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چـرا بايـد ذخيره سـازي کنيـم؟ آيا در منزل مسـکوني 
شـما مخـزن ذخيره سـازي وجـود دارد؟ چـه چيزي را 

ذخيـره کرده ايـد؟ چرا؟

در صنايـع شـيميايی, مـواد ارزشـمند طـی فرآيندهای مختلفی از مواد شـيميايی خام جدا شـده و  يـا از آنها به 
وجـود مـی آينـد. چنـد راه بـرای انتقـال مواد خـام از منابـع تامين کننـده به کارخانـه وجود دارد که بر حسـب 
مـورد و شـرايط , از يکـی از آنهـا مانند خطوط انتقـال يا تانکر اسـتفاده می گردد. همچنيـن محصوالت توليدی 

نيـز بـه روش هـای مختلـف به بـازار داخلی يـا خارجی عرضه می شـوند.
بـه داليـل زيـادی از جمله يکسـان کـردن کيفيت محصـول , اندازه گيری حجـم محصول جهت فـروش , امکان 
بارگيـری و انتقـال بـه تانکـر يـا کشـتی در حداقـل زمان ممکـن و داليل ديگر سـبب می شـود تامحصـوالت را 
بعـد از توليـد , در مخـازن يـا تانـک های مناسـب ذخيـره نماينـد. از اصطالح تانک بـرای ظروف ذخيره سـازی 
بـزرگ بـا کاربـرد جابجـا کـردن, ذخيـره سـازی , انـدازه گيری و حمـل و نقـل مايعات اسـتفاده می گـردد.  به 

طـور کلی مخـازن چنـد وظيفه اصلـی به عهـده دارند:
ذخيره مواد اوليه و خوراک کارخانجات

ذخيره فرآورده ها و محصوالت
 ذخيره مواد برای بارگيری و پخش

 همسان نمودن کيفيت محصول
معياری جهت اندازه گيری حجم خوراک و محصول توليد شده

اصول ذخیره سازي مایعات
سـاختار و انـدازة مخـزن ذخيره سـازي بـه ماهيـت مـادة مورد نظـر برای ذخيره سـازي و حجـم مورد نيـاز برای 

دارد.  بسـتگی  ذخيره سازي 
مهم ترين متغيرهايي که در انتخاب نوع مخزن تأثيرگذار هستند، عبارتند از:

1- فشار بخار ماده یا به عبارت دیگر فراریت
در صورتـي کـه فشـار بخـار مـاده بـاال باشـد، مي بايسـت آن را  در مخـازن تحـت فشـار ذخيـره نمـود، در غيـر 

10-4- مخازن ذخیره

پرسش
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اين صـورت مي تـوان مـادة مـورد نظـر را در مخـازن کـم فشـار نگـه داري کـرد.

2- سمي بودن ماده
در صورتـي کـه مـادة ذخيره شـونده سـمي باشـد، مي بايسـت در مخازنـي ذخيـره شـوند کـه خطـر نشـت مواد 

سـمي بـه حداقل برسـد. 

3- میزان آتش گیري ماده )نقطة اشتعال(
نقطـة اشـتعال پايين تريـن دمايـي اسـت کـه در آن دمـا، بخـار قابـل احتـراق از مـاده توليـد مي شـود. هـر چه 
نقطـة اشـتعال مـاده باالتـر باشـد، در دمـاي باالتـري از آن بخـار قابـل احتـراق توليد مي شـود؛ به عنـوان مثال 
نقطـة اشـتعال بنزيـن حـدود 42- درجة سلسـيوس اسـت، بنابرايـن، بنزين در دمـاي معمولـي داراي بخار قابل 
احتـراق اسـت. در حالي کـه نقطـة اشـتعال گازوئيـل حـدود 120 درجه سلسـيوس اسـت. هر چه نقطة اشـتعال 

باالتـر باشـد، ذخيره سـازي مـاده آسـان تر و خطـرات کمتري هـم دارد.

