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نفت و گاز كردن ذخيره  

  

  سجاد پوزش
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي شركت نفت پاسارگاد

SAJAD_POOZESH@YAHOO.COM 

  
  

  چكيده
اسـتاندارد  . و در تمامي كشورهاي جهان بوده اسـت  مخازن ذخيره و نگهداري نفت از دير باز يكي از نيازهاي مهم صنعت نفت در ايران      

مخـازن داراي انـواع   . ميباشـد    ) API650  (بوده كه در مقاله منظور از اسـتاندارد همـان     ) API650  (ساخت مخازن ذخيره در ايران
خزن و آرايش و قرار گرفتن آن نيز به انتخاب يك م.مختلفي بوده كه هر كدام با توجه به ويژگي ها و كاربردشان مورد استفاده قرار ميگيرند

جهت ذخيره مواد در يك مخزن بايد تمام پارامترهـاي مهـم نگهـداري اعـم از     .شرايط و محل استفاده و نوع كاربري آن مخزن بستگي دارد
   .خصوصيات مواد و فرآورده ي ذخيره شده و مخزن مورد استفاده مد نظر قرار گيرد 

  
  .يش مخازن ، مخازن ذخيره ، خصوصيات مخازناآرانواع مخازن ،  :كلمات كليدي

  
  مقدمه. 1

 از جلـوگيري  و تثبيت براي مناسب بستر ايجاد جهت كه بوده توام جديد عملياتي شرايط با نفتي بزرگ ميادين از برداري بهره
 خانـه  تلمبـه  محـل  در و گبزر برداري بهره واحدهاي در ذخيره مخازن ، نفتي هاي فرآورده و خام نفت ارسال و رسيد زمان اتالف
 از پـس  ، نفت پااليش و استخراج صنايع در ذخيره مخازن ايجاد .ميشود تعبيه و نصب صادراتي هاي پايانه به خام نفت انتقال هاي

 هـا  پتروشيمي و پااليشگاه از بسياري خوراك كه موادي زيرا بوده مسائل مهمترين از يكي مصرف براي سازي آماده و سازي خالص
 كـردن  انبـار  و گـاز  و خـام  نفـت  نگهداري جهت شده ساخته مخازن تعداد.نميگيرند قرار استفاده مورد بالفاصله توليد از پس بوده

  خام نفت كننده تامين منابع به واحد نزديكي و دوري ، توليدي هاي فرآورده تنوع ، پااليش واحدهاي ظرفيت به نفتي هاي فرآورده
  .دارد بستگي ها فرآورده پخش و انتقال ونحوه
  

مخازن ساخت پيشينه. 2  

 اولين آمريكا پنسيلوانياي ايالت در ) COLONEL DRAKES ( چاه از پسرش دو بهمراه ولياماسميت 1859 سال در            
 و چوب جنس از مخزن اولين كه شد پيدا نياز الزم حجم با ظروفي به نفت سازي ذخيره جهت و رسانده انجام به را خام نفت اكتشاف

 فوت چهار ابعاد با و مكعب شكل به نفت نگهداري جهت اوليه مخازن كليه.گرديد نصب و ساخته چاه نزديكي در بشكه 8 ظرفيت با
 قطر به را اي استوانه مخزن اولين ) ALKIN ( نام به شخصي1861 سال در .شدند ساخته ارتفاع فوت سه و عرض فوت چهار و طول

 ده و بشكه 8000 گنجايش به فلزي مخزن اولين آمريكا در )  GRAFF  HASSON( كمپاني 8 سال در .كرد ايجاد فوت 8 ارتفاع و
 اولين 1918 سال در و اي مهره و پيچ مخزن اولين 1913 سال در و ساخت را بشكه 800000 گنجايش به ديگري مخزن بعد سال
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 باعث كه شد ابداع 1920 سال در مخازن جوشكاري ي ايده مخازن ساخت در تجارب اين از بعد و شد ساخته مخصوص پله با مخزن
 زمان كذر با نيز ايران در .گرديد مطرح شناور سقف مخازن عرصه 1922 سال در.شد مخزن ختسا در توجهي قابل هاي پيشرفت
 هاي ظرفيت با اصلي مخزن هزار يك از بيش حاضر حال در و گرفت صورت مخازن ساخت عرصه در چشمگيري هاي پيشرفت
 كه باشد مي نصب نفت انبارهاي در ) ليتر ميليون پنجاه تا ليتر ميليون يك ( مكعب متر هزار پنجاه تا مكعب متر هزار يك از متفاوت

