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 فصل اول
 ره یبر مخازن ذخ یمقدمه ا •
 رهی مخازن ذخ جادی ا لیدال حیتشر •
 رهی مخازن ذخ یاهداف اصل یمعرف •
 ره ی در انتخاب مخزن ذخ پارامترها نیمهم تر یمعرف •
 ره یانواع مخازن ذخ مبحث •
 م؟ یکن یاز مخازن با سقف ثابت استفاده م یچه مواقع در •
 ی مخازن سقف شناور خارج یمعرف •
 ی مخازن سقف شناور داخل یمعرف •
 ی و خارج  یتفاوت مخازن سقف شناور داخل یمعرف •
 م؟یکن  یاستفاده م یعمود و یا  یتحت فشار افق  ایو  یاز مخازن کرو یچه مواقع در •
 ک ی مخازن تحت فشار اتمسفر فیتعر •
 مخزن سرد  یمعرف •
 ن یینقطه جوش پا  یدارا  عی ما گازهای رهیذخ یدو روش برا یمعرف •
 ره ی مخازن ذخ یکل  یدسته بند مبحث •
 Single Wallمخازن  یمعرف •
 Double Wallمخازن  یمعرف •
 Elevated Tank یمعرف •
 Buried Tank  یمعرف •
 Rectangular Tank  یمعرف •
 Spherical Tank یمعرف •
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 Single Wallمخازن  یدسته بند حیتشر •
 ی به صورت کل رهی مختلف مخازن ذخ یقسمت ها یمعرف •
 مخازن سقف باز یمعرف •
 در مورد استفاده از مخازن سقف شناور  ینکات حیتشر •
 )مخازن سقف شناور(   Single Deckمختلف مخازن  یقسمت ها یمعرف •
 )مخازن سقف شناور(  Double Deckمختلف مخازن   یقسمت ها یمعرف •
 Rim Areaاصطالح  یمعرف •
 ی مختلف مخازن سقف شناور خارج  یقسمت ها یمعرف •
 ی مختلف مخازن سقف شناور داخل یقسمت ها یمعرف •
 ره یاجزاء مخازن ذخ مبحث •
 Anchor Bolt یمعرف •
 Anchor Chair یمعرف •
 Anchor Strap یمعرف •
 Bottom Drains  یمعرف •
 منهول پوسته یمعرف •
 پد مشترک نازل پوسته یمعرف •
 ی تیتقو پدهای جادیا لی دل یمعرف •
 Sump یمعرف •
 Dike Wall یمعرف •
 Gage Hatches یمعرف •
 Emergency Vent Cover  حیتشر •
 Stair Way یمعرف •
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 Roof Drain System  یمعرف •
 ره ی در مبحث مخازن ذخ جیرا  استانداردهای یمعرف  •
 API 650ستاندارد ا یمعرف •
 استاندارد و کد  نیتفاوت ب یمعرف •
 API 650استاندارد  یکار  محدوده حیتشر •
 API 620استاندارد  یمعرف •
  20 و  API 650مطالب گفته شده در مورد استاندارد  یبند جمع •
 API 653استاندارد  یمعرف •
 ASME Sec.8استاندارد  یمعرف •
 ASME Sec.8 Div.1استاندارد  یمعرف •
 ASME Sec.8 Div.2استاندارد  یمعرف •
 ASME Sec.8 Div.3استاندارد  یمعرف •
 ک یمخازن اتمسفر یمحدوده فشار  یمعرف •
 ( یمخازن تحت فشار )فشار داخل یمحدوده فشار  یمعرف •
 ( ومیوک طیمخازن تحت فشار )شرا یمحدوده فشار  یمعرف •
 ک ی زن اتمسفرمخا یطراح جیرا  ینرم افزار ها مبحث •
 TANKنرم افزار  یمعرف •
 TANKنرم افزار   بیو معا ای مزا یمعرف •
 AMETANKنرم افزار  یمعرف •
 AMETANKنرم افزار   بیو معا ای مزا یمعرف •
 Nozzle Proنرم افزار  یمعرف •
  نازل ها  هیحل مشکل ُاور استرس از ناح یروش ها یمعرف •
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 فصل دوم
 یکاربرد فیمبحث تعار •
 Corroded Thicknessمفهوم  یمعرف •
 Corrosion Allowanceمفهوم  یمعرف •
 کند؟  یم  نییرا کدام بخش تع Corrosion Allowance ریمقاد •
 ی طراح یدما فیتعر •
 MDMTو  الیمتر نییتع مبحث •
 ال یمتر نییروش تع یمعرف •
 ال یدر مورد متر API 650شده در استاندارد  انی الزامات ب حیتشر •
 ییزدا  ژنیاکس ندی فرآ فیتعر •
 یی زدا ژنیجهت اکس یاژ یعناصر آل  یمعرف •
 مفهوم فوالد کشته شده یمعرف •
 در فوالد کشته شده یاژ یعناصر آل  ییدرصد نها یمعرف •
 موارد استفاده از آن Semi-Killedمفهوم   یمعرف •
 Semi-Killedدر فوالد  یاژ ی درصد عناصر آل  یمعرف •
 و کاربرد آن ها Rimmed یفوالد ها فیتعر •
 و کاربرد آن ها   Capped یفوالد ها فیتعر •
 فوالد ینرمال ساز  اتیعمل یمعرف •
 شود؟  یاستفاده م یفوالد به چه منظور  ینرمال ساز  اتیعمل  •
 کربن  -فاز آهن  ینمودار تعادل  ارائه •
 ASTM Specificationموجود در  یها الی متر یمعرف •
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 MDMTمفهوم   یمعرف •
 الی ضخامت متر برحسب MDMTنمودار  ارائه •
 API 650طبق استاندارد  الیمتر یگروه ها یمعرف •
 MDMTآوردن  به دست یدو روش برا یمعرف •
 API 650طبق  یالزامات مربوط به مبحث چقرمگ  یمعرف •
 ی مفهوم چقرمگ یمعرف •
 Impact Testتست ضربه   حیتشر •
 جذب شده توسط قطعه  یانرژ  نییتع یدو روش برا یمعرف •
 MDMT یو دما الیمتر نییحل مثال در ارتباط با تع  حیتشر •
 یطراح  یآن با دما سهیکل مخزن و مقا  MDMT نیی تع نحوه حیتشر •
 انواع اتصاالت  مبحث •
 Butt Weldاتصال   یمعرف •
 Butt Weldاز انواع مختلف اتصال  یر ی تصاو ارائه •
 Double-Welded lap jointاتصال   یمعرف •
 Fillet Weld فیتعر •
 Full-Fillet Weld فیتعر •
 Single-Welded Butt Joint With Backingاتصال  یمعرف •
 Tack Weldاتصال  یمعرف •
 رهی در مخزن ذخ یاتصاالت جوشکار  نیمهم تر یمعرف •
 انواع اتصاالت بدنه مخزن یمعرف •
 انواع اتصاالت سقف مخزن  یمعرف •
 API650جوش مطابق با استاندارد   زیالزامات سا حیتشر •



