ترسانة بورتوفيق
ترسانة بورتوفيق البحرية إحدى ترسانات هيئـة قناة السويس وتقع بمدينة السويس -منطقة
حوض الدرس ببورتوفيـق بالمدخل الجنوبى لقناة السويس .
الخدمـــــات - :
بناء وصيانة الوحدات البحرية حتى حمولة  2000طن .
تاريخ االنشاء:
• سبق انشاء ورش الترسانة مع بدء افتتاح قناة السويس وكانت تشغل حيز صغير
فى حدود عشرة آالف متر مربع داخل حوض قسم التحركات ببورتوفيق وكانت
الترسانة مخصصة إلنشاء وصيانـة اللنشات الخشبية واللنشات الحديدية الصغيرة .
• وبعد إعادة افتتاح القناة بعد انتصار أكتوبر  1973بدأ التفكير جديا ً فى تطوير
ترسانة بورتوفيق لتتمكن من صيانة وبناء الوحدات البحرية الكبيرة لذا تم اختيار
موقع حوض الدرس ليكون نـواة لترسانة بحرية قادرة على رفع وإصالح وبناء
الوحدات البحرية الكبيرة .
• فتم حفر وإنشاء حوض الترسانة الحالى منذ بدايات عام  1980باستخدام كراكات
الهيئة وإنشاء القزق الميكانيكى (السنكرولفت بحمولة  2000طن وبطول  70متر
وعرض  20متر) .
• وفى نفس الوقت بدأ العمل فى إنشاء مصنع لنشـات الفيبرجالس .
• بدأ العمل فى إنشاء باقى ورش ترسانة بورتوفيق البحرية الجديدة منذ عام .1982
• وقد تم افتتاح الموقع الجديد للترسانة بحوض الدرس عـام  1989بمساحة كلية
حوالى  500ألف متر مربع .
 وتبلغ مساحة الورش الكلية داخل الترسانة  18350متر مربع. ويبلغ أطوال األرصفة البحرية لحوض الترسانة  1250متر بعمق حوالي  5متر -تبلغ ساحة االصالح 19000متر مربع.
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امكانيات ورش ترسانة بورتوفيق البحرية
-1ورشة بناء السفن (توضيب ولحام) (: )7 ، 6
• المساحـــــة 1600 :م(2عنبر القطع و التشكيل) 1600 +م(2عنبر التجميع)
• طبيعة العمل  :أعمال الحديد الخاصة بالوحدات البحرية صيانة و بناء جديد
وأي أعمال حديدية أخرى تسند للترسانة.
• معدات ورشة بناء السفن -:

 -1عدد 3/مقص هيدروليكى لقطع االلواح حتى تخانة  25مم 0
 -2عدد 1/تناية حتى تخانة  10مم 0
 -3عدد 2/درفيل لتشكيل االلواح الحديدية حتى تخانة  20مم 0
 -4عدد 1/مكبس هيدروليكى  300طن 0
 -5عدد 1/لمبة قطعية  CNCمتنقلة 0

 -2قسم الجودة :
• طبيعة العمل  :متابعة اعمال البناء الجديد و الصيانة و الكشف على اللحامات و
تسليم هيئات االشراف.
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 -3ورش اآلالت (: )9
• المساحـــــة 3200 :م2
• طبيعة العمل  :خراطة – تفريز –برادة – تجميع –-صيانة االت الترسانة
• المعدات -:
 -1عدد/واحد مخرطة كازنيف المسافة بين الزمبتين  3000مم 0
 -2عدد /واحد حجر جلخ 0
 -3مخرطة مقاس المسافة بين الزمبتين  2500مم 0
 -4مخرطة رأسية اكبر قطر  1000مم 0
 -5مخرطة زومبا المسافة بين الزمبتين  1500مم 0
 -6عدد 2/مخرطة زومبا المسافة بين الزمبتين  500مم 0
 -7مخرطة المسافة بين الزمبتين  2500مم 0
 -8مخرطة المسافة بين الزمبتين  7000مم.
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 -4ورشـــة كهــــــــرباء(: )3
• المساحـــــة 800 :م2
• طبيعة العمل :
 -1الصيانات الالزمة لوحدات الهيئة 0
 -2لف للمحركات الكهربائية حتى قدرة  200ك.و
 -3الصيانة االزمة لدوائر التيار المستمر 0
 -4الصيانات االزمة لالالت والمعدات بالترسانة واالوناش 0
 -5الصيانات االزمة للشبكة الداخلية بالترسانة 0