   .ميپذيرد صورت نفتي هاي فرآورده سازي ذخيره كار آنها وسيله به

 

  مخازن معرفي. 3 

 و تقطير برج ، دار همزن ظروف ، حرارتي هاي مبدل ، پوسته : شامل داخلي اجزاء با مخازن نوع دو به ساختار نظر از مخازن           
 مـداوم  جريان يك اقامت زمان و آنها اندازه در درام و تانك  تفاوت.ميباشد درام و ها تانك : شامل كه داخلي اجزاء بدون مخازن و...

  .رسد مي ساعت چندين به تانكها در ولي نميكند تجاوز دقيقه چند از درام در كه بوده
  
  مخازن  ي دهنده تشكيل اجزاء. 4

  شود مي ساخته ورق كردن رول از كه اي استوانه پوسته ) الف           

  : باشد مي زير انواع داراي كه مخزن سقف ) ب              

   شناور و ثابت سقف_                   ثابت سقف_                        شناور سقف_        

  تقويتي هاي رينگ ) ج      

  ها فلنج و ها لوله ) د       

    مخزن كف ) ه               

 محل ، اتصال طريقه ، ها نازل تعداد ، مخزن طراحي فشار مخزن حجم يا قطر ، طول مخزن دهنده تشكيل اجزاء طراحي در
 پارامترهاي كه نظر مورد مخزن قيمت همچنين و زلزله ، باد مثل جغرافيايي عوامل ، مخزن در استفاده مورد ماده نوع مخزن، كار
  .شود گرفته قرار نظر مد بايد مخزن يك ساخت براي مهم

  

  مخازن وظايف. 5

 واحدها اوليه مواد ذخيره *

 فرآيند در شده توليد واسطه مواد ذخيره *

 محصوالت ذخيره *

 پخش و بارگيري جهت براي مواد ذخيره *
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 محصوالت كيفيت نمودن يكسان *

 شده توليد محصول و خوراك حجم گيري اندازه جهت معياري *

  نقل و حمل تسهيالت *

  

 مخزن انتخاب پارامترهاي. 6

 فراريت يا بخار فشار *

 بودن سمي *

 نظر مورد ماده آتشگيري ميزان *

 ذخيره ماده بخار فشار حسب بر يا و سيال نوع ، هندسي شكل اساس بر بلكه.ندارد وجود مخازن براي همساني بندي تقسيم
  .ميشوند بندي طبقه  مخازن شده

 

 واحدها در مخازن آرايش. 7

 كه دارد وجود زيادي مخازن ، محصوالت و ها فرآورده ذخيره جهت پااليشگاهي و پتروشيمي هاي مجتمع و واحدها در        
 محوطه از دور نهايي و نهايي نيمه هاي فرآورده و خام نفت هاي مخزن سوزي آتش خطر از پيشگيري و ايمين خاطر به

 نام به كوچكتر منطقه چندين شامل مخازن قرارگاه .ميشود گفته 1مخازن اهقرارگ اصطالحĤ كه ميشود داده قرار ها كارخانه
 اطراف در هايي ديواره ، حصار .ميباشند مخزن چند يا يك شامل خود حصارها اين از يك هر كه بوده آجري يا خاكي حصار
 يا دوري به ها مجتمع در هشد ساخته مخازن تعداد.ميشوند ساخته موجود مخازن يا مخزن با اي فاصله در كه بوده مخازن
 ها فرآورده پخش و انتقال و توليدي هاي فرآورده و فرآيند نوع و ظرفيت ، اوليه مواد نگهداري محلهاي به واحدها نزديكي
 و شده ساخته متعادل ضرفيت و كافي مساحت با ، پهلو چهار يا اي دايره صورت به ، آجري يا خاكي هاي حصار .دارد بستگي
  :است زير هاي استاندارد برابر آنها انساختم و طرح

