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  مقدمه كلي
مورد استفاده در صنعت با توجه به لـزوم اسـتفاده از آنهـا كـه امـري            مخازن  مبحث طراحي   

ناپذير بوده و بداليل مختلف منجمله كمبود فضاي موجود در كارخانجات و صنايع جهـت                 اجتناب
 ايمني، مسائل اقتصادي     يرة مواد اوليه، مواد واسط و يا محصوالت، همچنين مباحث انبارداري،          ذخ

در خصوص خريد يكجاي مواد اوليه و يا محدوديتهاي ارائه محصول به بـازار مصـرف و مسـائل                   
لذا در تهيه اين جزوه سعي بر آن شده اسـت كـه             . عديدة ديگر از اهميت خاص برخوردار است      

تر مربوط بـه مخـازن و    ل موارد عمومي و در مقاطع بعدي جزوه اطالعات تخصصي    در درجة او  
  .طراحي آنها را ارائه نمائيم

نياز مبحث ساخت مخازن، ابتدا مقولة طراحي مخـازن و در             طبيعتاً در ابتداي بحث و در پيش      
ح طـر ... كنار آن عوامل موثر در طراحي ظروف از جمله فشار سيال درون آن، حجـم مخـزن و      

گرديده است كه در كنار فاكتورهاي غيرمستقيم موثر منجمله شرايط محيطي و مباحث ايمنـي               
گيرنـد    در عين حال انواع عمدة مخازن كه مورد اسـتفاده قـرار مـي             . به آن پرداخته شده است    

اي و نيز مخازن مخروطي و مسائل طراحـي كـف و              اف و استوانه  صداراي كف   مخازني كه   مانند  
  .خازن تا حد قابل قبول جهت اين مقوله ارائه شده استم سقف و بدنة 

تر منجمله انتخاب مصالح مورد اسـتفاده در سـاخت بدنـة اصـلي مخـازن و                   اما مسائل جزئي  
گاهها انـواع كلـي مـورد اسـتفاده        اي الزم در ساخت آن و با توجه به اهميت مقوله تكيه           ه  هاگ  تكيه

گاههاي    به اينكه در مفهوم كلي گاهي اوقات تكيه        آن از اهميت خاصي برخوردار هستند و با توجه        
 در مخازن مورد برداشت نادرست اسـتفاده كننـدگان واقـع         بكار رفته گيري  رمورد استفاده با با   

بطور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است و از ديد ديگـران عـاملي           شود اين دو موضوع       مي
هـاي وارده بـه       نمايـد آسـيب     را ايجـاب مـي    گاههاي مخـازن      كه اهميت توجه به بادگيرها و تكيه      

باشد كه براي درك بهتر مفهوم اين آسيبها بايستي           مخازن در مراحل مختلف استفاده از آنها مي       
با انواع تنشها، آناليز آنها و تأثيرات تنشها به مخازن آشنا شد كه در ايـن ارتبـاط تئوريهـاي مهـم                      

  .مورد استفاده در اين خصوص ارائه شده است



ث 

س از آشنائي كلي با مفاهيم اصلي در مقولة مخازن روشهاي سـاخت و نصـب آنهـا داراي                   و پ 
باشند كه در اين جزوه پيش از مباحـث مـوارد ايمنـي مـرتبط بـا مخـازن، روشـهاي                       اهميت مي 

  .گوناگون ساخت، نصب و حمل مخازن به بحث گذارده شده است
سـوزي،   ايمني مخازن از قبيل آتـش و نهايتاً در قسمت ايمني مخازن عوامل مخرب و كاهندة   

فشار سيال، خوردگي، سرريز شدن، بارندگي و نشست و كمـانش و كـج شـدن و انحـراف آنهـا                     
  .مورد مطالعه قرار گرفته است

ــه جــداول، نمودارهــا و شــكل   ــوان   در بخــش ضــمائم نيــز ارائ ــه عن ــه شــده ب هــاي پذيرفت
ان و مصرف كنندگان مخازن در دنيـا        المللي كه مورد استفادة تمامي سازندگ       استانداردهاي بين 

  .گيرد آورده شده است قرار مي
نمايـد كـه اسـتفاده از ضـمائم انتهـاي جـزوه در مطالعـه و                   در پايان اين مقدمه يادآوري مي     

  .باشد بكارگيري تمام قسمتهاي اين جزوه ضروري مي
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  اهداف آموزشي
ت مطلق مبحث طراحي مخازن در اين فصل عالوه بر ذكر داليل ايـن مسـئله         با توجه به اهمي   

  .باشند وار به قرار زير مي شود كه فهرست به فاكتورهاي مهم در اين طراحيها پرداخته مي
   طول عمر و تحمل بارگذاريهاي روي مخزن-
  برداري مخازن اندازي و بهره  تسهيالت الزم براي راه-
  ض قطعات قابليت تعمير و تعوي-

تـرين    گـردد مهـم     كه در خصوص طول عمر و بارگذاريهاي مخزن همانطور كه استنباط مـي            
برداري از مخـازن و قابليـت تعميـر و تعـويض قطعـات                اندازي و بهره    فاكتور بوده و شرايط راه    

هاي  باشند اما بطور كلي عوامل ثانويه تأثيرگذار در طراحي          فاكتورهاي با درجة اهميت كمتر مي     
ن كه بطور مستقيم روي عوامل سه گانة باال و به طور غيرمسـتقيم روي طراحـي مخـازن                   مخاز

  :گيرند باشند به قرار زير در اين مبحث مورد بررسي قرار مي موثر مي

  مخزن فشار سيال درون -1
   حجم مخزن-2
   جنس جدارة مخزن-3
   جنس سيال درون مخزن-4
   شرايط محلي -5
  مكاني محدوديتهاي -6
  ي و كنترل ايمن-7
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قبل از طراحي هر قطعه يا ماشيني بايد پارامترهاي مهمي كه در طول عمر و كارايي درسـت                  
به طور كلي در طراحي يك مخزن از سه ديدگاه متفاوت بـه             . قطعه دخيل هستند شناسايي كرد    

  :اين پارامترها نگاه مي كنند
   طول عمر و تحمل بارگذاريهاي روي مخزن-
   راه اندازي و بهره برداري از مخزن تسهيالت الزم براي-
   قابليت تعمير و تعويض قطعات-

  . ترتيب موارد ذكر شده بر حسب اولويت آنها مي باشد
اولين مورد فوق به طول عمر و توانايي جداره مخزن در تحمل نيروها و پديده هاي مخرب                 

ل مختلفـي در  عوامـ . ايجاد شده روي مخزن در طي مدت بهره برداري از آن مربوط مي شود     
  .اين مورد تأثير گذار هستند كه در ذيل به مهمترين آنها اشاره مي شود

  
  فشار سيال درون مخزن

به طور كلي مخازن را از نظر ارتباط آنها با محيط اتمسفر به دو دسته كلي مـي تـوان طبقـه                      
ند مخازن  دسته اول مخازن اتمسفريك هستند كه به فضاي اتمسفر ارتباط دارند، مان           : بندي كرد 

اين مخازن اصوالً به صورت استوانه اي بـا و          . ذخيره آب، سوخت و به طور كلي مايعات غير فرار         
در مواردي هم براي جلوگيري از تبخير مايع از سقفهاي شـناور            . يا بدون سقف ساخته مي شوند     
 بـا   دسته دوم مخازن تحت فشار مي باشند كه فشار درون آنهـا           . در اين مخازن بهره مي گيرند     

فشـار  . فشار اتمسفر تفاوت داشته و بنابراين نمي توانند ارتباط مستقيم با اتمسفر داشـته باشـند               
اين نوع مخازن ممكن است كمتر از فشار اتمسفر باشد كه در اينصورت از بيـرون تحـت فشـار                    
هستند، و يا ممكن است بيشتر از فشار اتمسـفر باشـد، كـه در اينصـورت از داخـل تحـت فشـار                        

البته فشارهاي هيدرواستاتيك ناشي از ارتفاع سـتون مـايع كـه بـه خصـوص در مخـازن                    .هستند
. ذخيره سازي مايعات اهميت دارد نيز در طراحي اين نـوع مخـازن در نظـر گرفتـه مـي شـود                     

فشارهاي ديگري هم در طراحي مخزن اهميت دارند كه از آن جمله مي تـوان بـه فشـار بخـار                     
امـا تمـام ايـن      . دن مخزن در حين راه انـدازي آن اشـاره كـرد           مايع درون مخزن، و فشار پركر     

موارد براي تجهيزات جنبي مخزن مانند پمپهاي تغذيه، شيرهاي كنترل و اطمينان و دريچه هـا و       
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 بـا در  ASMEاتصاالت آنها اهميت دارند و در طراحي خود مخزن بر اساس كدهاي اسـتاندارد   
  .در نظر گرفته مي شودخاصي اثرات اين فشارها نظر گرفته ضرايب 

  
  حجم مخزن

اصـوالً مخـازن در     . يكي ديگر از پارامترهاي مهم در طراحي يك مخزن حجم درون آن اسـت             
البتـه  . جايي از يك سيكل قرار مي گيرند كه انجام فرايند بايد با سرعت كم سـيال همـراه باشـد                   

اين بـراي پـايين     بنـابر . فراموش نشود كه در مخازن ذخيره سازي فرايندي صورت نمـي گيـرد            
عالوه بر اين معموالً سطوح مختلفـي       . آمدن سرعت سيال بايد مخزن داراي حجم مناسبي باشد        

در يك مخزن وجود دارند كه براي افزايش سطح تماس سيال به كار مي روند و از ايـن منظـر                     
ز لـذا يكـي ا    . نيز بايد مخزن فضاي الزم براي نصب آين تجهيزات و صفحات را هم داشته باشـد               

  .پارامترهاي مهم در طراحي مخزن حجم مورد نياز آن است
  

   جنس جداره مخزن
مسلم است كه مهمترين قسمت مخزن جداره آن است و اصوالً عمـر يـك مخـزن بـه عمـر                     

جداره يك مخزن مي تواند بسيار ساده و فقط از يك ماده تشكيل شـده               . جداره آن وابسته است   
مثًال يك مخزن ذخيره سـازي آب       .  مواد مختلف ساخته شود    باشد و يا بسيار پيچيده و از تركيب       

را از بتن مي توان ساخت، اما جداره مخزن نگهداري يك ماده فرار را كه تحت فشـار و در زيـر                      
بايـد از  )  شونده مي گويند دبه اين مخازن معموالً مخازن سر( دماي محيط بايد نگهداري شود    

. ايق بندي مورد استفاده قرار مي گيرد بهره گرفـت     چند جداره مختلف كه بخشي از آن براي ع        
ال بخش عمده جداره مخازن از جنس فوالد است كه براي دوام و عمر بيشـتر معمـوالً از                   با اينح 

امروزه استفاده از مواد پالستيكي هعم براي جداره مخازن         . فوالدهاي ضد زنگ استفاده مي شود     
و به خصوص ارتفاع زياد استفاده از اين مـواد    مرسوم شده است اما باري مخازن بزرگ با حجم          

به خصوص در مخازن اسـتوانه اي عمـودي كـه بـه علـت وزن آنهـا احتمـال                    . مناسب نمي باشد  
  .پيدايش پديده كمانش وجود دارد
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  جنس سيال درون مخزن
طراحي و انتخاب جنس جداره و تجهيزات مخزن بدون در نظر گرفتن نوع سـيالي كـه قـرار                   

همانطور كه گفته شد جنس اغلـب مخـازن از فـوالد و             . باشد امكان پذير نيست   است در مخزن    
از آنجا كه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بسياري از سياالت خاصيت خورنـدگي و                . فلزات است 

يا تركيب شدن با فلزات را دارند، استفاده كردن از هر نوع فلـزي بـراي سـاخت مخـزن مجـاز            
ممكن است براي تحمل بارگذاريهاي ديناميك از يك فلز با ضـخامت            زيرا هر چند كه     . نمي باشد 

كافي استفاده شده باشد اما مكانيزم خوردگي مي تواند موجب از بين رفتن پوسته مخزن حتـي                 
توسـعه كـدهاي    به جرأت مي تـوان گفـت كـه بـا توجـه بـه                . در غياب بارگذاريهاي بزرگ شود    

ايـن مكـانيزم    شـود و      ش بارگـذاري مسـتهلك مـي      قطر مخازن به علت افزاي    استاندارد، امروزه   
لذا با توجه به نوع سـيال       .  تجهيزات صنعتي مي شود    از بين رفتن  خوردگي است كه اصوالً موجب      

و ميزان ميل تركيبي آن با فلزات مختلف اوالً بايد در انتخـاب نـوع فلـز دقـت الزم را در نظـر                        
خود آنها با سـيال ميـل تركيبـي نداشـته           داشت و ثانياً در صورت لزوم از پوششهاي مناسبي كه           

دسـتورالعملهاي الزم در ايـن رابطـه در اسـتانداردهاي           . باشند روي سـطح فلـز اسـتفاده كـرد         
ASMEآورده شده است .  