 

 

www.namatek.com 
 

7 

 Heat Affected Zoneمفهوم   یمعرف •
 API650الزامات جوش مطابق با استاندارد  حیتشر •
 API650بدنه به کف مخزن مطابق با استاندارد    لتیالزامات جوش ف حیتشر •
 Double Fillet Weldاتصال   یمعرف •
ضخامت کورس اول   برحسببدنه به کف مخزن  لتیجوش ف  زیحداقل سا یمعرف •

 API650مطابق با استاندارد 
 API650مطابق با استاندارد  Wind Girder Jointالزامات  حیتشر •
 API650مطابق با استاندارد   Roof and Top-Angle Jointالزامات  حیتشر •
 ( Shell Course Designپوسته ) یمحاسبه ضخامت ورق ها مبحث •
 ک یپوسته مخازن اتمسفر یورق ها  یطراح یبرا چهار روش یمعرف •
 API 650حداقل ضخامت ورق پوسته مطابق با استاندارد  یمعرف •
 Nominal Tank Diameterمفهوم   یمعرف •
وجود دارد  API 650استاندارد  یاز نوت ها یکه در کنار برخ  ییها  نتیبولت پو  مفهوم •

 ست؟ یچ
 مخزن  یدر طراح  تأثیرگذارمهم و  یپارامترها حیتشر •
 1footروش   حیتشر •
 Circumferential Stressفرمول  یمعرف •
 پوسته مخزن یمثال در رابطه با محاسبه ضخامت ورق ها کیحل   حیتشر •
 ران یموجود در بازار ا یاستاندارد ورق ها سایزهای یمعرف •
 Variable-Design-Pointروش   حیتشر •
 VDPانجام متد  یجدول برا ینحوه آماده ساز  حیتشر •
 ( Shell Course Designپوسته ) یمحاسبه ضخامت ورق ها مبحث •
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 VDPمثال در مورد محاسبه ضخامت ورق پوسته از روش  کیحل   حیتشر •
 Annex Aدر مورد روش  API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
 Annex Aروش   حیتشر •
 م؟یانجام بده  یچه کار  دیاباشد ب کیکمتر از  الیس  Gravityاگر  Annex Aروش  در •
قرار   7. و  85. با   را برابر  Joint Efficiency Factor  یچه زمان Annex Aروش  در •

 م؟یده یم
 م؟ یکن یاستفاده م Elastic Analysisاز روش  یزمان چه •
 Elastic Analysisحاکم بر روش   اتیکل  حیتشر •
 Elastic Analysisدر مورد روش  API 650الزامات استاندارد  یمعرف •
 در مورد چهار روش محاسبه پوسته مخزن یجمع بند ارائه •
 کف و آنوالر یمحاسبه ضخامت ورق ها مبحث •
 کف یدر مورد محاسبه ضخامت ورق ها API 650الزامات  حیتشر •
 Drip Ring یمعرف •
 Drip Ringدر مورد   API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
 Drip Ring کیشمات  ریتصو ارائه •
 م؟ یکن  یاز ورق آنوالر استفاده م یچه زمان در •
 در مورد ورق آنوالر  API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
 فرمول حداقل عرض ورق آنوالر از سمت داخل مخزن  یمعرف •
 نحوه محاسبه ضخامت ورق آنوالر  حیتشر •
 مثال در مورد نحوه محاسبه ضخامت ورق آنوالر  کی  حیرتش •
 سقف  یمحاسبه ضخامت ورق ها مبحث •
 بر انواع سقف ها یمرور  مبحث •



 

 

www.namatek.com 
 

9 

 Supported cone roof یمعرف •
 Self-Supporting cone roof یمعرف •
 Self-Supporting dome or umbrella roof یمعرف •
 Self-Supporting cone roofنحوه محاسبه ضخامت   حیتشر •
 Gravity Loadsفرمول محاسبه   یمعرف •
 Self-Supporting dome orدر مورد ضخامت   API 650الزامات استاندارد  حیتشر •

Umbrella roof 
 Self-Supporting dome or Umbrella roofنحوه محاسبه ضخامت   حیتشر •
 Supported Cone Roofدر مورد ضخامت   ینکات ارائه •
 Alternative Support system for roof ری تصاو ارائه •
 آن رامونی پ  یحاتیو ارائه توض  Self-Support-fixed roofs ری تصاو ارائه •
 مخزن در مقابل ورزش باد  یدار یپا مبحث •
 وارد بر مخزن  نیروهای کیشمات  ریتصو ارائه •
 وزش باد  طیوارده بر مخزن در شرا نیروهای حیتشر •
 سرعت باد  نییتع یبرا  ییروش ها یمعرف •
 نحوه محاسبه فشار حاصل از باد  حیتشر •
 جهت محاسبه سرعت باد   API 650استاندارد  1-2-5 (K)بند   حیتشر •
 3sec gustمفهوم  حیتشر •
 نداشته باشد  Anchoredبه  یاجیمخزن احت نکهیا یالزم برا طیسه شرا یمعرف •
 یها اری)مع Mwsو   Mdlrو  Mfو   Mdlو  Mwو   Mpiو   Fp  یپارامترها یمعرف •

 مخازن بدون لنگر(  یبرا  یواژگون
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و   Mfو  Mdlو  Mwو  Mpiو   Mwr یپارامترها   ریآوردن مقاد  به دست نحوه حیتشر •
Mdlr   وMws 

 است  یبا مبحث ثبات مخزن در برابر واژگون  که در ارتباط Wlپارامتر   یمعرف •
با مبحث ثبات مخزن در برابر   که در ارتباط WLمقدار پارامتر  تعییننحوه  حیتشر •

 است  یواژگون
 (Tank Anchorage) مخزن یانکر بند مبحث •
 یانکر بند  طیشرا  حیتشر •
 است؟  زانیمچه  طیدر مح  گریکدیانکر ها از  فاصله حداکثر •
 محاسبه آن ها  نحوهو   Uplift Load Caseانواع   یمعرف •
 Uplift Load Caseذکر شده در مبحث   یپارامترها حیتشر •
 ی الزامات مرتبط به انکر بند حیتشر •
 Boltمرتبط به  فیتعار مبحث •
 Shank Diameter یمعرف •
 Major Diameter یمعرف •
 Minor Diameter یمعرف •
 Pitch فیتعر •
 Pitch Diameter  یمعرف •
 Crestو  Roofو   Angel فیتعر •
 مهار مخزن( برای ی)روش  Anchor Chair یمعرف •
 مهار مخزن(  برای ی)روش  Anchor Strap یمعرف •
 م؟ یکن یاستفاده م Anchor Chairاز روش  یزمان چه •
 Anchor Chairالزامات مرتبط به روش  حیتشر •
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 آن رامونی پ  یحاتیتوض حیو تشر Anchor Chairاز  کیشمات  ریتصو ارائه •
 رو پوسته و سقف مخزن ینازل ها و منهول ها مبحث •
 Opening فیتعر •
 در مورد نازل ها  API 650شده در استاندارد  انیالزامات ب یمعرف •
 ست؟ ی استفاده از پد چ علت •
 Regular-Type-Reinforced  یمعرف •
 Low-Type-Reinforced یمعرف •
 در مورد فاصله نازل ها از خط جوش  API 650شده در استاندارد  انی ات بالزام حیتشر •
 جوش  رادیوگرافیمبحث  حیتشر •
 بدنه مخزن یاجزاء منهول بر رو اتیکل  حیتشر •
 نحوه محاسبه ضخامت صفحه کاور منهول و صفحه فلنج  حیتشر •
 الزامات مرتبط به ضخامت صفحه کاور منهول و صفحه فلنج  حیتشر •
 Cover Plateمثال در مورد مبحث ضخامت  کیحل   حیتشر •
در ارتباط با ضخامت صفحه کاور منهول بدنه   API 650استاندارد  5.3aجدول  یمعرف •

