
 (Water reservoirs): مخازن ذخيره آب
در هر واحد صنعتي بر حسب ميزان مصرف آب و براي تامين مصرف پيك مقدار 

, مثال در صنايع رنگرزي مصرف آب زياد مي باشد. ذخيره آب اهميت دارد

همچنين احتمال خراب شدن پمپ چاه و يا قطع آب شهر و نظاير آن فاآتوري در 

بنابراين مقدار ذخيره آب تعيين آننده نوع مخزن . ستتعيين ميزان ذخيره آب ا

. ذخيره مي باشد و نيز مقايسه اقتصادي خود فاآتوري در انتخاب نوع مخزن است

مثال برج آب را براي هر نوع ظرفيتي مي توان ساخت ولي اگر يك مقدار باالتر 

 در ,ساخت آن اقتصادي نمي باشد و مخازن بتوني زميني ارزانتر تمام مي شود

نتيجه هميشه بايد پس از تعيين ظرفيت ذخيره الزم و بررسي مواد فني يك مقايسه 

اقتصادي بين انواع مخازن ذخيره بعمل آيد تا نوع مناسب از جهت فني و اقتصادي 

 :انواع مخازن ذخيره عبارتند از. مشخص شود

  برج آب-١

  مخازن زميني-٢

 

 (Elevated tank))   ثقلي( برج آب -١
حسن . ب مي تواند عالوه بر ذخيره آب يك فشار استاتيك در شبكه ايجاد نمايدبرج آ