گازها، سياالت آتش گير، مواد شيميايي خطرناک مانند اسيدها و بازها و يا سياالتي که از خود گازهاي سمي 
منتشر مي کنند مي بايست درون مخازن در بسته نگهداري شوند.

بـراي دسـته بندي مخـازن معيارهـاي مختلفـي وجـود 
دارد از قبيـل شـکل هندسـي )اسـتوانه اي يـا کـروي(، 
نـوع سـيال )مايـع يـا گاز( و فشـار بخـار مـاده. مخـازن 
به صـورت روبـاز و سـقف دار سـاخته مي شـوند. مخـازن 
بـدون سـقف در صورتـي اسـتفاده می شـوند کـه امـکان 
ذخيره سـازي مـاده اي، ماننـد آب، در آن وجـود داشـته 

باشـد. )شـکل 4-13(.
 بـا توجـه به فشـار درون مخـزن ذخيره سـازي، مخازن به 
دو دسـتة کـم فشـار و تحت فشـار دسـته بندي مي شـوند 
صنايـع  در  اسـتفاده  مـورد  مخـازن  پرکاربردتريـن  کـه 
هسـتند. مخـازن کم فشـار به صـورت مخـازن اسـتوانه اي 

عمـودي يـا افقـي سـاخته مي شـوند )شـکل 4-14(. 
مخـازن تحـت فشـار به صورت ظـروف اسـتوانه اي و کروي 
سـاخته مي شـوند و براي ذخيره سـازي ترکيباتي اسـتفاده 

11-4-دسته بندی مخازن ذخیره    

شكل 13-4مخزن ذخیره سازي بدون سقف

14-4 مخازن استوانه اي کم فشار 

نکات زیست 
محیطی
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می شـوند کـه تحت فشـار مايع قـرار دارند. )شـکل 4-15(. 

15-4 مخازن تحت فشار

بـراي حجم هـاي کـم از مخـازن اسـتوانه اي افقـي، و بـراي حجم هـاي زيـاد از مخـازن اسـتوانه ای عمـودي و يا 
 کروي اسـتفاده مي شـود. مايعاتي که داراي فشـار بخار پايين هسـتند، يعني در فشـارهاي پايين به بخار تبديل 
بـراي  کـه  حالـي  در  مي گردنـد.  ذخيره سـازي  پاييـن  فشـار  و  عمـودي  اسـتوانه اي  مخـازن  در  مي گردنـد، 
ذخيره سـازي پروپـان، بوتـان، و گازهـاي مايـع1 کـه در فشـار اتمسـفريک بخـار مي شـوند مي بايسـت از مخازن 

کـروي و تحـت فشـار اسـتفاده نمـود.
مخازن ذخيره سـازي مايع فشـار پايين به دو نوع عمدة مخازن سـقف ثابت و مخازن سـقف شـناور تقسـيم بندي 

مي گردند. 

مخازن سقف ثابت
سـقف ايـن نـوع مخـازن مي توانـد به صـورت مخروطـي و يـا گنبـدي باشـد که بـه بدنة مخـزن جوش شـده اند 

 .)4-15 )شکل 

فيلـم مربـوط بـه مخـازن سـقف ثابـت را مشـاهده کنيـد و در رابطـه بـا نحـوة عملکرد ايـن نوع مخـزن بحث 
. کنيد

ايـن نـوع مخـازن در صنايـع کاربـرد زيـادي دارنـد؛ زيـرا بيشـتر محصـوالت داراي فشـار بخـار پاييـن هسـتند 
و در دمـاي محيـط به صـورت مايـع باقـي مي ماننـد. مـواد شـيميايي ماننـد محلول هـاي سـديم هيدروکسـيد 
)NaOH(، آب، هيدروکربن هـاي داراي فشـار بخـار پاييـن )مثـل گازوئيـل(، در ايـن نـوع مخازن ذخيره سـازي 

مي شـوند. 