 و مهره فلنج است  چیو پ
 نک منهول در ارتباط با حداقل ضخامت  API 650استاندارد  5.4aجدول  یمعرف •
و   Bolt Circle Diameter (Db)در ارتباط با   API 650استاندارد  5.5aجدول  یمعرف •

Cover Plate Diameter (Dc) 
 منهول  یطراح اتیدر مورد جزئ  ینکات حیتشر •
 ست؟ یدر مخزن چ  Telltale Hole نقش •
 Shell Nozzle مبحث •
 Shell Nozzleالزامات مرتبط به  حیتشر •
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 نازل فلنج یدو نوع اصل  یمعرف •
 Regular-Type Flanged Nozzleانواع   یمعرف •
 Low-Type Flanged Nozzleانواع  یمعرف •
 نازل یدر ارتباط با اندازه ها API 650استاندارد  5.2aجدول  یمعرف •
 ,Pipe, Plate یدر ارتباط با اندازه ها API 650استاندارد  5.7aجدول  یمعرف •

Welding Schedules 
 Nozzle Flange یدر ارتباط با اندازه ها API 650استاندارد  5.8aجدول  یمعرف •
 flush-Type Cleanout یمعرف •
 flush-Type Cleanoutدر مورد  API 650شده در استاندارد  انیالزامات ب یمعرف •
 flush-Type یبرا نی ریز یتینحوه محاسبه حداقل ضخامت صفحه تقو یمعرف •

Cleanout 
 flush-Type Cleanoutمرتبط با  یپارامترها یمعرف •
 و مهره فلنج چینحوه محاسبه حداقل ضخامت صفحه کاور و پ یمعرف •
 flush-Typeدر ارتباط با  API 650استاندارد  a 5.1و   5.9aجدول  یمعرف •

Cleanout Fitting 
  یت یدر ارتباط با ضخامت و ارتفاع صفحه تقو API 650استاندارد  5.11aجدول  یمعرف •

 flush-Type Cleanout Fitting یبرا
 در ارتباط با اتصال فلنج به نازل API 650استاندارد   5.1 گریف یمعرف •
بدنه را از مباحث مربوط به   یرو یمباحث مربوط به نازل ها API 650استاندارد  اچر •

 سقف جدا کرده است  یرو ینازل ها
 Roof Manholesمرتبط با   یپارامترها یمعرف •
 Roof Manholes  یدر ارتباط با اندازه ها API 650استاندارد  5.13aجدول  یمعرف •
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 Flange Roof  یتباط با اندازه هادر ار API 650استاندارد  5.14aجدول  یمعرف •
Nozzle 

 در ارتباط با اتصال نازل به سقف API 650استاندارد  5.19 گریف یمعرف •
 Draw off Sumpکاربرد  یمعرف •
 Draw off Sumpدر ارتباط با  API 650استاندارد  5.01 گریف یمعرف •
 Draw off Sumps  یدر ارتباط با اندازه ها API 650استاندارد  5.12aجدول  یمعرف •
 م؟ یری نازل ها را چه مقدار در نظر بگ یبرا یخوردگ  زانیم •
 ی حرارت  اتیعمل  مبحث •
 رد؟ یگ ی به چه منظور انجام م  یحرارت  اتی عمل اساسا   •
 یی در مورد تنش زدا API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
 Top Angle مبحث •
 Top Angle یمعرف •
 در اتصال سقف به بدنه  یسه عضو اصل  یمعرف •
 Top Angleدر مورد   API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
 Top Angleدر مورد اتصال سقف به  API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
 Top Angleکاربرد  یمعرف •
 Top & Intermediate Stiffening Rings (Wind Girders )مبحث  •
 ی به صورت کل  یتیتقو نگیر  مرتبط با API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
 Top Wind Girderدر مورد   API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
  Top Wind Girder ستیبا  یکه م ینرسیآوردن حداقل ممان ا  به دستنحوه  حیتشر •

 در اتصال به بدنه داشته باشد 
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 Section Moduli of Stiffeningدر مورد  API 650استاندارد  5.19aجدول  یمعرف •
Ring 

• Section Modulus  شود؟  یبه چه صورت محاسبه م 
 اشکال ساده   یبرخ یبرا Section Modulusفرمول  ارائه •
 م یندار یانیم  یتیتقو نگیگونه ر چی به ه ازی از مخزن که ن ی حداکثر ارتفاع  یمعرف •
 Transposedنحوه محاسبه ارتفاع مخزن در حالت   یمعرف •
 Transposedبه حالت   یمخزن از حالت عاد لیمثال از نحوه تبد کیجل   حیتشر •
 مخزن یالزم برا یانیم یتیتقو ی ها نگیمشخص کردن تعداد ر نحوه یمعرف •
 ی ان یم  یتیتقو نگی)محل( قرار دادن ر شنیلوک  نیینحوه تع یمعرف •
 متعلقات مخزن  مبحث •
 پلتفرم  یمعرف •
 Walkway یمعرف •
 Walkway & Platformدر مورد   API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
 مرتبط با آن  یپارامترها حی و تشر Stair Way کیشمات  ریتصو ارائه •
 Stair Waysدر مورد   API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
 API 650استاندارد  5.19aجدول  یمعرف •
  رامونی پ یحات یهمراه با متعلقات آن و ارائه توض رهیاز مخزن ذخ  یکل ریتصو کی ارائه •