  
   شرايط محيطي

يكي ديگر از پارامترهاي مهم در طراحي يك مخزن بررسي شرايط محيطي است كـه مخـزن             
ندي نيستند و تنها از طريق بررسي آماري پارامترهـاي          اين شرايط فراي  . در آنجا نصب مي شود    

حداكثر و حداقل دماي محيط، رطوبت هوا در منطقـه،          . بل شناسايي هستند  اهواشناسي منطقه ق  
سرعت وزش باد، مشخصات مكانيكي خاك و زمين منطقه، مطالعات زمين شناسي، و آمار زمين               

ي مخزن مورد نظر بايـد در نظـر گرفتـه           لرزه ها از مهمترين پارامترهايي هستند كه در طراح        
ايجاد بارگذاريهايي افزون بر بارگذاري اسمي مخـزن مـي          بسياري از اين پارامترها باعث      . شوند
عالوه براين پارامترهاي محيطي مانند وزش باد به خصوص اگر بـا شـن و ماسـه همـراه               . شوند

البتـه  . خـزن شـود   باشد مي توانـد موجـب فرسـودگي، خسـتگي و خـوردگي جـداره بيرونـي م                 
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پارامترهاي مكانيكي زمين در زير سازي محل نصب مخزن اهميت دارند و به طور مسـتقيم در                 
  .طراحي خود مخزن دخالت نمي كنند

  
  محدوديتهاي مكاني

اين پارامتر به خصوص در كشور ما كه مجموعه هاي صنعتي در فضاي خارج از شهرها قـرار                  
با اينحال به طور اصولي بايد اين عامـل هـم در هنگـام              . از اهميت زيادي برخوردار نيست     دارند

امروزه در مجموعه هـايي كـه بـا محـدوديت فضـا روبـرو               . طراحي مخزن مد نظر قرار بگيرد     
مـثالً در   . هستند از اشكال هندسي خاصي كه فضاي كمتري اشغال مـي كننـد اسـتفاده مـي شـود                  

 با قاعـده چنـد ضـلعي اسـتفاده مـي            برخي از مجموعه هاي صنعتي خارجي از مخازن استوانه اي         
كنند كه اين كنجهاي شكسته امكان كنار هم گذاري چند مخزن و يا در كنج گذاشتن يـك مخـزن         

از طرف ديگر يك مخزن استوانه اي معمولي ممكن است به صـورت افقـي يـا                 . را فراهم مي كند   
احت عمودي نصب شود كه پر مسلم است در صورتي كه به صورت عمـودي نصـب شـود مسـ                   

  .كمتري را اشغال مي كند

  
  ايمني و كنترل

. را در اولويـت قـرار داد      با توجه به شعاري كه امروزه در تمام دنيا مرسوم است بايد ايمنـي               
امروزه براي دريافت گواهينامه هاي معتبر صنعتي بايد هر واحد صنعتي از يك حد حداقل ايمني                

ستند، به خصوص كه در اين مخازن مقدار قابل         مخازن نيز از اين امر مستثني ني      . برخوردار باشد 
از دو جنبه كلي مي توان خطر ناشـي از يـك            . توجهي مواد خطرناك مي تواند وجود داشته باشد       

يكي خطر انفجار مخـزن ناشـي از افـزايش فشـار آن، و ديگـري                . مخزن را مورد توجه قرار داد     
يت يـا احتـراق و آتـش سـوزي          خطر ناشي از نشت سيال درون مخزن كه توانايي ايجاد مسموم          

اگر جنبه اول قضيه امكان پذير باشـد طـراح بايـد بـا انتخـاب جـداره مناسـب و همچنـين                       . دارد
اگـر هـم جنبـه دوم قضـيه         . تجهيزات ايمني مناسب مانند شيرهاي اطمينان از آن جلوگيري كند         

ديگر و پرسـنل    ممكن باشد طراح با قرار دادن مخازن در مكاني مناسب كه به دور از تجهيزات                
هاي مناسب در زير مخازن امكـان زيـركش كـردن           راكمجموعه باشد و نيز در نظر گرفتن راه       
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نيـز بسـيار     ) DIKE( در اين راستا استفاده از ديواره هاي حائل         . مواد قابل اشتعال را فراهم كند     
نها وجـود   با تمام اين احوال بر روي تمام مخازني كه احتمال آتش سوزي در آ             . مفيد خواهد بود  

بـد نيسـت بدانيـد كـه در طرحهـاي جديـد             . دارد از تجهيزات اطفاي حريق اسـتفاده مـي شـود          
امروزي دي اكسيد كربن ناشي از احتراق كوره هـا و مشـعلهاي واحـدهاي صـنعتي توسـط يـك                     
سيستم جمع آوري و به صورت مايع فشرده در مخازني كه بـين مخـازن سـوخت قـرار دارنـد                     

  .نها استفاده كردآحريق بتوان به سرعت و با حجم زياد از  هنگام نگهداري مي شود تا در
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  خودآزمائي
  . دو مورد از عوامل تأثيرگذار بر روي طول عمر و توانايي جدارة مخازن را نام ببريد-1
تواند روي طراحي مخازن تأثير گذار باشد؟ به طـور مثـال               حجم مخزن در چه جهاتي مي      -2

  .شرح دهيد
وارد مطروحه در اين بخـش بـا اسـتناد بـه برداشـت شخصـي خـود عوامـل                     با توجه به م    -3

  .تأثيرگذار روي طراحي مخازن را از دو ديدگاه مختلف زير مرتب نمائيد
   از لحاظ ميزان تأثيرگذاري كمي-الف
   از لحاظ تأثيرگذاري كيفي-ب
  . استفادة آنها را ذكر نمائيدد چيست؟ موارDikeهاي حائل يا   ديواره-4
المللي كه در طراحي مخازن و تأثير جنس سيال درون            ترين استانداردهاي بين    ي از مهم   يك -5

  گيرد كدام است؟ مخازن مورد استفاده قرار مي
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  فصل دوم
  

  ره با كف صاف و استوانه اييطراحي مخازن ذخ
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  اهداف آموزشي
پرداختـه شـده و   اي  در اين مبحث به موارد مصرف و استفادة مخازن با كف صاف و اسـتوانه       

همچنين فشار تقريبي وارد به سطح مايعات موجود در آنهـا بصـورت كلـي مـورد بحـث قـرار                     
هاي قطر و ارتفاع اين مخازن و توجه به كاربرد و مايعـات               و نيز در خصوص نسبت    . گرفته است 

توانند عوامل تأثيرگـذار ديگـر باشـند مطـالبي ارائـه شـده اسـت                  مورد استفاده در آنها كه مي     
مچنين اينكه اين مخازن در چه شرايطي داراي پوشش و در چه شرايطي بدون پوشش طراحي                ه

  . شوند و ساخته مي
هاي ثابـت     و با توجه به مسئله باال انواع پوششهاي مورد استفاده مخازن كه از دو نوع پوشش               

د منـع  همچنين موار. اند  باشند و كاربرد هر كدام به بحث گذارده شده          هاي شناور مي    و پوشش 
  .شرايط ساخت هر كدام از مخازن با توجه به محل و مايع مورد ذخيره ارائه شده است

در پايان هم تا حدي تنشهاي اعمالي به سطوح مخازن و عوامل تأثيرگذار بـر روي تنشـها بـه                    
اي بـا سـقف شـناور بـه همـراه تمـام           بحث گذارده شده و در شكلي يك نمونه مخـزن اسـتوانه           

  .كنندگان ارائه شده است ر آن جهت آشنائي بيشتر استفادهكتورهاي موثر باف
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اين مخازن در اغلب موارد براي ذخيره سازي مايعات به كار مي روند و فشار وارد بر سطح                  
مخـازن ذخيـره سـازي آب، مـواد نفتـي ماننـد بنـزين،               . مايع آنها معموالً فشار اتمسفريك است     

اصوالً ايـن مخـازن داراي قطـر زيـاد و ارتفـاع             . ندگازوئيل، و قير مهمترين اين نوع مخازن هست       
بـه علـت   . كمي مي باشند، تا فشار هيدرواستاتيك ناشي از وزن ستون مايع در آنهـا زيـاد نشـود      

فشار هيدرواستاتيك زيادي كه در كف اين مخازن ايجاد مي شود، بيشترين تنشها هم معموالً در                
ارامترهاي مهم در طراحـي ايـن       پپس يكي از    . ين نقاط به جداره و اتصاالت مخزن وارد مي شود         

  .مخازن حداكثر ارتفاع ستون مايعي است كه بايد در آن نگهداري شود
مثالً اگر مخزن براي نگهداري آب      . اين مخازن مي توانند داراي سقف و يا بدون سقف باشند          

كـه محصـول     نيازي به سقف ندارد، اما مخزن نگهداري مواد نفتـي            تصفيه نشده به كار مي رود     
نهايي يك پااليشگاه محسوب مي شود، به سقف نيـاز دارد تـا از ريـزش بـاران و همچنـين ورود                      

سـقف  . گرد و غبار و هر ماده ديگري كه باعث ناخالص شدن محصول مي شود جلوگيري شـود        
  :اين مخازن ممكن است به دو صورت طراحي شود

   سقف ثابت-
   سقف شناور-

بت براي نگهداري مايعاتي به كار مي روند كه داراي فشـار بخـار              اي با سقف ثا    مخازن استوانه 
آب، . به عبارت ديگر دماي جوش اين مايعات معموالً بيشتر از دماي محيط اسـت             . زيادي نيستند 

اما اگر فشار بخار مايع ذخيره شونده زياد        . قير و مواد نفتي سنگين از جمله چنين موادي هستند         
، و در ضـمن احتمـال شـعله ور          )مايع كمتر از دماي محيط باشـد        به عبارتي دماي جوش     ( باشد  

شدن بخار مايع نيز زياد باشد، نمي توان از مخازن با سقف ثابت استفاده كرد، زيرا در حالتي كه                   
ميزان مايع درون مخزن كم باشد حجم بخار باالي مخزن زياد مي شود و اين امـر خطـر آتـش            

ين مشكل سقف مخزن را متحرك درسـت مـي كننـد تـا              براي رفع ا  . سوزي را افزايش مي دهد    
در اينصورت حجم بخار باالي مايع هميشه كم خواهـد          . سقف هميشه روي سطح مايع قرار بگيرد      

