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 هیشب یبرا پرکاربرد در صنعت است که یاز نرم افزار ها  ی کی tank نرم افزار
 .محبوب است اریکاربران بس انیرود و در م  ی مخازن نفت به کار م یساز 

 دارد؟  ی و چه امکانات ستینرم افزار چ نیاستفاده از ا یایمزا ماا

 ست؟ یآن چ یها ی ژگینرم افزار و و نیمخازن با ا ی طراح  لزوم

 .می بپرداز یشتر یب ات یتا به جزئ دیادامه مقاله همراه باش با

 

 مخازن  یمعرف 1#

 .به عهده دارند ی مختلف فیهستند که وظا یی ها، محفظه ها مخزن

  یمواد شود، ینگهدار  یآن ها ممکن است واکنش انجام شود، ماده ا در
 و... انجام شود یندیبا هم مخلوط شوند، فرآ

 هرکدام ممکن است در مخزن ها وجود داشته باشند که  زین ی مختلف  مواد
مواد و  نیتوجه به ا با .مخصوص به خود را دارند ی من یمالحظات ا

 سپس .شوند ی م  نی ها تع ی ژگیو ر یآن و سا زی کاربردها، جنس مخزن، سا
 یشده و برا ی بررس ی من یشوند تا ا ی قرار داده م  ی طراح  طیمح کیدر 

  یادیز نهیکه ساخت مخازن بزرگ هز  یی آن جا از .ساخت آماده شوند
شوند تا  لیو تحل ی نرم افزار بررس ک یاز ساخت با  شی است پ الزم دارد،
از مخازن،  یار یکه داخل بس یی از آن جا ن،یهمچن .هدر نرود یا هی سرما
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محاسبات   ی است تمام  بهتر شوند، ی م یمواد آتش زا و خطرناک نگهدار 
 .دیاز ساخت انجام ده شیپ ،یمنیا نیتضم یالزم را برا

 

 

 tank نرم افزار یمعرف 2#

Tank مخزن و نرم افزار یمعنا به tank یبرنامه جامع و آسان برا کی 
نفت طبق  یساز  رهیمخازن ذخ ی ابیو ارز لیو تحل هیتجز  ،ی طراح 

نرم افزار،   نیا ط یمح در .است (API) کایموسسه نفت آمر  یاستانداردها
 لیمخازن پرداخت و هم مخازن موجود را تحل ی توان به طراح ی هم م 

 .کرد
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 به .است API هم استاندارد نهیزم نیاستاندارد موجود در ا نیپرکاربردتر 
 به .است جیرا اریمهندسان بس انینرم افزار م نیعلت استفاده از ا نیهم
کف و ضخامت آن ها را مدل  وارها، یتوان د ی م tank نرم افزار لهیوس
مخزن و   سی و سرو ینگهدار  یمالحظات الزم برا  ن،ی همچن .کرد یساز 

 .توان در آن قرار داد  ی دارند را م ریآن تاث ی من یا یکه رو ی عوامل

Tank توان فشار  ی آن م در .کند ی فراهم م  زیآنال یالزم را برا یفضا
  ی من یه قرار داد تا انشست پوسته، باد و لرزش ها را مورد توج ،ی داخل

 .شود  نیمخزن تضم

 

 



 

4 www.namatek.com 

 tank امکانات موجود در نرم افزار 3#

  ی اطالعات یشود، حاو  ی م زیو آنال ی طراح  tank که در نرم افزار ی مخزن 
خود نرم افزار )به کمک اطالعات   ای کند و  ی وارد نرم افزار م طراح است که

ساخته شده در  لیهر فا نیبنابرا .کند ی وارد شده( آن ها را محاسبه م  ی کل
 .است ی اطالعات یحاو tank نرم افزار

 :اطالعات عبارتند از نیاز ا ی برخ به

 :ی کل  اطالعات  •

اطالعات شامل   نیا .شود ی داده م  ی اطالعات کل ،یساز  هیشب یابتدا در
 ایمخزن، جنس  ی لداخ یفشارها ع،ی قطر، وزن مخصوص و ارتفاع ما

 Shell) مخزن وارهی د یقسمت ها ایمخزن و تعداد رشته ها  الیمتر 
Courses) است. 

 :سقف مخزن شکل •

سقف  مانند مخزن انتخاب کرد؛  یتوان برا  ی از اشکال سقف را م ی انواع
 .شناور ا یسقف ثابت  ،یگنبد ایشکل  ی مخروط 

 :فشار اختالف  •

 در مخازن است که یعامل خطرناک برا کی رونیب طی فشار با مح اختالف 
کرد و حداکثر اختالف فشار قابل تحمل   ی توان آن را بررس ی نرم افزار م  نیا

هستند که در    یی تحت فشار نمونه ها مخازن .دیسنج زیمخزن را ن یبرا
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 لیتحل یبرا یفزار بستر مناسبنرم ا نیا آن ها اختالف فشار وجود دارد و
 .کند ی آن ها فراهم م

 :نازل ها یها تنش •

اختالف  لیبه دل ای هستند و ی کیمکان یکه نازل ها تحت بارها ی مواقع  در
تنش ها را  نیا tank افزار نرم رند، یگ ی دما با پوسته تحت فشار قرار م

 .دهد ی قرار م  ی اب یمورد ارز

 :دما ریتغ •

  بیکند، نرم افزار به طور خودکار ضرا ی م  ریمخزن تغ  یکه دما ی هنگام
مثل مدول  یشامل موارد بی ضرا نی ا .دهد ی م ر ی با دما را تغ ریمتغ

 .باشد  ی انبساط م بی و ضر تهیسیاالست
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 tank نرم افزار یای مزا 4#

 :ها ی و خروج جی نتا یباال تیفیک •

 API ؛ مانندAPI  یاستانداردها نیاستفاده از آخر امکان
  ی جی و نتا تیف یباک یها ی خروج شود که  ی باعث م 579,620,650,653

 .حاصل شوند  تیبه واقع کی نزد

 :در زمان یی جو صرفه •

  ی است که باعث م  یدیشده مف یاطالعات جمع آور  یحاو tank افزار نرم
از مواد و   یمجموعه ا  یدارا مثال .شود یی شود در وقت شما صرفه جو

در هر مرحله اطالعات مورد   ن،یبر ا  عالوه .اطالعات راجع به آن ها است
  ی نرم افزار در مواقع یجستجو موتور شود و ی داده م   شیدر منو نما ازین

 .باشد دیمف اریتواند بس ی م  دیبه کمک دار اجیکه احت

 :ی خروج  شینما •

 .کرد توان به صورت جدول و نمودار مشاهده ی کار را م  جینتا

 :باال یر ی پذ انعطاف  •

 انیانجام محاسبات و ب یمختلف را برا یر یاندازه گ  یتوان واحدها  ی م
  ازیمورد ن یواحدها از،یتوان در صورت ن ی م  ن،یهمچن .انتخاب کرد جینتا

 .کرد فیرا در آن تعر

 :در استفاده سهولت •
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نرم  نیاستفاده از ا ده،یچیمحاسبات پ یی و توانا  ادیرغم امکانات ز ی عل
 .دارد تیمهندسان محبوب انیراحت است و م اریافزار بس

 


