
3. صقل وتنظيف السطح الداخيل2. الفحص باملوجات فوق الصوتية1. فحص أنابيب الصلب الخام

6. املعالجة الحرارية5. الطرق أثناء الدوران باستخدام الحاسب اآليل4. القطع بواسطة املنشار

9. شق األنابيب باستخدام الحاسب اآليل8. االختبار غري اإلتاليف واالختبار امليكانييك7. نضوح السوائل

12. تنظيف ومعالجة السطح الداخيل11. تنظيف السطح الداخيل بالبخار10. االختبار الهيدروستاتييك

15. الطالء والتجهيز14. الوسم بختم اآللية13. تنظيف ومعالجة السطح الخارجي

FIBA عملية تصنيع أوعية الضغط لدى 

يتم فحص مخزون أنابيب الخام ووسمها بأرقام تتبع لتعقبها خالل عملية التصنيع.  .1

يتحقق الفحص باملوجات فوق الصوتية من أدىن سامكة  للجدار ويضمن سالمة املواد.   .2

وإذا لزم األمر، يزيل التجليخ الداخيل الشوائب ويقلل من وزن الكتلة الفارغة للمنتج    .3

النهايئ.  ميكن أيضاً استخدامه لتنعيم وتلميع السطح الداخيل.

يستخدم منشار رشيطي لقطع األنبوب وتحديد الطول املطلوب لألنبوب النهايئ.   .4

تقوم مطارق الدوران الحديثة لدى FIBA )لدينا اثنان( بإجراء عملية التسخني الحثي الدقيق    .5

لتشكيل نهايات األنابيب.

بعد مرحلة التشكيل، تتم معالجة األوعية حرارياً بفرن املعايرة الذي يدار بالحاسب اآليل    .6

لدينا.

يستكمل نضوح السوائل من األوعية عملية املعالجة الحرارية لتحقيق توحيد املنتجات    .7

والخصائص الفيزيائية املطلوبة لالمتثال التنظيمي.

تعمل اختبارات الصالبة وغريها من الفحوصات عىل تأكيد نتائج عمليات املعالجة الحرارية.   .8

بعد مرحلة املعالجة الحرارية، يتم تجهيز نهايات األوعية وتزويدها بأسالك ناظمة، أو نهايات    .9

عىل حسب طلب العميل من خالل مركز تصنيعي يدار بالحاسب اآليل.

يعمل االختبار الهيدروستاتييك عىل تحديد ضغط األوعية والتحقق من املعالجة الحرارية   .10

املناسبة وقياس املرونة والتأكد من عدم وجود ترسبات. كام يتم قياس وزن األوعية وحجم 

املياه.

تساعد عمليتا تنظيف وتجفيف السطح الداخيل بالبخار -مع استخدام عاكس- عىل طرد   .11

رواسب التصنيع وإزالة الرطوبة.

تتم معالجة السطح الداخيل إلزالة القشور الحديدية وتنظيف السطح الداخيل أيضاً.   .12

كام نوفر أيضاً عمليات التنظيف املتطورة و الصقل التقليبي.

تعمل املعالجة الخارجية عىل إزالة القشور الناتجة عن املعالجة الحرارية واألكسدة.  .13

يتم وسم أوعية الضغط آلياً لتحديد هويتها بشكل فريد والتحقق من امتثالها   .14

للمواصفات التنظيمية.

تختتم عملية الطالء الخارجي عىل حسب طلب العميل مراحل تصنيع أوعية الضغط   .15

التي تُشَحن بعد ذلك أو تَُعبَّأ.

•��االمتثال للقوانني

•��الحموالت الصافية القصوى

•��التجهيز اإللكرتوين

•��أسعار ال تقاوم

•��التعاون التقني

•��DNV )ديت نورسيك فرييتاس(

•��BIE )مهندسو التفتيش الربيطانيون(

•��BV )بريو فرييتاس(

•��PED )توجيه معدات الضغط(

•��TPED )توجيه معدات الضغط القابلة للنقل(

تقدم رشكة FIBA للتقنيات مجموعة متكاملة من أوعية الضغط غري امللحومة لتخزين ونقل الغازات الصناعية واملتخصصة واملواد  

 الكيميائية.

باعتبارنا رشكة مصّنعة ملقطورات أنابيب الغاز املضغوطة وحاويات ISO ذات املزالج ومستقبالت  

 ASME منذ عام 1958، فإننا ندرك بأن مشرتي أوعية الضغط بحاجة إىل اآليت:

•��الجودة الفائقة

•��الوزن الخفيف

•��الضغط العايل

•��التسليم يف املوعد املحدد

 تقع منشأتنا اإلنتاجية لتصنيع أوعية الضغط عىل مسافة ياردات قليلة من البوابة )I-90( يف 

ميلربي بوالية ماساتشوستس. تم تجهيز املنشأة بأحدث األدوات واملعدات التي يديرها املوظفون 

املهرة واملدربون. سيوفر مصنعنا ملستخدمي أوعية الضغط يف مختلف أنحاء العامل مبجموعة 

واسعة من املواصفات اإلنتاجية وشهادات االعتامد شاملة:

)UN3 وT، 3AAX، 3AA( DOT��•

)RPو U، U3( ASME��•

NB��•�

ISO 11120��•�

SELO��•�

KGSC��•�

أوعية الضغط غري امللحومة للتخزين الثابت

تم تصنيع أوعية الضغط الثابت من FIBA واعتامدها للتخزين اآلمن للغازات العالية الضغط يف 

املصانع الدامئة وفقاً للقانونني 1 و3 من الئحة الجمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني.

يّد الوسائط حاويات الغاز غري امللحومة للنقل املتعد

تقوم FIBA بتصميم حاويات الغاز غري امللحومة لديها وتصنيعها واختبارها وإعدادها ألغراض 

النقل وفقاً لرشوط الواليات املتحدة. وزارة النقل )DOT( اللوائح الفيدرالية للمواد الخطرة، الباب 

49 من قانون اللوائح الفيدرالية ورشوط املنظمة الدولية للتوحيد القيايس)ISO11120(. من 

املمكن إضافة املزيد من العالمات الدولية وفقاً لطلب العميل.

تقوم برصد عمليات املراقبة الصارمة للجودة إما وكالة تفتيش مستقلة )IIA( لإلنتاج املحيل 

معرتف بها من قبل وزارة النقل أو إحدى الهيئات املفوضة ألوعية ضغط املنظمة الدولية للتوحيد 

القيايس واألمم املتحدة. يقوم املفتشون املفّوضون مبراجعة تصميامت ومواد ASME الخاصة بنا 

واإلرشاف عىل مختلف عمليات التصنيع. 

 .FIBA Technologies, Inc )رشكة FIBA للتقنيات( 1535 طريق جرافتون، 

ص. ب. صندوق 360، ميلربي، ماساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية 01527

هاتف: 7100-887-508  |  فاكس: 508-754-2254  

info@fibatech.com   www.fibatech.com :الربيد اإللكرتوين
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QUALITY PRODUCTS-SERVICE

أوعية ضغط غري ملحومة 

الخربة   التخصص   االمتياز



مواصفات حاويات نقل الغاز الخاصة بـFIBA، وفقاً ملعايري وزارة \النقالألمم املتحدة واأليزو 11120

حموالت الغاز اإلسمية الصافية يف كل حاويةأبعاد الحاوية )ميكن تصميم الحاوية وفقاً ملتطلبات العميل(

 الضغط التصميمي لحاوية الغاز 

)وحدة قياس الضغط(

الغاز الطبيعي املضغوطالهواءاألوكسجنيالنيرتوجنيالهيدورجنيالهيليومحجم املياه االسميالوزن الفارغ )املتوسط(القيمة الصغرىالقطر الخارجيطول الحاوية*

قدم مكعبكلغرطلملمبوصةملمبوصةم\قدمبوصة
مرت مكعب 

قيايس
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين

 )185( 2690 
غري الهشة فقط

17-65.3225590.41510.61,94288139.11,1076,611187

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب ال 

تحمل عالمة هيدروجني 

)H( عند نقل 
الهيدروجني.