تحرك و جداره مخزن توجه داشت و به هنگام         مالبته بايد به آب بند كردن درز بين سقف          . بود
ـ   را با يك نوار الستيكي متخلخـل        سقف متحرك  معموالً دورتادور . طراحي آنرا در نظر گرفت     ا  ي

يوب الستيكي مي پوشانند و با تزريق يك مايع مناسب مانند گازوئيل بـه درون ايـن حلقـه كـار                     ت
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به صورت شماتيك نمـاي بـرش خـورده از           1شكل  . آب بندي سقف و جداره را انجام مي دهند        
آب ونه از حلقـه هـاي       دو نم در اين شكل    . يك مخزن ذخيره سازي استوانه اي را نشان مي دهد         

 در بعضي موارد ممكن اسـت از يـك سـقف ثابـت              .نشان داده شده است    سقف شناور نيز     بندي
  .روي سقف شناور نيز استفاده شود

 بيشترين تنش در پايين مخـزن و ناشـي از فشـار هيدرواسـتاتيك               در مخازن استوانه اي فوق    
  بطه زير بدست مي آيدتنش كششي در جداره استوانه اي از رالذا . مايع مي باشد

  
t

ghD
2

ρ
=σ  

به ترتيب ارتفـاع سـتون مـايع، ضـخامت جـداره مخـزن، و قطـر اسـتوانه                    h  ،t، Dكه در آن    
پس با در نظر گرفتن ضريب اطمينان مناسب كه در كدهاي استاندارد مشخص شده              . باشند مي

ات اوليه بايد بـه جـنس سـيال         در كنار اين محاسب   . اند، مي توان ضخامت مخزن را بدست آورد       
ذخيره شونده، نوع ورق مخزن، و پارامترهاي ديگر طراحي كه در ابتداي اين متن به آنها اشاره                 

همچنين چون در ساخت اين مخازن به مقدار زيـادي عمليـات جوشـكاري              . شد نيز توجه داشت   
ب، و سـاخت و     وجود دارد، استانداردهاي جوش نيز بايد در مراحل طراحي، تستهاي غيـر مخـر             

 يادآور مي شويم كه در هر نوع طراحي توجه به پارامترهاي مهم طراحي              .مونتاژ مراعات شوند  
كه در اولين بخش به آنها اشاره شد، بايد مد نظر قرار گيرد كه در بخشهاي آتي از ذكر مكـرر                     

  .آنها خودداري مي شود
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  شناورنماي شماتيك از يك مخزن استوانه اي با سقف  -1شكل 
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  خودآزمائي
  .اي را نام ببريد  عمده موارد كاربرد مخازن ذخيره با كف صاف و استوانه-1
و مخازن بدون سقف را با ذكر دليل براي هـر كـدام        مزايا و محاسن مخازن داراي سقف      -2

  .از موارد نام ببريد
امترهـاي  آيـد؟ پار    اي بدسـت مـي       در جدارة مخازن استوانه اي از چه رابطه        ي تنش كشش  -3

  .توضيح دهيدنام برده و متغير در رابطة مذكور را 
  پوشانند و چرا؟ اي مي  دورتادور سقف مخازن با سقف متحرك را با چه ماده-4
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  فصل سوم
  

  مخازن مخروطي
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  اهداف آموزشي
اين مبحث با توجه به اينكه اكثر مخازن اشكال مخروطي دارند به اهميـت ايـن موضـوع و                   در

شـوند كـه      داليل آن پرداخته شده است و اينكه چرا اين مخازن به اين صورت ساخته مـي               طبيعتاً  
  :توان در فاكتورهاي زير خالصه كرد داليل آن را مي

   تقويت مخزن و جلوگيري از كمانش آن در برابر نيروهاي خارجي وارد بر مخزن-
  گاهها  ايجاد سطح مناسب براي اتصال به تكيه-
  ب جهت تخليه كامل مخازن ايجاد شرايط مناس-

كه عالوه بر بحث روي موارد فوق در پايان اين جزوه جزئيات مربوط بـه طراحـي و انتخـاب        
هاي مختلف به بدنه اصلي به صورت         قسمت مخروطي و استانداردهاي الزم براي اتصال قسمت       

  .مرجع قابل استفاده ارائه شده است



  

 ره آوران فنون پتروشيمي شركت   17  ) طراحي، ساخت و نصب( مخازن ذخيره 

 

مخازن تحت فشار زياد هم كه براي نگهـداري         . اكثر مخازن به شكل استوانه ساخته مي شوند       
مخـازن  . گازهاي پر فشار به كار مي روند عموماً داراي شكل كـروي و يـا شـبه كـروي هسـتند                    

استوانه اي با دو انتهاي نيمكره يا شبه كره بـراي فشـارهاي متوسـط مـورد اسـتفاده قـرار مـي                       
نه اي نيـز در صـنعت مـورد         در اين ميان بسياري از مخـازن يـا برجهـاي عمـودي اسـتوا              . گيرند

به داليل زير در ايـن نـوع از مخـازن و اسـتوانه هـا انتهـاي زيـرين را بـه                       . استفاده زيادي دارند  
  :ي مي سازندطصورت مخرو

ايـن  . تقويت مخزن و جلوگيري از كمانش آن در مقابل نيروهاي خـارجي وارد بـر مخـزن                 -
ند توخالي عمل مي كنند و بنابراين مي        مخازن به علت ارتفاع زيادي كه دارند مثل يك ستون بل          

در ضمن در اثـر نيروهـاي خـارجي و فشـارهاي خـارجي              . توانند در اثر اين وزن كمانيده شوند      
احتمالي كه ممكن است به اين مخازن وارد شود بدنه اين مخازن به خصوص در قسـمت پـايين                   

لذا با كاستن قطر    . ر نيست  از استحكام زيادي برخوردا    آن كه بيشترين نيروها را تحمل مي كنند       
هـر چنـد    . مخزن در قسمت پايين آن مي توان استحكام قسمتهاي تحتاني مخزن را افـزايش داد              

استفاده كردن از رينگهاي تقويتي مي تواند به استحكام ايم مخازن كمك كند اما با توجه به داليل                  
  .اسب به نظر مي رسدبعدي استفاده از يك قسمت مخروطي در انتهاي زيرين مخزن يا برج من

يكـي ديگـر از مـواردي كـه در          .  ايجاد سطح مخروطي مناسب جهت اتصال بـه تكيـه گاههـا            -
مخازن عمودي بايد در نظر گرفته شود، ايجاد سطح مناسب براي قرار دادن مخزن روي تكيـه                 

 قـرار دادن مخـزن    . در بخشهاي بعدي با انواع تكيه گاههاي مخازن آشنا مي شويم          . گاه آن است  
روي چند پايه كه در زير كف مخزن قرار دارند نمي تواند پايداري الزم براي مخزن را تضـمين          

در صورتيكه از يك بخش مخروطي در انتهاي زيرين مخـزن اسـتفاده شـود، قـرار گـرفتن           . كند
مخزن روي تكيه گاه آن از پايداري بيشتر برخوردار خواهر بود، بـه خصـوص كـه ايـن قسـمت                     

از سطح تكيه گاه مخزن قرار مي گيرد و بدين ترتيب مركز جرم مخزن يا در                مخروطي پايينتر   
ارتفاع كمتري نسبت به سطح تكيه گاه قرار مي گيرد ويا ممكن است پايينتر از سـطح تكيـه گـاه                     

  .قرار گيرد
در بسياري از مخازن استوانه اي و برجهاي        .  اتصال مجاري زيرين به قاعده كوچكتر مخروط       -

راي تخليه برج يك قسمت مخروطي در انتهاي استوانه ايجاد كرد تا به راحتي تمـام                مشابه بايد ب  
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اين امر از بـه جـاي مانـدن مـواد           . محتويات درون مخزن به سمت مجراي زيرين سرازير شود        
مايع درون مخـزن كـامالً      درون مخزن جلوگيري مي كند و به بهره بردار اطمينان مي دهد كه              

  .از آن خارج شده است
يات مربوط به طراحي و انتخاب قسمت مخروطي و همچنـين اسـتانداردهاي الزم بـراي                جزئ

 ) General Design( اتصال اين بخش به بدنه اصلي در انتهاي اين متن و به صورت مرجع اصلي 
در اين مرجع شكلهاي استاندارد مخروط، نمودارهـا و فرمولهـاي محاسـباتي             . آورده شده است  

  .ب استاندارد الزم آورده شده اند و روش كار نيز مشخص شده استمربوطه و همچنين ضراي
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  خودآزمايي
  . عمدة داليل ساخت مخازن به شكل مخروطي را عنوان نمائيد-1
اي چيست؟ شرح      دليل اتصال مجاري زيرين به قاعدة كوچكتر مخروط در مخازن استوانه           -2
  .دهيد
آيـد؟ طريقـة اسـتخراج     بدسـت مـي   رابطة بين قطر و ضخامت مخازن از چـه نمـوداري     -3

  اطالعات از اين نمودار چگونه است؟
 جــدول بدســت آوردن فرمــول تــنش در مخــازن كــدام اســت و چگونــه از آن اســتفاده -4
  شود؟ مي

آينـد و     اي بدسـت مـي       در فرمولهاي محاسباتي مخازن از چـه رابطـه         M و   K فاكتورهاي   -5
  ه چه ابعادي از مخزن هستند؟ در اين روابط مربوط بr و L و H و Dمتغيرهاي 
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  فصل چهارم
  

  طراحي كف و سقف مخازن استوانه اي
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  اهداف آموزشي
طبيعتاً طراحيهاي مربوط به مخـازن تحـت فشـار بـا طراحيهـاي مربـوط بـه مخـازن ذخيـره           

  .تفاوتهاي واضح و مشخصي خواهند داشت
راحي مخازن ذخيره با طراحـي  در اين مبحث ابتدا به ارائه تفاوتهاي عمدة قابل مالحظه در ط      

ترين اين تفاوتها نيز در كف و سـقف آنهـا لحـاظ               مخازن تحت فشار پرداخته شده است كه مهم       
گردد كه در اين فصل پس از ارائه چند نوع از مخازن مختلف در هر قسمت و نحوة كاربرد                     مي

  . داليل رعايت اين تفاوتها ارائه شده استبرخيهر كدام از قسمتها، 
هاي موجود در هر قسمت از مخـازن بسـيار            وجه به اينكه ارائه جزئيات هر كدام از تفاوت        با ت 

باشد لذا از ارائه كامل آنها در اين قسمت از جزوه صرفنظر شـده و صـرفاً در ضـميمه                      زياد مي 
توان به تنشـهاي موجـود در         انتهاي جزوه اطالعات كامل آورده شده است كه به عنوان مثال مي           

هـاي     مخازن، ضخامتهاي پيشنهادي براي استفاده در سـاخت هـر قسـمت و شـعاع               هر قسمت از  
  .شاره كردنيز قابل ا... انحناي الزم در محلهاي مختلف و 
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اي تحت فشار اندكي با طراحي مخازن ذخيره كه در دو بخش قبل به               طراحي مخازن استوانه  
يباً يكنواخت در نظـر گرفتـه مـي    زيرا در اين مخازن فشار داخلي تقر. آن اشاره شد تفاوت دارد 

وجود دارد و يا سهم مـايع       ) يا كم فشار    ( زيرا اصوالً در اين نوع مخازن يا فقط گاز پرفشار           . شود
در ضمن سـقف و كـف ايـن         . آنقدر كم است كه از فشار هيدرواستاتيك مي توان صرفنظر كرد          

براي اين قسمتها نيـاز  مخازن ممكن است مسطح نباشد كه در اينصورت طراحي و محاسبات آن  
  .به ضرايب و فاكتورهاي خاصي دارد