1- Liquef ied Petroleum Gas(LPG)

فیلم
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16-4 مخازن سقف ثابت، سمت راست: سقف گنبدي. سمت چپ: سقف مخروطي

انتخـاب قطـر و ارتفـاع ايـن مخازن بـه ظرفيت مـورد نياز برای ذخيره سـازي و ميـزان فضاي در دسـترس برای 
نصب، بسـتگي دارد.

در مـورد کاربـرد، مزایـا و معایـب مخـازن بـا سـقف مخروطي و گنبـدي گـزارش تهیه نمـوده و در 
دهید. ارائـه  کالس 

در ايـن نـوع مخـازن، سـقف مخـزن به صورت شـناور روي سـطح مايـع قـرار دارد و با بـاال و پايين رفتن سـطح 
مايـع، سـقف نيـز حرکـت مي کند و با حرکت سـقف روي سـطح مايع از تبخير بيشـتر مايع جلوگيري مي شـود.

فيلـم مربـوط بـه مخـازن سـقف شـناور را مشـاهده کنيـد و در رابطـه با نحـوه عملکـرد اين نوع مخـزن بحث 
. کنيد

 
ايـن نـوع مخـازن بـراي ترکيباتـي کـه داراي نقطـة 
مثـل  بـاال هسـتند،  بخـار  فشـار  يـا  پاييـن  اشـتعال 
بنزيـن، کاربـرد دارنـد. ايـن نـوع مخازن بـه دو صورت 
مخـازن سـقف شـناور بيروني )شـکل 17-4( و سـقف 

اسـتفاده می شـوند. شـناور درونـي )شـکل4-17( 

17-4 مخازن سقف شناور بیروني

مخازن سقف شناور    

فیلم

فعالیت 
آزمایشگاهی  
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در مخـازن سـقف شـناور بيرونـي، سـقف در معـرض 
هـواي آزاد قـرار دارد و  در صـورت بـارش بـاران و 
ايـن حالـت  در  قـرار مي گيرنـد.  روي سـقف  بـرف، 
مي بايسـت مسـير تخليـه روي سـقف تعبيه گـردد تا 
آب بـاران و همچنيـن آبـي کـه بـرای شست وشـوي 
سـقف اسـتفاده می شـود، از طريق لوله هايـي به روي 

زميـن هدايت گـردد.

 در صورتـي کـه اسـتفاده از سـقف شـناور بيرونـي بـا مشـکل مواجه باشـد، مي بايسـت از مخازن سـقف شـناور 
درونـي اسـتفاده نمـود. در ايـن مخـازن، همان گونـه که در شـکل 18-4 مشـاهده مي شـود، سـقف شـناور روي 
سـطح مايـع قـرار دارد و يـک سـقف ديگـر روي بدنة مخـزن تعبيه مي شـود تا از انباشـت بار اضافي روي سـقف 

شـناور جلوگيري شـود. 

انتخاب نوع مخزن
بـر اسـاس روش طراحـي مخازن مورد اسـتفادة شـرکت هاي طراحي، نوع مخـزن به نقطة اشـتعال و قطر مخزن 
ذخيره سـازي بسـتگي دارد. در جـدول زيـر نحـوة انتخـاب مخـزن بـر اسـاس معيارهـاي ذکـر شـده ارائه شـده 

است. 
جدول 1-4  راهنماي انتخاب مخزن ذخیره سازي مایعات

نقطة 
اشتعال 

ماده

قطر مخزن )بر حسب متر(

3 - 12/515 - 2022/5 - 3942 - 72
کمتر از 
21°C

مخزن سقف ثابت 
مخروطي با فشار باال 

و يا پايين

مخزن سقف ثابت مخروطي يا 
گنبدي با فشار باال و يا پايين 
/ مخزن سقف شناور دروني يا 

