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 شرکت مهندسی سامان آريا 

 

 فيلتراسيون مخازن تحت فشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاز یا مایع شونده نوع سيال نگهداری

، A516 Gr.60فوالد کربن استيل  متریال

A283Gr.C-St37ا A516 Gr.70- ،

   304L-316-316L-304ستنلس استيل ا

  180bar بيشينه فشار قابل تحمل

حداکثر تا  ،جداره نازک یا جداره ضخيم ضخامت جداره

60 mm 

،  API 650و  ASME API 620 تست ها و استانداردها
ASTM ،BS  

 

 روش سفارش دهی   :

پارامترهاي مختلف فني از قبيل فشار عملياتي، درجه حرارت عملياتي،  

ارسال یا نسبت  را به این شرکت  اندازه، ، اثرات محيطي و عوامل جوي

 به تکميل فرم اطالعات مکانيکال مخازن تحت فشار اقدام فرمایيد .

 

این مخازن در صنعت به عنوان نگه دارنده هواي فشرده، منبع ذخيره  

 تقطير، هاي برج ، اتاقک تحت فشار، آب، بویلر ها، ذخيره انواع گاز ها

هواي  مخازن ، فضاپيما ها هواي مخازن ، سته ايه راکتور مخازن

  مخازن،فشار تحت هيدروليک مخزن  ،مخزن  پنوماتيک   زیردریایي

،   ، پروپان ، کلرآمونياک  مانند مایع گازهاي براي سازي ذخيره

 و... مورد استفاده قرار مي گيرند. LPG .و بوتان

هاي ها، مبدلهاي کروي، راکتورهاي فرآیندي، مخازن، محفظهبرج

 باشند.تحت فشار ميحرارتي و... از انواع مخازن 

مخازن ساخته شده توسط این شرکت از لحاظ ظاهري به اشکال  

-اي با عدسيشوند. بطور مثال ممکن است استوانهمختلف طراحي مي

،  Hemispherical ،Ellipsoidalهاي مختلف از قبيل )

Torispherical  وFlat شوند.( و یا کروي ساخته 

( Saddleمخازن از لحاظ موقعيت نصب به دو نوع افقي)با استفاده از 

 .شوندبندي مي( دستهLug ،Leg ،Skirtو عمودي )با استفاده از 

کليه محصوالت توليدي این شرکت با رعایت اصول صحيح مهندسي با  

و   B.S 2790بهره گيري از استانداردهاي بين المللي به شماره 

EN12953  وASME Sec l~Vlll   توسط مهندسان مجرب و به

مرجع  و با وسيله نقشه هاي تایيد شده طراحي و ساخت مي گردند 

 هابراي بازرسي کاال و پروژه (IEI)مهندسي و صنعتي ایران  بازرسي

 .داراي قرارداد ميباشد خود 

 نيروگاهي و گاز و نفت صنایع در استفاده مورد عموما که شودمي 

 باشندمي

مختلف ساخت اعم از انتخاب مواد، رنگ زدایي، برشکاري، کليه مراحل 

تستهاي مکانيکي، نورد، جوشکاري و نيز ساخت و مونتاژ قطعات تحت  

نظارت دقيق مسئولين کنترل کيفي و همين طور بازرسان کارفرما 

 پذیرد.انجام مي

 

 

 

 

 

 