بيضيگون اين مخازن به كار مي رود نيمكره يا         ) و يا كف    ( معمولترين شكلهايي كه براي سقف      
اين سطوح را به كمك دستگاه لب گردان كه يك دستگاه نورد سرد مي باشد و ورق را به                   . است

ه مي تواند تغيير شكل دهد، درسـت مـي كننـد و     صورت بخشي از سطح يك كره با شعاع دلخوا        
 نمونه هايي از اين سطوح      2در شكل   . سپس با عمليات جوشكاري ورقها را به هم متصل مي كنند          

  .نشان داده شده است

  
  نمونه هايي از سطوح كه براي سقف مخازن استوانه اي تحت فشار به كار مي روند -2شكل 

زاويـه  . ي بايد بر اساس روشهاي استاندارد صورت بگيـرد        اتصال اين سطوح به بدنه استوانه ا      
اتصال، نحوه جوشكاري، روش جوشكاري، نوع جوش، تنشها و بارهاي اعمالي ناشي از نوع سـقف،                
روش جلوگيري از تمركز تنش در محل اتصال، و بسياري پارامترهاي ديگر در طرح مناسب يك                

توضيح جزئيـات در ايـن قسـمت از مـتن           . ندمخزن استوانه اي با سقفهاي فوق الذكر دخيل هست        
به همين خاطر و بـراي حفـظ مرجعيـت ايـن جزئيـات، بـا       . وقت گير خواهد بود  بسيار طوالني و    

. مي توان اطالعات كامل را كسـب كـرد   ) General Design( مراجعه به ضميمه انتهاي اين متن 
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ا، تعيين ضخامت ورق سقف،     در اين ضميمه تنشهاي بوجود آمده در سقف به منظور تعيين تنشه           
در ضـمن   . وزيع آن در كل سـقف، و جزئيـات ديگـر مشـخص مـي شـوند                شعاع انحناي الزم و ت    

  .جداول و نمودارهاي الزم نيز براي طراحي سقفها ارائه شده اند
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  خودآزمايي
  اي تحت فشار با ساير مخازن در چيست؟ چرا؟  عمدة تفاوت مخازن استوانه-1
  اي سهم فشار هيدرواستاتيك زياد است؟ ف و سقف استوانه آيا در مخازن با ك-2
  شود؟  چرا در طراحي و ساخت مخازن تحت فشار از كفة غيرسطح استفاده مي-3
  ترين شكل مورد استفاده در طراحي مخازن استوانه تحت فشار چيست؟  معمولي-4
  اشند؟ب  متغيرهاي نشان داده شده با عالمات زير نشان دهندة كدام شاخصها مي-5

)P,,E,R( m φσ  
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  فصل پنجم
  

  انتخاب ورقه هاي بدنه و كف
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  اهداف آموزشي
با توجه به دامنه بسيار باالي مواد مورد استفاده در ساخت مخازن آن هم سـاخت قسـمتهاي                  

اي را در اين      طبيعتاً فلزات سهم عمده   .... مختلف مخازن از بدنه گرفته تا كف و قسمت فوقاني و            
  . كنند ميان بازي مي

در اين قسمت، با توجه به كارائي و خواص گوناگون فلزها كه باعـث تمـايز آنهـا در اسـتفاده             
گردند، داليل استفاده از فلزات را به ترتيب ارائـه كـرده و فلسـفه آنـرا         ساخت مخازن مي   براي

  .ايم نيز با توجه به داليل مطروحه و نواقص موجود در مواد جايگزين تشريح نموده
همچنين با توجه به انواع فلزات و خصوصاً انواع بسيار زياد آلياژهاي مورد استفاده در ساخت                

انـد در     مخازن كه باعث ايجاد تنوع بسيار در معرفي مواد خـام بـراي سـاخت مخـازن گرديـده                  
 و نيـز شـماره      كـه بايسـتي مراعـات گردنـد       انتهاي جزوه و در ضمائم آن اسـتانداردهاي مهـم           

  .ايم ي مورد استفاده در هر مخزني را بانضمام داليل آن طرح كردهآلياژها
گاههـائي نصـب گردنـد، انـواع          در عين حال با توجه به اينكه مخازن بايسـتي نهايتـاً روي تكيـه              

گاههاي مورد استفاده براي اين كار معرفي شده و سپس به معرفي هـر كـدام از ايـن نـوع                       تكيه
  .ايم گاه پرداخته  و داليل استفاده از آن نوع تكيهگاهها و تشريح چگونگي آنها تكيه

گاهها شكلهاي شماتيك بسيار واضحي به عنوان مثـال و در جهـت    كه در توضيح هر نوع از تكيه 
  .تر شدن مطالب ارائه شده به معرض نمايش گذارده شده است روشن
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ما عليـرغم ايـن     ا. موادي كه براي ساخت مخازن مورد استفاده قرار مي گيرند متنوع هستند           
زيرا عمليـات   . تنوع فلزات سهم بيشتري در مخازن دارند و اكثر مخازن از فلز ساخته مي شوند              

مخـزن كوچـك را از      . جوشكاري و فلزكاري به راحتي روي اين مـاده مـي توانـد صـورت گيـرد                
لـز  اين مخازن عموماً براي نگهداري مواد شيميايي كـه مـي تواننـد بـا ف               . پالستيك نيز مي سازند   

 ليتـري نگهـداري     200به عنوان مثال مخـازن      . واكنش انجام دهند مورد استفاده قرار مي گيرند       
  .مواد شيميايي، رزينها، و چسبها نمونه هاي معمول از اين مخازن پالستيكي هستند

روند  معمولترين فلزاتي كه در ساخت مخازن بزرگ و برجها و ظروف تحت فشار به كار مي               
ـ    SAيشوند اختصاري كربن استيلها با پ  …,203,516 ,316 د و شماره هـاي اسـتاندارد آنهـا مانن

راهنماييهاي الزم براي انتخـاب ورقهـاي   ) Appendix H(در انتهاي اين متن و در ضمائم . هستند
  .مناسب براي جداره، كف و سقف مخازن ارئه شده است

  

  تكيه گاهها
  :كيه گاهها عبارتند ازاين ت. مخازن بايد روي تكيه گاههاي خاصي نصب شوند

   )Skirt Support(  تكيه گاه دامني شكل -
   )Leg Support(  تكيه گاه پايه اي -
   )Saddle Support(  تكيه گاه زيني شكل -
   )Lug Support(  تكيه گاه جازدني -
   )Ring Support(  تكيه گاه حلقوي -
   )Combined Support(  تكيه گاه تركيبي -

  .ضيح مختصر در مورد هريك از اين تكيه گاهها مي پردازيمدر ادامه به تو
   )Skirt Support( گاه دامني شكل  تكيه

اين تكيه گاهها بيشتر براي مخازن عمودي به كار مي روند كه تحت تـأثير وزن و وزش بـاد                    
در اين تكيه گاهها نيروهاي وارد بـر مخـزن بـه صـورت يكنواخـت در پيرامـون آن كـه            . هستند

يه گاه احاطه شده است گسترده مي شود و به اين ترتيب تـنش ناشـي از تكيـه گـاه در         توسط تك 
گـاه   در ايـن تكيـه    . چنين تكيه گاهي به حداقل مي رسد كه از نظر طراح بسيار مطلوب مي باشد              
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فقط نوع جوشكاري تكيه گاه در محل تماس با مخزن بايـد بـه گونـه اي باشـد كـه تحمـل وزن                        
  .اي ديگر را داشته باشدمخزن روي پايه و نيروه

    )Leg Support( گاه پايه اي  تكيه
مخازن كوچك روي سـه يـا       . اين تكيه گاهها براي بيشتر مخزن مورد استفاده قرار مي گيرند          

هر چنـد كـه هـر تعـداد     .  پايه ممكن است قرار گيرند20 تا 16ازن بزرگ روي   چهار پايه ، و مخ    
، يـا  16، 12، 8،  6،  4،  3پايه مي تواند زير مخزن قرار گيرد، اما تعداد پايه هاي متعارف عبارتند از               

اين پايه ها ممكن است توسط تيرهـايي        .  كه بايد به صورت يكنواخت زير مخزن توزيع شوند         20
پايه ها ممكن است از لوله و       . ند تا در مقابل لرزش و وزش باد مستحكم شوند         به هم مشبك شو   

نمونه هايي از اين تيرهـا و نحـوه    4 و   3يا تيرهايي با مقاطع مختلف ساخته شوند كه در شكلهاي           
  .اتصال آنها به جداره مخزن نشان داده شده است

   )Saddle Support( گاه زيني شكل  تكيه
در واقـع شـكل زينـي ايـن تكيـه           .  روي چنين تكيه گاههايي قرار مي گيرند       اصوالً مخازن افقي   

.  مشابه شكل جداره مخزن است و مخـزن كـامالً روي ايـن تكيـه گاههـا نصـب مـي شـود                       گاهها
ايـن تكيـه    .  فوت روي دو تكيه گاه قـرار مـي گيرنـد           150 فوت و طول     50 تا   40مخازني با قطر    

معموالً در محـل    . ند كه مي تواند فلزي يا بتني باشد       گاهها از چند قسمت مختلف تشكيل مي شو       
قرار گرفتن مخزن روي تكيه گاه از يك اليه تفلوني اسـتفاده مـي شـود تـا هـم از خـراش دادن                        

 اين تكيـه گـاه را نشـان         5 شكل   .جداره مخزن جلوگيري شود و هم ارتعاشات مخزن گرفته شود         
  .مي دهد

    )Lug Support( گاه جازدني  تكيه
كيه گاهها قابليت جذب نوسانات قطري مخزن را دارند، زيـرا بـه علـت حالـت خـارج از                    اين ت 

مركزي كه دارند مي توانند با لغزش در بين صـفحات گـريس دار تغييـرات قطـري مخـازن را                     
به همين دليل اين تكيه گاهها تنشهاي فشـاري و برشـي اضـافه اي بـه بدنـه مخـزن                  . تحمل كنند 

 اين  6 شكل   . استفاده از آنها بايد توسط طراح مد نظر قرار گيرند          اعمال مي كنند كه در صورت     
  .گاه را نشان مي دهد تكيه
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   )Ring Support( گاه حلقوي  تكيه
اما در صـورتيكه  . اين تكيه گاهها هم يك نيروي گسترده روي پوسته مخزن بوجود مي آورند 

گ ممكن اسـت يـك توزيـع      دماي مخزن زياد باشد به علت اختالف ضريب انبساطي مخزن و رين           
از . تنش پله اي در محل اتصال تكيه گاه حلقوي و پوسته مخزن بوجود آيد كـه نـامطلوب اسـت                   

  .اين تكيه گاهها براي مخازني كه دماي باال دارند استفاده نمي كنند
  

  
  

  انواع تيرهاي مورد استفاده براي پايه تكيه گاه مخزن و روشهاي اتصال به بدنه مخزن -3شكل 
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  انواع پايه ها براي تكيه گاه پايه اي -4شكل 
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  تكيه گاه زينينماي شماتيك از يك . 5شكل 

  

  
  نماي شماتيك از يك تكيه گاه جازدني. 6شكل 
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  خودآزمايي
 داليل تنوع ورقهاي مورد استفاده در ساخت مخزن چيست؟ چرا بيشتر از فلزات براي اين                -1

  شود؟ منظور استفاده مي
  شوند؟ چرا؟ يكي عمدتاً براي نگهداري چه موادي ساخته مي مخازن پالست-2
  .گاههاي نصب مخازن را شرح دهيد  اصطالحات زير در مورد تكيه-3
-) Skirt Support(  
-) Leg Support(  
-) Ring Support(  
-) Combined Support(  
  گيرند؟ گاههائي قرار مي  مخازن افقي عمدتاً روي چه تكيه-4
  شود؟ گاههائي استفاده مي نات قطري مخازن از چه تكيه براي جذب نوسا-5
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  فصل ششم
  