بيروني

مخزن سقف ثابت مخروطي يا 
گنبدي با فشار پايين / مخزن 
سقف شناور بيروني )ترجيحاً(

مخزن سقف 
شناور بيروني

 21° Cبين
55° Cو

مخزن سقف ثابت 
مخروطي با فشار 

پايين

مخزن سقف ثابت مخروطي يا 
گنبدي با فشار پايين / مخزن 
سقف شناور دروني يا بيروني

مخزن سقف ثابت مخروطي يا 
گنبدي با فشار پايين / مخزن 
سقف شناور دروني يا بيروني 

)ترجيحاً(
بيشتر از 
55°C

مخزن سقف ثابت 
مخروطي اتمسفريک

مخزن سقف مخزن سقف ثابت مخروطي يا گنبدي اتمسفريک
ثابت مخروطي 

يا گنبدي 
اتمسفريک )تا 
قطر 60 متر(

18-4 مخازن سقف شناور دروني
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55 در مخزني کـه داراي  °C بـه عنـوان مثـال، بـراي ذخيره سـازي گازوييلـی کـه داراي نقطة اشـتعال بيـش از
قطـر 17متـر اسـت، بهتـر اسـت از مخزن سـقف ثابـت مخروطي يا گنبدي با فشـار اتمسـفريک اسـتفاده شـود. 

اگـر مخـزن مـورد نیاز بـراي ذخیره سـازي بنزین داراي قطـر 25 متر باشـد، چه نوع مخزني مناسـب 
است؟

اندازه گیری نقطة اشتعال
بـه منظـور اندازه گيـری نقطة اشـتعال، متناسـب با نوع مـادة نفتی، دسـتگاه های مختلفی وجـود دارد؛ به طور 
کلـی بـرای ترکيبـات سـبک، نمونـه در يـک ظـرف سربسـته الـف و بـرای ترکيبـات سـنگين تر در يک ظرف 

سـرباز ب و ج حرارت داده می شـود. 

در مـورد انـواع دسـتگاه های اندازه گيـری نقطـة اشـتعال و کاربـرد آن هـا بـرای مايعـات نفتـی خـاص تحقيق 
کـرده و نتايـج را در جـدول زيـر ارائـه نماييد.

بعضی از انواع دستگاه های اندازه گیری نقطة اشتعال و کاربرد آنها

نوع ظرفنام دستگاهمناسب فراورده هایی نظیر

بسته

باز.

الف( ظرف سربستهب( دستگاه )اتوماتیک( روبازج( دستگاه روباز

تحقیق

پرسش

فعالیت 
آزمایشگاهی  
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اجزای دستگاه تعیین نقطة اشتعال:
سـاده ترين نـوع اين دسـتگاه ظرف سـرباز کليولند اسـت. شـکل های )الـف( شـماتيک، و )ب( تصويـر واقعی آن 

را نشـان ميدهد. 

)ب(   )الف( 
                                                      

ظرف )فنجان( در باز فلزی به ارتفاع حدود 3/3 سانتيمتر و قطر حدود 6/8 سانتيمتر؛
صفحة حرارتی فلزی که ظرف درباز بر روی آن و شعله در زير آن قرار می گيرد؛

شـعلة کوچـک کـه انـدازة آن از شـعلة کبريت کوچکتر اسـت و  می تـوان به آسـانی آن را از روی سـطح نمونه 
)ظـرف دربـاز( عبـور داد. بـا اسـتفاده از گاز بـه عنـوان سـوخت و لولـة بلنـدی کـه قطـر دهانـة آن حـدود 0/8 

ميليمتـر باشـد، ايـن شـعلة کوچـک و متحرک سـاخته می شـوند؛
منبـع حرارتـی کـه می توانـد يـک گرم کـن الکتريکی يا شـعلة گاز باشـد. در هر حالـت، نبايد شـعله آنقدر باال 
بيايـد کـه بـه اطـراف ظرف درباز برسـد. بدين ترتيـب که در صورت اسـتفاده از چـراغ گازی، شـعله بايد صفحة 

حرارتـی را داغ کنـد. اسـتفاده از گرم کـن الکتريکی قابـل تنظيم ترجيح داده می شـود؛
400 (؛  °C 0 تا   °C دماسنج جيوهای با محدودة دمايی مناسب )حدود  

پايه و گيرة مناسب برای نگه داری صفحة حرارتی و ظرف )فنجان( که بر روی آن قرار می گيرد.