 گروه در ، است مكعب متر 6000 از بيش آنها ظرفيت  اگر ميگيرند قرار مشترك حصار يك در كه هايي مخزن تعداد *
 6000 از آنها ظرفيت كه هايي مخزن ، گيرند قرار حصار يك در ميتوانند مكعب متر 60000 كل ظرفيت با تايي چهار هاي
  .باشد بيشتر مكعب متر35000 از مخازن كل ظرفيت نبايد نهايت در و تايي دوازده هاي گروه در ، است كمتر

 هاي فرآورده براي و مخزن قطر نصف برابر حصار يك در ها مخزن ميان فاصله ، سبك هاي فرآورده و خام نفت براي *
  .شود مي منظور مخزن قطر سوم يك ، سنگين

 براي ، است مخزن يك قطر برابر گوناگون حصارهاي در  مخزن  دو ميان فاصله ، سبك هاي رآوردهف و خام نفت براي *
  .ميشود گرفته نظر در مخزن يك قطر سوم دو برابر مخزن دو فاصله سنگين هاي فرآورده
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 باشد مخزن دو حصار در اگر .باشد مخزن ظرفيت درصد 100 بايد حصار ظرفيت باشد مخزن يك تنها حصار در اگر *
 ظرفيت مجموع درصد60 بايد حصار ظرفيت باشد مخزن سه حصار در اگر.باشد مخزن ظرفيت درصد 80 بايد حصار ظرفيت
  .باشد ها مخزن

 كامل طور به بايد ولي شندبا آجري يا خاكي است ممكن ، ها ديواره و دارد بستگي آنها مخازن ظرفيت به حصارها ارتفاع و اندازه *
  .باشند داشته را مايع فشار تحمل توانايي ،  شده پر مايع توسط حصار كه حالتي در و بوده صاف

  

 كاربرد نظر از مخازن. 8

، شرايط و نحوه مناسب ذخيره سازي آن  داراي خواص شيميايي و فيزيكي مختلفي هستند,  از آنجا كه مواد مختلف        
دسته مخازن ذخيره و تحت  دوبه  .مناسب اهميت فراواني دارد مخزن به همين جهت انتخاب نوع. متفاوت است ها از يكديگر

  .فشار تقسيم مي شوند كه هر كدام در موارد خاص فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرند

  

  ذخيره مخازن. 9

 P<2.5PSI:API650>2.5 ) ب                                                                    P<2.5PSI:API650 ) الف   

  : فرآيند مراحل حسب بر مخازن بندي تقسيم ) ب     

  پاياني مخازن   *                               مياني و واسطه مخازن *                    اوليه مواد حاوي مخازن*

 شيميايي مواد ، گازها  : شامل موادي دربسته مخازن در كه شوند مي تقسيم دربسته و باز رو كلي دسته دو به مخازن همه
  .ميشوند ذخيره و نگهداري غيره و ميكنند منتشر سمي گازهاي خود از كه سياالتي ، بازها يا اسيدها مثل خطرناك

  

  دربسته مخازن. 10

  .كرد اشاره سرد مخازن و اي استوانه ، كروي مخازن ، شناور سقف مخازن ، ثابت فسق با مخازن به ميتوان دربسته مخازن از

  

  روباز مخازن. 11

 مناسب سازي ذخيره براي بيرون محيط با سيال تماس و سقف نداشتن وبدليل بوده مخازن شكل ترين ساده روباز مخازن
  : كه گردند مي استفاده مواردي در فقط و باشند نمي

 گردد مي ماده اتالف و تبخير باعث فراريت ميزان بودن باال زيرا ، بوده كم بسيار مواد فراريت ميزان -
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  باشد نداشته زايي اشتعال خاصيت -

 نداشته چنداني اهميت سيال بودن خالص آنكه مگر دارد وجود ماده شدن آلوده امكان زيرا ، نباشد قيمتي گران مواد -
 .شود تصفيه آن از قبل يا و باشد