6,9001957,6472167,063200

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب ال 

تحمل عالمة هيدروجني 

)H( عند نقل الغاز 
الطبيعي املضغوط.

18-65.6225590.41510.62,05393141.51,1757,0171997,3232078,1162307,496212

34-410.5225590.41510.63,8101,72879.82,26013,49338214,08239915,60744214,414408

36-011.0225590.41510.63,9961,81383.82,26014,16940114,78841916,38946415,137428

37-611.4225590.41510.64,1621,88887.42,47514,77841815,42343617,09348415,787447

40-012.2225590.41510.64,4402,01493.52,64815,80944716,49946718,28651716,889478

 )218( 3169 
غري الهش فقط

18-65.6225590.49212.52,3801,08040.81,1558,009227
تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب ال 

تحمل عالمة هيدروجني 

)H( عند نقل 
الهيدروجني.

8,2802349,3222648,492240
تحذير: 

ينبغي عدم استخدام 

أنابيب ال تحمل عالمة 

هيدروجني )H( عند 

نقل الغاز الطبيعي 

املضغوط.

34-410.5225590.49212.54,4182,00478.42,22015,38943615,91145017,91350716,319462

37-611.4225590.49212.54,8252,18986.02,43616,88147817,45349419,65055617,901507

38-011.6225590.49212.54,8892,21887.12,46717,09748417,67650019,90156318,130513

40-012.2225590.49212.55,1472,33591.92,60318,03951118,65052820,99859419,129541

 )189( 2748 
غري الهشة أو التي تحتوي 

 )H( عىل عالمة هيدروجني

للغاز الهش

17-65.3225590.53613.62,4501,11138.01,0766,5521856,3841816,8311937,5872156,9981989,159259

18-65.6225590.53613.62,5901,17540.41,1446,9661976,7881927,2632068,0662287,4402119,737276

34-410.5225590.53613.64,8072,18077.72,20013,39737913,05536913,96839515,51443914,30840518,727530

36-011.0225590.53613.65,0412,28781.62,31114,06939813,71038814,67041516,29246115,02642519,667557

38-011.6225590.53613.65,3212,41486.32,44414,88042114,49941015,51443917,23148815,89245020,800589

40-012.2225590.53613.65,6012,54191.02,57715,69044415,28943316,35946318,16951416,75747421,932621

 )227( 3299 
غري الهشة أو التي تحتوي 

 )H( عىل عالمة هيدروجني

للغاز الهش

18-65.6225590.64716.43,1041,40839.41,1168,0202277,7722208,2662349,3422648,47924010,970310

25-07.6225590.64716.44,1951,90354.31,53811,05331310,71130311,39232212,87536411,68633115,118428

34-410.5225590.64716.45,7612,61375.72,14415,40843614,93342315,88244917,95050816,29246121,076596

36-011.0225590.64716.46,0412,74079.62,25416,20245915,70244416,70047318,87453417,13148522,162627
* األطوال النموذجية .  ميكن تعديل الطول إلستخدامات معينة.

FIBAمواصفات الحاويات الطنية لنقل الغاز  بـ

الحمولة الصافية للغاز الخاصيّ يف كل حاوية طنيةأبعاد الحاويات الطنية

ضغط )"نار"( حاوية الغاز الطنية 

حسب املواصفة والتصميم

كلوريد الهيدروجني )HCl(حجم املياه اإلسميالوزن الفارغالقيمة الصغرىالقطر الخارجيطول الحاوية
ثاليث فلوريد النيرتوجني 

)3NF(
R116 اإليثان الفلوري املشبع 

)C2F6()NH3( األمونيا)SiH4( السيالن

كلغرطلكجمرطلكجمرطلكجمرطلكجمرطلليرتقدم مكعبكلغرطلملمبوصةملمبوصةم\قدمبوصة

)3AA-166( 3AA-24006-82.024610.00.58514.91,20054415.64426322874502041,014460525238314142

FIBAمواصفات حاويات نقل الغاز الخاصة بـ

حموالت الغاز اإلسمية الصافية يف كل حاوية )تتضمن جميع الحموالت الصافية %10 من قائض الوزن، ما عدا الغاز الطبيعي املضغوط(أبعاد الحاوية )ميكن تصميم طول الحاوية وفقاً ملتطلبات العميل(

مواصفات حاوية الغاز وضغطها 

التصميمي )وحدة قياس الضغط(

الغاز الطبيعي املضغوطالهواءاألوكسجنيالنيرتوجنيالهيدورجنيالهيليومحجم املياه االسميالوزن الفارغ )املتوسط(القيمة الصغرىالقطر الخارجيطول الحاوية*

قدم مكعبكلغرطلملمبوصةملمبوصةم\قدمبوصة
مرت مكعب 

قيايس
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

مرت-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني

3T-2400 
)3T-166(

17-65.3225590.41510.51,94288139.11,1076,498184

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند نقل 
الهيدروجني.

6,7861927,5082136,944197

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند 
نقل الغاز الطبيعي 

املضغوط.

18-65.6225590.41510.52,05393141.51,1756,8971957,2032047,9692267,370209

34-410.5225590.41510.53,8101,72879.82,26013,26337513,85039215,32443414,172401

36-011.0225590.41510.53,9961,81383.82,37313,92839414,54441216,09245614,883421

37-611.4225590.41510.54,1621,88887.42,47514,52641115,16942916,78447515,522439

40-012.2225590.41510.54,4402,01493.52,64815,54044016,22845917,95550816,605470

3T-2850 
)3T-197(

18-65.6225590.49212.52,3801,08040.81,1557,931224

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند نقل 
الهيدروجني.

8,2072329,2292618,417238
تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند 
نقل الغاز الطبيعي 

املضغوط.