شرح کار با دستگاه نقطة اشتعال:
اندازه گيری نقطة اشتعال به دو روش انجام می شود: ظرف سرباز و ظرف سربسته.

در تجهيـزات سـرباز نمونـه را درون ظـرف سـربازی ريختـه و حرارت می دهنـد و هر چند درجه يکبار، شـعله ای 
را از روی سـطح آن عبـور می دهنـد. نقطـة اشـتعال انـدازه گرفتـه شـده در حقيقـت بـا تغييـر ارتفـاع شـعله از 
سـطح مايـع متفـاوت خواهـد شـد. معروف تريـن نمونـة ايـن دسـتگاه مـدل »سـرباز کليولنـد« اسـت. در نـوع 
»سربسـته« منبـع احتـراق را در فضـای دربسـته ای مهيا می کننـد که مايـع را در آن ريخته انـد. در حالت عادی 
دسـتگاه های سربسـته مقاديـر پايين تـری را نسـبت بـه نـوع سـرباز نشـان می دهنـد )نوعـاً بين 5 تـا 10 درجة 

سيليسوس(. 
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در انجام اين آزمايش بايد کلية نکات ايمنی رعايت شود:
1( دستگاه در محلی مطمئن و دور از مواد قابل اشتعال )حتماً در زير هواکش کارگاه( قرارگيرد؛

2( بـرای ايـن کـه هـود به طـور مناسـب عمـل کنـد، از باز بـودن مسـير جريـان هـوا در داخل هـود اطمينان 
حاصـل  کنيد؛ 

3( استفاده از لوازم ايمنی )ماسک، دستکش و عينک( الزامی است.

روش کار:
1( ابتـدا ظـرف مخصـوص )فنجـان( را بـا حـالل مناسـب شست وشـو دهيـد، سـپس  ظـرف را از نمونـه )روغن 
موتـور( پُـر کنيـد، بـه گونـه ای که سـطح مايـع حدود يـک سـانتيمتر پايينتـر از لبة ظرف باشـد. )تاخط نشـانه 
ظـرف پـر کنيـد(. اگـر مقـدار نمونه ای که داخل ظـرف ريخته می شـود، بيش از مقدار تعيين شـده باشـد، حتماً 

اضافـی آن را خـارج کنيد؛
  2( دماسـنج بايـد بـه شـکل عمـودی در داخـل نمونـه قرار گيـرد. هنگامـی که مطمئن شـديد دسـتگاه آماده 
اسـت و کليـة اتصـاالت محکم شـده اسـت، حـرارت دادن به نمونـه را آغاز کنيد. توصيه می شـود شـدت حرارت 
C° 15 دمای نمونـه افزايش يابـد. وقتی که دمای نمونـه به حدود    بـه گونـه ای باشـد کـه در ابتـدا در هر دقيقـه
50  کمتـر از نقطـة اشـتعال تخمينـی رسـيد، شـدت حـرارت را کاهـش داده، به گونـه ای که در هـر دقيقه  °C

5 درجـه به دمـای نمونه اضافه شـود.
2 يـک بـار شـعله را از روی  °C C° 30 پايين تـر از نقطـة اشـتعال تخمينـی، بـا افزايـش هـر       3( از حـدود 
سـطح نمونـه عبـور دهيـد. مـدت زمانـی که شـعله روی سـطح روغن قـرار می گيـرد، نبايـد از حدود يـک ثانيه 

تجـاوز کند؛
 در صورتـی کـه تخمينـی از حـدود نقطـة اشـتعال نمونه نداريـد، می توانـد از همان ابتـدا به آهسـتگی نمونه را 
2 يک بار شـعله  °C C° 5 دمـا را افزايش داده و بـا افزايش هر حـرارت دهيـد. بديـن ترتيـب کـه در هر دقيقـه 