 مي ساخته بزرگتر بعضا و متر 7 تا عمق و متر 70 تا قطرهايي محدوده در و هستند بزرگي هاي اندازه داراي ازروب مخازن
 كه شيميايي كودهاي ، نمك آّب ، آب بيشتر مخازن اين در.باشد غيره و بتن ، استيل از است ممكن مخازن اين جنس كه شوند
 روباز مخازن نوع از ها پتروشيمي آلكالي كلر واحدهاي در نمك آب ذخيره زنمخا.برد نام توان مي را غيره و هستند دوغاب بشكل

 مواد از و شود مي كوبيده زمين در كه كرد اشاره توان مي بوده مخازن اين از نوع ترين ساده كه پوندها به روباز مخازن از.باشند مي
 و كرد استفاه مخازن اين ساخت براي توان نمي زميني نوع هر از اينكه دارد وجود كه مهمي نكته البته.شده ساخته قيمت ارزان
Ĥنمك كردن كريستال فرآيند در كه گردد مي استفاده مخزن كف عنوان به دارد خوبي ناپذيري نفوذ خاصيت كه رس خاك از غالب 

  .شود مي استفاده مخازن نوع اين از آن تبخير و دريا آب از

  

  فشار بخار سيالدسته بندي مخازن ذخيره سازي بر حسب . 12 .

 سقف ثابت .1,12

كه غالبĤ كف صاف و سقف مخروطي و گنبدي شكل مي  اين مخازن داراي ديواره اي استوانه اي شكل با كف و سقف بوده
استاندارد شده است و براي انباشتن فرآورده , بر پايه مناسب ترين اندازه قطر و بلندي براي تامين ظرفيت مورد نيازباشد كه 

فضاي موجود  نسبت ارتفاع به قطر در طراحي اين مخازن مهم مي باشد و . گوناگون نفتي مورد استفاده قرار مي گيردهاي 
از عوامل مهمي است كه بايد , فراريت فرآورده اي كه بايد در مخزن انبار گردد, تحمل فشار خاك زير مخزن, جهت نصب مخزن

ورقه هاي بدنه و جنس آنها بستگي دارد به ظرفيت مخزن ونوع موادي كه  در مخازن سقف ثابت ضخامت. در نظر گرفته شوند
مخزن هايي كه براي انباشتن مايعات فرار .اينچ است 16/3در آن ذخيره مي شوند ولي ورق ها ي سقف در شرايط عادي 

تغييرات فشار به . مل نمايندسانتي متر ستون آب را تح 20تا  6‐بايد بدون منفذ  بوده و تغييرات فشار ميان , ساخته مي شوند
لوله هاي مارپيچ , شير آب, حوضچه: عبارتند از, ديگر تجهيزات اين نوع مخزن ها. وسيله شير اطمينان ويژه اي خنثي مي گردد

قسمتي روي سقف تانك  تديسك شكس...دما سنج و , عمق سنج هاي خودكار, پروانه همزن براي آميختن فرآورده ها, بخار
ر از قسمت هاي ديگر ساخته مي شود و در مواقعي كه كنترل كننده ها خوب عمل نكنند و همينطور براي است كه ضعيفت

در صورتي كه فشار بخار ماده مورد .شيرهاي اطمينان مشكل به وجود آمده باشد پاره شده و مانع از صدمه ديدن برج مي شوند 
يا خلوص آن اهميت داشته ، از مخازن با سقف ثابت استفاده مي  و سمي يا آتش گير ، ماده مورد نظر ي ،نظر زياد نباشد ول

 ، دي اتيل پيرو كربنات ، اكريل آميد ، تركيبات سنگين نفتياز جمله موادي كه در اين مخازن ذخيره ميگردد به آب و . گردد
 فشار كه هايي فرآورده. و موادي از اين قبيل مي توان اشاره كرد ) سويل ( ، كاستيك ، نفت كوره ،  دي ايزوپيل فلوئوروفسفات

  . شوند مي نگهداري ثابت سقف هاي مخزن در "معموال ، است كمتر مربع اينچ بر پوند 1.5 از آنها بخار

