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الجهاز على وعالوة االستیلین. اسطوانات وتعبئة لملء Rexarc بأنظمة الهتمامك شكرًا
من الوقت تقلل أن یمكن التي اإلضافیة خدماتنا لكم نقدم أن لنا یطیب الكتیب، بهذا المبین

الحوادث. خطر وقوع تقلیل عن فضًال اإلنتاج النظام, وزیادة الالزم لتركیب

لجمیع أنظمتنا. Rexarc من معتمد تركیب بتقدیم – نقوم التركیب
النظام تشغیل لبدء الالزم الوقت یوفر التركیب بعملیة درایة على بفنیین االستعانة أن حیث
بالشركة التركیب فنیین أن إال معینة، عمل لوائح وجود احتمال من وبالرغم واإلنتاج.
االستیلین. إنتاج في به واالستفادة الجهاز تركیب لعملیة الالزم الوقت تقلیل یساعدونك على

بالطاقة اإلنتاجیة الوصول من التشغیل درایة بعملیة على بفنیین االستعانة تمكنك – التشغیل
الخبرة تلك إلى لدیك  التشغیل لفنیین للوصول الوحید والسبیل مستویاتها. ألعلى  لالستیلین
بویست الرئیسي بمقرها التدریب  بتقدیم  الشركة وتقوم الالزم.  التدریب على  الحصول هو

لدیك. العمل وبموقع ألیكسندریا

عن مالیة، ناهیك خسائر وقد تتسبب في اإلنتاج، في تعطیل سببًا الحوادث تكون قد - السالمة
من التحقق طریق عن الحوادث مخاطر من الحد ویمكنك أرواحهم. العاملین تكلف احتمال
المعتمد السالمة فحص باستخدام وذلك األمان مع جمیع لوائح التشغیل خاصتك نظام توافق
تعلیمات انتهاكات أو التشغیل  أوجه وتحدید  مصنعك  بزیارة نقوم  وسوف .Rexarc من
التطویرات بجمیع تباعًا و سنوالیك حوادث. وقوع ینتج عنها مخاطر تشكل قد التي السالمة

الحوادث. خطر لدیك والحد من لرفع كفاءة التشغیل والتحسینات

أو هاتفیًا بنا االتصال برجاء من معدات وخدمات، نقدمه ما حول االستفسارات من لمزید
أرباح. من تحققه لالرتقاء بما سویًا للعمل ونتطلع اإللكتروني. البرید عبر مراسلتنا
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من فقط الشامل ... الحل
REXARC

على السبعین   خبرة تربو به من ما تتمتع  بفضل

وتعبئة ــلء م مصانع إنــشــاء مجال فــي عــامــًا

أصبحت االستیلین، اسطوانات Rexarc الشركة

تصمیمات تقدیم  في العالم مستوى على  الرائدة 

فضًال ــان، واألم السالمة درجــات بأعلى تتمیز

إلنتاج كامًال تكلفتها. إننا نقدم نظامًا انخفاض عن

ملء أنابیب وحتى  المولدات  من بدًء  االستیلین، 

االسطوانات وتعبئة

  Rexarc أنظمة أحد بشراء تستثمر عندما   

تحظى فإنك االستیلین، اسطوانات  وتعبئة لملء 

خطوات من خطوة كل في االحترافي بالتوجیه 

المبنى، إقامة ذلك في بما المصنع، تصمیم

ومتطلبات الالزمة، والمرافق المنشأة متطلبات

كنت إذا بل فحسب، هذا لیس الخاصة. التركیب

والتدریب النظام  تركیب في المساعدة إلى  بحاجة

بالخبرة یتمتع بفني تزویدك یمكننا استخدامه، على

عملك. بدء في لمساعدك والمهارة الالزمة

 بالكفاءة العالیة، Rexarc هذا، ویتمیز نظام     

بسرعة. وتكلفته قیمته استرداد على یساعد  مما

النظام بتشغیل والتشغیل االستخدام سهولة وتسمح 

فإذا فقط. االستیلین على للحصول الحاجة عند 

السالمة حیث من األنظمة أفضل عن تبحث كنت

فإن والمرونة... العالیة اإلنتاجیة والقدرة واألمان،

یجب واالسم الذي األمثل االختیار Rexarc هو

دائمًا. تتذكره أن

االستیلین مكبس

رقمي میزان

االسطوانات لملء المتفرعة األنابیب
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كفاءة أكثر تجعلك  مزایا
بتقدیم  أنظمة Rexarc المتكاملة تتمیز  