  بادگيرهاو طراحي انتخاب 
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  اهداف آموزشي
 چه مخازن مورد استفاده بـه عنـوان ذخيـره و چـه              از هر نوع،    با توجه به اينكه طبيعتاً مخازن       

سـازي اسـتفاده      خيرهمخازن مورد استفاده در كاربردهاي ديگر با توجه به نام مخزن كه براي ذ             
گردد بايستي داراي حجم و گنجايش زيادي باشند فلـذا داراي شـكل و سـازه بسـيار بزرگـي                     مي

خواهند بود و نتيجتاً اين سازه بزرگ در معرض باد قرار خواهد گرفت كه براي تعديل نيـروي                  
يرگـذار  سازي و تأثير روي اتصاالت نصـب مخـازن تأث           تواند در جهت تخريب، واژگون      باد كه مي  

  .شود باشد از انواع مختلف بادگيرها استفاده مي
ايـم و سـپس انـواع      در اين مبحث اوالً به تشريح كلي دليل استفاده از ايـن بادگيرهـا پرداختـه               

وهـاي بسـيار زيـادي را       يترناتلتواننـد آ    مختلف بادگيرهاي مورد استفاده در انواع مخازن كه مي        
 نمونه برخي از پركاربردترين بادگيرهاي مـورد اسـتفاده          ايم كه به عنوان     هتشكيل دهند نام برد   

ا شكل و ساختمان شماتيك بادگير مورد بحث قرار گرفته است همچنـين             تاز آلياژ بادگير گرفته     
 انـواع    عوامل غيرمستقيم از قبيل اطالعات مربوط به هواشناسي منطقة مـورد اسـتفاده مخـازن،              

  .رد بحث قرار گرفته استمو... ها، ارتفاع و ابعاد مخازن و  پايه
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به خصـوص در مخـازن عمـودي كـه          . در بخش قبل در مورد تكيه گاههاي مخازن بحث شد         
سطح زيادي از مخزن در مقابل وزش باد قرار مي گيرد، و نيروهاي ناشي از باد عالوه بر ايجاد                   

وي بارگذاري اضافي روي مخزن مي توانند باعث نوسان كردن مخزن نيز شـوند، بايـد بـه نحـ                  
استفاده از بادگيرها معمولترين روش بـراي تقويـت تكيـه گاههـا مـي               . تكيه گاهها را تقويت كرد    

اين روش در ساختمان سازي هم براي مقابله با نيروهاي ناشي از باد و لرزشهاي ناشـي از             . باشد
ه  نمونه هايي از اين بادگيرها براي چند نوع مخـزن نشـان داد             7در شكل   . زلزله به كار مي رود    

  .شده است
در صورتيكه از بادگيرها بين پايه هاي تكيه گاه استفاده نشـود نيـروي برشـي بوجـود آمـده                    

 توزيـع ايـن    8شـكل   . روي پايه ها همگي در خالف جهت و در امتداد جهت وزش باد خواهند بود              
ي اما اگر از بادگير بين پايه هـا اسـتفاده شـود، بخشـي از ايـن نيروهـا                  . نيروها را نشان مي دهد    

 9شـكل  . برشي به بادگيرها منتقل شده و سهم نيروي برشي روي پايه هاي اصلي كم مـي شـود          
  .توزيع نيرو را روي پايه ها و بادگيرها در همان دو آرايش شكل قبلي نشان مي دهد

انتخاب بادگيرها و طراحي آنها به اطالعات هواشناسي منطقـه، نـوع پايـه هـا، ارتفـاع و ابعـاد                     
. ه ها و نوع اتصاالت بادگيرها به صـفحات زيرسـازي و پايـه هـا وابسـته اسـت                   مخزن، آرايش پاي  

بادگيرها به دو روش جوشكاري و اتصال پيچ و مهره اي به پايه هاي مخزن و فونداسيون متصل                  
در ضمن اطالعات جامع تـر در مـورد   .  اين دو روش نشان داده شده اند10در شكل . مي شوند 

  .و بارهاي معادل در مرجع اصلي اين متن آورده شده اندروش طراحي و محاسبه نيروها 
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  نماي شماتيك از بادگير -7شكل 
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  توزيع نيروها در دو آرايش بدون بادگير -8شكل 
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  توزيع نيروها در دو آرايش با بادگير -9شكل 

  
  

  
  دو روش اتصال بادگير به فونداسيون -10شكل 
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  خودآزمايي
  راي تقويت تكيه گاهها چيست؟ترين روش ب  معمولي-1
 انتخاب و استفاده از بادگيرها از چه صنعتي برداشت گرديده و در ساخت مخـازن مـورد                  -2

  گيرد؟ استفاده قرار مي
گـردد كـه سـازنده را          عمدة نيروهائي كه باعث تخريب و ايجاد شكست در مخـازن مـي             -3

  كند كدام است؟ مجبور به استفاده از بادگيرها مي
  .ب بادگيرها و نوع بادگير مورد استفاده به چه عواملي بستگي دارد؟ نام ببريد انتخا-4
 روشهاي اتصال بادگيرها به سازة مخازن كدامند؟ كـداميك بيشـتر مـورد اسـتفاده قـرار                  -5
  گيرد؟ مي
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  فصل هفتم
  

  ها ز تنشيآنال
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  اهداف آموزشي
ن از سازه اصـلي مخـازن تـا         هاي مختلف وارده بر قسمتهاي مختلف مخاز        جهت بررسي تنش  

تـر مفهـوم و تعريـف تـنش           اما نكته مهم  . بايستي به دقت شناسائي شوند    ... ها، فونداسيون و      پايه
باشد كه در اين فصل ابتدا تعريف تـنش در ايـن فصـل ارائـه گرديـده اسـت و بـه صـورت                           مي

ة تنش بـر روي   و سپس با توجه به اينكه تأثير مخرب عمد خواهيم داشت مفهومي تعريفي از آن     
 انـواع   -2 تئـوري شكسـت      -1مخازن ايجـاد شكسـت در آن اسـت مفـاهيم سـه موضـوع كلـي                  

توانند براي مخازن ايجـاد كننـد مـورد بررسـي       خطراتي كه تنشها مي-3بارگذاري روي مخزن  
 خامتگيرد كه در اين مسير به موضوعاتي از قبيـل تقسـيم بنـدي مخـازن از لحـاظ ضـ                      قرارمي

 تأثيرپـذير   هـاي   ايم و با توجه به اينكه جداره و پوستة مخازن اولـين قسـمت               ختهجدارة آنها پردا  
باشند پس از تعريف پوسته در نواحي مختلف سازه مخازن تنشهاي وارد به مخازن را                 ميمخازن  

 دو تئـوري حـداكثر      نيـز اعي ارائه شده است و در ايـن مـورد           عدرسه جهت طولي، محيطي و ش     
 شرشي تشريح شده است و در پايان اين فصل هـم موضـوع كمـان              تنش نرمال و حداكثر تنش ب     

  .در مخازن عمودي به عنوان مثال مطرح گرديده است
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بررسي اثرات بارگذاريها و نيروهاي وارد بر يك قطعه و ارتباط آن با تنشهاي ايجاد شـده در                  
 قطعات يك   تنشهاي مختلفي تحت تأثير بارگذاري در     . قسمتهاي مختلف را آناليز تنش مي گويند      

مخزن بوجود مي آيند، اما بررسـي مهمتـرين و تأثيرگـذارترين آنهااهميـت دارد و نيـازي بـه                    
اولين قدم در بررسي تنشها مشخص كردن شرايط طراحي و كـاربرد            . بررسي همه تنشها نيست   

يك مخزن است كه از طريق آنها مي توان نيروهاي خارجي و بارگذاري روي مخـزن و قطعـات                   
  . كردآنرا تعيين

  :به منظور تعيين تنشهاي مجاز و طراحي ايمن مخزن به سه موضوع زير بايد توجه كرد
   تئوري شكست به كار گرفته شده-1
   انواع بارگذاري روي مخزن-2
  جاد كنندي خطراتي كه تنشها مي توانند براي مخزن ا-3

يي بـه آن    ي وارد بـر قسـمتهاي مختلـف تنشـها         در طراحي هر قطعه اي مانند مخزن نيروها       
ايـن حـد مجـاز بـر اسـاس          . قطعه وارد مي كنند كـه نبايـد از حـد تحمـل قطعـه بيشـتر شـوند                  

آزمايشهاي انجام شده روي مواد مختلف اندازه گيري شده و بـه طـور كلـي دو تئـوري بـراي                     
در ضـمن   . مقايسه تنشهاي موجود در يك قطعه و تنشهاي مجاز در آن قطعه تنظيم شده اسـت               

ي وارد به نقاط مختلف يك قطعه بايـد اطالعـات درسـتي از بارگـذاري قطعـه                  براي تعيين تنشها  
داشته باشيم، و در صورتي كه از خطرات ناشي از تجاوز تنشها از حد مجاز آنها با خبـر باشـيم بـا                 
در نظر گرفتن يك حاشيه امنيت مناسب در هر مـوردي از خطـرات احتمـالي مـي تـوان دوري                     

ايـن  . بيشتر باشد حاشيه امنيت بيشتري را بايد در نظر گرفـت مسلم است كه هر چه خطر   . كرد
  .امر به انتخاب ضريب اطمينان مناسب در طراحي و انتخاب ابعاد كمك مي كند

مخازن را از نظر ضخامت جداره آنها كه ارتباط مستقيم بـا فشـار وارد بـر آنهـا دارد بـه دو                       
  :دسته مي توان تقسيم كرد

 10، كه در آنها نسبت شعاع انحنا به ضـخامت بيشـتر از   )سته ها يا پو(  مخازن جدار نازك    -1
  .مي باشد

كه در آنها نسبت شعاع انحنـا بـه ضـخامت            ،)كپسولهاي تحت فشار    (  مخازن جدار ضخيم     -2
  . مي باشد10كمتر از 
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الزم به توضيح است كه اغلب مخازن موجود در صـنايع نفـت، گـاز و پتروشـيمي از نـوع اول                   
 در اين نوع از مخازن ، چون ضخامت ناچيز مي باشد تنها تنشهاي در امتداد                .محسوب مي شوند  

لـذا در ايـن نـوع مخـازن        . صفحه ديواره اهميت دارند كه به آنها تنشـهاي مماسـي مـي گوينـد              
تنشهاي شعاعي كه در عرض ضخامت جداره مخزن در نظر گرفته مي شوند ناچيز فـرض مـي                  

اما در  . ر به تنشهاي مماسي در جداره مخزن خواهد شد        شوند و بنابراين بارگذاري مخزن منج     
 تنشهاي شعاعي نيز وجـود دارنـد كـه همـين امـر              ، جدار ضخيم عالوه بر تنشهاي مماسي      نمخاز

تنشها در مخازن   تجزيه و تحليل كردن     . باعث ايجاد توزيع تنش در ضخامت جداره نيز مي شود         
 كامپيوتري و به كمك نـرم افزارهـاي         جدار ضخيم كار مشكلي است كه فقط از طريق مدلسازي         

  . خاص اين كار امكان پذير است و البته نتايج آن فقط براي پروژه هاي پژوهشي با ارزش است
د از ضرايب اطمينان نسبتاً بزرگي استفاده كرد، زيرا تنشها تنهـا عوامـل              يدر طراحي مخازن با   