برج آب در اين است آه اگر برق قطع شود تا ساعاتي مي تواند آب مصرفي 

 .سرويس ها را تا مين نمايد

 تا ١٥ارتفاع برج اگر فقط براي مصارف خانگي و بهداشتي باشد مي تواند بين 

فشار پشت مصرف آننده هاي ,  افت فشار شبكه  متر باشد آه با توجه به٢٠

ولي اگر براي مصارف صنعتي هم باشد بايد ارتفاع برج . بهداشتي را تامين نمايد

 . متر در نظر گرفت٣٠ تا ٢٥را بين 

 .ارتفاع برج از آمر تانك تا آف فونداسيون آن مي باشد



ه ارتفاع برج مي ولي به هر حال فشار الزم در شبكه و افت فشار شبكه تعيين آنند

 .باشد آه بايد مورد محاسبه قرار گيرند

البته بايد سعي نمود آه برج آب را در نقطه اي از زمين آه بلندتر از ساير نقاط 

است نصب آرد تا ارتفاع خود برج را بتوان آمتر در نظر گرفت و ارزانتر تمام 

 .شود

سطح آب و ديگري سطح آب در برج در دو نقطه آنترل مي گردد يكي حد باالي 

 (Float switch)حد پاييني سطح آب آه اين دو سطح توسط يك شناور الكتريكي

آنترل مي گردد يعني هر گاه سطح آب به آمتر از حد پاييني برسد پمپ تغذيه برج 

از شناور برقي فرمان استارت مي گيرد و هرگاه سطح آب در برج به حد بااليي 

 .طع مي دهدرسيد شناور برقي به پمپ فرمان ق

برج آب داراي دو لوله مي باشد آه از سطح زمين و از محور عمودي برج وارد 

تانك مي شود آه يكي هم لوله پر آننده و هم لوله مصرف مي باشد و ديگري 

سرريز برج است آه در صورتي آه شناور الكتريكي آار نكند آب اضافه به حد 

ت وجود مخازن زميني به آنها باالي سطح آب از طريق آن خارج شده و در صور

مي ريزد و در صورت نبودن مخازن زميني به نقطه اي ريخته مي شود آه 

اپراتور با مالحظه آن مطلع مي شود آه شناور الكتريكي آار نمي آند و نسبت به 

 .تعمير آن اقدام مي نمايد

يگري در گذشته براي برج آب سه لوله در نظر ميگرفتند آه يكي براي پرآننده و د

براي مصرف و سومي براي سرريز بوده است آه عمال وجود دو لوله جداگانه 

 .براي پر آردن و مصرف آردن آب ضرورتي نداشته و آار بيهوده اي است

 .با توجه به شكل ها و مقايسه آنها اين مطلب روشن مي شود

هرگاه مصرف شروع شود آب از برج به شبكه مي رود و هرگاه ذخيره برج 

يابد و به حد پاييني برسد شناور الكتريكي به پمپ فرمان استارت مي دهد و آاهش 

تا زماني آه مصرف زياد باشد آب بطور مرتب توسط پمپ به برج مي ريزد و از 

برج به شبكه ميرود تا وقتي آه مصرف به حدي آاهش يابد آه پمپ شروع به پر 



تريكي فرمان قطع به پمپ مي شناور الك, آردن برج نمايد تا آب به حد بااليي برسد

 .دهد و سيكل آار دوباره تكرار مي گردد

هرگاه مصرف شروع شود آب از برج به شبكه مي رود و هر گاه ذخيره برج 

آاهش يافته و به حد پاييني رسيد شناور الكتريكي به پمپ فرمان استارت مي دهد و 

چون ( برج شود شبكه مستقيما توسط پمپ تغذيه مي گردد بدون آنكه آب وارد 

مقاومت ارتفاع برج بيش از مقاومت شبكه مي شود زيرا مصرف آننده ها باز 

و وقتي مصرف به حدي آاهش يابد آه پمپ شروع به پر آردن برج نمايد ) هستند 

شناور الكتريكي فرمان قطع به پمپ مي دهد و سيكل , تا آب به سطح بااليي برسد

 .آار دوباره تكرار مي گردد

ينكه در حال اول وقتي پمپ آار مي آند آب از طريق برج به شبكه مي رود نتيجه ا

بدون آن آه برج پر شود و در حالت دوم آب مستقيما از طريق لوله به شبكه مي 

بنابراين وجود دو لوله جداگانه براي پرآردن , رود و لزومي ندارد آه به برج برود

 .  و خالي آردن برج هيچ ضرورتي  ندارد 

 (Reservoir Tank)ازن زميني  مخ-٢
يكي براي ذخيره آب براي مصارف . مخازن زميني به دو منظور ساخته مي شوند

