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 ی مختلف دارند و ط   یدر صنعت هستند که کاربردها ی انواع مخازن متنوع 
تواند   ی با انواع مخازن م یی آشنا .شوند ی ساخته م یمتفاوت یندهایفرآ

ادامه  با .کند یار ی ازتانیمخزن موردن نهیو به حیشما را در انتخاب صح
 .میموضوع بپرداز نیا  ات ییتا به جز دیمقاله همراه باش

 

 Industrial Storage) یصنعت رهیمخزن ذخ  1#
Tanks) 

گاز، نفت، آب   رهیذخ یبرا هستند که یی محفظه ها ،ی صنعت  رهیذخ مخازن
 .شوند ی استفاده م ،یمتعلق به مصارف صنعت  ی می محصوالت پتروش و

  ی م دیدر اندازه ها و اشکال مختلف تول ی صنعت یساز  رهیذخ مخازن
بتن، سنگ،   از باشند و یعمود ای  ی افق  ،ی ن یرزمیتوانند ز ی ها م آن .شوند

را  ی صنعت  رهیذخ مخازن .ساخته شده باشند کیپالست  ایفوالد  برگالس،یفا
به  گریعوامل د ی برخ ای که در خود دارند و یتوان بر اساس ماده ا  ی م

 .کرد ینوع طبقه بند نیچند

 .شود ی ادامه به انواع مخازن اشاره م در
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 سوخت  یساز  رهیانواع مخازن ذخ 2#

قابل اشتعال مختلف را در  عات یتوانند بخار و ما ی سوخت م  رهیذخ مخازن
 یسوخت را در طرح ها و اندازه ها رهیمخازن ذخ انواع .خود نگه دارند

 .کنند ی م  دیمختلف تول

  ینگهدار  نهیو هز هیاول نهیمخازن هز  نی: ای نیسوخت رو زم مخازن .1
مقرون به   قیعم یها یبه حفار  ازیعدم ن لیدل به دارند و یتر   نییپا

  ی نیرزمی مخزن ها راحت تر از انواع ز نیا ینگهدار  .صرفه هستند
  ی به راحت ی هر نوع خراب ای  ی توان آن ها را از نظر نشت ی م  است و

 .کرد ریتعم ازیقرار داد و در صورت ن ی مورد بررس 
نوع، حداقل ده درصد از حجم  نی: در ای نیزم ریسوخت ز مخازن .2

مواد   ینگهدار  یمحفظه ها برا  نیا .مدفون است نیمخزن در زم
  .تر است  نییخطرناک مناسب هستند و احتمال انفجار در آن ها پا
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 یتوان آن ها را در مکان ها ی هستند، م  ی نیرزم یچون ز نیهمچن
 .داد یجا یشتر یب

 

 :مخازن نی استفاده از ا یای مزا

  ی ن یرزمیز نوع است و تریل 11000تا  1000محفظه ها  نی ا تی: ظرفتنوع •
  .دهد ی موجود است که به شما قدرت انتخاب م  زیآن ن ی ن یو باالزم

-self) سوخت، مدل مستقل رهیاز انواع پرکاربرد مخازن ذخ ی کی
bounded) دوام باال  لیدارد و به دل هیدوال یفوالد وارهید است که

تا   1000 تی و مستقل، ظرف ی ن یروزم مدل .ردیگ ی مورد استفاده قرار م
 .دارد یتر یل 150000

  تیقابل ی دارا ی سوخت صنعت  رهی: مخزن ذخازهایبا ن یر یپذ قیتطب •
 یساز  رهیذخ یازهاین اگر .قابل اشتعال است عات یانواع ما ینگهدار 

آن ها قرار  انیخود را در جر دکنندهیخاص است، تول اریشما بس
کند که  میتنظ یمخزن را به گونه ا یو مدل ها  مشخصات  تا دیده

 رهیمخازن ذخ ن،یبر ا عالوه  .را برآورده کندخاص شما  یازهاین
قابل   زیاز مدل ها ن ی برخ .شوند ی نصب م  ی به راحت ی سوخت صنعت

 .آسان را فراهم کنند یی حمل هستند تا در صورت لزوم امکان جابجا
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 ییایمیش عی صنا یساز  رهیانواع مخازن ذخ 3#

  ی عیکود، پروپان، گاز طب رهیذخ یبرا  یی ایمیش ع یصنا یساز  رهیذخ مخازن
مواد  ری(، نفت خام و سالیو گازوئ نی)مثل بنز ی نفت یفرآورده ها ع،ی ما
مواد   یساز  رهیذخ ی مخازن صنعت انواع .شوند ی استفاده م  یی ایمیش
مخازن   نیا .مختلف موجود هستند یدر اشکال و اندازه ها یی ایمیش

حمل و نقل  ایثابت مواد و   یساز  رهیمخلوط کردن، ذخ یبرا رهیذخ
 .شوند ی استفاده م ه یمواد اول ای یی نها ییایمیمحصوالت ش

 :هستند ریسه نوع ز یمخازن دارا نیا

 :(Stainless Steel Tanks) ضدزنگ یفوالد مخازن •

و  ستندیمناسب ن دهایاس ی برخ یدارند؛ اما برا یی مخزن ها دوام باال نیا
 .هستند نیری گران تر از سا