گي عمر و دوام يك مخـزن        يك مخزن نيستند و عوامل مخرب ديگري مانند خورد         مخرب براي 
لذا حتي در طراحي مخازن جدار ضـخيم نيـز از روشـهاي معمـول               . را تحت تأثير قرار مي دهند     

براي طراحي مخازن جدار نازك يا پوسته ها بهره مي گيرند و با اعمال ضريب اطمينان مناسـب                  
دهاي موجـود   خوشبختانه استاندار . اثرات تنشهاي شعاعي را هم وارد محاسبات طراحي مي كنند         

در اين زمينه كم نبوده و با مراجعه به آنها كار طراحي يك مخزن را به خـوبي مـي تـوان انجـام                        
  .داد

  
  ها پوسته

در صورتيكه فقط درون مخزن تحت فشـار باشـد و هـيچ نيـرو و بارگـذاري خـارجي وجـود              
ر چنـين   د. نداشته باشد اين مخازن فقط تحت تأثير تنشهاي كششي يا فشاري قـرار مـي گيرنـد                

در يك مخزن با شكل تركيبي تنش نمي تواند پوسته اي     . حالتي تنش را تنش پوسته اي مي گويند       
باشد، زيرا نوع درپوشها، تأثير تكيه گاهها، تغيير ضخامت در قسمتهاي مختلـف، تجهيـزات جـانبي       

ز شـي از لـرزش زمـين، اسـتفاده ا       متصل به مخزن و خمش كلي ناشي از وزن، باد و ارتعاشات نا            
بارگذاري خـارجي مخـزن پوسـته اي توزيـع تنشـها را از              . ل پوسته اي را بي ارزش مي كنند       تحلي
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 تجديـد توزيـع     "اين اثر را    . قسمتهاي انعطاف پذير به قسمتهاي غير قابل انعطاف تغيير مي دهد          
  . مي گويند"تنش 

  
  اثرات مختلف در توزيع تنش در يك مخزن -11شكل 

ي يا خارجي در ديواره يك مخزن را در سـه جهـت اصـلي زيـر در                  تنشهاي ناشي از فشار داخل    
  :نظر مي گيريم

σx: تنش طولي در راستاي طول ديواره  
σφ : تنش محيطي در راستاي پيرامون مخزن  
σr : تنش شعاعي در راستاي شعاع مخزن  

عالوه بر تنشهاي ناشـي از فشـار داخلـي و خـارجي، خمـش و تـنش برشـي نيـز كـه ناشـي از                           
تـنش شـعاعي مسـتقيماً از فشـار         . يهاي غير فشاري هستند مي تواند وجود داشته باشـد         بارگذار

در پوسـته هـا ايـن       . مخزن ناشي مي شود و در سطح ديواره برابر با فشار وارد بر ديوار اسـت               
  .تنش در مقايسه با تنشهاي ديگر ناچيز است و از آن صرفنظر مي شود
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  و يك مخزن جدار ضخيمتوزيع تنش محيطي در يك پوسته  -12شكل 

بايد توجه داشت كه اغلب مخازن شرايط تنش پوسته اي را احراز نمي كنند، به خصوص اگـر                  
اما از آنجـا كـه در       . ضخامت جداره مخزن زياد باشد و يا بارگذاريهاي غير فشاري بزرگ باشند           

 در  رده اول، ضرايب اطمينان بزرگـي بـراي طراحـي         ) VIII( بخش هشتم    ASMEكد استاندارد   
كار نظر گرفته شده است، استفاده از تحليل تنش پوسته اي و دو محوري در نظر گرفتن تنشها،                  

  .را ساده كرده و پيچيدگيهاي مسأله را كاهش مي دهد
  

   شكست–تئوريهاي تنش 
ناليز تنش به تنهايي ارزشمند نيست، بلكه اگر از اين آنـاليز بتـوان شـرايط كـاري مخـزن را                     آ

 كه تنشها مي توانند منجر به شكستن و انهدام بدنه مخزن شوند، مقايسه كرد               نسبت به حالتهايي  
اصوالً اگر تنشها در قسمتهاي مختلـف يـك جسـم از حـد تحمـل آن                 . ارش بيشتري پيدا مي كنند    

بيشتر شود مي توانند منجر به شكستن و يا تغيير شـكل پالسـتيك در آن شـوند كـه جسـم را از                        
البته بايد توجـه داشـت كـه        . در نهايت باعث فروپاشي آن شوند      و   حالت طراحي آن دور كرده    
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پس بايد تئوري و روشي را بـراي        . تنها يكي از تنشها ممكن است باعث اين شرايط نامطلوب شود          
  .پيش بيني تنش مورد نظر تدوين و تنظيم كرد

  :دو تئوري براي پيش بيني حداكثر تنش مجاز وجود دارد
   تئوري حداكثر تنش نرمال-1
   تئوري حداكثر تنش برشي-2

  در ادامه به تشريح كوتاه اين دو تئوري مي پردازيم

  
   تئوري حداكثر تنش نرمال

طبـق ايـن تئـوري تنهـا تنشـهاي اصـلي            . اين تئوري قديميترين تئوري معيار شكست مي باشد       
در بررسـي تـنش پوسـته اي بـا          . محوري اهميت پيدا مي كنند و تنشهاي برشي مد نظر نيستند          

فنظر كردن از تنش شعاعي تنها دو تنش محيطي و طولي كه اصوالً تنشهاي اصلي نيز هسـتند            صر
البتـه بايـد   . پس حداكثر اين تنشها نبايد از تنش واماندگي قطعه بيشـتر شـوند    . مطرح مي شوند  

توجه داشت كه مواد ترد تحت تأثير تنشـهاي كششـي و فشـاري و در سـطحي عمـود بـر ايـن                        
 درجه  45 زاويه   ر شوند، در حاليكه مواد نرم تحت تأثير تنشهاي برشي و د           امتدادها گسيخته مي  

پس تئوري تـنش حـداكثر بـراي مـواد نـرم كـارايي              . نسبت به امتداد محوري بريده مي شوند      
مناسبي نداشته، چرا كه در اين نوع مواد به علت رسيدن تنش برشي به معيار گسيختگي قبـل از                   

مجاز اين تئوري پيش بيني مناسـبي از معيـار شكسـت نخواهـد              رسيدن تنشهاي نرمال به ميزان      
  .داشت، مگر اينكه از ضريب اطمينان بزرگتري استفاده شود

در اين شكل محورهاي    .  مي توان نشان داد    13اين تئوري را به شكل ترسيمي بر اساس شكل          
ت تـنش   تنش بي بعـد در واقـع نسـب        . افقي و عمودي تنشهاي بي بعد محوري را نشان مي دهند          

در ضـمن تنشـهاي   . آن ماده مي باشد) Fy(محوري وارد بر يك نقطه از ماده به تنش واماندگي   
در صـورتيكه حـداكثر تنشـهاي    . كششي مثبت و تنشهاي فشاري منفي در نظر گرفتـه شـده انـد            

موجود در يك قطعه در محدوده دروني مربع نشان داده شده قرار گيرد، قطعه بـه گسـيختگي     
 براي مخـازن در  ASMEو با در نظر گرفتن يك فاصله مناسب كه در استاندارد          نخواهد رسيد   
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، مي توان از اطمينان مناسب نيـز        )روي شكل با خط چين مشخص شده است         ( نظر گرفته شده    
  .برخوردار شد

  
   تئوري شكست حداكثر تنش نرمال-13شكل 

  

   تئوري حداكثر تنش برشي
در حالت تنش   . ثر تنش برشي در قطعه وابسته است      طبق اين تئوري فروپاشي قطعه به حداك      

دو بعدي كه براي مخازن پوسته اي به كار مي بريم، حداكثر تنش برشي نيز در صفحه تنشـهاي                   
  :پس حداكثر تنش برشي از رابطه زير بدست مي آيد. نرمال اتفاق مي افتد

  
2
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 شود كه حداكثر تنش برشـي در آن بـا نصـف              اين تئوري زماني قطعه گسيخته مي      سبر اسا 
از آنجا كه حداكثر تنش برشي از تفاضل تنشهاي نرمال اصـلي            . برابر شود ) Fy/2(تنش واماندگي   

بدست مي آيد، پس زماني كه تنشهاي اصلي در قطعه مختلف العالمه باشند حداكثر تنش برشي                
لذا معيار گسيختگي در حالت     . ه باشند بزرگتر از حالتي خواهد بود كه تنشهاي نرمال متحد العالم         

 در نواحي دوم و چهـارم منظـور         3اول محدودتر از حالت دوم خواهد بود كه اين مهم در شكل             
  . به صورت شماتيك تئوري حداكثر تنش برشي را توصيف مي كند14در واقع شكل . شده است
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  برشي تئوري شكست حداكثر تنش -14شكل 

  
  كمانش در مخازن عمودي

 يك ستون عمودي در ميدان جاذبـه قـرار گيـرد بـه خـاطر وزن آن نمـي توانـد حالـت                        اگر
براي درك بهتر اين پديده يك خـط كـش تيغـه اي را در نظـر                 . عمودي خودر را كامالً حفظ كند     

اگـر ايـن    . بگيريد كه به دو سر آن در امتداد خط كش يك زوج نيروي فشاري اعمال مـي كنـيم                  
شود به ناگاه خط كش در صفحه عمود بر پهناي خـود شـكل كمـاني        نيرو از يك حد معين بيشتر       

در اين متن هدف آناليز كمانش نيست و عالقه         . اين همان پديده كمانش مي باشد     . پيدا مي كند  
مندان مي توانند براي آشنايي بيشتر با معادالت حاكم بر اين پديده به كتابهـا و مراجعـي كـه بـا                      

آنچه در اين متن اهميت دارد ايـن        . ر شده اند مراجعه كنند    عنوان مقاومت مصالح چاب و منتش     
است كه اين پديده در ستونها و مخازن عمودي كه ارتفاع نسبتاً زيادي در مقايسه با قطـر آنهـا                    

 عمودي هم به مانند يك ستون توخالي مي باشد كه تحت تـأثير  نيك مخز. دارند اتفاق مي افتد 
  .وزن خود مي تواند كمانش داشته باشد

رابطـه اي كـه حـد       .  نمونه هايي از مودهاي كمانش يك ستون ديـده مـي شـود             15در شكل   
نيروي الزم براي كمانش را مشخص مي كند به رابطه اويلر معروف است اين رابطه به صـورت                  

  .باشد زير مي
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سـيته سـتون كـه از        مدول االستي  E فشار بحراني براي ايجاد كمانش در ستون،         Pcrكه در آن    
 طـول معـادل سـتون       Le ممان اينرسي سطح مقطـع سـتون، و          Iخصوصيات جنس فلز مي باشد،      

بـراي مخـازن   . طول معادل ستون به نـوع تكيـه گاههـاي دو سـر سـتون ارتبـاط دارد             . باشند مي
بـه همـين    . عمودي اين طول و نوع تكيه گاهها با معادل ستونهاي استوانه اي ساده فرق مي كنـد                

نتـايج   .بايد از مراجع بدسـت بياينـد  ل فرمولهاي مورد استفاده براي مخازن عمودي مختلف   دلي
  .اين به صورت نمودار در ضمائم انتهايي اين متن آورده شده اند

همانطور كه از رابطه اويلر مشخص است فشار و به طبع آن تنش فشاري بحراني براي ايجاد                 
هرچه قـدر ممـان اينرسـي       . ول ستون ارتباط دارد   كمانش در ستون به ممان اينرسي مقطع و ط        

بيشتر باشد نيروي بحراني هم بيشتر شده و هـر چـه قـدر ارتفـاع                ) شعاع  ( سطح مقطع ستون      
اين مطلب در يك نمودار     . ستون كمتر باشد باز هم نيروي بحراني براي كمانش بيشتر مي شود           