عن  %25 إلى یصل  الكفاءة من  أكبر قدر 

النظام یمنع األخرى؛ حیث األنظمة غیرها من

على الحصول ویساعد عادم خروج استیلین من

توجد كما هذا، الكربید. من الحد األقصى على

ظروف لمراقبة برمجتها یمكن تحكم وحدة

عمل على للمحافظة المعلومات وتقدیم التشغیل

الكفاءة. درجات بأقصى النظام

والتصنیع المعالجة وحدة

االستیلین مولد

الذي  المتوسط الضغط نظام  مزایا
REXARC تستخدمه

االستیلین باستخدام  كربید إنتاج یمكن
ضغط نظام أو منخفض  ضغط  نظام إما
تقنیة الضغط Rexarc متوسط. وتستخدم

التالیة: المتوسط لألسباب
الغاز. تراكم النظام هذا یتطلب ال ●

الذي الماء الغاز حامالت  تستخدم  حیث
الهواء في ثم یقوم بإطالقه االستیلین یمتص
استیلین نفایات مخلفًا بعد فیما الخارجي

وروائح كریهة.
وسرعة أنظمة Rexarc بسهولة تتمیز ●
جاهزة العمیل إلى تصل حیث التركیب
على وتركیبها األنابیب توصیل تم أن بعد 

والتصنیع. المعالجة منصة
رفع على النظام حجم  صغر یساعد ●
السیر كثرة من بالحد وذلك اإلنتاجیة الكفاءة

االسطوانات. ودحرجة
الحاجة من الموقع في التعبئة نظام یقلل ●
باستخدام وذلك االسطوانات من  لمزید

أكبر. بكفاءة االسطوانات
بالبساطة یتسم النظام الذي تشغیل یسمح ●
وإیقاف التشغیل. التشغیل والمرونة بسرعة
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آمن تمامًا  میزان رقمي
لوزن  الرقمي اإللكتروني المیزان تم تصمیم  لقد

من درجة على بأنها تصنف مواقع في االسطوانات

من المصنع. معتمد البیان مؤشر أن الخطورة. كما

البرنامج بالمعایرة وإعداد تمیز النظام أن عن فضًال

وزن تجعل %100 بنسبة مفاتیح  لوحة باستخدام

المقدار لتحدید سهًال أمرًا الفارغة االسطوانات

كل اسطوانة. تحتاجه الذي األسیتون من الصحیح

مباشرة االسطوانات المفاتیح بوزن لوحة تسمح كما

یؤدي مما معروفة لقیم الحاویات  وزن إسقاط مع

المیزان تزوید ویتم بسهولة. وزن االسطوانات إلى

التحكم مركز  خالل من للتشغیل الالزمة بالطاقة

المحرك. في

األسیتون مضخة
صناعیة  هواء مضخة على  النظام  یحتوي  

لدفع بصمامات  ومزودة الشاق لالستخدام مصممة

صوت كاتم على المضخة هذه وتحتوي الهواء.

تم وقد التشغیل. عملیة أثناء الهدوء على للمحافظة

الفوالذ مادة من للبلل تتعرض التي األجزاء تصنیع

األسیتون مضخة استخدام ویمكن والتیفلون. 316

سطح تحت خزان  أو جالون 55 سعة برمیل  مع

األرض.

االستیلین جو مراقبة نظام
غاز  الكتشاف  شامًال نظامًا Rexarc تقدم  

وتعبئة ملء غرفة لمراقبة ویستخدم االستیلین

هناك یكون فعندما  مستمر. بشكل االسطوانات 

صوتي إنذار  إصدار یتم لالستیلین، عال تركیز

ظل في أما  .”ALARM“ اإلنذار لمبة وتضيء 

حالة بیان ضوء البیان شاشة تقدم العادیة، الظروف

وضع في الشاشة أن على لیدل ”SAFE“ األمان

التشغیل.

للتشغیل من  الالزمة بالطاقة النظام تزوید یتم  

.Rexarc من المحرك في التحكم مركز خالل

المحرك في التحكم  مركز
النظام  مكونات في وظائف بالتحكم یقوم  
كما للبرمجة. القابلة التحكم وحدة خالل من
عمل على  لإلبقاء رسائل  مركز یوجد
األداء. درجات أعلى  في النظام  مكونات
الكهربائیة الصناعیة المكونات تسمح كما
اآلمنة الكهربائیة  المرحالت وكذا الصلبة
منخفضة الكهربائیة المفاتیح باستخدام
لیس أمنًا. أكثر  تشغیل أجل من  الفولطیة
بإمكانیة النظام  هذا یتمیز بل فحسب،  هذا
من وحدة التحكم هذه لتناسب النظام تطویر
سوى ذلك یتطلب ال حیث التالي؛  الحجم

إضافة قسم جدید.