  ثابت سقف مختلف انواع .1,1,12

  .باشد مي فوت 90 قطر تا عادي نوع و فوت 40 قطر تا فشار تحت  )Roof Frameless (  مخزن ) الف

  .باشد مي فوت 144 قطر عادي نوع و فوت 128 قطر تا فشار تحت ) Roof Domed  ( مخزن ) ب
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 عادي يا فشار تحت نوع از را آن توان مي و بوده ثابت سقف با مخازن نوع قديميترين از ) Roof Cone  ( مخزن ) ج
King   ( يا ) Roof Supported Column ( ، ) Roof Trussed ( ، ) Supported Selef ( : انواع شامل و ساخت

Supported Post ( باشد مي.  

 باشد مناسب بسيار بايد فشار تحمل لحاظ از پي وضع ) Roof-Cone   Roof Supported Column ( مخازن در
  .نياييد پيش اتفاقي ، كف به ستون اتصال محل در تا

 مي ايجاب شود مي ذخيره آن در كه موادي كيفيت كه رود مي بكار مخازني در سقف نوع اين ) Roof Oial Spe ( ) د
 و بدنه و كف كه ميكنند ذخيره مخازني در را ياييشيم مواد : مثال باشد نداشته تماس ماده آن با فلزي اسكلت كه نمايد
 Roof Umbrella ( : مثل گردد انتخاب فلز همان از سقف اسكلت نيست الزم و شده ساخته خصوصي به آلياژ از سقف

  .باشد مي نوع اين از كه )

 شناور سقف .2,12

و تبخير مواد به حداقل ، و تا  سقف روي مايع شناور بوده و با مايع به باال و پايين حركت مي كند ، در اين مخزن ها        
حدودي مانع زنگ زدگي و فساد مخزن شده ، همچنين نبودن هوا و گاز در سطح مايع از بروز آتش سوزي جلوگيري مي كند 

وي فرآورده شناور و فاصله هوايي يا فضايي كه هوا جمع مي كه اين ويژگي ها در صورتي قابل بيان بوده كه سقف مستقيمĤ بر ر
  .شود بين سقف و محصول نباشد

1,2,12. External Floating Roof  

موادي چون نفت خام كه فشار .مخازن سقف شناوري كه سقف ثابت ندارند و سقف شناور با فضاي باز در ارتباط است
ذخيره , در مخازن خاصي كه مجهز به سقف شناور مي باشند, مي باشدpsi 5كمي زياد بوده و در حدود نزديك به , بخار آنها

. گفته مي شوند)   External Floating Roof(فاقد سقف ثابت بوده و اصطالح , اين نوع از سقف شناور ها. مي گردند
  .مناسب مي باشند, براي موادي كه سمي نبوده يا آتش گيري كمي دارند, گفتني است كه اين مخازن

2,2,12. Internal Floating Roof  

اگر فشار بخار ماده اي در همين .مخازن سقف شناوري كه عالوه بر سقف شناور به يك سقف ثابت نيز مجهز هستند
از نوع خاصي از مخازن با سقف شناور كه داراي يك سقف نيز مي , ماده مذكور سمي يا آتش گير باشد, محدوده بوده ولي

در مخازن با سقف .گفته مي شوند)   Internal Floating Roof ( , اين نوع مخازن در اصطالح.گردداستفاده مي , باشند
هاي شناور زماني كه سقف باال مي رود حجم مخزن افزايش مي يابد و بالعكس كه با اين وجود در واقع مي توان بيان كرد حجم 

  .مخزن هميشه به اندازه محصولي است كه درون آن قرار دارد

  

  ويژگي هاي سقف شناور. 13

 داشتن شناوري كافي ، براي شناور ماندن در شرايط عادي و يا وضعيتهاي عادي و يا وضعيتهاي غير عادي قابل پيشبيني* 

در هنگام پر و خالي كردن مخزن بتواند حركت آزادانه به سمت باال و پايين داشته باشد اما بدون گردش به اطراف يا عدم * 
 مركز توازن نسبت به