34-410.5225590.49212.54,4182,00478.42,22015,24043115,77044617,73550216,174458

37-611.4225590.49212.54,8252,18986.02,43616,71747317,29849019,45455117,742502

38-011.6225590.49212.54,8892,21887.12,46716,93147917,52049619,70355817,969509

40-012.2225590.49212.55,1472,33591.92,60317,86450618,48552320,78958818,959537

3AAX-2400 
)3AAX-166(

17-65.3225590.53613.62,4501,11138.01,0766,3161796,1621746,5951877,2972076,7491918,109230

18-65.6225590.53613.62,5901,17540.41,1446,7141906,5521857,0121987,7582207,1752038,621244

34-410.5225590.53613.64,8072,18077.72,20012,91436512,60035713,48538214,92142213,79939116,580469

36-011.0225590.53613.65,0412,28781.62,31113,56238413,23337414,16240115,67044314,49241017,413493

38-011.6225590.53613.65,3212,41486.32,44414,34340613,99539614,97842416,57246915,32743418,416521

40-012.2225590.53613.65,6012,54191.02,57715,12442814,75741815,79444717,47549516,16145719,418550

3AAX-2900 
)3AAX-200(

18-65.6225590.64716.43,1041,40839.41,1167,7802207,5472148,0402289,0582568,2462339,942281

25-07.6225590.64716.44,1951,90354.31,53810,72230310,40129411,08131412,48335311,36432213,702388

34-410.5225590.64716.45,7612,61375.72,14414,94842314,49941015,44843717,40349315,84344819,101541

36-011.0225590.64716.46,0412,74079.62,25415,71844515,24643116,24446018,29951816,65947120,085568
* األطوال القياسية.  ميكن تعديل األطوال لتتالءم مع االستخدامات املعينة

ASME أوعية الضغط تحمل الكود ،FIBAأحجام وسعة والضغوط التصميمية الخاصة بـ

الضغط التصميمي لحاوية الغاز* )وحدة 

ASME قياس الضغط( التي تحمل الكود

)الشكل القيايس=3**(

وزن الوعاءحجم املياه اإلسميألطول األقىصالوزن لكل قدمالقيمة اإلسمية ***القيمة الصغرىالقطر الخارجياملادة

كلغرطللرتاتقدم مكعبملمقدمكلغ\مرت\رطلقدمملمبوصةملمبوصةملمبوصةالفئةالصنفاملواصفات

)169( 2,450SA37265246100.81720.80.93423.7232.2345.6247,31560.21,7055,5222,505جول

)193( 2,800SA37270246100.81720.80.93423.7232.2345.6247,31560.21,7055,5222,505جول

)241( 3,500SA37265246101.15429.31.31933.5321.6478.6206,09646.11,3066,3902,898جول

)276( 4,000SA37270246101.15429.31.31933.5321.6478.6206,09646.11,3066,3902,898جول

)332( 4,811SA37265205081.30433.11.48937.8296.1440.6237,01034.19666,7713,071جول

)379( 5,500SA37270205081.30433.11.48937.8296.1440.6237,01034.19666,7713,071جول

)402( 5,833SA37265164061.25031.81.42936.3223.6332.8309,14427.07656,6713,026جول

)460( 6,667SA37270164061.25031.81.42936.3223.6332.8309,14427.07656,6713,026جول

)469( 6,809SA37265164061.44436.71.65041.9233.5347.5298,83925.57216,7693,070جول

)536( 7,777SA37270164061.44436.71.65041.9233.5347.5298,83925.57216,7693,070جول
ميكن تصميم الضغط التصميمي وفقاً ملتطلبات العميل.  *

تعتمد الضغوط التصميمية املوضحة عىل درجة حرارة تشغيلية قصوى تصل إىل أكرث من °200فهرنهايت )°93مئوية (.   ** 
تتوفر تصميامت ذات درجات حرارة تشغيلية أعىل وعند مستويات ضغط مخفضة.  

القياس اإلسمي للجدار = القياس األدىن للجدار ÷ 875.  ***

إن أوعية الضغط التي نصنعها متد عمالءنا مبنتجات مجهزة عالية الجودة.  باإلضافة إىل خط إنتاجنا 

القيايس، فإن FIBA تقدم أوعية ضغط تم إعدادها وتنظيفها خصيصاً للتطبيقات الفائقة النقاء 

)UHP(. نصّنع أوعية ضغط يالئم حجمها مواصفات العميل وذلك ليتوافق مع الحمولة الصافية 
ومتطلبات املساحة.

يقوم موظفو الهندسة والتعدين التابعون لنا بتصميم أوعية ضغط تخضع لكافة 

القوانني املعمول بها وتلبي التفاوتات الدقيقة كام تضمن تشغيل العمليات 

بطريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة.

ميكننا كتابة املواصفات من خالل وضع عالمات مزدوجة عند الطلب.

تعتمد حموالت أنابيب DOT UN وISO 11120 عىل قيود امللء املحددة يف الجداول 

املوجودة يف P200 من توصيات األمم املتحدة.

املزيد من معدالت الضغط أو األطوال أو درجات سمك الجدار متوفرة عند الطلب.

 أوعية ضغط غري ملحومة للتخزين الثابت للمواد 

والنقل املتعدد الوسائل

info@fibatec.com   www.fibatech.co :للتقنيات  1535 طريق جرافتون، ص. ب. صندوق 360، ميلربي، ماساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية 01527  |  هاتف: 7100-887-508  |  فاكس: 2254-754-508  |  الربيد اإللكرتوين FIBA رشكة QUALITY PRODUCTS-SERVICE



مواصفات حاويات نقل الغاز الخاصة بـFIBA، وفقاً ملعايري وزارة \النقالألمم املتحدة واأليزو 11120

حموالت الغاز اإلسمية الصافية يف كل حاويةأبعاد الحاوية )ميكن تصميم الحاوية وفقاً ملتطلبات العميل(

 الضغط التصميمي لحاوية الغاز 

)وحدة قياس الضغط(

الغاز الطبيعي املضغوطالهواءاألوكسجنيالنيرتوجنيالهيدورجنيالهيليومحجم املياه االسميالوزن الفارغ )املتوسط(القيمة الصغرىالقطر الخارجيطول الحاوية*

قدم مكعبكلغرطلملمبوصةملمبوصةم\قدمبوصة
مرت مكعب 

قيايس
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين

 )185( 2690 
غري الهشة فقط

17-65.3225590.41510.61,94288139.11,1076,611187

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب ال 

تحمل عالمة هيدروجني 

)H( عند نقل 
الهيدروجني.

6,9001957,6472167,063200

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب ال 

تحمل عالمة هيدروجني 

)H( عند نقل الغاز 
الطبيعي املضغوط.

18-65.6225590.41510.62,05393141.51,1757,0171997,3232078,1162307,496212

34-410.5225590.41510.63,8101,72879.82,26013,49338214,08239915,60744214,414408

36-011.0225590.41510.63,9961,81383.82,26014,16940114,78841916,38946415,137428

37-611.4225590.41510.64,1621,88887.42,47514,77841815,42343617,09348415,787447

40-012.2225590.41510.64,4402,01493.52,64815,80944716,49946718,28651716,889478

 )218( 3169 
غري الهش فقط

18-65.6225590.49212.52,3801,08040.81,1558,009227
تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب ال 

تحمل عالمة هيدروجني 

)H( عند نقل 
الهيدروجني.

8,2802349,3222648,492240
تحذير: 

ينبغي عدم استخدام 

أنابيب ال تحمل عالمة 

هيدروجني )H( عند 

نقل الغاز الطبيعي 

املضغوط.