را از روی نمونـه عبـور دهيد؛
   4( هنگامـی کـه يـک جرقـه يـا احتـراق آنـی و خفيـف )فـالش( در سـطح نمونه ظاهر شـد، دما را يادداشـت 
C° 2  از ايـن عـدد کم کنيـد. اين دمـا نقطة اشـتعال نمونة  کنيـد. بـرای افزايـش اطمينـان از نتايـج آزمايـش،

مـورد آزمايـش )مثـاًل روغن موتور( اسـت.
     5 ( بـرای تعييـن نقطـة احتـراق، حـرارت دادن را بـه همان شـکل ادامـه دهيد، به ترتيبی که هـر يک دقيقه 
C° 2  شـعلة کوچک را به سـطح نمونـه نزديک  C° 5  بـه دمـای نمونـه افـزوده شـود و بـا افزايش هـر  حـدود
کنيـد. هنگامـی کـه بخـارات سـطح نمونـه آتش گرفـت و شـعله های آن حداقل بـرای 5 ثانيـه ادامـه يافت، دما 
را يادداشـت کنيـد. بـرای افزايـش اطمينـان بـه نتايـج آزمايـشC° 2  از آن کـم کنيد. ايـن دما نقطـة احتراق 

نمونـه را نشـان می دهد.

نکته ایمنی 



عملیات دستگاهها در صنایع شیمیایی

139 138

 مقدار اندازه گیری شـدة نقطه اشـتعال متناسـب نـوع دسـتگاه،کاهش و افزایش دمـا )در مدل های 
خـودکار(، زمـان تخصیص داده شـده، حجم نمونـه و حتی هـم زدن آن، نتیجه هـای متفاوتی خواهد 

داشـت؛ لذا ضروری اسـت کـه طبق اسـتاندارد مرتبط بـا آن آزمایش انجام شـود.

 در صورتی کـه نمونـة مشـتعل شـد  و شـعله های آن خامـوش نشـود، يـک درپـوش فلـزی بـر روی ظـرف قـرار 
دهيـد تـا بـا نرسـيدن هوا به نمونه شـعله خاموش شـود. فـوراً حـرارت دادن را قطع کـرده اجازه دهيد دسـتگاه 

خنک شـود.
طبـق تعريـف، نقطـة اشـتعال و نقطـة احتـراق در فشـار mmHg 760 تعريف شـده اند. به همين منظور فشـار 

کارگاه را انـدازه گيـری کـرده و بـا اسـتفاده از روابـط زير دماهـا را تصحيح کنيد:

) °C  )760-P( F + 0/03 = نقطة اشتعال يا احتراق تصحيح شده ) 
C= ) °C نقطة اشتعال يا احتراق اندازه گيری شده در فشار کارگاه=) 

P=فشار کارگاه بر حسب ميلی متر جيوه    

حرارت دادن مواد نفتی باید با دقت کامل و رعایت کلیة مسائل ایمنی انجام شود؛
به هیچ عنوان در دستگاه کلیولند ترکیبات سبک نظیر بنزین را آزمایش نكنید؛

برای اندازه گیری نقطة اشتعال ترکیبات سبک، باید از ظروف در بسته استفاده کرد.

براي هر مخزن ذخيره ادوات و تجهيزات زير الزم و ضروري هستند:
دریچـه آدم رو1: هـر مخزن ذخيره مي بايسـت 
داراي دريچـة آدم رو باشـد تـا براي پاک سـازي 
شـد  مخـزن  وارد  آن  طريـق  از  تعميـرات  و 
بـراي  دريچه هـا  ايـن  تعـداد  )شـکل4-19(. 
بدنـه و سـقف بـه قطر مخـزن بسـتگي دارد؛ به 
عنـوان مثـال، يک دريچة آدم رو در سـقف براي 
مخـازن تـا قطـر 20 متـر، و دو دريچـه بـراي 

قطـر باالتـر از 20 متـر الزامـي اسـت. 