 -5ورشـة المحركات (:)3
• المساحة 800 :م2
• طبيعة العمل:
 .1الصيانات والعمرات الديزل حتى قدرة . 650HP
 .2الصيانات الالزمة لضواغط الهواء .
 .3الصيانات الالزمة لصناديق التروس الخاصة بمحركات الديزل .
 -6ورشـة البــوية –-االعمال البحرية  -الحدادة(:)5
2000 :م.2
• المساحة
• طبيعة العمل  :االشراف على الدهانات و أعمال الحدادة.
 -7ورشة البحرية و األوناش األرضية (:)3
• المساحة  550 :م .2
• طبيعة العمل  :العمل مع االوناش االرشية و اوناش الساحات.
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 -8ورشة التركيبات الميكانيكية(: )9
 800 :م2
• المساحـة
• طبيعة العمل :
االعمال الميكانيكية على الوحدات البحرية (فك و تركيب و صيانة).
 –9ورشـة المـواسيــــــر(: )5
 1000 :م2
• المساحـة
• طبيعة العمل :
تشكيل وتصنيع المواسير الالزمة للصيانات والبناء الجديد للوحدات 0
عمل خطوط الحريق والهواء ومحطة الهواء المضغوط والصيانات 0
تنفيذ تركيب انظمة الـ  CO2بالوحدات 0
• المعدات -:
 -1ماكينة تكويع مواسير حتى قطر  2بوصة 0
 -2حجر صاروخ حتى  9بوصة 0
 -3ماكينة قالووظ من  0.5الى  4بوصة 0
 -4منشار ترددى  6بوصة 0
 – 10ورش النجــــــــــــارة(: )22 ، 21
 1500 :م.2
• المساحـة
• طبيعة العمل :
 .1عمل الصيانات الالزمة لنجارة وحدات الهيئة من حيث ( اإلعاشة –
الكابينـة – الكراسى – األرضيات ) .
 .2عمل اآلثاثات الالزمة لهيئة قناة السويس فى جميع األقسام من حيث
( المكاتب – الكراسى – الدواليب – األنتريهات  ..إلخ ) .
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 -11القزق الميكانيكى  2000طن(:)10
• المساحـة  4000 :م2
• يعتبر هذا النظام من أحدث األنظمة المستخدمة لرفع و إنزال الوحدات البحرية
بنى القـزق تحت إشراف شركة  Syncroliftاألمريكية .
• جميع الرسومات والتصميم معتمدة من هيئة اإلشراف البريطانية .
• الحمولة الكلية لطبلية القزق  2000طن .
• يبلغ طول الطبلية  70متر وعرض  20متر وعمق النزول حتى  12متر.
• يوجد ونش عربة التوزيع لنقل الوحدات البحرية من على القزق وإلى سكك
اإلصالح .
• باإلضافة إلى خمسة سكك إصالح طول كل واحـــدة  110متر تستوعب 5
وحدات بحرية كبيرة فى وقت واحد .
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 -12مصنع الفيبر جالس(:)19، 18
• المساحـة  4600 :م2
• مكون من :
أ-قسـم التشـكيل
• هذا القسم مكيف الهواء للتحكم فى درجة الحرارة والرطوبة بداخله وساحات
التشكيل تسمح ببناء لنشات حتى طول  35متر ومزودة بونشين للرفع قدرة كل
منهما  10طن حتى يمكن إخراج اللنش من القالب بعد عملية التشكيل .
• تم بناء القسم طبقا ً إلشتراطات هيئة التفتيش والتصنيف البحرية العالمية GL
وهيئات السالمة والجودة العالمية .
• ويحتوى القسم على ماكينات خلط الراتنجات والموازين والروالت المشبعة
وكذا ماكينات (. )Vacuum Pump
• القسم مزود بوسائل إطفاء آلية ( . )Sprinkler
• مزود بمعمل لعمل إختبارات لمنتج الفيبرجالس لضبط الجودة وتحقيق أفضل
منتج ممكن مثل (قياس صالبة المنتج -قياس زمن الشك -بعض اإلختبارات
الميكانيكية) .
• مخزن المواد الكيماوية المكيفة ويتم التحكم فى درجة الحرارة داخل المخزن
على مدار  24ساعة ،للحفاظ على المواد الكيماوية التى تدخل فى صناعة
الفيبرجالس كما توجد مخازن للصوف الزجاجى والفوم الصلب ومخازن للعدة
الصغيرة .
ب-قســم الرتكيبــات
• يحتوى على العديد من الورش الميكانيكية بها اإلمكانيات الالزمة (ورشة
نجارة -ورشة كهرباء -ورشة مواسير  )..لتنفيذ جميع أعمال التركيبات
المطلوبة للنشات وتصنيع بعض األجزاء (تنكات -هوايات -شاسيهات
الماكينات) .
• كما يشمل على مخازن لتخزين المهمات الميكانيكية والكهربائية والبحرية .
• القسم مزود بونش علوى  5طن للمساعدة فى أعمال التركيبات .
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• يوجد بمصنع الفيبرجالس عدد  2قالب لبناء لنشات اإلرشاد والخدمة كالتالي :
القالب األول  :لتصنيع اللنشات من طراز  Watercraftوقد تم تصنيعه عام 1983
 ،وقد تم استخدامه في تصنيع  50لنش.
القالب الثاني  :لتصنيع اللنشات من طراز  Flying Pilotوقد تم تصنيعه عام  ،1993وقد
تم استخدامه في تصنيع ما يزيد عن  79لنش.

 -13األوناش التابعة لترسانة
• أونـــــــــــــــاش الساحــــــــــــــــــــــة :
 .1عدد 2/ونش ساحة  10طن 30 /متر (.)15 ، 16
 .2عدد 1/ونش حمولة  30طن 35 /متر (.)14
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 -عربة جر الوحدات التى تم رفعها على القزق  2000طن ( تراكتور ) .

 اوناش الشوكه : -1شوكة  5طن .
 -2شوكة  3,5طن.
 -3شوكة  11طن .

 األوناش االرضية : .1عدد /واحد ونش متحرك حمولة  45طن
 .2عدد /واحد ونش متحرك حمولة  35طن
 .3عدد /واحد ونش متحرك حمولة  12طن
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 االوناش العائمة : -الرافعة انقاذ 1/حمولة  500طن  (500طن  15 /م  120 ,طن  40/م )

 -الرافعة زكى يونس حمولة  100طن ( 100طن  10/م  25 ,طن  40/م )
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 -14السالمه و الصحه المهنية:
 -15االنقاذ البحري(:)17
 2800 :م2
• المساحـة
• طبيعة العمل :
 .1المشاركه في عمليات االنقاذ و االنتشال و المعاينات و االشراف و
القطع و اللحام وازاله الحشف و غيرها من االعمال تحت خط الماء .
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