34-410.5225590.49212.54,4182,00478.42,22015,38943615,91145017,91350716,319462

37-611.4225590.49212.54,8252,18986.02,43616,88147817,45349419,65055617,901507

38-011.6225590.49212.54,8892,21887.12,46717,09748417,67650019,90156318,130513

40-012.2225590.49212.55,1472,33591.92,60318,03951118,65052820,99859419,129541

 )189( 2748 
غري الهشة أو التي تحتوي 

 )H( عىل عالمة هيدروجني

للغاز الهش

17-65.3225590.53613.62,4501,11138.01,0766,5521856,3841816,8311937,5872156,9981989,159259

18-65.6225590.53613.62,5901,17540.41,1446,9661976,7881927,2632068,0662287,4402119,737276

34-410.5225590.53613.64,8072,18077.72,20013,39737913,05536913,96839515,51443914,30840518,727530

36-011.0225590.53613.65,0412,28781.62,31114,06939813,71038814,67041516,29246115,02642519,667557

38-011.6225590.53613.65,3212,41486.32,44414,88042114,49941015,51443917,23148815,89245020,800589

40-012.2225590.53613.65,6012,54191.02,57715,69044415,28943316,35946318,16951416,75747421,932621

 )227( 3299 
غري الهشة أو التي تحتوي 

 )H( عىل عالمة هيدروجني

للغاز الهش

18-65.6225590.64716.43,1041,40839.41,1168,0202277,7722208,2662349,3422648,47924010,970310

25-07.6225590.64716.44,1951,90354.31,53811,05331310,71130311,39232212,87536411,68633115,118428

34-410.5225590.64716.45,7612,61375.72,14415,40843614,93342315,88244917,95050816,29246121,076596

36-011.0225590.64716.46,0412,74079.62,25416,20245915,70244416,70047318,87453417,13148522,162627
* األطوال النموذجية .  ميكن تعديل الطول إلستخدامات معينة.

FIBAمواصفات الحاويات الطنية لنقل الغاز  بـ

الحمولة الصافية للغاز الخاصيّ يف كل حاوية طنيةأبعاد الحاويات الطنية

ضغط )"نار"( حاوية الغاز الطنية 

حسب املواصفة والتصميم

كلوريد الهيدروجني )HCl(حجم املياه اإلسميالوزن الفارغالقيمة الصغرىالقطر الخارجيطول الحاوية
ثاليث فلوريد النيرتوجني 

)3NF(
R116 اإليثان الفلوري املشبع 

)C2F6()NH3( األمونيا)SiH4( السيالن

كلغرطلكجمرطلكجمرطلكجمرطلكجمرطلليرتقدم مكعبكلغرطلملمبوصةملمبوصةم\قدمبوصة

)3AA-166( 3AA-24006-82.024610.00.58514.91,20054415.64426322874502041,014460525238314142

FIBAمواصفات حاويات نقل الغاز الخاصة بـ

حموالت الغاز اإلسمية الصافية يف كل حاوية )تتضمن جميع الحموالت الصافية %10 من قائض الوزن، ما عدا الغاز الطبيعي املضغوط(أبعاد الحاوية )ميكن تصميم طول الحاوية وفقاً ملتطلبات العميل(

مواصفات حاوية الغاز وضغطها 

التصميمي )وحدة قياس الضغط(

الغاز الطبيعي املضغوطالهواءاألوكسجنيالنيرتوجنيالهيدورجنيالهيليومحجم املياه االسميالوزن الفارغ )املتوسط(القيمة الصغرىالقطر الخارجيطول الحاوية*

قدم مكعبكلغرطلملمبوصةملمبوصةم\قدمبوصة
مرت مكعب 

قيايس
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

مرت-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني

3T-2400 
)3T-166(

17-65.3225590.41510.51,94288139.11,1076,498184

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند نقل 
الهيدروجني.

6,7861927,5082136,944197

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند 
نقل الغاز الطبيعي 

املضغوط.

18-65.6225590.41510.52,05393141.51,1756,8971957,2032047,9692267,370209

34-410.5225590.41510.53,8101,72879.82,26013,26337513,85039215,32443414,172401

36-011.0225590.41510.53,9961,81383.82,37313,92839414,54441216,09245614,883421

37-611.4225590.41510.54,1621,88887.42,47514,52641115,16942916,78447515,522439

40-012.2225590.41510.54,4402,01493.52,64815,54044016,22845917,95550816,605470

3T-2850 
)3T-197(

18-65.6225590.49212.52,3801,08040.81,1557,931224

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند نقل 
الهيدروجني.

8,2072329,2292618,417238
تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند 
نقل الغاز الطبيعي 

املضغوط.

34-410.5225590.49212.54,4182,00478.42,22015,24043115,77044617,73550216,174458

37-611.4225590.49212.54,8252,18986.02,43616,71747317,29849019,45455117,742502

38-011.6225590.49212.54,8892,21887.12,46716,93147917,52049619,70355817,969509

40-012.2225590.49212.55,1472,33591.92,60317,86450618,48552320,78958818,959537

3AAX-2400 
)3AAX-166(

17-65.3225590.53613.62,4501,11138.01,0766,3161796,1621746,5951877,2972076,7491918,109230

18-65.6225590.53613.62,5901,17540.41,1446,7141906,5521857,0121987,7582207,1752038,621244

34-410.5225590.53613.64,8072,18077.72,20012,91436512,60035713,48538214,92142213,79939116,580469

36-011.0225590.53613.65,0412,28781.62,31113,56238413,23337414,16240115,67044314,49241017,413493

38-011.6225590.53613.65,3212,41486.32,44414,34340613,99539614,97842416,57246915,32743418,416521

40-012.2225590.53613.65,6012,54191.02,57715,12442814,75741815,79444717,47549516,16145719,418550

3AAX-2900 
)3AAX-200(

18-65.6225590.64716.43,1041,40839.41,1167,7802207,5472148,0402289,0582568,2462339,942281

25-07.6225590.64716.44,1951,90354.31,53810,72230310,40129411,08131412,48335311,36432213,702388

34-410.5225590.64716.45,7612,61375.72,14414,94842314,49941015,44843717,40349315,84344819,101541

36-011.0225590.64716.46,0412,74079.62,25415,71844515,24643116,24446018,29951816,65947120,085568
* األطوال القياسية.  ميكن تعديل األطوال لتتالءم مع االستخدامات املعينة

ASME أوعية الضغط تحمل الكود ،FIBAأحجام وسعة والضغوط التصميمية الخاصة بـ

الضغط التصميمي لحاوية الغاز* )وحدة 

ASME قياس الضغط( التي تحمل الكود

)الشكل القيايس=3**(

وزن الوعاءحجم املياه اإلسميألطول األقىصالوزن لكل قدمالقيمة اإلسمية ***القيمة الصغرىالقطر الخارجياملادة

كلغرطللرتاتقدم مكعبملمقدمكلغ\مرت\رطلقدمملمبوصةملمبوصةملمبوصةالفئةالصنفاملواصفات

)169( 2,450SA37265246100.81720.80.93423.7232.2345.6247,31560.21,7055,5222,505جول

)193( 2,800SA37270246100.81720.80.93423.7232.2345.6247,31560.21,7055,5222,505جول

)241( 3,500SA37265246101.15429.31.31933.5321.6478.6206,09646.11,3066,3902,898جول

)276( 4,000SA37270246101.15429.31.31933.5321.6478.6206,09646.11,3066,3902,898جول

)332( 4,811SA37265205081.30433.11.48937.8296.1440.6237,01034.19666,7713,071جول

)379( 5,500SA37270205081.30433.11.48937.8296.1440.6237,01034.19666,7713,071جول

)402( 5,833SA37265164061.25031.81.42936.3223.6332.8309,14427.07656,6713,026جول

)460( 6,667SA37270164061.25031.81.42936.3223.6332.8309,14427.07656,6713,026جول

)469( 6,809SA37265164061.44436.71.65041.9233.5347.5298,83925.57216,7693,070جول

)536( 7,777SA37270164061.44436.71.65041.9233.5347.5298,83925.57216,7693,070جول
ميكن تصميم الضغط التصميمي وفقاً ملتطلبات العميل.  *

تعتمد الضغوط التصميمية املوضحة عىل درجة حرارة تشغيلية قصوى تصل إىل أكرث من °200فهرنهايت )°93مئوية (.   ** 
تتوفر تصميامت ذات درجات حرارة تشغيلية أعىل وعند مستويات ضغط مخفضة.  