 .تماس آن با پوسته به گونه اي باشد كه بخار امكان خارج شدن نداشته باشد* 
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  .در مخزن هاي سقف شناور نگهداري مي شوند, پوند بر اينچ مطلق است1.5فرآورده هايي كه فشار بخار آن ها بيشتر از* 

  

  مزيت هاي سقف ثابت روي سقف شناور. 14
  بندي از عوامل جوي مانند باران، برف و بادمحافظت سقف شناور و سيستم هاي آب 

 جلوگيري كامل از نشت مواد سمي و آتش گير 

 امكان اعمال فشار مثبت روي سقف شناور به كمك گاز ازت به منظور جلوگيري از نوسان و كج شدن سقف شناور  

مثل پر كردن و خالي كردن مخزن  سقف شناور روي سطح مايع قرار گرفته و زماني كه ارتفاع سطح مايع در مخزن به هر دليلي
قرار گرفتن سقف شناور بر روي سطح مايع سبب . سقف شناور نيز باال و پايين مي رود ، و يا شرايط عملياتي تغيير مي كند

كاهد چراكه باالتر  گردد كه فشار بر روي سطح مايع زياد گردد و اين افزايش فشار از ميزان فراريت ماده ذخيره شده مي مي
( موادي چون نفت خام را در  .فشار فضاي روي سيال نسبت به فشار بخار مايع باعث جلوگيري از تبخير ماده مي شود بودن

External Floating Roof   ( و تركيباتي از قبيل متانول و)MTBE  ( را در )Internal Floating Roof  ( ذخيره مي
  .پوند بر اينچ مربع است در مخزن هاي سقف شناور نگهداري مي شوند 1.5فرآورده هايي كه فشار بخار آنها بيشتر از  .نمايند

  

  انواع مختلف سقفهاي شناور. 15

1,15. Double Deck Floating Roof  

اينچ ساخته شده و داخل اين محفظه نيز ورق هايي به   16/3شامل محفظه هاي ايسن تو خالي كه از ورق هايي به ضخامت 
همان ضخامت بطور شعاعي و داير ه هاي متحدالمركز با مركز مخزن تقسيم بندبي گرديده است و اين ورقه ها بطور عمودي در 

سقف به طرف  در اين نوع مخازن شيب كف سقف شناور به طرف مركز و رو به باال بوده و شيب بااليي. محفظه نصف مي شوند 
از خصوصيات اين نوع . ميليمتر است  38فاصله بين اين دو سطح سقف در مركز مخزن حداقل . مركز و رو به پايين است 

مخزن سقف آن است كه بعلت وجود هواي ساكن در محفظه ي حرارت هواي خارج به سطح مايع اثر نمي گذارد و در نتيجه 
  .مانع تبخير مي گردد

  

2,15. Pontoon Floating Roof  

فوت به باال مي باشند معموال مورد استفاده قرار مي گيرد و شامل يك حلقه فلز  120اين نوع مخزن براي مخازني كه از قطر 
داخل قسمت مجوف را با صفحات عمودي كه بطور شعاعي نصب .مجوف بوده و يك صفحه در داخل اين حلقه فلزي قرار دارد 

در اين طرح نيز شيب صفحات . اين عمل به خاطر ايجاد مقاومت براي قسمت تو خالي مي باشد.شده تقسيم بندي مينمايند
بااليي قسمت مجوف به طرف مركز و رو به پايين و شيب سطح پايين به طرف مركز و رو به باال و عينĤ مانند حالت قبل بوده و 

ميزان تبخير مواد د راين نوع سقف بيش از حالت قبل بوده و گازهاي حاصله در .اينچ مي باشد 16/3ضخامت ورق هاي سقف 
مايع حل شده و قسمت باقيمانده نيز در  رسطح مايع و قسمتي از آن مجددآ د مي شوند كه در اثر فشار موجود بينمركز جمع 
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فوت قطر كه داراي اين نوع سقف باشند صفحه   200در مخازن بيش از . اثر تغييرات حرارت محيط به مايع تبديل خواهد شد 
  .وسط را توسط تيرهاي شعاعي تقويت مي نمايند