ي بحراني را مشخص مي كند      كه برحسب نسبت طول به شعاع ترسيم مي شود و محدوده نيرو           
  . نشان داده شده است16در شكل 

از نظر طراحي وزن مخزن و محتويات آن نبايد از مقدار بحراني كه باعـث كمـانش مخـزن                   
لذا ضخامت جداره مخزن و ارتفاع آن در مقايسه با قطر آن بايد به گونه               . مي شود بيشتر شود   

 مشخص  ASMEناسب كه در استانداردهاي     اي انتخاب شود كه به همراه يك ضريب اطمينان م         
 General ( اطالعـات كـاملتر در ضـمائم ايـن مـتن       .شده اند، از كمانش مخزن جلوگيري كنـد 

Design ( و مرجع اصلي آورده شده اند.  
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  مودهاي مختلف كمانش يك ستون -15شكل 

  
  نمودار تعيين محدوده تنش فشاري براي جلوگيري از كمانش در ستون -16شكل 
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  خودآزمايي
  . آناليز تنش را تعريف كنيد-1
  هاي تأثيرگذار در طراحي و بارگذاري مخازن كدامند؟ ترين تنش  مهم-2
  . دو تئوري مهم در تعيين تنشهاي مجاز و طراحي آنها را نام ببريد-3
  . مورد را نام ببريد3 از هر كدام از مخازن با جدار نازك و جدار ضخيم -4
  اً بزرگي را در طراحي مخازن در نظر گرفت؟تيب اطمينان نسب چرا بايستي ضرا-5
هر كدام با چه عالمتي نمايش داده       .  جهات اصلي اثرگذاري تنشها روي مخازن را نام ببريد         -6
  شوند؟ مي

  . تئوري حداكثر تنش نرمال را با ذكر يك نمونه تشريح نمائيد-7



  

 ره آوران فنون پتروشيمي شركت   52  ) طراحي، ساخت و نصب( مخازن ذخيره 

 

  

  
  
  
  
  

  فصل هشتم
  

  روشهاي ساخت و نصب
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  اهداف آموزشي
بندي مطالب فصـول قبـل در ارتبـاط بـا مفـاهيم و مباحـث مطـرح شـده بـه يكـي از                           با جمع 

. باشـند خـواهيم رسـيد       ترين اهداف اين جزوه كه همانا روشهاي ساخت و نصب مخازن مي             مهم
ان ساخت يك مخزن و متعلقات آنرا به دو قسـمت مهندسـي سـازه و                وت  كه در اين خصوص مي    

 اين مبحث ابتـدا بـه عوامـل مـوثر در لحـاظ كـردن آيتمهـاي                  در. مهندسي مكانيك تقسيم كرد   
شناسـي و عمليـات خـاكبرداري،         مذكور در مهندسي سازه از قبيل محل نصب مطالعـات زمـين           

ايم و نيز در بخش مهندسي        ريزي و ساير عمليات اجرائي سازه پرداخته        سازي كمپكت، بتن    آماده
دهـد مـورد توجـه     ندي كه در مخزن رخ ميه بسيار مهم دراين مبحث، سيستم فرآي   تمكانيك نك 

باشد كه ارتباط ساخت مخزن با اين مسئله مطرح گرديده است و مسئلة بعد محل ساخت و                   مي
باشد كه در واقع بدو شـيوة اصـلي سـاخت در كارگـاه جداگانـه و سـاخت در                  مونتاژ مخازن مي  

د بحث قـرار گرفتـه      شود كه مزايا و محاسن هر كدام از اين دو روش هم مور              محل تقسيم مي  
ضمن اينكه در بخش ديگري با ارائه شكلهاي شماتيكي روشهاي حمل مخازن گونـاگون ايـن    . است

  .موضوع هم مطرح گرديده است
باشـند،    در پايان اين فصل نيز از دو ديدگاه مختلف كه مربوط به روشهاي ساخت مخازن مي               

يـن دو روش مهـم يكـي        خصوصيات و روشهاي ساخت و نصب مخازن بررسي شده اسـت كـه ا             
اي بـه   در ضـمن بـا اشـاره   . باشـند  اي مي روش اتصاالت جوشي و دوم روش اتصاالت پيچ و مهره       

استانداردهاي مهم و عمومي و تخصصي كه بايستي در ساخت مخازن مراعات گردد و نيز ارائه                
  .ايم اي از اين استانداردها در ضميمة اين جزوه اين فصل را به پايان برده نمونه
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ساخت يـك مخـزن و متعلقـات        . در ساخت مخازن گروههاي مهندسي مختلفي دخالت دارند       
بخش مهندسي سـازه    . آنرا به دو بخش مهندسي سازه و مهندسي مكانيك مي توان تقسيم كرد            

مطالعـات زمـين    . شامل عملياتي مي شود كه همگي در محل نصب مخـزن صـورت مـي گيـرد                
كبرداري، حفاري، بتن ريـزي، و نيـز اسـكلت سـازي از     شناسي محل، آماده سازي محل شامل خا     

  .جمله مهمترين عمليات اجرايي بخش سازه مي باشند
در بخش مهندسي مكانيك عمليات ساخت مخزن و متعلقات آن با توجه به سيسـتم فراينـدي                 

لذا در اين بخـش عـالوه بـر اطالعـات           . كه قرار است مخزن در آن قرار گيرد صورت مي گيرد          
 در واقع ساخت خود مخزن به اين بخش از مهندسي           .العات فرايندي نيز اهميت دارد    مكانيك اط 

بسته به نوع تجهيـزات درون مخـزن        . مخازن به روشهاي مختلفي ساخته مي شوند      . ارتباط دارد 
اگـر مخـزن داراي تجهيـزات    . ممكن است مخزن در كارگاه  و يا در محل نصب آن ساخته شود 

درون مخزن طيوبهـا و سـينيهاي مختلفـي قـرار گيرنـد، مخـزن را در                 دروني زيادي باشد، مثالً     
شـكل   ( كارگاه ساخته و سپس توسط ماشين آالت حمل مخصوص به محل نصب انتقال مي يابند              

اما اگر مخزن ساده باشد و تجهيزات داخلي كمي داشته باشد،معموالً آنرا در محل نصـب                .  )17
كننده ها، و همزنهـا در كـار گـاه سـاخته مـي شـوند و                 به اين ترتيب برجها، جدا      . آن مي سازند  

. اين مخازن معموالً استوانه اي و با ارتفاع بلنـد هسـتند  . سپس به محل نصب آنها انتقال مي يابند   
در عوض مخازن ذخيره كه اصوالً بزرگ بوده و به علت حجم زياد قابل حمـل و نقـل جـاده اي                      

  .اخته مي شوندحتي به صورت ترافيكي نيستند، در محل نصب س
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  روشهايي براي حمل يك مخزن ساخته شده در كارگاه به محل نصب آن -17شكل 

  
يك مخزن از تعداد زيادي ورق و لوله و نيز تيرهاي استاندارد تشكيل شده است كه بايـد بـه          

لذا از نظر روش اتصال اين قطعات به يكديگر مي توان ساخت مخازن را به دو                . هم متصل شوند  
  :ه بندي كردروش دست

   اتصاالت جوشي-
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   اتصاالت پيچ و مهره اي-
اصوالً انعطاف پذيري اتصاالت پيچ     . از جنبه هاي مختلف قابل مقايسه هستند      اين دو نوع اتصال     

و مهره اي بيشتر از اتصاالت جوشي است، حال آنكه اتصاالت جوشي در صورت بـا كيفيـت بـودن      
ردار باشد و هم احتمال بروز نشتي در آنهـا كمتـر      جوش هم از استحكام بيشتري مي تواند برخو       

با اينحال اگر در بهره برداري از مخزن بايد تعميـرات و تعويضـهاي دوره اي كوتـاه                  . خواهد بود 
توجه داشته باشيد كه همه     . مدتي انجام گيرد بهتر است از اتصاالت پيچ و مهره اي استفاده شود            

شند يعني هم اتصاالت جوشـي و هـم اتصـاالت پـيچ             اتصاالت يك مخزن ممكن است از يك نوع نبا        
آنچـه مسـلم اسـت ايـن اسـت كـه اگـر              . ومهره اي در يك مخزن مي تواند وجود داشته باشـد          

 بايد توجه   .اتصاالت از نوع پيچ و مهره اي باشند حتماً از آب بندها بين اتصاالت بايد استفاده كرد                
  .صال استفاده مي شودداشت كه در بخش مهندسي سازه نيز از هر دو نوع ات

همانطور كه در ساخت مخازن از دو نوع اتصال مي توان استفاده كرد در نصـب آنهـا نيـز از          
يعنـي پـس از تعيـين محـل نصـب مخـزن و عمليـات                . اين دو نوع اتصال مي توان بهـره گرفـت         

زيرسازي آن مي توان صفحه فونداسيون را به صورت جوشي يا به صورت پـيچ و مهـره اي بـه                     
اصوالً اگر مخزن از نوع برج تقطير، جداكننده، و يا مبدل حرارتي باشد آنـرا               . ن متصل كرد  مخز

با پيچ و مهره به فونداسيون متصل مي كنند و در صورتيكه مخزن در محل ساخته شـود ماننـد                    
مخازن ذخيره بزرگ كف مخزن را همان سطح فونداسيون در نظر ميگيرند و جداره مخزن را                

 در مرجع اصلي اين متن روشهاي بارگيري، حمل و نصب مخـازني كـه در                .كف جوش مي دهند   
كارگاه ساخته مي شوند و بعد در محل نصب مي شوند به همراه استانداردهاي الزم ارائه شده                 

  .است
در طي مراحل ساخت مخزن مثل هر دستگاه ديگري بايد بازرسيهايي روي قطعات و فراينـد                

مثالً تمامي ورقهـا از نظـر جـنس،         . يفه بازرس فني مي باشد    ساخت صورت بگيرد كه اين امر وظ      
سطح، ضخامت، تركهاي كوچك غير قابل رؤيت با چشم و مـواردي از ايـن قبيـل بايـد بازرسـي                     

سپس برشهاي الزم در كناره ها كه براي جوشكاري لب به لب يا جوشكاري كنج و يا محل                  . شوند
 مورد نياز است بازرسي شوند تـا هنگـام اتصـال و             نصب لوله و فلنجها و نيز شيرها و ابزار دقيق         

رعايت اين استانداردها از اهميت زيادي برخـوردار اسـت          . نصب آنها طبق استاندارد عمل شود     
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زيرا اگر اين استانداردها رعايت نشوند ضرايب اطميناني كه بر اساس استاندارد در نظر گرفتـه                
است خسارات جبران ناپـذيري بـه هنگـام بهـره           شده از اعتبار عملياتي برخوردار نبوده و ممكن         

در مرجع اصـلي تمـامي ايـن اسـتانداردها و روشـهاي الزم بـراي                . برداري از مخزن بوجود آيد    
 مربـوط   ASME بيشتر اين استانداردها به بخش هشتم اسـتاندارد          .رعايت آنها ارائه شده است    

  .مي شوند
 مي شود، اسـتفاده از رنگهـا، پوششـها،          عالوه بر فلز اصلي كه در ساخت مخزن از آن استفاده          

اين اليه ها نيز ممكـن اسـت در    . عايقها وجداره هاي كاذب نيز در بعضي از مخازن مرسوم است          
كارگاه و يا در محل درون و برون مخزن نصب شوند كه البته در تمام مراحل سـاخت و نصـب                     