 آن
 Earth Lug مبحث •
 Earth Lugدر مورد   API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
 Grounding Lugدر ارتباط با  API 650استاندارد  5.03 گریف یمعرف •
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 ومل سفص
 ( Annex F) ی، تحت فشار داخل مخازن یمبحث طراح •
 Annex F  یکار  محدوده حیتشر •
 API 650در استاندارد  Annex Fفلوچارت مرتبط به  حیتشر •
 انواع اتصاالت سقف به بدنه حیتشر •
 مرتبط به اتصال سقف به بدنه یپارامترها حیتشر •
 مخزن  یداخل  یفشار طراح ممینحوه محاسبه ماکز یمعرف •
 مخازن بدون انکر  یبرا یحداکثر فشار طراح  یها  تیمحدود یمعرف •
 م یدار Frangible Jointکه   یحالت  یبرا یار طراح حداکثر فش  یها  تیمحدود حیتشر •
 در هنگام تست در نظر گرفت  دیکه با یی( هاط یپارامتر )شرا حیتشر •
 در اتصال سقف به بدنه Compression Areaدر ارتباط با  Annex Fالزامات  حیتشر •
تحت فشار    Coneدر ارتباط با حداقل ضخامت صفحه سقف  Annex Fالزامات  حیتشر •

 ی داخل
 مختلف  یاتصال در حاالت ها یبازده ب یضر ری مقاد یمعرف •
تحت   Domeدر ارتباط با حداقل ضخامت صفحه سقف  Annex Fالزامات  حیتشر •

 ی فشار داخل
 مختلف یشکل در حالت ها  ب یضر ری مقاد یمعرف •
 ست مفهوم فشار شک یمعرف •
 نحوه محاسبه حداقل فشار شکست  یمعرف •
  شتریشده و با فشار ب  یمخازن انکربند یبرا کی استات دروینحوه انجام تست ه حیتشر •

 18Kpaاز 
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 ست؟ یمخازن چ یبرا کیاستات  درویما از انجام تست ه هدف •
 ( Frangible Roof) مخازن با سقف شکننده یمبحث طراح •
 مخازن با سقف شکننده  یفلسفه طراح  یمعرف •
 متر  15الزامات استاندارد در مورد مخازن با سقف شکننده و قطر بزرگتر از  حیتشر •
 متر  15 یال  9الزامات استاندارد در مورد مخازن با سقف شکننده و قطر  حیتشر •
 متر  15الزامات استاندارد در مورد مخازن با سقف شکننده و قطر کوچکتر از   حیتشر •
 شده یاستاندارد در مورد مخازن با سقف شکننده و انکربند  الزامات حیتشر •
 ( Annex V) یمخازن تحت فشار خارج یطراح مبحث •
 شدن مخزن ومی مشکالت حاصل از وک یمعرف •
 مخزن را دارد؟  وم یفشار وک  زانیم نییتع  فهیبخش وظ  کدام •
 Annex Vکاربرد  محدوده حیتشر •
 مخزن  یخارج  ینحوه محاسبه مجموع فشار طراح یمعرف •
 Top Stiffenerدر مورد  Annex Vشده در  انی الزامات ب حیتشر •
 شکل  یبه رو Top Stiffenerمطالب گفته شده در خصوص  حیتشر •
 بدنه مخزن  یرو Stiffenerدر مورد  Annex Vشده در  انی الزامات ب حیتشر •
 م؟یکن  یاستفاده م کی در مخازن اتمسفر یتی تقو نگیاز ر یزمان چه •
 د یریگ  یمخزن در نظر م یفشار خارج یدر طراح Annex Vکه   یدو حالت یمعرف •
 در هر دو حالت  یمختلف پارامتر سا ری مقاد یمعرف •
 Annex Vبدنه مخزن در  یرو  Stiffenerشده در مورد  انیب  یطراح  طیشرا  حیتشر •
بدنه )جهت کنترل  یرو  Stiffenerبدون   رهیمخازن ذخ  میاگر بخواه Annex V طبق •

چه مقدار   دیبدنه مخزن با  ی، حداقل ضخامت کورس هامیکن  ی ( طراحیفشار خارج 
 باشد؟ 
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 Annex Vبدنه مخزن بر اساس  یرو  Stiffenerنحوه محاسبه تعداد الزم  حیتشر •
 گر یکدیبدنه مخزن از  یرو یها Stiffener نحوه محاسبه حداکثر فاصله یمعرف •
 مخازن  یبرا  Stiffener یاز مطالب گفته شده در خصوص طراح  یخالصه ا  حیتشر •
 Annex Vمخزن )اتصال بدنه به کف( طبق  نییدر پا  Stiffener یطراح  حیتشر •
 ( Annex Eزلزله )  طیشرا یبرا رهی مخازن ذخ یطراح مبحث •
 زلزله  طیدر شرا رهیمخازن ذخ  یدر مورد طراح یا مقدمه •
 38   هینشر یمعرف •
 Annex Eدر مورد  یا مقدمه •
 ست؟ یچ Annex Eطراح در  هدف •
 Annex E یمحاسبات جری از پروس یکل دید ارائه •
 زلزله یپارامترهادر مورد  یحات یتوض  حیتشر •
 Annex Eمحدوده کاربرد  حیتشر •
 Seismic Use Groupپارامتر   یمعرف •
 SUG IIIگروه  یمعرف •
 SUG IIگروه  یمعرف •
 SUG Iگروه  یمعرف •
 Annex EC یمعرف •
 باشند  یم SUG III  یجز دسته بند  Annex ECکه طبق  یشش گروه از مخازن  یعرفم •
 باشند  یم SUG II یجز دسته بند Annex ECکه طبق  یدو گروه از مخازن یمعرف •
 باشند  یم SUG I یجز دسته بند Annex ECکه طبق  یدو گروه از مخازن یمعرف •
 Annex Eبر اساس  یطراح یروش ها یمعرف •
 Mapped ASCE 7به روش    یجهت طراح  موردنیاز یپارامترها یمعرف •
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 Base Isolation  یمعرف •
 شود؟  یاستفاده م Base Isolationاز   یط یچه شرا در •
 ( Spپارامتر )با فرض دانستن  ASCE 7روش   حیتشر •
 S1مفهوم پارامتر   یمعرف •
 Ssمفهوم پارامتر   یمعرف •
 Site Class یدسته بند حیتشر •
 ارتعاشات سازه یدر مبحث بررس یدو بازه زمان یمعرف •
 Impulsiveحالت  ینحوه محاسبه دوره زمان  یمعرف •
 Convectiveحالت  ینحوه محاسبه دوره زمان  یمعرف •
 رد؟ یگ ی شکل م  یا هیشود بر چه پا  یانجام م Annex Eکه در  یمحاسبات •
 شتاب  بیدر مورد ضر ینکات حیتشر •
 Impulsiveنحوه محاسبه شتاب در حالت  یمعرف •
 Convectiveنحوه محاسبه شتاب در حالت  یمعرف •
 Response Modification Factorدر ارتباط با   استاندارد E.4جدول  یمعرف •
 مختلف  یها SUG یبرا Importance Factor ری مقاد یمعرف •
 حاصل از زلزله   یبرش یرویمحاسبه مجموع ن  نحوه یمعرف •
 Impulsiveمحاسبه وزن  نحوه یمعرف •
 Convectiveمحاسبه وزن  نحوه یمعرف •
  ونی)فندانس Convectiveو   Impulsiveدر حالت   روی محاسبه نقطه اثر ن نحوه یمعرف •

