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ساخت  یمرحله اصل  4
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 ساخت مخازن تحت فشار  یروش ها .1
 مراحل ساخت مخازن تحت فشار .2
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ها،  روگاهیها، ن شگاهیازجمله پاال عیاز صنا یار یمخازن تحت فشار در بس
  ع،ی صنا نیدر ا یکار  یباال سکیر لیدل به روند و ی معادن و... به کار م 

داسته  یا ژهی به مراحل ساخت مخازن تحت فشار توجه و دیسازندگان با
فشار  ی مخازن همگ نیقرار داده شده در ا االت یکه س یی آن جا از .باشند

تواند   ی نکته هر چند کوچک در ساخت م کی  تیرعا عدم باال هستند،
مقاله همراه ما  نیا یانتها تا .اورد یبه بار ب یر یجبران ناپذ یها ی خراب
آشنا  زات یتجه نی ا ی ساخت و اصول طراح  یتا با انواع روش ها دیباش
 .دیشو

 

 تحت فشارساخت مخازن  ی روش ها 1#

مراحل ساخت مخازن تحت فشار،   یاجرا یبرا ی مرجع اصل  استاندارد
  ی روش اصل 2استاندارد  نیا مطابق .است ASME SEC VII استاندارد

 :مخازن تحت فشار وجود دارد دیتول یبرا

 (Welding) یجوشکار  .1

شود و محاسبات مربوط به  ی انتخاب م هیابتدا فلز پا یروش جوشکار  در
با توجه به کاربرد مخزن، روش   سپس .ردیگ ی زن صورت م مخ ی طراح 

 :شود ی انتخاب م ریز  یها نهیگز نیمورد نظر از ب یجوشکار 

 یالکترود دست یجوشکار  •
 گیم جوش •
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 یپودر  ریز یجوشکار  •
 گیت  جوش •

صورت است که ابتدا بدنه مخزن رول شده و  نیروش به ا نیا اساس
با استفاده از  سپس .شود ی به صورت جداگانه ساخته م زیکالهک آن ن

 .گردند ی مختلف به هم متصل م یبخش ها ،یجوشکار 

 

 (Forging) نگیفورج .2

مخازن  دیکه در تول دینام یروش جوشکار  ی توان نوع ی را م نگیفورج
به هم  دیکه با  یروش دو صفحه فلز  نیا در .شود ی تحت فشار استفاده م
به آن ها  یادیحرارت ز  سپس .رندی گ ی قرار م گریکدیمتصل شوند، در کنار 

ادامه لبه  در .کند دایپ یر یشود تا محل اتصال دو ورق حالت خم ی اعمال م
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  ی و با پرس کردن در هم ادغام م رندیگ ی هم قرار م یدو قطعه رو یها
 .گردد ی صفحات برقرار م نیاتصال ب تیدرنها .شوند

 

 

 مراحل ساخت مخازن تحت فشار 2#

ادامه الزم  در .میمختلف ساخت مخزن تحت فشار آشنا شد یروش ها با
 .میکن ی بررس کیبه  کیاست که مراحل ساخت مخازن تحت فشار را 

 اخت مخازن تحت فشار مورد استفاده در س  الیمتر  1-2#

در خصوص مراحل ساخت مخازن تحت فشار  دیکه با  ینکته ا نیاول
مخازن تحت   نانیاطم بیضر .است  الینحوه انتخاب متر م،یکن ی بررس

 .دارد ی آن ها بستگ دیمورد استفاده در تول الی به متر یادیفشار تا حد ز
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 ی مخازن تحت فشار استفاده م  د یتول یبرا هینوع ماده اول 5 ی طور کل به
 :شوند

 وم یتانیت  .1

فوق العاده  یابعاد یدار یمقاوم است و پا اریبس ی در برابر خوردگ ومیتانیت 
  نقطه برخوردار است و ی خوب ی حال از استحکام کشش نیع در .دارد یا

 .دارد  ومی نیبا فوالد و آلوم سهی در مقا یذوب به مراتب باالتر 

 کلین .2

فلز در  نیا .شود ی استفاده م  کلین ی اژهایحت فشار از آلمخازن ت دیتول در
آب و   طیخشن با شرا یها طیمقاوم است و در مح اریبس ی برابر خوردگ 

عملکرد در  نی فلزات مختلف بهتر نیب در .دارد یی نامساعد دوام باال یی هوا
 .دهد ی از خود نشان م کلیرا ن ونیداسیبرابر اکس
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 ضدزنگ  فوالد .3

تواند در  ی م یبرخوردار است و به خوب یی ضدزنگ از استحکام باال فوالد
  نیبر ا ی مخرب چندان ریتأث  یی ای میش مواد .مقاومت کند ی مقابل خوردگ 
از  یی ایقل ای ید یاس االت یس ینگهدار  یتوان برا ی م  ی راحت به فلز ندارند و

 .باالست اریبس زیفوالد ضدزنگ در برابر حرارت ن مقاومت .آن استفاده کرد

 وم ینیآلوم .4

 متیحال ق نیع در برخوردار است و یی باال ی فلز از استحکام کشش نیا
  ی انبساط حرارت بیضر .فلزات دارد رینسبت به سا زین یتمام شده کمتر 

 .باالست اریبس زین ومینیآلوم

 کربن  فوالد .5

حال در برابر تنش   نیع در دارد و  یی استحکام فوق العاده باال ی کربن  فوالد
در برابر ضربه و  ال یمتر نی ا .کند ی خود را حفظ م یدار ی پا زین ی کشش یها