القياس اإلسمي للجدار = القياس األدىن للجدار ÷ 875.  ***

إن أوعية الضغط التي نصنعها متد عمالءنا مبنتجات مجهزة عالية الجودة.  باإلضافة إىل خط إنتاجنا 

القيايس، فإن FIBA تقدم أوعية ضغط تم إعدادها وتنظيفها خصيصاً للتطبيقات الفائقة النقاء 

)UHP(. نصّنع أوعية ضغط يالئم حجمها مواصفات العميل وذلك ليتوافق مع الحمولة الصافية 
ومتطلبات املساحة.

يقوم موظفو الهندسة والتعدين التابعون لنا بتصميم أوعية ضغط تخضع لكافة 

القوانني املعمول بها وتلبي التفاوتات الدقيقة كام تضمن تشغيل العمليات 

بطريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة.

ميكننا كتابة املواصفات من خالل وضع عالمات مزدوجة عند الطلب.

تعتمد حموالت أنابيب DOT UN وISO 11120 عىل قيود امللء املحددة يف الجداول 

املوجودة يف P200 من توصيات األمم املتحدة.

املزيد من معدالت الضغط أو األطوال أو درجات سمك الجدار متوفرة عند الطلب.

 أوعية ضغط غري ملحومة للتخزين الثابت للمواد 

والنقل املتعدد الوسائل

info@fibatec.com   www.fibatech.co :للتقنيات  1535 طريق جرافتون، ص. ب. صندوق 360، ميلربي، ماساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية 01527  |  هاتف: 7100-887-508  |  فاكس: 2254-754-508  |  الربيد اإللكرتوين FIBA رشكة QUALITY PRODUCTS-SERVICE



مواصفات حاويات نقل الغاز الخاصة بـFIBA، وفقاً ملعايري وزارة \النقالألمم املتحدة واأليزو 11120

حموالت الغاز اإلسمية الصافية يف كل حاويةأبعاد الحاوية )ميكن تصميم الحاوية وفقاً ملتطلبات العميل(

 الضغط التصميمي لحاوية الغاز 

)وحدة قياس الضغط(

الغاز الطبيعي املضغوطالهواءاألوكسجنيالنيرتوجنيالهيدورجنيالهيليومحجم املياه االسميالوزن الفارغ )املتوسط(القيمة الصغرىالقطر الخارجيطول الحاوية*

قدم مكعبكلغرطلملمبوصةملمبوصةم\قدمبوصة
مرت مكعب 

قيايس
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين
مرت مكعب قيايس

مرت مكعب-درجة الحرارة 

والضغط املعيارين

 )185( 2690 
غري الهشة فقط

17-65.3225590.41510.61,94288139.11,1076,611187

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب ال 

تحمل عالمة هيدروجني 

)H( عند نقل 
الهيدروجني.

6,9001957,6472167,063200

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب ال 

تحمل عالمة هيدروجني 

)H( عند نقل الغاز 
الطبيعي املضغوط.

18-65.6225590.41510.62,05393141.51,1757,0171997,3232078,1162307,496212

34-410.5225590.41510.63,8101,72879.82,26013,49338214,08239915,60744214,414408

36-011.0225590.41510.63,9961,81383.82,26014,16940114,78841916,38946415,137428

37-611.4225590.41510.64,1621,88887.42,47514,77841815,42343617,09348415,787447

40-012.2225590.41510.64,4402,01493.52,64815,80944716,49946718,28651716,889478

 )218( 3169 
غري الهش فقط

18-65.6225590.49212.52,3801,08040.81,1558,009227
تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب ال 

تحمل عالمة هيدروجني 

)H( عند نقل 
الهيدروجني.

8,2802349,3222648,492240
تحذير: 

ينبغي عدم استخدام 

أنابيب ال تحمل عالمة 

هيدروجني )H( عند 

نقل الغاز الطبيعي 

املضغوط.

34-410.5225590.49212.54,4182,00478.42,22015,38943615,91145017,91350716,319462

37-611.4225590.49212.54,8252,18986.02,43616,88147817,45349419,65055617,901507

38-011.6225590.49212.54,8892,21887.12,46717,09748417,67650019,90156318,130513

40-012.2225590.49212.55,1472,33591.92,60318,03951118,65052820,99859419,129541

 )189( 2748 
غري الهشة أو التي تحتوي 

 )H( عىل عالمة هيدروجني

للغاز الهش

17-65.3225590.53613.62,4501,11138.01,0766,5521856,3841816,8311937,5872156,9981989,159259

18-65.6225590.53613.62,5901,17540.41,1446,9661976,7881927,2632068,0662287,4402119,737276

34-410.5225590.53613.64,8072,18077.72,20013,39737913,05536913,96839515,51443914,30840518,727530

36-011.0225590.53613.65,0412,28781.62,31114,06939813,71038814,67041516,29246115,02642519,667557

38-011.6225590.53613.65,3212,41486.32,44414,88042114,49941015,51443917,23148815,89245020,800589

40-012.2225590.53613.65,6012,54191.02,57715,69044415,28943316,35946318,16951416,75747421,932621

 )227( 3299 
غري الهشة أو التي تحتوي 

 )H( عىل عالمة هيدروجني

للغاز الهش

18-65.6225590.64716.43,1041,40839.41,1168,0202277,7722208,2662349,3422648,47924010,970310

25-07.6225590.64716.44,1951,90354.31,53811,05331310,71130311,39232212,87536411,68633115,118428

34-410.5225590.64716.45,7612,61375.72,14415,40843614,93342315,88244917,95050816,29246121,076596

36-011.0225590.64716.46,0412,74079.62,25416,20245915,70244416,70047318,87453417,13148522,162627
* األطوال النموذجية .  ميكن تعديل الطول إلستخدامات معينة.

FIBAمواصفات الحاويات الطنية لنقل الغاز  بـ

الحمولة الصافية للغاز الخاصيّ يف كل حاوية طنيةأبعاد الحاويات الطنية

ضغط )"نار"( حاوية الغاز الطنية 

حسب املواصفة والتصميم

كلوريد الهيدروجني )HCl(حجم املياه اإلسميالوزن الفارغالقيمة الصغرىالقطر الخارجيطول الحاوية
ثاليث فلوريد النيرتوجني 

)3NF(
R116 اإليثان الفلوري املشبع 

)C2F6()NH3( األمونيا)SiH4( السيالن

كلغرطلكجمرطلكجمرطلكجمرطلكجمرطلليرتقدم مكعبكلغرطلملمبوصةملمبوصةم\قدمبوصة

)3AA-166( 3AA-24006-82.024610.00.58514.91,20054415.64426322874502041,014460525238314142

FIBAمواصفات حاويات نقل الغاز الخاصة بـ

حموالت الغاز اإلسمية الصافية يف كل حاوية )تتضمن جميع الحموالت الصافية %10 من قائض الوزن، ما عدا الغاز الطبيعي املضغوط(أبعاد الحاوية )ميكن تصميم طول الحاوية وفقاً ملتطلبات العميل(

مواصفات حاوية الغاز وضغطها 

التصميمي )وحدة قياس الضغط(

الغاز الطبيعي املضغوطالهواءاألوكسجنيالنيرتوجنيالهيدورجنيالهيليومحجم املياه االسميالوزن الفارغ )املتوسط(القيمة الصغرىالقطر الخارجيطول الحاوية*

قدم مكعبكلغرطلملمبوصةملمبوصةم\قدمبوصة
مرت مكعب 

قيايس
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

م-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني
مرت مكعب قيايس

مرت-3درجة الحرارة 

والضغط املعياريني

3T-2400 
)3T-166(

17-65.3225590.41510.51,94288139.11,1076,498184

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند نقل 
الهيدروجني.