 باشد( Ring wallاز نوع 
 ونیانواع فندانس  یمعرف •
 Slabاز نوع  ونیفندانس  یمعرف •
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 Ring wallاز نوع  ونیفندانس  یمعرف •
  ونی)فندانس Convectiveو   Impulsiveدر حالت   روی محاسبه نقطه اثر ن نحوه یمعرف •

 باشد(  Slabاز نوع 
 حاصل از زلزله  یاثر شتاب عمود  یمعرف •
 حاصل از زلزله  یاثرات عمود حیتشر •
در داخل مخزن  ال یحاصل از حرکت س ی کی نامید یط ی نحوه محاسبه تنش مح حیتشر •

 ( Impulsiveحالت   یزلزله )برا لیبه دل
در داخل مخزن  ال یحاصل از حرکت س ی کی نامید یط ی نحوه محاسبه تنش مح حیتشر •

 ( Convectiveحالت   یزلزله )برا لیبه دل
 مجاز  یط ی نحوه محاسبه تنش مح حیتشر •
 ی به صورت کل  یمخازن استوانه ا یبرا یط یو مح   ینحوه محاسبه تنش طول حیتشر •
 ( Ring wallوارد شده بر بدنه مخزن )در حالت  یینحوه محاسبه ممان نها حیتشر •
 ( Slabوارد شده بر بدنه مخزن )در حالت  یینحوه محاسبه ممان نها حیتشر •
مخازن   یحاصل از زلزله( برا یدر مواجه با زلزله )واژگون  Annex Eکه   یدو حالت یمعرف •

 رد ی گ یدر نظر م 
-Selfمخازن  یحاصل زلزله برا  یدر خصوص مقابله با واژگون Annex Eالزامات  حیتشر •

Anchored 
 مخازن  یانکر بند جادیا لیدال یمعرف •
 در نظر گرفته شود   Self-Anchoredمخزن  کی نکهیا یبرا  Annex Eالزامات  یمعرف •
در   یانکربند جادیدر مورد ا یر یگ  میبه منظور تصم Anchorage Ratioشاخص  یمعرف •

 مخزن 
 Anchorage Ratioنحوه محاسبه  یمعرف •
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 آنوالر  هیناح یبرا  Annex Eالزامات  حیتشر •
-Selfبدنه مخازن   نییدر راستا طول در پا ینحوه محاسبه تنش فشار  حیتشر •

Anchored  بر اساس مقدارJ 
بدنه مخازن   نییدر راستا طول در پا ینحوه محاسبه تنش فشار  حیتشر •

Mechanically-Anchored 
 در بدنه مخازن یمجاز در راستا طول ینحوه محاسبه تنش فشار  حیتشر •
 در مورد ارتفاع مخزن در هنگام زلزله ینکات ارائه •
 در مخازن در هنگام زلزله  الی نحوه محاسبه ارتفاع موج س حیتشر •
 در خصوص حداقل ارتفاع موج  Annex Eالزامات  حیتشر •
 باشد  یم  Piping Flexibilityاستاندارد که در خصوص   E.8جدول  یمعرف •
حرکت   زانی، حداکثر چه مکه دارند  یطراح  طیبا توجه به شرا Self-Anchored مخازن •

 توانند داشته باشند؟  یم یعمود
  منیحاصل از زلزله ا  یکه در برابر تنش برش یبه گونه ا رهی مخازن ذخ یطراح یمعرف •

 باشند 
 ( Annex Mباال ) یدما یازن برامخ  یطراح مبحث •
 API 650استاندارد  Annex Mدر خصوص  یمقدمه ا حیتشر •
 Annex Mکاربرد  محدوده حیتشر •
 استفاده کرد؟ M مهیتوان از ضم ینم یچه موارد در •
 Annex M یالزامات کل حیتشر •
 باال  یمخازن با دما یدما برا برحسب میتنش تسل زانیکاهش م بیضر یمعرف •
 باال یمخازن با دما یدما برا برحسب تهیسیمدول االست ری مقاد یمعرف •
 باال  یمخازن با دما یبرا  یتیبه تقو ازی طول بدون ن ممینحوه محاسبه ماکز یمعرف •
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 ( Annex Aکوچک ) رهی مخازن ذخ یطراح مبحث •
 Annex Aکاربرد  محدوده حیتشر •
کوچک شامل کدام اجزاء   رهی مخازن ذخ ی در طراح یحداکثر ضخامت نام  تیمحدود •

 شود؟  یمخزن م
کوچک شامل کدام اجزاء   رهی مخازن ذخ ی در طراح یحداکثر ضخامت نام  تیمحدود •

 شود؟   یمخزن نم
 الی در خصوص متر Annex Mالزامات  حیتشر •
 نحوه محاسبه ضخامت بدنه مخازن کوچک حیتشر •
 در مخازن کوچک  Intermediate Windدر خصوص  Annex Mالزامات  حیتشر •
 ( Annex Sزنگ نزن ) یفوالد رهی مخازن ذخ یطراح مبحث •
 Annex Sکاربرد  محدوده حیتشر •
 API 650استاندارد  S.1جدول  یمعرف •
 مراقب بود؟  لیدر هنگام اتصال فوالد زنگ نزن با کربن است دیبا چرا •
 بدنه   یضخامت نام رحسبب جوش  لتیف  زیحداقل سا یمعرف •
 در خصوص ورق کف Annex Sالزامات  یمعرف •
 در خصوص ورق کف آنوالر  Annex Sالزامات  یمعرف •
از جنس فوالد زنگ   رهیبدنه مخازن ذخ  یدر خصوص طراح  Annex Sالزامات  یمعرف •

 نزن
  یطراح یجنس و حداکثر دما  برحسببدنه مخازن  یتنش مجاز برا ری مقاد یمعرف •

 Annex Sمطابق با 
  ینوع ورق و حداکثر دما برحسبفلنج  نگیورق ر یز براتنش مجا ری مقاد یمعرف •

 Annex Sمطابق با  یطراح
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 Annex Sاتصال مطابق با  یبازده ب یضر ری مقاد یمعرف •
 Annex Sمطابق با  یطراح یحداکثر دما برحسب تهیسیمدول االست ری مقاد یمعرف •
مطابق با   یطراح یجنس ورق و حداکثر دما  برحسب میتنش تسل ری مقاد یمعرف •

Annex S 
 Annex Sبدنه مخزن مطابق با  یها Opening  یحداقل ضخامت اسم یمعرف •
 ها  Openingدر خصوص   Annex Sالزامات  حیتشر •
 سقف مخزن و منهول سقف یدر خصوص طراح  Annex Sالزامات  حیتشر •
 ( Annex Sود )در هنگام استفاده از ش  یم جادیا Annex Fکه در   یرات یی تغ یمعرف •
 ( Annex Sشود )در هنگام استفاده از   یم  جادیا Annex Mکه در   یرات یی تغ یمعرف •
 زنگ نزن یفوالد رهیدر خصوص ساخت و ساز مخازن ذخ  Annex Sالزامات  حیتشر •
 رهی مخازن ذخ یبرا کیاستات  درویدر خصوص تست ه Annex Sالزامات  حیتشر •