1- Manway 

12-4-ایمنی و کاربا مخازن ذخیره

شكل 19-4- دریچه آدم رو مخزن

نکته ایمنی 

نکته ایمنی 
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هنـگام ورود بـه مخـزن، مطمئـن باشـيد کـه جريان هـوا درون مخزن برقرار اسـت، بـه عنوان مثـال بايد چند 
دريچـة آدم رو بـاز باشـد تـا هـوا درون مخزن جريان يابـد. تا هنگام فعاليت درون مخزن با مشـکالت تنفسـي 

نشويد. مواجه 

ارتفاع سـنج مایـع1: بـراي اطـالع از ارتفـاع مايـع درون مخـزن، از 
ارتفاع سـنج اسـتفاده مي شـود کـه پرکاربردتريـن آنهـا ارتفاع سـنج 
مغناطيسـي، ارتفاع سـنج راداري و ارتفاع سـنج مافـوق صـوت اسـت. 
در شـکل 20- 4  يـک ارتفاع سـنج مغناطيسـي نشـان داده شـده 

ست. ا

شـیر خأل  شـكن2: در شـرايطي کـه به علـت کاهش ارتفـاع مايع، فشـار درون مخـزن کاهش يابد، ممکن اسـت 
 مخـزن دچـار آسـيب شـود. در ايـن حالـت شـير خأ شـکن بـاز شـده و هـوا وارد مخزن می شـود و خـأ از بين 

مي رود. 

فيلم عملکرد شير خأ  شکن را مشاهده نماييد و در مورد نحوة عملکرد آن بحث کنيد.

دیسـک شكسـت3: ديسـک شکسـت قسمتي 
از سـقف مخـزن اسـت کـه ضعيف تـر از سـاير 
قسـمت هاي سـقف سـاخته مي شـود. اگـر بـه 
هـر دليلـي فشـار مخـزن ذخيره سـازي بـاال يـا 
پاييـن رود و شـير اطمينان عمل نکند، ديسـک 
شکسـت پـاره شـده و فشـار درون مخـزن بـه 

حالـت عـادي  برمي گـردد )شـکل 4-21(.

فيلم هاي عملکرد ديسک شکست و مالحظات نگه داري آن را مشاهده نماييد و در مورد نحوة عملکرد آن 
بحث کنيد.

1-Level Gauge 
2-Vacuum Breaker Valve 
3-Rupture Disk 

 شكل 20-4  ارتفاع سنج 
مغناطیسي روي مخزن

شكل21-4 دیسک شكست

فیلم 

فیلم 

نکته ایمنی 
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توجه به موارد زیر از نظر ایمني براي مخازن الزامي است:
رنـگ مخزن هـا: بـراي کاهـش جـذب انـرژي تابشـي آفتـاب و همچنيـن جـذب گرمـا از محيـط، مخزن هـاي 
محصـوالت سـبک و ميـان تقطيـر ماننـد بنزيـن، نفـت سـفيد و گازوئيل بـه رنگ سـفيد، رنگ آميزي مي شـود. 
در ايـن حالـت دمـاي مايـع درون مخـزن تغيير چندانـي نخواهد داشـت و در نتيجـه مقدار تبخيـر مايع کاهش 

مي يابـد.
خطر الكترسـیتة سـاکن در مخزن: هنگام انتقـال مواد 
نفتـي و قابـل احتـراق، اصطـکاک مايعات هنـگام جريان 
در خـط لولـه و پخش شـدن مايعات به قطـرات کوچک، 
باعـث بـارور شـدن مخـزن مي گردنـد. در ايـن حالـت، 
حتـي جرقـة کوچکـي در حضـور بخـارات نفتـي و هواي 
موجـود درون مخـزن باعـث ايجـاد انفجار و آتش سـوزي 
مي شـود. بـه هميـن علـت مي بايسـت مخزن ها  با سـيم 
بـه زميـن متصـل گـردد تـا بـار الکتريسـيتة سـاکن از 

مخـزن بـه زميـن هدايت شـود )شـکل 4-22(.