6,7861927,5082136,944197

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند 
نقل الغاز الطبيعي 

املضغوط.

18-65.6225590.41510.52,05393141.51,1756,8971957,2032047,9692267,370209

34-410.5225590.41510.53,8101,72879.82,26013,26337513,85039215,32443414,172401

36-011.0225590.41510.53,9961,81383.82,37313,92839414,54441216,09245614,883421

37-611.4225590.41510.54,1621,88887.42,47514,52641115,16942916,78447515,522439

40-012.2225590.41510.54,4402,01493.52,64815,54044016,22845917,95550816,605470

3T-2850 
)3T-197(

18-65.6225590.49212.52,3801,08040.81,1557,931224

تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند نقل 
الهيدروجني.

8,2072329,2292618,417238
تحذير: ينبغي عدم 

استخدام أنابيب 

DOT-3T عند 
نقل الغاز الطبيعي 

املضغوط.

34-410.5225590.49212.54,4182,00478.42,22015,24043115,77044617,73550216,174458

37-611.4225590.49212.54,8252,18986.02,43616,71747317,29849019,45455117,742502

38-011.6225590.49212.54,8892,21887.12,46716,93147917,52049619,70355817,969509

40-012.2225590.49212.55,1472,33591.92,60317,86450618,48552320,78958818,959537

3AAX-2400 
)3AAX-166(

17-65.3225590.53613.62,4501,11138.01,0766,3161796,1621746,5951877,2972076,7491918,109230

18-65.6225590.53613.62,5901,17540.41,1446,7141906,5521857,0121987,7582207,1752038,621244

34-410.5225590.53613.64,8072,18077.72,20012,91436512,60035713,48538214,92142213,79939116,580469

36-011.0225590.53613.65,0412,28781.62,31113,56238413,23337414,16240115,67044314,49241017,413493

38-011.6225590.53613.65,3212,41486.32,44414,34340613,99539614,97842416,57246915,32743418,416521

40-012.2225590.53613.65,6012,54191.02,57715,12442814,75741815,79444717,47549516,16145719,418550

3AAX-2900 
)3AAX-200(

18-65.6225590.64716.43,1041,40839.41,1167,7802207,5472148,0402289,0582568,2462339,942281

25-07.6225590.64716.44,1951,90354.31,53810,72230310,40129411,08131412,48335311,36432213,702388

34-410.5225590.64716.45,7612,61375.72,14414,94842314,49941015,44843717,40349315,84344819,101541

36-011.0225590.64716.46,0412,74079.62,25415,71844515,24643116,24446018,29951816,65947120,085568
* األطوال القياسية.  ميكن تعديل األطوال لتتالءم مع االستخدامات املعينة

ASME أوعية الضغط تحمل الكود ،FIBAأحجام وسعة والضغوط التصميمية الخاصة بـ

الضغط التصميمي لحاوية الغاز* )وحدة 

ASME قياس الضغط( التي تحمل الكود

)الشكل القيايس=3**(

وزن الوعاءحجم املياه اإلسميألطول األقىصالوزن لكل قدمالقيمة اإلسمية ***القيمة الصغرىالقطر الخارجياملادة

كلغرطللرتاتقدم مكعبملمقدمكلغ\مرت\رطلقدمملمبوصةملمبوصةملمبوصةالفئةالصنفاملواصفات

)169( 2,450SA37265246100.81720.80.93423.7232.2345.6247,31560.21,7055,5222,505جول

)193( 2,800SA37270246100.81720.80.93423.7232.2345.6247,31560.21,7055,5222,505جول

)241( 3,500SA37265246101.15429.31.31933.5321.6478.6206,09646.11,3066,3902,898جول

)276( 4,000SA37270246101.15429.31.31933.5321.6478.6206,09646.11,3066,3902,898جول

)332( 4,811SA37265205081.30433.11.48937.8296.1440.6237,01034.19666,7713,071جول

)379( 5,500SA37270205081.30433.11.48937.8296.1440.6237,01034.19666,7713,071جول

)402( 5,833SA37265164061.25031.81.42936.3223.6332.8309,14427.07656,6713,026جول

)460( 6,667SA37270164061.25031.81.42936.3223.6332.8309,14427.07656,6713,026جول

)469( 6,809SA37265164061.44436.71.65041.9233.5347.5298,83925.57216,7693,070جول

)536( 7,777SA37270164061.44436.71.65041.9233.5347.5298,83925.57216,7693,070جول
ميكن تصميم الضغط التصميمي وفقاً ملتطلبات العميل.  *

تعتمد الضغوط التصميمية املوضحة عىل درجة حرارة تشغيلية قصوى تصل إىل أكرث من °200فهرنهايت )°93مئوية (.   ** 
تتوفر تصميامت ذات درجات حرارة تشغيلية أعىل وعند مستويات ضغط مخفضة.  

القياس اإلسمي للجدار = القياس األدىن للجدار ÷ 875.  ***

إن أوعية الضغط التي نصنعها متد عمالءنا مبنتجات مجهزة عالية الجودة.  باإلضافة إىل خط إنتاجنا 

القيايس، فإن FIBA تقدم أوعية ضغط تم إعدادها وتنظيفها خصيصاً للتطبيقات الفائقة النقاء 

)UHP(. نصّنع أوعية ضغط يالئم حجمها مواصفات العميل وذلك ليتوافق مع الحمولة الصافية 
ومتطلبات املساحة.

يقوم موظفو الهندسة والتعدين التابعون لنا بتصميم أوعية ضغط تخضع لكافة 

القوانني املعمول بها وتلبي التفاوتات الدقيقة كام تضمن تشغيل العمليات 

بطريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة.

ميكننا كتابة املواصفات من خالل وضع عالمات مزدوجة عند الطلب.

تعتمد حموالت أنابيب DOT UN وISO 11120 عىل قيود امللء املحددة يف الجداول 

املوجودة يف P200 من توصيات األمم املتحدة.

املزيد من معدالت الضغط أو األطوال أو درجات سمك الجدار متوفرة عند الطلب.