 زنگ نزن  یفوالد
 یبرا کیاستات درو یآب در تست ه تی ف یدر خصوص ک  Annex Sالزامات  حیتشر •

 زنگ نزن  یفوالد رهیمخازن ذخ
تحت   S مهیکه هنگام استفاده از ضم API 650استاندارد  میاز ضما ییبخش ها یمعرف •

 رندیگ  یقرار م تأثیر
 ( Annex L) کیمخازن اتمسفر یاستاندارد طراح  دیتاشیت مبحث •
 API 650استاندارد مطابق با استاندارد  دیتاشیت یمعرف •
 API 650مطابق با استاندارد  دیتاشیت  Generalموجود در بخش  یپارامترها یمعرف •
 ره یدر مخزن ذخ Blanketing Gasکاربرد  یمعرف •
مطابق با   دیتاشیت Design and Testingموجود در بخش  یپارامترها یمعرف •

 API 650استاندارد 



 

 

www.namatek.com 
 

23 

آن  رامونی پ ی حاتی استاندارد و ارائه توض  دیتاشیت موجود در  یپارامترها   یباق  حیتشر •
 ها

 کند؟  یم دایپ یادیز  تی اهم یتست چه زمان  درویآب ه تی فیک •
 ره ی در مخازن ذخ Coatingمبحث  حیتشر •
 ساخت  الیاستاندارد در ارتباط با متر دیتاشیت 1جدول  یمعرف •
 استاندارد در ارتباط با بولت ها و انکر ها دیتاشیت 0جدول  یمعرف •
 استاندارد در ارتباط با نازل و منهول  دیتاشیت 3جدول  یمعرف •
 Other Tank Appurtenancesموجود در بخش   یپارامترها یمعرف •
 Insulationانواع  یمعرف •
 Cold Insulationکاربرد  یمعرف  •
 Hot Insulationکاربرد  یمعرف  •
 مخزن  یجانب  راتیی استاندارد در ارتباط با تغ دیتاشیت 4جدول  یمعرف •
 استاندارد  تایدر د  Tank Plan and Sketchesبخش  یمعرف •
 ( Annex Jمخازن ساخته شده در کارگاه ) مبحث •
 API 650در استاندارد  Annex J  یمحدوده کار  حیتشر •
 API 650در استاندارد  Annex Jدر  الیالزامات مرتبط به متر حیتشر •
 API 650در استاندارد  Annex Jاتصاالت در   یالزامات مرتبط به طراح  حیتشر •
 API 650در استاندارد  Annex Jکف مخزن در  یالزامات مرتبط به طراح  حیتشر •
 API 650در استاندارد  Annex Jبدنه مخزن در  یالزامات مرتبط به طراح  حیتشر •
در   Annex Jمخازن سقف باز در  یبرا Wind Girderمرتبط به الزامات  حیتشر •

 API 650استاندارد 
 API 650در استاندارد  Annex Jسقف مخازن در  یالزامات مرتبط به طراح  حیتشر •
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 API 650استاندارد   Annex Jدر  J1-aجدول  یمعرف •
 API 650استاندارد  Annex Jدر  Top Angleالزامات مرتبط به  یمعرف •
 API 650استاندارد  Annex Jشده با   یتست مخزن طراح جریپروس  حیتشر •
 رهی پالک نام مخازن ذخ مبحث •
 Nameplate یمعرف •
 API 650پالک نام استاندارد طبق استاندارد  یمعرف •
 در خصوص پالک نام  API 650الزامات استاندارد  حیتشر •
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 فصل چهارم
 ره ی استفاده از ونت در مخازن ذخ لیدال •
 In-Breathingمفهوم  یمعرف •
 Out-Breathingمفهوم   یمعرف •
 API 2000استاندارد  یمحدوده کار  حیتشر •
 ره ی از حد در مخازن ذخ شیو فشار ب  ومیوک  جادیا لیدال یمعرف •
 مربوط به ونت  یمحاسبات یکل جری پروس یمعرف •
  یدر اثر پر و خال Out-Breathingدر خصوص  API 2000لزامات استاندارد ا یمعرف •

 شدن مخزن 
 شدن مخزن  یدر اثر پر و خال Out-Breathingنحوه محاسبه  یمعرف •
 ( Non-Volatile Liquidفرار ) االتیس فیتعر •
 ( Volatile Liquidفرار ) ری غ االتیس فیتعر •
 شدن مخزن   یالدر اثر پر و خ  In-Breathingنحوه محاسبه  یمعرف •
  یدر اثر پر و خال In-Breathingدر خصوص  API 2000الزامات استاندارد  یمعرف •

 شدن مخزن 
 یی اثرات گرما لیبه دل  Out-Breathingنحوه محاسبه  یمعرف •
 Yنحوه محاسبه فاکتور  یمعرف •
 یی اثرات گرما ل یبه دل  In-Breathingنحوه محاسبه  یمعرف •
 Cنحوه محاسبه فاکتور  یمعرف •
 قیمخازن همراه با عا یبرا  Reduction Factorنحوه محاسبه  یمعرف •
 Emergency Ventingمبحث   حیتشر •
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 یدر حالت اضطرار  ینحوه محاسبه دب حیتشر •
 Emergency Venting موردنیاز تیدر مورد ظرف یجمع بند  •
 ( Wetted Areaمنطقه مرطوب ) یمعرف •
 Normal Vent  حیتشر •
 PV Valve  یمعرف •
 PV Valveنحوه کار  حیتشر •
 PV Valve  کیشمات  ریتصو ارائه •
 Open Vent یمعرف •
 Emergency Vent جادیا یبرا راهکارهایی  حیتشر •
 Emergency Vent کیشمات  ریتصو ارائه •
 رهی مخزن ذخ کیدر مورد صفر تا صد ساخت  لمیف کی ارائه •
 داده شده در مورد ساخت مخازن  شینما لمیف رامونی در پ یو نکات حاتیتوض  حیتشر •
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 نجم فصل پ
 Tankنرم افزار  کاربردهای یمعرف •
 Tankنرم افزار  یها  تیمحدود یمعرف •
 Tankنرم افزار  یای مزا یمعرف •
 Tankدر مورد نرم افزار  یمقدمه ا حیتشر •
 Tankنرم افزار  هیاول  یها تی قابل یمعرف •
 API 650در خصوص استاندارد  Tankنرم افزار  یها تی قابل یمعرف •
 API 620در خصوص استاندارد  Tankنرم افزار  یها تی قابل یمعرف •
 API 653در خصوص استاندارد  Tankنرم افزار  یها تی قابل یمعرف •
 Tank 2017آموزش نحوه نصب نرم افزار  حیتشر •
 Tankنرم افزار  طیبا مح   یکل یی آشنا •
 Tankدر نرم افزار  لیباز کردن فا نحوه یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  لیفا یساز  رهینحوه ذخ  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  System Folder نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Title Pageفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Default Title Pageفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Inputکامل بخش  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Scratchpadبخش   یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Error Check/Analyzeفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار   Review Reportsفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Time Stampفرمان  یمعرف •
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 Tankدر نرم افزار  Create 3D PDF Filesفرمان  یمعرف •
 Tankپارامتر در نرم افزار  نیینحوه تع یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  0D Plotبخش   یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Configurationبخش  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Lock / Unlock the Input Fileفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Make Unitفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Material Database Editorبخش  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Batch Processorفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Export to VUE Formatفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  CRC Checkفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Program Scannerفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Error Review یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  ESLتب   یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  What’s Newفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Quick Startفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  View Users Guideفرمان  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Help Topicsفرمان  یمعرف •
در   Configuration پنجره Computationموجود در بخش  یها  نهیگز ی تمام  حیتشر •

