ستيل 316 – يرجي الرجوع للمصنع في حالة الرغبة 

في االستفسار عن أي مواد أخرى
)2( قرص تمزق دائري عالي الضغط مع مفصل )ينتج عنه قيمة KR  أعلى(

تحميل المواصفات الفنية الكاملة

قيمة الـ KR –  كل المقاسات

 قطعة واحدة ... 
أبعاد المنتج: االرتفاع القياسي للمنتج يطابق ارتفاع مساحة اإلدخال المدرجة في الصناعة. طمأنينة

متاح ارتفاع خاص ليتناسب مع أي نوع من أنواع الفالنجات أو أي خصائص خاصة بها - اتصل بالمصنع لمزيد من المعلومات.

التطبيقات الشائعة: خدمة التسميم، التركيبات الصعبة، تطبيقات الدوائر العالية.

تحميل المواصفات الفنية الكاملة



الخدمات

دورات تدريبية في الهندسة والصيانة

استطالعات السالمة

حلول هندسية مخصصة

خدمات الشحن السريع

فريق االستجابة للطوارئ

خدمة العمالء 24 ساعة / 7 أيام في األسبوع / 
365 يوم في السنة

خط اإلنتاج

اسمح لنا أن نساعدك في كل األسئلة التي تدور في رأسك عن 
عملية تخفيف الضغط.

North Shields مكتب المملكة المتحدة | نورث شيلدز
uksales@osecoelfab.com | +44 )0(191 293 1234

Broken Arrow مكتب الواليات المتحدة األمريكية | بروكين أرو 
info@osecoelfab.com | +1 )918( 258 5626

osecoelfab.com

Oseco Safety CartridgeTM اوسيكو سيفتي كارتيدج
قطعة واحدة تقضي علي العديد من مسارات التسرب

تجميع قرص تمزق عكسي ذو ضغط عاٍل للغاية
 HPSR : قطعة واحدة مصممة لتحمل ضغط تمزق 

 .psig أكثر من 6000 رطل لكل بوصة مربعة

أقراص ذات أداء عكسي عالية األداء

         : أفضل قيمة KR في فئته

Opti-Gard: حل قرص واحد متعدد االستخدامات

Opti-Gard SoLo: قرص ضغط منخفض مبتكر

قرص يعمل بطريقة االرتكاز األمامي عالي األداء. 
Safe-Gard: قيمة KR منخفضة

حساسات كشف االنفجار

الحماية من االنفجار

أجهزة قياس الضغط

 إن منتجاتنا وخدماتنا 
 توفر لكم راحة البال 

الكاملة والطمأنينة
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