 أوعية ضغط غري ملحومة للتخزين الثابت للمواد 

والنقل املتعدد الوسائل
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3. صقل وتنظيف السطح الداخيل2. الفحص باملوجات فوق الصوتية1. فحص أنابيب الصلب الخام

6. املعالجة الحرارية5. الطرق أثناء الدوران باستخدام الحاسب اآليل4. القطع بواسطة املنشار

9. شق األنابيب باستخدام الحاسب اآليل8. االختبار غري اإلتاليف واالختبار امليكانييك7. نضوح السوائل

12. تنظيف ومعالجة السطح الداخيل11. تنظيف السطح الداخيل بالبخار10. االختبار الهيدروستاتييك

15. الطالء والتجهيز14. الوسم بختم اآللية13. تنظيف ومعالجة السطح الخارجي

FIBA عملية تصنيع أوعية الضغط لدى 

يتم فحص مخزون أنابيب الخام ووسمها بأرقام تتبع لتعقبها خالل عملية التصنيع.  .1

يتحقق الفحص باملوجات فوق الصوتية من أدىن سامكة  للجدار ويضمن سالمة املواد.   .2

وإذا لزم األمر، يزيل التجليخ الداخيل الشوائب ويقلل من وزن الكتلة الفارغة للمنتج    .3

النهايئ.  ميكن أيضاً استخدامه لتنعيم وتلميع السطح الداخيل.

يستخدم منشار رشيطي لقطع األنبوب وتحديد الطول املطلوب لألنبوب النهايئ.   .4

تقوم مطارق الدوران الحديثة لدى FIBA )لدينا اثنان( بإجراء عملية التسخني الحثي الدقيق    .5

لتشكيل نهايات األنابيب.

بعد مرحلة التشكيل، تتم معالجة األوعية حرارياً بفرن املعايرة الذي يدار بالحاسب اآليل    .6

لدينا.

يستكمل نضوح السوائل من األوعية عملية املعالجة الحرارية لتحقيق توحيد املنتجات    .7

والخصائص الفيزيائية املطلوبة لالمتثال التنظيمي.

تعمل اختبارات الصالبة وغريها من الفحوصات عىل تأكيد نتائج عمليات املعالجة الحرارية.   .8

بعد مرحلة املعالجة الحرارية، يتم تجهيز نهايات األوعية وتزويدها بأسالك ناظمة، أو نهايات    .9

عىل حسب طلب العميل من خالل مركز تصنيعي يدار بالحاسب اآليل.

يعمل االختبار الهيدروستاتييك عىل تحديد ضغط األوعية والتحقق من املعالجة الحرارية   .10

املناسبة وقياس املرونة والتأكد من عدم وجود ترسبات. كام يتم قياس وزن األوعية وحجم 

املياه.

تساعد عمليتا تنظيف وتجفيف السطح الداخيل بالبخار -مع استخدام عاكس- عىل طرد   .11

رواسب التصنيع وإزالة الرطوبة.

تتم معالجة السطح الداخيل إلزالة القشور الحديدية وتنظيف السطح الداخيل أيضاً.   .12

كام نوفر أيضاً عمليات التنظيف املتطورة و الصقل التقليبي.

تعمل املعالجة الخارجية عىل إزالة القشور الناتجة عن املعالجة الحرارية واألكسدة.  .13

يتم وسم أوعية الضغط آلياً لتحديد هويتها بشكل فريد والتحقق من امتثالها   .14

للمواصفات التنظيمية.

تختتم عملية الطالء الخارجي عىل حسب طلب العميل مراحل تصنيع أوعية الضغط   .15

التي تُشَحن بعد ذلك أو تَُعبَّأ.

•��االمتثال للقوانني

•��الحموالت الصافية القصوى

•��التجهيز اإللكرتوين

•��أسعار ال تقاوم

•��التعاون التقني

•��DNV )ديت نورسيك فرييتاس(

•��BIE )مهندسو التفتيش الربيطانيون(

•��BV )بريو فرييتاس(

•��PED )توجيه معدات الضغط(

•��TPED )توجيه معدات الضغط القابلة للنقل(

تقدم رشكة FIBA للتقنيات مجموعة متكاملة من أوعية الضغط غري امللحومة لتخزين ونقل الغازات الصناعية واملتخصصة واملواد  

 الكيميائية.

باعتبارنا رشكة مصّنعة ملقطورات أنابيب الغاز املضغوطة وحاويات ISO ذات املزالج ومستقبالت  

 ASME منذ عام 1958، فإننا ندرك بأن مشرتي أوعية الضغط بحاجة إىل اآليت:

•��الجودة الفائقة

•��الوزن الخفيف

•��الضغط العايل

•��التسليم يف املوعد املحدد

 تقع منشأتنا اإلنتاجية لتصنيع أوعية الضغط عىل مسافة ياردات قليلة من البوابة )I-90( يف 

ميلربي بوالية ماساتشوستس. تم تجهيز املنشأة بأحدث األدوات واملعدات التي يديرها املوظفون 

املهرة واملدربون. سيوفر مصنعنا ملستخدمي أوعية الضغط يف مختلف أنحاء العامل مبجموعة 

واسعة من املواصفات اإلنتاجية وشهادات االعتامد شاملة:

)UN3 وT، 3AAX، 3AA( DOT��•

)RPو U، U3( ASME��•

NB��•�

ISO 11120��•�

SELO��•�

KGSC��•�

أوعية الضغط غري امللحومة للتخزين الثابت

تم تصنيع أوعية الضغط الثابت من FIBA واعتامدها للتخزين اآلمن للغازات العالية الضغط يف 

املصانع الدامئة وفقاً للقانونني 1 و3 من الئحة الجمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني.

يّد الوسائط حاويات الغاز غري امللحومة للنقل املتعد

تقوم FIBA بتصميم حاويات الغاز غري امللحومة لديها وتصنيعها واختبارها وإعدادها ألغراض 

النقل وفقاً لرشوط الواليات املتحدة. وزارة النقل )DOT( اللوائح الفيدرالية للمواد الخطرة، الباب 

49 من قانون اللوائح الفيدرالية ورشوط املنظمة الدولية للتوحيد القيايس)ISO11120(. من 

املمكن إضافة املزيد من العالمات الدولية وفقاً لطلب العميل.

تقوم برصد عمليات املراقبة الصارمة للجودة إما وكالة تفتيش مستقلة )IIA( لإلنتاج املحيل 

معرتف بها من قبل وزارة النقل أو إحدى الهيئات املفوضة ألوعية ضغط املنظمة الدولية للتوحيد 

القيايس واألمم املتحدة. يقوم املفتشون املفّوضون مبراجعة تصميامت ومواد ASME الخاصة بنا 

واإلرشاف عىل مختلف عمليات التصنيع. 

 .FIBA Technologies, Inc )رشكة FIBA للتقنيات( 1535 طريق جرافتون، 

ص. ب. صندوق 360، ميلربي، ماساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية 01527

هاتف: 7100-887-508  |  فاكس: 508-754-2254  

info@fibatech.com   www.fibatech.com :الربيد اإللكرتوين

QUALITY PRODUCTS-SERVICE

�•�االمتثال للقوانني  

�•�الحموالت القصوى  

•�التجهيز اإللكرتوين  

•�أسعار ال تقاوم 

�•�التعاون التقني  

�•�DNV )ديت نورسيك فرييتاس(  

�•�BIE )مهندسو التفتيش الربيطانيون(  

�•�BV )بريو فرييتاس(  

�•�PED )توجيه معدات الضغط(  

�•�TPED )توجيه معدات الضغط القابلة للنقل(  

QUALITY PRODUCTS-SERVICE

أوعية ضغط غري ملحومة 

الخربة   التخصص   االمتياز



1. فحص أنابيب الصلب الخام 2. الفحص باملوجات فوق الصوتية 3. صقل وتنظيف السطح الداخيل

4. القطع بواسطة املنشار 5. الطرق أثناء الدوران باستخدام الحاسب اآليل 6. املعالجة الحرارية

7. نضوح السوائل 8. االختبار غري اإلتاليف واالختبار امليكانييك 9. شق األنابيب باستخدام الحاسب اآليل

10. االختبار الهيدروستاتييك 11. تنظيف السطح الداخيل بالبخار 12. تنظيف ومعالجة السطح الداخيل

13. تنظيف ومعالجة السطح الخارجي 14. الوسم بختم اآللية 15. الطالء والتجهيز

FIBA عملية تصنيع أوعية الضغط لدى 

1. يتم فحص مخزون أنابيب الخام ووسمها بأرقام تتبع لتعقبها خالل عملية التصنيع.