االستیلین مولد
من   8 للجزء وفقًا  المولد  تصنیع  تم  لقد   
االستیلین غاز بإنتاج ویقوم ASME قانون
(psig 8). ویستخدم 0.6 بار أقل من بضغط
مستمر تدفق على للحصول بالتبادل قادوسین
بتشغیل التشغیل سهولة وتسمح انقطاع. بدون

فقط. االستیلین إلى الحاجة عند المولد
من االستیلین  كاف قدر المولد وسوف یقدم
یتم Rexarc عندما مكابس عدد خمسة لتزوید
وحدات أنظمة على المناسبة إجراء التعدیالت

تفك بالبرم. التغذیة التي

اتوماتیكیة تشحیم  وحدة
وحدة  هي التشحیم االتوماتیكیة  إن وحدة
بالهواء. تشغیلها یتم اإلحالل نوع من تشحیم
بتوزیع الصمام المزدوج التحكم في یقوم حیث
طرف لكل التشحیم مادة  من  متساویة كمیات
یؤدي مما للمولد، المتحرك العمود أطراف من

والسدادات. األعمدة تآكل تقلیل إلى
یمكن  دورات الصلب المؤقت  ویقدم  
دقیقة 13 وحتى ثانیة 12 بین ما ضبطها
في التحكم مركز من بالقرب  تركیبه ویجب
خالل من بالطاقة  تزویده ویمكن المحرك. 

المحرك. في التحكم مركز
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الكربید قادوس ملء  عربة
لملء  المتحرك القادوس تصمیم تم لقد  
وهو الشاقة. ظروف الخدمة لیتحمل الكربید
المتوهج. وتتوافر غیر من النحاس مصنوع
وهما حجمین  في القادوس حمل عربات 
1134 و (1200 رطل) كیلوجرام  544
العربة (2800 رطل). وتحتوي كیلوجرام
متحركتان اثنتان  منها عجالت ثالثة على

ثابتة. وواحدة

والتصنیع المعالجة  وحدة
من  والتصنیع  المعالجة وحدة تتكون   
وحدة األمونیا، تنظیف جهاز بارد، مكثف 
تطهیر وحدة الضغط، متوسطة تجفیف
وهذه التطهیر.  لوحدة تنظیف وجهاز 
توصیل تم منصة، على مثبتة المكونات
بسعة یسمح وبحجم مسبقًا أنابیبها وتركیب
2000) مكعب متر 56 مقدارها ضخ
البارد بخفض درجة المكثف  یقوم   .(CFH
المولد من الخارج الرطب االستیلین حرارة
إلى فهرنهیت)  145) مئویة  درجة 63
بخار بتكثیف یقوم كما الغرفة، حرارة درجة

المتبقي. الكلس وإزالة الماء

بإزالة  األمونیا تنظیف  جهاز  ویقوم
التي األمونیا من %99 على یربو ما
وتمنع االستیلین. تولید  عملیة  أثناء تنتج
وسد األماین تكون  األمونیا إزالة عملیة

االسطوانات.
الضغط  متوسطة التجفیف وحدة وتتحكم  
التطهیر مادة من الرطب  المحتوى في

على ترشیح مناسب لالستیلین. للحصول
كمیة  على التطهیر وحدة وتحتوي  
تدفق االستیلین ویؤدي المادة المطهرة. من
إزالة مركبات األمونیا هذه المادة إلى خالل
والهیدروجین والفسفور، الهیدروجین من
بنسبة نقي استیلین إلنتاج والكبریت، 

.%99.5
زیادة  على المنقي االستیلین ویساعد
االشتعال منع ووحدات االسطوانات، عمر

وصمامات الفحص.
بغسل  المطهر تنظیف وحدة تقوم  
تكون قد مطهرة مادة أي وإزالة االستیلین،

تطهیره. عملیة أثناء به علقت قد

االستیلین مكبس
المعالجة  وحدة  من االستیلین یخرج
ویتم (psig 6) بار 0.4 بضغط والتصنیع
وتوجد .(psig 370) بار 25 حتى ضغطه
االستیلین على تحافظ للضغط مراحل ثالثة
من كل بغمر وذلك أمنة حرارة درجة في
الحلزونیة ووحدات التبرید المكبس، وأنابیب
تتراوح درجة في خزان ماء تنقیة الرطوبة
مئویة درجة  27 بین  ما به  الماء  حرارة
90) مئویة درجة و32 فهرنهیت) 80)

فهرنهیت).