 به صورت جامع و کامل   Tankنرم افزار 
  Configuration  پنجره Miscellaneousموجود در بخش  یها  نهیگز ی تمام  حیتشر •

 Tankدر نرم افزار 
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  پنجره Database Definitionsموجود در بخش  یها  نهیگز ی تمام  حیتشر •
Configuration  در نرم افزارTank 

 Tankدر نرم افزار  General Tank Dataوجود در م یها  نهیگز ی تمام  حیتشر •
 انتخاب آن  و نحوه Tankموجود در نرم افزار   یطراح کدهای یمعرف •
 Tankموجود جهت محاسبه ضخامت بدنه مخزن در نرم افزار  یطراح  متدهای یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Run Objective نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Design Temperature نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Design Pressure at Top نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Tank Nominal Diameter نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Tank Shell Height نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Design Liquid Level نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Bottom Plate Thickness نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Liquid Specific Gravity نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Weight of Attachment/Structure نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Distance Down to Top Wind Girder نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار   Joint Efficiency نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Wind Velocity نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Internal Pressure Combination Factor نهیگز یمعرف •
 Tankمخزن در نرم افزار  یطراح  یبدنه برا الینحوه انتخاب متر حیتشر •
 Tankدر نرم افزار  Number Of Shell Courses نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Insulation thickness نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Plate Lengths نهیگز یمعرف •
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 Tankدر نرم افزار  Include Annular Base Plate Details نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Thickness of Annular Bottom Plate نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Minimum Yield Strength of Bottom Plate نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  External Pressure Combination Factor نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Shell Coursesتب   یرفمع •
 Tankدر نرم افزار  Wind Dataموجود در تب   یپارامترها یمعرف •
 مرتبط با آن ابزارهای Tankدر نرم افزار  3D ینما حیتشر •
 Tankدر نرم افزار   Anchor Bolt & Chair Inputموجود در تب  یپارامترها یمعرف •
 Tankنرم افزار  یگزارش محاسبات  Home  موجود در تب یها یها نهیگز یمعرف •
 Tankنرم افزار  یبخش آپشن گزارش محاسبات یمعرف •
 Tankنرم افزار  یگزارش محاسبات حیتشر •
 Roof Specifications  بخش •
 Tankنحوه انتخاب نوع سقف مخازن در نرم افزار  یمعرف •
 Tankسقف در نرم افزار  هینحوه مشخص کردن زاو یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Net Area Scratchpadبخش   یپارامترها یمعرف •
 Tankدر نرم افزار   Net Area At Roof نحوه محاسبه یمعرف •
 Tankنحوه وارد کردن ضخامت سقف در نرم افزار  یمعرف •
 Tankدر نرم افزار   Roof Life Load نهیگز یمعرف •
 سقف مخازن  ایوارده به بدنه  یانواع بار ها یمعرف •
 Dead Load یمعرف •
 Live Load یمعرف •
 شود؟   یچگونه محاسبه م Live Load مقدار •
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 Ground Snow Load یمعرف •
 Tankدر نرم افزار   Dome/Umbrella Spherical Radius نهیگز یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Is the Roof insulated نهیگز یمعرف •
در نرم افزار   General Roof Data-No Designموجود در قسمت  یپارامترها یمعرف •

Tank 
در نرم افزار   Cone Roof and Material Dataموجود در تب  یپارامترها حیتشر •

Tank 
 Tankدر نرم افزار  Girder Ringsتب   یمعرف •
نرم افزار   یدر گزارش محاسبات  Roof Evaluation/Design & App Fتب   یمعرف •

Tank 
 0D Viewموجود در بخش  یها نهیگز یمعرف •
 Seismic Data Specification  بخش •
 Seismic Dataموجود در بخش  یها پارامتر یمعرف •
 Tankنرم افزار   یدر گزارش محاسبات Seismic Analysis Resultsتب   حیتشر •
 Tankنرم افزار  Grillage Reviewموجود در بخش  یپارامترها یمعرف •
 Tankنرم افزار  Nozzle Stiffness Dataد در بخش موجو یپارامترها یمعرف •
 Tankنرم افزار  0D Viewدر تب   Plot Nozzleبخش   یمعرف •
 Tankنرم افزار   App.M Cycle Lifeموجود در بخش  یپارامترها یمعرف •
 Data Required for External Pressureموجود در بخش  یپارامترها یمعرف •

Analysis  نرم افزارTank 
نرم افزار   یدر گزارش محاسبات  API-650 App V External Pressureتب   حیتشر •

Tank 



 

 

www.namatek.com 
 

32 

 Tankدر نرم افزار   API-2000 Dataموجود در بخش  یپارامترها یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Flash Pointمفهوم   یمعرف •
 Tankدر نرم افزار  Boiling Point  یک یزی ف ری تفس •
نرم افزار   یدر گزارش محاسبات  API-2000 Vth Ed.Venting Calcsتب   حیتشر •

Tank 
 Tankدر نرم افزار  Detail/Venting Analysisموجود در بخش  یپارامترها یمعرف •
 Latent Heat Of Vaporization فیتعر •
 مدارک دیتول ندیفرآ حیتشر •
 )مربوط به مثال اول( Tank Process Data Sheetعات موجود در اطال یمعرف •
 رهی در مخازن ذخ Mixerاستفاده از  لی دل یمعرف •
 مثال(  نی)به عنوان اول Tankکوچک در نرم افزار  رهیمخزن ذخ  کی یطراح  حیتشر •
)به   Tankدر نرم افزار  Process Data Sheetنحوه وارد کردن اطالعات از   حیتشر •

 مثال( نیعنوان اول
 مثال(  نی)به عنوان اول Tankنرم افزار  یبر گزارش محاسبات  یمرور  •
  نی)به عنوان اول  Tankنرم افزار  یشده در گزارش محاسبات  افتی راداتیرفع ا  حیتشر •

 مثال(
 ره ی در مورد ضخامت کورس اول در مخازن ذخ یدینکته کل  کی ارائه •
 گزارش شود  Civilبه بخش  دیکه با ییپارامترها یمعرف •
  Engine Drawingمثال( با  نیبه عنوان اولشده )  یمخزن طراح سهیمقا حیتشر •