2.  يتحقق الفحص باملوجات فوق الصوتية من أدىن سامكة  للجدار ويضمن سالمة املواد.

3.  وإذا لزم األمر، يزيل التجليخ الداخيل الشوائب ويقلل من وزن الكتلة الفارغة للمنتج 

النهايئ.  ميكن أيضاً استخدامه لتنعيم وتلميع السطح الداخيل.

4.  يستخدم منشار رشيطي لقطع األنبوب وتحديد الطول املطلوب لألنبوب النهايئ.

5.  تقوم مطارق الدوران الحديثة لدى FIBA )لدينا اثنان( بإجراء عملية التسخني الحثي الدقيق 

لتشكيل نهايات األنابيب.

6.  بعد مرحلة التشكيل، تتم معالجة األوعية حرارياً بفرن املعايرة الذي يدار بالحاسب اآليل 

لدينا.

7.  يستكمل نضوح السوائل من األوعية عملية املعالجة الحرارية لتحقيق توحيد املنتجات 

والخصائص الفيزيائية املطلوبة لالمتثال التنظيمي.

8.  تعمل اختبارات الصالبة وغريها من الفحوصات عىل تأكيد نتائج عمليات املعالجة الحرارية.

9.  بعد مرحلة املعالجة الحرارية، يتم تجهيز نهايات األوعية وتزويدها بأسالك ناظمة، أو نهايات 

عىل حسب طلب العميل من خالل مركز تصنيعي يدار بالحاسب اآليل.

10. يعمل االختبار الهيدروستاتييك عىل تحديد ضغط األوعية والتحقق من املعالجة الحرارية 

املناسبة وقياس املرونة والتأكد من عدم وجود ترسبات. كام يتم قياس وزن األوعية وحجم 

املياه.

11. تساعد عمليتا تنظيف وتجفيف السطح الداخيل بالبخار -مع استخدام عاكس- عىل طرد 

رواسب التصنيع وإزالة الرطوبة.

12. تتم معالجة السطح الداخيل إلزالة القشور الحديدية وتنظيف السطح الداخيل أيضاً. 

كام نوفر أيضاً عمليات التنظيف املتطورة و الصقل التقليبي.

13. تعمل املعالجة الخارجية عىل إزالة القشور الناتجة عن املعالجة الحرارية واألكسدة.

14. يتم وسم أوعية الضغط آلياً لتحديد هويتها بشكل فريد والتحقق من امتثالها 

للمواصفات التنظيمية.

15. تختتم عملية الطالء الخارجي عىل حسب طلب العميل مراحل تصنيع أوعية الضغط 

التي تُشَحن بعد ذلك أو تَُعبَّأ.

•��االمتثال للقوانني

•��الحموالت الصافية القصوى

•��التجهيز اإللكرتوين

•��أسعار ال تقاوم

•��التعاون التقني

•��DNV )ديت نورسيك فرييتاس(

•��BIE )مهندسو التفتيش الربيطانيون(

•��BV )بريو فرييتاس(

•��PED )توجيه معدات الضغط(

•��TPED )توجيه معدات الضغط القابلة للنقل(

 تقدم رشكة FIBA للتقنيات مجموعة متكاملة من أوعية الضغط غري امللحومة لتخزين ونقل الغازات الصناعية واملتخصصة واملواد

 الكيميائية.

 باعتبارنا رشكة مصّنعة ملقطورات أنابيب الغاز املضغوطة وحاويات ISO ذات املزالج ومستقبالت

 ASME منذ عام 1958، فإننا ندرك بأن مشرتي أوعية الضغط بحاجة إىل اآليت:

•��الجودة الفائقة

•��الوزن الخفيف

•��الضغط العايل

•��التسليم يف املوعد املحدد

 تقع منشأتنا اإلنتاجية لتصنيع أوعية الضغط عىل مسافة ياردات قليلة من البوابة )I-90( يف 

ميلربي بوالية ماساتشوستس. تم تجهيز املنشأة بأحدث األدوات واملعدات التي يديرها املوظفون 

املهرة واملدربون. سيوفر مصنعنا ملستخدمي أوعية الضغط يف مختلف أنحاء العامل مبجموعة 

واسعة من املواصفات اإلنتاجية وشهادات االعتامد شاملة:

)UN3 وT، 3AAX، 3AA( DOT��•

)RPو U، U3( ASME��•

NB��•�

ISO 11120��•�

SELO��•�

KGSC��•�

أوعية الضغط غري امللحومة للتخزين الثابت

تم تصنيع أوعية الضغط الثابت من FIBA واعتامدها للتخزين اآلمن للغازات العالية الضغط يف 

املصانع الدامئة وفقاً للقانونني 1 و3 من الئحة الجمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني.

د الوسائط حاويات الغاز غري امللحومة للنقل املتعديّ

تقوم FIBA بتصميم حاويات الغاز غري امللحومة لديها وتصنيعها واختبارها وإعدادها ألغراض 

النقل وفقاً لرشوط الواليات املتحدة. وزارة النقل )DOT( اللوائح الفيدرالية للمواد الخطرة، الباب 

49 من قانون اللوائح الفيدرالية ورشوط املنظمة الدولية للتوحيد القيايس)ISO11120(. من 

املمكن إضافة املزيد من العالمات الدولية وفقاً لطلب العميل.

تقوم برصد عمليات املراقبة الصارمة للجودة إما وكالة تفتيش مستقلة )IIA( لإلنتاج املحيل 

معرتف بها من قبل وزارة النقل أو إحدى الهيئات املفوضة ألوعية ضغط املنظمة الدولية للتوحيد 

القيايس واألمم املتحدة. يقوم املفتشون املفّوضون مبراجعة تصميامت ومواد ASME الخاصة بنا 

واإلرشاف عىل مختلف عمليات التصنيع. 

 .FIBA Technologies, Inc )رشكة FIBA للتقنيات( 1535 طريق جرافتون، 

ص. ب. صندوق 360، ميلربي، ماساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية 01527

هاتف: 7100-887-508  |  فاكس: 508-754-2254  

info@fibatech.com   www.fibatech.com :الربيد اإللكرتوين

QUALITY PRODUCTS-SERVICE

�•�االمتثال للقوانني  

�•�الحموالت القصوى  

•�التجهيز اإللكرتوين  

•�أسعار ال تقاوم 

�•�التعاون التقني  

�•�DNV )ديت نورسيك فرييتاس(  

�•�BIE )مهندسو التفتيش الربيطانيون(  

�•�BV )بريو فرييتاس(  

�•�PED )توجيه معدات الضغط(  

�•�TPED )توجيه معدات الضغط القابلة للنقل(  

QUALITY PRODUCTS-SERVICE

أوعية ضغط غري ملحومة 

الخربة   التخصص   االمتياز