                                                                                                   شكل 22-4 تخلیة الكتریسیتة ساکن مخزن به زمین

همان گونـه کـه در شـکل  22-4 مشـخص اسـت، نصـب 
يـک وسـيلة فلـزي سـاده روي سـقف مخـزن و اتصـال 
آن بـه زميـن باعـث تخليـة بـار تجمـع شـده در مخـزن 
مي گـردد. اتصـال بدنة مخـازن به زمين در شـکل 4-23 

نشـان داده شـده است. 

             
                                                                                                            شكل 23-4 تخلیة الكتریسیتة ساکن بدنة مخزن به زمین

سـقف  مخـازن  در  سـاکن  الکتريسـيته  تخليـة  بـراي 
شـناور، نـوع ديگري از اتصاالت اسـتفاده مي شـود که در 

شـکل24-4 نشـان داده شـده اسـت.

        شكل 24-4 تخلیة الكتریسیتة ساکن در مخزن سقف شناور 
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بـا توجـه بـه اينکـه در مخـازن سـقف شـناور، سـطح مايع در تماس با سـقف اسـت، اصطـکاک ايجاد شـده بين 
مايـع و سـقف باعـث تجمـع بـار الکتريکـي در سـقف مي گردد و بـه همين دليـل بـار الکتريکي سـقف از طريق 

سـيم بـه بدنـه و سـپس به زميـن منتقـل مي گردد. 

جریان هـاي بـاد: طراحـي مخـزن بايـد بـه گونـه اي 
باشـد کـه در مقابـل نيرويـي که جريـان باد بـه ديوارة 
مخـزن وارد مي کنـد، مقاومـت داشـته باشـد. شـکل 
25-4 را مشـاهده کنيـد، وزش بـاد شـديد مي توانـد 

سـاختار مخـزن را دگرگـون کنـد.

شكل 25-4 آسیب دیدن مخزن به دلیل وزش باد
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ارزشیابی شایستگی  فصل رآکتور و مخازن

شرح کار:
چگونگی استفاده از تجهيزات کارگاهی را بداند و کار داده شده را با دقت انجام دهد؛

هنگام کار مراقب باشد که دستگاه صدمه نبيند؛ 
پس از انجام کار  وسايل را تميز و سالم در حالت اوليه قرار دهد.

استاندارد عملكرد: 
 توانايي اندازه گيری سرعت واکنش ، راکتورهای  شيميايی و کار با مخازن ذخيره طبق دستورالعمل

شاخص ها:
 رعايت مسايل ايمنی در حين کار؛

 انجام کار طبق دستورالعمل. 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه و آزمايشگاه       زمان : يک جلسه آموزشی .

ابزارو تجهيزات: تجهيزات آزمايشگاهي ، راکتور ، خازن ذخيره مايع،  وسايل ايمني شخصي

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2تعيين سرعت واکنش های شيميايی1

1کار با رآکتورها ی شيميايی2

1کار با مخازن ذخيره3

زيسـت  توجهـات  بهداشـت،  ايمنـی،  غيرفنـی،  شايسـتگی های 
محيطـی و نگـرش:

ايمنـی و  بـا رعايـت مـوارد  انجـام کار کارگاهـي   : ايمنـی   -1
شـخصی؛  ايمنـی  وسـائل  از  اسـتفاده 

2- نگرش: 
3- توجهـات زيسـت محيطـی : جلوگيـری از صدمـه زدن بـه 

محيـط زيسـت از طريـق انجـام کار بـدون  ريخـت و پـاش؛
4- شايستگی های غيرفنی:  

1- اخـالق حرفه اي، 2- مديريت منابع، 3- محاسـبه و کاربسـت 
رياضي، 

4- مستندسازي: گزارش نويسي. 

2

*میانگین نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.