  .بازرسيهاي الزم بايد پيوسته انجام گيرد
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  خودآزمائي
  باشد؟ هاي مهندسي مي ش و مبحث عمدة ساخت و نصب مخازن در كدام رشته دو بخ-1
  . محاسن و معايب روش ساخت و نصب مخازن بصورت درجا را ذكر و شرح دهيد-2
  .اي را در ساخت مخازن ذكر كنيد  محاسن و معايب استفاده از اتصاالت پيچ و مهره-3
  د؟ن كنترل و بازرسي كن ساخت مخازن چه موارد را بايستي دقيقاًان بازرس-4
بيشـتر  المللـي      در ساخت و بازرسي ساخت مخازن، دستورالعملهاي كـدام اسـتاندارد بـين             -5

  گردد؟ مراعات مي
 عالوه بر سازة اصلي و فونداسيون و تكيه گاهها و بادگيرها، سـاخت و نصـب مخـازن چـه                     -6

  مراحل ديگري دارد؟
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  فصل نهم
  

  رهيذخمني مرتبط با مخازن ايموارد 
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  اهداف آموزشي
تـرين عامـل      باشـد امـا مهـم       موارد ايمني در خصوص مخازن به عوامل بسياري مـرتبط مـي           

تـوان    باشد كه آيتمهاي موثر آن را كه مـي          تأثيرگذار در اين مورد بحث نوع كاربرد مخازن مي        
به دو مورد كلي خوردگي مخـازن و فشـار درون مخـازن تقسـيم كـرد در ايـن فصـل مطـرح                        

توان عالوه بـر مـوارد مـذكور تأثيرگـذار            در عين حال موارد عمدة ايمني كه مي       .  است گرديده
  :اند دانست به قرار زير تشريح گرديده

   ايمني در مقابل فشار بيش از حد مخازن-
  سوزي مخازن  ايمني در برابر آتش-
   ايمني در مقابل خوردگي مخازن-
   ايمني در مقابل سرريز شدن مخازن-
  مقابل بارندگي در مخازن ايمني در -
  ت مخزنس ايمني در مقابل نش-
   ايمني در قبال كمانش مخازن مرتفع عمودي-
  . ايمني در برابر كج شدن مخازن مرتفع در برابر نيروي باد-
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اغلب اين مـوارد بـه فشـار درون         . مخازن به نوع كاربرد آنها وابسته است      موارد ايمني براي    
در ضمن در مخازني كه براي نگهداري مـواد نفتـي   .  مي شودمخزن و خوردگي در آنها مربوط  

و يا موادي كه قابل اشتعال هستند مورد استفاده قرار مـي گيرنـد، ايمنـي آتـش نشـاني هـم از                       
به هر حال در اين بخش از چند جنبه بـه بحـث ايمنـي پرداختـه                 . اهميت فراواني برخوردار است   

  .مي شود

  ايمني در مقابل فشار بيش از حد
 اكثر مخازن تحت فشار هميشه خطر افزايش بيش از حد فشار و يا به عكس كاهش بـيش                   در

، مانند  اكثر ظروفي كه در آنها واكنش شيميايي يا فيزيكي اتفاق مي افتد           . از حد فشار وجود دارد    
برجهاي تقطير و مبدلهاي حرارتي، فشار از فشار محيط بيشتر است و با توجه به ميزان توليد يـا                   

جهيزات قبل و بعد از اين ظروف ممكن است فشار درون اين ظروف از ميزان متعارف                مصرف ت 
در چنين وضعيتي براي جلوگيري از خطرات احتمالي كه مي توانـد باعـث              . و مطمئن بيشتر شود   

خسارت زدن به خود مخزن يا تجهيزات پيراموني آن شوند، بايد از تجهيزاتي كه فشار را كاهش                 
 ) Safety or Relief Valves( عموماً اين تجهيزات همان شيرهاي اطمينـان  . دهند استفاده كرد

برعكس در بسياري از مخازن ذخيره كاهش فشار مخزن مي تواند باعث مچالـه شـدن                . هستند
در چنـين مخـازني   . مخزن و يا تغيير خواص سيال درون مخزن كه عموماً محصول هستند بشود 

  .كه از يك شير يكطرفه درست شده است مي باشد )Breath Valve( نياز به يك مجراي تنفس 
  

  ايمني در مقابل آتش سوزي
 گـرم شـدن هـوا،       .در بسياري از مخازن ذخيره مواد نفتي احتمـال ايجـاد حريـق وجـود دارد               

افزايش دماي مخزن، ايجاد الكتريسيته ساكن ناشي از وزش باد در هواي خشك، و عدم رعايـت                  
لـذا در كنـار ايـن مخـازن بايـد از            . واند باعث ايـن حريـق شـوند       اصول ايمني توسط افراد مي ت     

 چون مجموعه مخـازن معمـوالً در كنـار يكـديگر قـرار مـي                .تجهيزات اطفاي حريق بهره گرفت    
گيرند در اغلب موارد شيرهاي آتش نشاني روي مخازن نصب مي شوند تا هم خود مخزن بـه                  

ز ارتفاع مخزن بـراي عمليـات اطفـاي         هنگام آتش سوزي مخزن مجاور با آب سرد شود و هم ا           
  .حريق مخزن مجاور استفاده كنند
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   ايمني در مقابل خوردگي
اين پديده با تشـكيل يـك       . خوردگي از مهمترين عوامل اضمحالل تجهيزات صنعتي فلزي است        

. پيل الكتريكي فلز يكي از قطبهاي آن است باعث از بين رفتن فلز و كاهش ضخامت آن مي شود             
. گر اين مكانيزم فعال شود پس از مدت كوتاهي مي تواند باعث فروپاشي مخزن شـود               بنابراين ا 

بـراي  . عالوه براين حل شدن فلز در سيال درون مخـزن خلـوص آنـرا هـم كـاهش مـي دهـد                     
لذا استفاده از پوشهاي    . جلوگيري از اين پديده بايد از تماس فلز با سيال خورنده جلوگيري كرد            

با اينحال به هيچ وجه نمي تـوان از  . ز اين پديده مخرب جلوگيري كندمناسب مي تواند تا حدي ا 
يكي از روشـهاي بسـيار مـؤثر        . طريق ايجاد پوشش از اين پديده به صورت كامل جلوگيري كرد          

در ايـن روش كـه بـه حفاظـت          . براي جلوگيري از خوردگي استفاده از يك فلز فدا شونده است          
به فلز جداره مخزن ميـل تركيبـي بيشـتري بـا سـيال              كاتدي معروف است از يك فلز كه نسبت         

پس در طي مدت بهره برداري از مخزن اين فلز واسطه اسـت             . خورنده دارد استفاده مي كنند    
بـا  . كه خورده مي شود و البته براي تداوم اين امر پيوسته بايد فلز خورده شده جـايگزين شـود                  

واصل زماني مناسب از طريق روشـهاي       تمام اين احوال طبق يك دستورالعمل مشخص بايد در ف         
معمول بازرسي ماننـد روش عكسـبرداري يـا روش اولتراسـونيك از ميـزان خـوردگي سـطوح                   

  .مخزن اطالع كسب كرد
  
  يمني در مقابل سرريز شدن يك مخزنا

در . به هر دليل ممكن است كه محتويات يك يا چند مخزن به بيرون از مخزن سرازير شـود                 
 اگر مواد سرازير شـده قابـل احتـراق باشـند، خطـر آتـش سـوزي و                   چنين وضعيتي به خصوص   
به همين دليل معموالً اطراف مخازن فوق را با يك سد بتنـي محاصـره               . خسارت كلي وجود دارد   

مي كنند و يا اينكه مخزن را در حفره اي كه ديواره اي اطراف مخزن محسوب مي شـود نصـب                     
فضـاي دايـك را معمـوالً برابـر حجـم تمـام             .  گويند مي ) Dike( به اين سد بتني دايك      . مي كنند 

  .مخازن يا برابر با حجم بزرگترين مخزن در مجموعه در نظر مي گيرند
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   ايمني در مقابل بارندگي
در اين نوع مخازن سقف     . اين مورد بيشتر براي مخازن ذخيره با سقف شناور به كار مي رود            

ي آن قرار مي گيرد و بنـابراين در صـورت بارنـدگي             مخزن پايينتر از لبه بااليي جداره استوانه ا       
باالي سقف مخزن آب جمع مي شود كه نه تنها باعث اعمال بار اضافي به سقف مخزن مي شود،                   

لذا به كمك يك مجراي قابل انعطاف كه        . بلكه مي تواند باعث فعال شدن مكانيزم خوردگي شود        
ون از آن كشـيده شـده آبهـاي روي    مسير آن از درون مخزن به سمت پايين مخزن و بـه بيـر           

در هنگام بهره برداري از چنين مخـازني از         . سقف به زهكشيهاي اطراف مخزن هدايت مي شود       
  .صحت عملكرد اين آبراهها بايد اطمينان داشت

  
  ايمني در مقابل نشست مخزن 

اگر زيرسازي مخزن به خوبي انجام نشده باشد و يا با گذشت زمان بافـت زيـرين محوطـه                   
زن نسبت به شرايط اوليه طراحي آن تغيير كرده باشد ممكن است تحت تـأثير وزن مخـزن                  مخ

زيـرا باعـث تغييـر بارگـذاري        . كل مجموعه نشست كند كه براي مخزن بسيار خطرنـاك اسـت           
لذا پيوسته نسبت به اين موضوع   . مخزن و اعمال تنش بيش از حد در يك طرف مخزن مي شود            

  .گيردبايد بازرسيهاي الزم صورت ب
  

  كمانش مخازن مرتفع عمودي
هرچند كه در مرحله طراحي محاسبات الزم بـراي جلـوگيري از كمـانش مخـازن مرتفـع در                   

  .نظر گرفته مي شود، ولي در طي زمان بهره برداري اين پديده نيز بايد پيوسته بازرسي شود
  

  كج شدن مخازن مرتفع به علت وزش باد
ام طراحي مد نظر قرار مـي گيـرد ولـي بـا اينحـال بـا                  اين مورد هم شبيه به كمانش در هنگ       

  .گذشت زمان و مستهلك شدن قطعات خطر بروز چنين پديده اي وجود دارد
البته بايد توجـه  . مواردي كه در باال به آنها اشاره شد مهمترين موارد ايمني مخزن مي باشند        

ي يا نشـت آنهـا، پوسـيدگي        داشت كه از بين رفتن قطعات جانبي، مانند اتصاالت، شيرها و گرفتگ           
شيرهاي اطمينان و خراب شدن آنها و مواردي از اين قبيل مي تواند بـراي مخـزن و مجموعـه                    
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پس بازرسي مداوم تجهيزات پيراموني مخزن و بررسـي سـالمت آنهـا از              . بسيار خطرناك باشد  
ليـل بـر   قـرار دادن تجهيـزات ايمنـي در مخـازن د          تنهـا   نظر ايمني اهميت زيادي دارد، چرا كـه         

  .درست كار كردن آنها و ايمني مخزن نخواهد بود
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  خودآزمائي
 در مالحظه موارد ايمني در مخازن ذخيره آيا كاهش بيش از حد فشار هم بايسـتي لحـاظ                   -1

  گردد يا صرفاً افزايش فشار در اين ارتباط اهميت دارد؟
  در مورد چه تجهيزاتي است؟) Safety or Relief Valves( اصطالح -2
3-) Breath Valve (را شرح دهيد.  
  ترين عامل از بين رفتن و اضمحالل تجهيزات فلزي چيست؟  مهم-4
  شود؟  چگونه و از چه راههائي با خوردگي مخازن مقابله مي-5
 موارد عمدة نگراني در استفاده از مخازن با سقف شـناور چيسـت؟ چگونـه بـا آن مقابلـه                     -6
  شود؟ مي

  ت مخزن چيست؟سي جهت نش دليل و اهميت مسئله ايمن-7
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  پيــوسـت
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