 :(Fiberglass Tanks) برگالسیفا مخازن •

 .دارد یشتر یبه مراقبت ب اجیاست و احت یشتر ی مدل مستعد نشت ب نیا

 :(Polyethylene Tanks) لنیات  ی پل مخازن •

و  ی خط لنی ات  ی پل از انواع مخازن است و ریاز سا شتریمدل ب  نیا تنوع
مخازن محکم و    نیا .شود ی ساخت آن ها استفاده م  یبرا ی رخطیغ

توان نگه  ی را در آن ها م  یی ایمیمقرون به صرفه هستند و انواع مواد ش
 .داشت
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 نفت رهیانواع مخازن ذخ 4#

  ی طور موقت و در ط به دهند که  ی م لیتشک  یی دسته را محفظه ها نیا
را   ریپس از تقط ی نفت  مواد مختلف از نفت خام گرفته تا  یانجام پروسه ها

مخزن ها متنوع است و به   نیا زیجنس و سا نوع، .دارند ی در خود نگه م
 .دارد ی کاربرد آن ها بستگ 

 :نوع مخزن ها به طور معمول عبارت است از نیا جنس

 و فوالد ضدزنگ ی کربن  فوالد •
 مسلح  بتن •
 ک یپالست •
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منحصر به   یها ی ژگ یمخازن و نیاز ا  ی متفاوت، بعض ی بر جنس ها عالوه
 :دارند زین یفرد

 :با سقف شناور مخزن •

توجه   با سقف شناور است که کیشامل  داست،یطور که از نامش پ همان
از تجمع  یر یجلوگ یبرا .رود ی باال م ای نیی به سطح نفت در محفظه، پا

گنجانده  ی منی ا ی ژگ یو کینوع مخازن به عنوان  نیبخار، سقف شناور در ا
 .شده است

 :سقف ثابت مخزن •

 .شود ی محفظه ها استفاده م  نیحجم کمتر نفت از ا یبرا

 :بسته مخزن •
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از  ی رونیب مخزن  .محصورشده است گریمحفظه د ک ی مدل توسط  نیا
 .کند ی م یر یجلوگ ی نشت کردن و انتشار آلودگ

 :هیدوال ای هیتک ال  مخزن •

 شده اند که لیتشک  کیپالست ایفوالد  هینفت، از دوال ره یمخازن ذخ ی برخ
 .هستند هیال کی  زین ی شود. برخ ی دوجداره گفته م ای هیآن ها دوال به

 

 آب داغ یانواع مخازن صنعت 5#

گونه محفظه ها   نیاست، از ا یبه آب گرم دائم اجیکه احت ی مواقع  در
مخازن   نیاست، آب در ابه آب گرم کم  ازیکه ن ی هنگام .شود ی استفاده م 

شوند تا بتوانند  ی م یبند قیمخزن ها به طور کامل عا نی ا .شود ی گرم م
  کی ایمخازن  نی صنعت، ا در .روز حفظ کنند نیشده را چند رهیذخ یگرما

دارند  ی خارج یمبدل حرارت  ایو  ی ک ی الکتر تریه کی ای  یگاز  ،یمشعل نفت
 .دارند( ی شود و صرفا آب را گرم نگه م ی )آب در خارج آن ها گرم م

 .مخازن است نیا  یبرا ی جنس متداول برگالسیفا
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 عات ی ما  ره یذخ یمخازن صنعت 6#

آب، فاضالب و انواع   رهیشوند به ذخ ی از انواع مخازن مربوط م  ی بخش 
 :اشاره کرد ری ز توان به موارد  ی م  عات یما رهیانواع مخازن ذخ از .عات یما

 :برگالسیفا •
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و   ی دچار زنگ زدگ ی دارند و به راحت یی جنس، دوام باال نی از ا ی مخازن
 .باالست زیمقاومت آن ها در برابر دما ن  ن،یهمچن .شوند ی نم  ی خوردگ

 :یفوالد •

وجود  ی مختلف یجوش داده شده در انواع و اندازه ها یفوالد مخازن
مدت   ی طوالن ره یذخ یتوان گفت برا  ی م .دارند  ی متنوع یدارند و کاربردها 

 .هستند ی مناسب نهیگز

 :راه راه •

  از .است زهیمخزن ها شکل راه راه دارد و از جنس آهن گالوان  نیا  وارهید
  رهیو ذخ ی صنعت  یندهایآب باران، آب حاصل از فرآ یجمع آور  یآن ها برا

 .شود ی ه ماستفاد ی آب آتش نشان 

 :لنیات  ی پل •

 ی آب باران و فاضالب استفاده م  یجمع آور  ،یدنیآب آشام رهیذخ یبرا
 .شوند
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 ی کیپالست  یمخازن صنعت 7#

انواع  یبرا .هستند  ی کیانواع مخازن، انواع پالست نی جمله متداول تر از
  ی آن ها م جنس .( مناسب هستندیو صنعت یتجار   ،ی آب )مسکون  رهیذخ

 لنیپروپ ی پل ایو  برگالسیکم چگال، فا ی خط یها لنیات  ی تواند از پل
(Polypropylene) باشد. 

 :آن ها یای مزا

 کم  وزن •
 باال  دوام •
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 یبا مخازن بتن سهی کمتر در مقا یفضا اشغال •

 