 آن مخزن   یینها
 Tankدر نرم افزار  رهی مخزن ذخ کی یاز روند طراح  یخالصه ا  حیتشر •
 مثال(  نی)متوسط( در نرم افزار )به عنوان دوم رهیمخزن ذخ  کی یطراح  حیتشر  •
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 )مربوط به مثال دوم(  Tank Process Data Sheetدر  اطالعات موجود یمعرف •
)به   Tankدر نرم افزار  Process Data Sheetنحوه وارد کردن اطالعات از   حیتشر •

 مثال(  نیعنوان دوم
 مثال(  نی)به عنوان دوم Tankنرم افزار  یبر گزارش محاسبات  یمرور  •
  نی)به عنوان دوم  Tankنرم افزار  یشده در گزارش محاسبات  افتی راداتیرفع ا  حیتشر •

 مثال(
  Engine Drawingمثال( با  نیبه عنوان دومشده )  یمخزن طراح سهیمقا حیتشر •

 آن مخزن   یینها
  Variable Pointبه روش   Tank)بزرگ( در نرم افزار  رهیمخزن ذخ  کی یطراح  حیتشر  •

 مثال( نی)به عنوان سوم
 )مربوط به مثال سوم(  Tank Process Data Sheetد در اطالعات موجو  یمعرف •
 Foam Damکاربرد  یمعرف •
 وجود دارد؟  Tankمخازن سقف شناور در نرم افزار  یطراح امکان •
 دهند؟ یرا م  تهیو هم حداکثر دانس تهیت هم مقدار حداقل دانسی شتایدر د چرا •
)به   Tankافزار در نرم  Process Data Sheetنحوه وارد کردن اطالعات از   حیتشر •

 مثال(  نیعنوان سوم
مختلف در نظر   ال یمختلف بدنه متر یکورس ها  یمخازن برا ی توان در طراح  یم ایآ •

 گرفت؟ 
وارد    قیدق امال  کبه صورت  Tankضخامت ورق بدنه را در مخازن بزرگ در نرم افزار  چرا •

 م؟ یکن یم
 مثال(  نی)به عنوان سوم Tankنرم افزار  یبر گزارش محاسبات  یمرور  •
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  نی)به عنوان سوم  Tankنرم افزار  یشده در گزارش محاسبات  افتی راداتیرفع ا  حیتشر •
 مثال(

  Variable Pointو با روش  1footشده با روش  یمخزن بزرگ طراح سهیمقا حیتشر •
 Tankدر نرم افزار 

 ره ی از مدارک مخازن ذخ یستی ل یمعرف •
 Mechanical for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Fixed Roof Structural Calculation for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Nozzle Local Stress Analysis for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Pipe Clips Local Stress Analysis for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Anchor Chair Lotal Stress Analysis for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Vent for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Data Sheets for Emergencyو   Data Sheets for PVRVSمدرک  یمعرف •

Vents 
و   Data sheet for Jet Mixerو   Data sheet for flame arrestorsمدرک  یمعرف •

Data Sheets for Rim Seals 
 Assembly Drawing For Flame Arrestorمدرک  یمعرف •
 General Assembly for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Bottom Plate Arrangement for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Fixed Roof Plate Arrangement for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Roof Nozzle Detail for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Shell Nozzle Detail for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Roof Manhole Detail for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
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 Sump Detail for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Name Plate Detail for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Earth Connection Detail for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Cathodic Protection Clip Detail for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Settlement Clip Detail for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Foam Dam Drawing for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Fixed Roof Structure detail drawing for STORAGE TANKSمدرک  یرفمع •
 Spiral Stairway Detail Drawing for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Roof Handrail Drawing for STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Roof Platform and walkway Detail Drawing for STORAGEمدرک  یمعرف •

TANKS 
 Instrument Cable Support Detail Drawingمدرک  یمعرف •
 Gauge Hatch Detail Drawingمدرک  یمعرف •
 Foam system Drawing For STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Cooling system Drawing For STORAGE TANKSمدرک  یمعرف •
 Flame Arrestor Sub - Vendor Catalogمدرک  یمعرف •
 Flame Arrestor Sub - Vendor Declaration Of Conformityمدرک  یمعرف •
 QCP for Storage Tanksمدرک  یمعرف •
 Final Data Book Indexمدرک  یمعرف •
 Spare Part Listمدرک  یمعرف •
 Vendor Document List & Scheduleمدرک  یمعرف •
 Sub Vendor Listمدرک  یمعرف •
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 Welder List and qualification Recordمدرک  یمعرف •
 NDE Personnel Qualification Certificatesمدرک  یمعرف •
 Final Data Bookمدرک  یمعرف •
 Operation And Maintenance Instruction Manual Forمدرک  یمعرف •

Flame Arrestor 
 Installation Procedure For Flame Arrestorمدرک  یمعرف •
 NDT Procedure for Storage Tanksمدرک  یمعرف •
 Hydro Test Procedure for Storage Tanksمدرک  یمعرف •
 Surface Preparation and Painting Procedure for Storageمدرک  یمعرف •

Tanks 
 Vacuum Test Procedure for Storage Tanksمدرک  یمعرف •
 Fabrication and Erection Procedure for Storage Tanksمدرک  یمعرف •
 WPS And PQRمدرک  یمعرف •
 NDT Map for Storage Tanksمدرک  یمعرف •
 Weld Map for Storage Tanksمدرک  یمعرف •
 Repair Procedureمدرک  یمعرف •
 Packing and Marking Procedureمدرک  یمعرف •
 Quality Assurance Planمدرک  یمعرف •
 Inspection And Test certificates For Flame Arrestorمدرک  یمعرف •
 ره یمدارک مخازن ذخ نیاز مهم تر یچند نمونه واقع  یمعرف •
  رامونیپ  یحاتیتوض حی و تشر Shell Plate Arrangementنمونه مدرک  کی یمعرف •

 آن
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  یحات ی توض حی و تشر Bottom Plate Arrangementنمونه مدرک  کی یمعرف •
 آن  رامونیپ

  رامونیپ  یحاتیتوض حی و تشر Roof Plate Arrangementنمونه مدرک  کی یمعرف •
 آن

  یحات ی توض حی و تشر Anchor chair Arrangementنمونه مدرک  کی یمعرف •
 آن  رامونیپ

 آن رامونی پ یحات ی توض  حیو تشر  Roof platformنمونه مدرک  کی یمعرف •
 آن رامونی پ یحات ی توض حی بدنه و تشر ینمونه مدرک در مورد نازل ها کی یمعرف •
 آن رامونی پ ی حاتی توض حی سقف و تشر  ینمونه مدرک در مورد نازل ها کی یمعرف •
  یحات ی توض حی و تشر  رهیمدارک مخازن ذخ نیمهم تر ریاز سا یینمونه ها یمعرف •

 آن  رامونیپ