آن به  افتیدهد و امکان باز ی از خود نشان م ی مقاومت خوب زیلرزش ن
 .وجود دارد ی راحت

 و محاسبات مخزن تحت فشار  یطراح 2-2#

و   ی به سراغ طراح دیگام دوم از مراحل ساخت مخازن تحت فشار، با در
  نیدر ا سی مانند انس ی طراح   یافزار ها نرم .میآن برو ی محاسبات فن

 .کنند ی م  فایا ی مرحله نقش مهم 
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ساخت مخزن تحت  یمهم برا یاز فاکتورها  ی برخ دی با ی مرحله طراح  در
 :شوند نی فشار تع

 مخزن شکل .1

  .شوند ی م دیتول یو کرو یتحت فشار عمدتا به دو شکل استوانه ا مخازن
نوع مخازن تحت فشار هستند به دو   نیتر  جیکه را  یاستوانه ا مخازن

که فشار    ی طیدر شرا معموال .شوند ی ساخته م  ی و افق  یصورت عمود
 .روند ی م  یکرو یباشد به سراغ طراح ادیز ی لیمخزن خ

 

 مخزن  ضخامت .2

  میتقس میاز نظر نوع ضخامت به دو دسته جدار نازک و جدار ضخ مخازن
 10ضخامت پوسته به قطر مخزن جدار نازک کمتر از  نسبت .شوند ی م

 .درصد است 10 یباال میدرصد و در مخزن جدار ضخ
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 یطراح  فشار .3

  تیاز اهم ی مراحل ساخت مخازن تحت فشار، محاسبات فشار طراح  در
محاسبات مربوط به ضخامت و استحکام  همه .برخوردار است یی باال

  دیبا ی فشار طراح  نی از تع بعد .آن است ی مخزن، وابسته به فشار طراح 
 .قرار داد یمحاسبات بعد یو مبنا ش ی درصد افزا 10عدد حاصل را تا حدود 

  تیرعا ی مخزن تحت فشار به خوب  ی طراح ی منی مالحظات ا بیترت  نیا به
 .شوند ی م
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 یطراح یدما .4

آن ها   ی ات یعمل  یمخازن تحت فشار، دما ی در طراح  ی پارامتر اساس  نی دوم
  ی م  نیمخزن تع ی طراح  یو کاربرد آن، دما الیتوجه به نوع س با .است
  یمحاسبات مربوط به حداکثر تنش ها  ی طراح یدانستن دما با .گردد

در انتخاب   ی طراح  یدانستن دما  نیهمچن .ردیگ ی مجاز مخزن صورت م
 .اثرگذار است اریبس هیدرست مواد اول
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 ساخت مخازن تحت فشار 3-2#

گام از مراحل ساخت مخازن تحت فشار بعد از انجام کامل   نی سوم
 ازیمورد ن زات یمرحله تمام تجه  نیا در .گردد ی محاسبات مخزن آغاز م

 نیب از .ردیگ  ی سازنده قرار م اریشده و در اخت یدار یمخزن خر دیتول یبرا
انتخاب   ی کیمورد نظر،  طیبا توجه به شرا نگیو فورج یدو روش جوشکار 

ها، اتصاالت،    هیپا  ی از ساخت بدنه مخزن، نوبت به طراح بعد .شود ی م
موارد در زمان انجام  نی تمام ا فیتکل .آن است یها یها و خروج یورود

بعد از اتمام ساخت   نیبنابرا .شده است نیمخزن تع ی محاسبات طراح
 .شود ی م  یی جانما زینظر ن از اتصاالت مورد کیبدنه هر 
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ا 4-2# مراحل ساخت مخازن    نیاز مهم تر   یمنی تست 
 تحت فشار

  دیبا یاز اتمام مراحل ساخت مخازن تحت فشار و قبل از بهره بردار  بعد
 .آن ها اجرا شوند یرو یمن یا یها شی آزما

 :که عبارت اند از رندیدر دستور کار قرار بگ دیمرحله با ن یاتست مهم در  2

 رمخرب یغ تست .1

عملکرد هستند که  ی ابیارز یاز روش ها یمخرب مجموعه ا ریغ یها تست
 ی تست ها م  نی کمک ا به .شود ی وارد نم  زی به تجه ی ب یآن ها آس یبا اجرا

و ساخت مخازن تحت فشار  ی از نواقص طراح ی توان به بخش قابل توجه 
 .برد ی پ
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وجود دارند که عبارت اند   رمخربیتست غ  یاجرا یبرا  ی مختلف یها روش
 :از

 یچشم  ی بازرس •
 یوگراف یراد •
 ک ی اولتراسون تست •

 

 فشار  تست .2

 .دارد یادیز اریبس تیمخازن اهم یتست فشار قبل از بهره بردار  یاجرا
  در .ظر بازرس اجرا شوندن ریتوسط کارشناس خبره و ز  دیتست ها با نیا

 یکه در زمان محاسبات برا ی تست ها محدوده فشار طراح نیا انیجر
 .شود یم  ی و صحت سنج   ی اب یمخزن در نظر گرفته شده است، ارز
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 یبند جمع 

طور که   همان .می مقاله به مراحل ساخت مخازن تحت فشار پرداخت نیا در
و   ی دانش فن ازمندیاز مراحل ساخت مخازن ن کیهر   د،یمشاهده کرد

  ی مختلف یاز کارشناسان در حوزه ها یمجموعه ا نیبنابرا .است ی تخصص
ثابت و...  زات ی و تجه کیمکان رمخرب،یغ یازجمله علم مواد، تست ها

 .کنند یبا هم همکار  دی مخزن تحت فشار با کیساخت  یبرا