  

3,15. Pan Floating Roof  

اين نوع سقف از يك صفحه دايره اي شكل كه قطر آن كوچكتر از مخزن است تشكيل شده و يك حلقه فلزي به محيط 
براي ايجاد مقاومت و جلوگيري از پيچيدگي صفحه ، تيرچه هايي روي صفحه جوش . اين صفحه بطور قائم جوش شده است 

اينچ و ضخامت ورق هاي محيط كه به صورت قائم   16/3ضخامت ورق سقف .داده و نقاط مختلف سقف را مهار مينمايند 
اينچ مي باشد كه امتياز اين مخازن با اين نوع سقف بيش از دو نوع گفته و مورد استعمال آن ، بيشتر براي  11/4جوش شده 

ن مي باشد مزيت استفاده از اين نوع سقف صرفه جويي در مصرف آهن و كم بودن هزينه تعميرات آ.ذخيره نفت خام مي باشد 
ذخيره مواد نفتي سبك بعلت انتقال حرارت خارج ، به مايع ذخيره . چون شيب سقف بطرف پايين و رو به مركز مخزن است . 

  .شده در اين مخازن صحيح نمي باشد 

  

  مخازن سر پوشيده با سقف شناور دروني .4,15

تجهيزات دروني اين مخازن را .شناور مي باشنداين نوع مخزن داراي سقف ثابتي در باالي پوسته بوده و مجهز به سقف 
اين نوع مخزن تركيبي از مخازن سقف .مي توان در يك مخزن نو نصب كرد يا از يك مخزن با سقف ثابت موجود استفاده كرد 

بوده و ثابت و سقف شناور بوده كه اين ويژگي باعث مي شود كه مواد ذخيره شده از اثرات ناشي از يخبندان و بارندگي محفوظ 
در اين نوع مخزن مشكالت مربوط به خارج نمودن آب سقف وجود نداشته و . تغييرات حرارت هوا روي مايع نيز بي اثر باشد 

از لحاظ تبخير ممكن است مقداري گاز .باعث صرفه جويي در هزينه احداث وسائل مربوطه و كم شدن هزينه تعميرات مي شود 
ايجاد ميشود بين دو سقف وجود داشته باشد كه آن هم با وجود هواكشهاي كه در سقف كه در موقع پر كردن مخزن و تخليه 

بطوركلي . بنابراين از لحاظ آتش سوزي نيز در وضع اطمينان بخشي قرار دارد . ثابت نصب شده از محوطه مخزن خارج گردد 
ثابت را نيز مي توان به چنين مخازني  مخازن سقف .اد نفتي سبك كارايي بيشتري دارداين نوع مخزن براي ذخيره سازي مو

باشد مي توان در وسط سقف شناور سوراخي براي عبور ستون تعبيه )  Column Supported( اگر مخزن از نوع . تبديل كرد 
 .كرد تا سقف شناور براحتي قادر به حركت باشد 

  

  گيرينتيجه. 16

استفاده از مخازن و كاربرد آنها امروزه به عنوان پارامتري مهم و اساسي جهت ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي و گازي       
محسوب مي شود و در همين راستا روش هاي نوين و به روزي براي ساخت مخازن جديدتر و با كارايي بيشتر در حال انجام 

ازي و به تبع آن مخزن نقش پر رنگي در اين پروسه داشته كه در اين مقاله انواع مي باشد كه بيانگر اهميت موضوع ذخيره س
مخزن مورد بررسي قرار گرفت و مي توان با توجه به شرايط محصول و ساير عوامل موثر جهت نگهداري مواد و انتخاب مخزن 

  .اقدامات الزم را بعمل آورد
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Abstract. Storage and maintenance of oil from the oil industry in Iran 
has long been one of the most important requirements in all countries 
of the world. Standard construction of storage tanks in which the 
article to API650 is of the same API650  standard. all important 
parameters such as material properties and product storage tank stored 
and used to be considered. 

 
Keywords: Tanks, Arrangement Cases, Storage tanks, Cases 
properties 

  

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