بطور آلي  براي .صنعتي بخصوص براي ساعات پيك و ديگري براي آتش نشاي 

آتش نشاني فقط مخازن زميني مناسب هستند زيرا برج آب به ظرفيت بسيار زياد 

 . نشاني باشد بسيار گران و غير اقتصادي ميباشدآه بتواند جوابگوي مصرف آتش

همچنين در صنايعي آه مصرف آب آنها زياد است و داراي چاه نامناسب يا 

 .انشعاب هستند مخزن زميني ضروريست

تانك هاي ( مخازن زميني براي ظرفيت هاي آم مانند آب نرم مي تواند فلزي باشد 

يك . ايد از بتون مسلح ساخته شوندولي براي ظرفيت هاي زياد ب) ايستاده فلزي 

مخزن بتني حتما بايد حداقل داراي دو قسمت باشد تا در مواقع اضطراري و يا 

تميز آردن آف يكي از آنها بتوان از ديگري استفاده آرد تا در آار توليد خللي 

در اين مخازن لوله هاي زير آب و لوله هاي مكش پمپ ها بايد در . وارد نشود 



در زير انواع مخازن بتوني و روش آار با آنها شرح داده شده , شودنظر گرفته 

 :است

 مخزن بتوني دو خانه زميني 
 . باشند٦ inلوله هاي مكش پمپ ها بايد حداقل  -

 . باشند٤ inلوله هاي زير آب حدود  -

 مي ٤   in تا ٢  inلوله پر آن بر حسب ظرفيت پمپ چاه يا شناور بين  -

 .باشند

هاي مكش پمپ ها از مخازن يك عدد شير قطع  و وصل نصب در هر يك از لوله 

آه در حالت عادي هر دو شير باز هستند و در ) شير دروازه اي ( مي گردد 

 .صورت لزوم هر يك از مخازن را مي توان با شير از مدار خارج آرد

لوله هاي تخليه در گوشه هر مخزن بطوري آه هر دو لوله تخليه در يك نقطه جنب 

 باشند نصب مي شود زيرا هر  سيستمي آه براي خروج آب تخليه شده در يكديگر

طول لوله تخليه هرگز , نظر گرفته شود در اين حالت ساده تر و آم خرج تر است 

 .نبايد بيش از يك متر باشد تا در صورت گرفتگي به سادگي باز شوند 
به مخازن مي آيند بايد به لوله هاي پر آن آه يا از پمپ چاه آب و يا از انشعاب آب شهري 

باالي هر مخزن به طور جداگانه هدايت شوند تا در صورت نياز هر يك را بتوان از مدار 

روي اين مخازن بهتر است با سقف هاي سبك پوشانده شود تا عالوه بر جلوگيري . خارج آرد

زيرا  , از ورود برگ و آشغال و گرد و خاك به آن از تابش نور به آب نيز جلوگيري گردد

تابش نور سبب ايجاد خزه در جداره ها و آف مخازن مي گردد آه دردسر زيادي توليد مي 

البته با , )مثل آرم گذاشتن و آثيف آردن آب و گرفتگي صافي پمپ ها و نظاير آن ها (آنند 

آلر زني و يا استفاده از خزه آش هايي مثل سولفات مس و گاز ازن و نظاير آن مي توان از 

, ولي اين مواد براي بعضي از پروسس هاي توليدي مضر هستند .  خزه جلوگيري آرد ايجاد

مثل رنگرزي آه وجود اين مواد خاصيت رنگ بري دارند و سبب مي شوند آه مصرف رنگ 

همچنين تمام اين مواد براي ديگ هاي بخار مصرف هستند و تشكيل اسيد هاي . زياد شود

 .خورنده مي دهند

 نوع ماده شيميايي نمي توان براي از بين بردن يا جلوگيري از ايجاد خزه در بنابراين از هيچ

 .آب استفاده آرد و سيستم هاي ديگر نيز پر هزينه هستند



محل اتاق پمپ خانه آه بهتر است چسبيده به مخزن باشد مي تواند در هر يك از نقاط مناسب 

ر آب و لوله هاي پر آن در نقطه اي اطراف مخزن قرار بگيرد آه البته بايد محل لوله هاي زي

 .قرار گيرند آه در اتاق پمپ نباشند

 متر ٦ متر در ٦مخازن بتني مي توانند بيش از دو خانه باشند ولي ابعاد هر خانه نبايد آمتر از 

 . زيرا اقتصادي نيست و لزومي هم ندارد آه ابعاد هر مخزن آمتر از اين مقدار باشد ,باشد 

 متر باشد آه براي آب بندي راحت مخزن و ٥/٢ روي زمين مي تواند حدود ارتفاع مخزن بتني

ايستايي آن حداآثر نيم متر آن مي تواند در زير قرار بگيرد و بقيه آن بايد باالي زمين باشد 

زيرا به پمپ هاي آب سوار هستند و پمپ ها آه در ارتفاع مكش محدودي مي توانند آار آنند 

همچنين لوله هاي تخليه در اين . اآزيمم بدون ايجاد مشكلي آار آنند مي توانند در راندمان م

در محل تخليه هر . عمق به هر آانالي آه آب تخليه شده را به خارج هدايت آند سوار هستند 

 سانتيمتر در نظر گرفت ١٠سانتيمتر و عمق ٤٠سانتيمتر در ٤٠مخزن بايد يك چاهك به ابعاد 

 سانتيمتر ١٠بايد , آف آانال آبرو تخليه زير آب .  راحت باشد تا عمل شستشو و تخليه مخزنها