الضغط عالیة تجفیف  وحدات
الضغط  عالیة التجفیف وحدات تتكون  
لمواصفات مطابقة حاویات مجمعة من
األولى بفصل التجفیف وحدة تقوم .ASME
والثالثة الثانیة التجفیف وحدتا وتقوم الزیت.
قد التي االستیلین تیار  من  الرطوبة بإزالة

الضغط. عملیة بعد به موجودة تكون

وتعبئة  لملء المتفرعة األنابیب
االسطوانات

وتعبئة  لملء المتفرعة األنابیب حمایة یتم
قبل موضوعة اشتعال بموانع االسطوانات
رؤوس حمایة یتم كما غلق. صمام كل وبعد
باستخدام األخرى هي االسطوانات تعبئة
تسمح التي التدفق  ارتجاع  كشف  صمامات
غیر الضغط ذات االسطوانات بتوصیل

االسطوانة. برأس المتساوي
االسطوانات  ملء النظام یبدأ هذا وفي
التعبئة أنابیب ضغط یصل عندما معًا

االسطوانة. ضغط مستوى إلى المتفرعة
المتفرعة الملء أنابیب تزوید تم وقد
برودة على تستخدم للمحافظة میاه ببخاخات

الملء. عملیة أثناء االسطوانات
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فیما  ینسى ال  اسم ...REXARC
الغیار بقطع یتعلق

وتعبئة  لملء Rexarc نظام تصمیم تم لقد  
تتمیز حیث ویتطور.  طویًال... لیبقى االسطوانات
األنظمة من غیرها دون ،Rexarc أنظمة
القلیل بإضافة  والتوسعة التطویر األخرى، بإمكانیة
یمكن أنظمتنا أجزاء وجمیع ال المكونات. ولما من
نظامك یصبح فلن ثم ومن واستبدالها، تركیبها إعادة

اإلطالق. على بائدًا

القیاسیة،  Rexarc أجزاء ألننا نستخدم ونظرًا
ما إذا بسهولة الغیار قطع على الحصول یمكنك
شاحنات تعبئة یتم كما  أي وقت. في منها أي تلف
تحتاج وال جیدًا بمصانعنا الحاویات في التصدیر

موقعك. إلى تصل حتى للفتح

36 المودیل 18  المواصفات 54المودیل 72المودیل 90المودیل المودیل
شهریًا السعة اإلنتاجیة

یومیًا) واحدة (وردیة

كجم االستیلین، إنتاج 10,00020,00030,00040,00050,000إجمالي

كجم) 6 1,6663,3324,9986,6648,330االسطوانات (عبوة سعة

كجم المطلوب، 4509001,3501,8002,250األسیتون

في لتر كجم/سم2)،  2.5) المیاه  تزوید وحدة
الدقیقة*

83166249332415

مم غبار) %15 أقصى (بحد الكربید 25 × 2550 × 2550 × 2550 × 2550 × 50حجم
الساعة، كجم في االستیلین 56112168224280سعة

المربع بالمتر تقریبًا المطلوب، 326496128160الكربید
3 هرتز، 50 فولت، 380) الكهربائي التیار

وات بالكیلو فیز)**،
1732526680

م2 البناء، 297604650650813حجم

التصنیع. إعادة أنظمة مع تقریبًا %85 بنسبة تقلیله *یمكن
لدیك. الكهربائي المحلي التیار مواصفات مع تتوافق التي الطاقة بمتطلبات تقدیم أنظمة **یمكن

باستخدام  إلى الحجم التالي االستیلین وتعبئة لملء REXARC أنظمة كافة تطویر  یمكن
التالیة: المكونات من الصحیح العدد

والتصنیع المعالجة وحدة المخرج● تجمیع وحدات رقمي● مقیاس ●

الضخ منصة األسیتون● مضخة المطهرة● المادة ●

االسطوانات لملء المتفرعة األنابیب الكهربائیة● التحكم أزرار الكلسیوم● كلورید ●

وحدات إضافیة لتجمیع الضفائر الداخلي● التوصیل أنابیب ●

نظام. كل تطویر مع مخططات التركیب والتعلیمات الالزمة تقدیم یتم

West Alexandria, Ohio 45381 USA
األمریكیة المتحدة الوالیات 45381 أوهیو الیكساندریا، ویست
(937) 839-5897 فاكس:   (937) 839-4604 تلیفون:

www.rexarc.com إنترنت: موقع

منذ 1924 اللحام ومواد الغاز لتعبئة حلول مبتكرة
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