زير لوله هاي مكش پمپ ....) . براي باز و بسته آردن شير از لوله و (زير لوله تخليه باشد 

 سانتيمتر باال تر از آف مخزن باشند تا احتماال مواد ته نشين شده وارد لوله هاي ١٠نيز بايد 

 . مكش نشوند 

 .آن از ديواره وارد مخزن مي شوند و در حد فاصل سقف و ديوار قرار مي گيرندلوله هاي پر

 هميشه محل لوله هاي پر آن و لوله هاي زير آب  بايد در يك نقطه باشد تا دريچه بازديد آه 

در روي سقف در اين نقاط پيش بيني مي شود براي مواقع ضروري هم مشرف به لوله هاي 

 .پر آن باشندزير آب و هم به لوله هاي 

 سانتيمتر بيرون باشد و در ٢٠لوله مكش آب بايد در سمت داخل مخزن از ديوار تمام شده 

 سانتيمتر بيرون باشد و هر دو سر لوله دنده شوند تا در صورت ٥٠سمت بيرون مخزن بايد 

ه جنس لوله بهتر است گالوانيزه باشد و طول لول, لزوم بتوان اتصاالتي را به آن متصل نمود 

زير آب در سمت داخل مخزن باندازه اي باشد آه سر آن هم سطح ديوار مخزن گردد و در 

جنس اين لوله هم بهتر است ,  سانتيمتر از ديوار مخزن بيرون باشد ٥٠سمت بيرون مخزن 

بنابراين با توجه به توضيحات , گالوانيزه باشد و  سر لوله در سمت بيرون مخزن دنده شود 

 . براي هر يك قابل محاسبه مي باشدفوق داراي لوله 



 مخازن بتوني داخل زميني

اين نوع مخازن چندان مناسب نيستند زيرا اوال به پمپ هاي زميني سوار نيستند و 

يا بايد پمپ خانه نيز در زيرزمين باشد آه در نتيجه دسترسي به پمپ ها و ساير 

ها از پمپ شناور آه به وسايل براي تعمير و حمل و نقل مشكل است و يا بايد در آن

صورت افقي در آف مخزن نصب مي گردد استفاده نمود آه دسترسي به اين پمپ 

ها نيز مشكل است و در صورت خراب شدن مدتي آار توليد مختل مي گردد و اگر 

 .هزينه اوليه تاسيسات باال ميرود) يكي رزرو ( دو پمپ شناور نصب آنيم 

وان انجام داد و بايد از پمپ آف آش سيار استفاده تخليه اين مخازن را با ثقل نمي ت

بطور آلي اين سيستم دردسر فراواني . نمود آه اين پمپ ها نيز گران مي باشند 

داشته و شستشوي مخزن نيز زحمت زيادي دارد و چون فقط يك مخزن است لذا 

اگر دو ( شستشوي آن فقط در ايام تعطيالت ساليانه آارخانه مقدور خواهد بود 

 ).مخزن ساخته شود ناچارا بايد در هر يك پمپ شناور جداگانه نصب نمود

 .روي اين مخازن نيز بايد با سقف سبك پوشانده شود

ظرفيت مخازن زميني برابر است با مجموع ظرفيت هاي صنعتي و بهداشتي و 

 . مصرف آتش نشاني

 

 (Pressure tank)تانك تحت فشار 
 نقطه از آن براي انتقال آب و تامين فشار الزم در هر سيستم آبرساني حداقل در يك

اين پمپ يا در چاه و يا در جلوي مخازن زميني , در شبكه از پمپ استفاده مي شود

پمپها نبايد بطور دايم آار آنند چون اگر مصرف در . ذخيره آب نصب مي گردد

شبكه آم باشد يا اصوال مصرف نباشد پمپ هاي سانتريفوژ آب را در خود به 

ردش در مي آورند و پروانه بطور آزاد در محفظه پمپ درون آب گردش مي گ

 تفاوت عمده با پمپ هاي (Contrifugal pump)البته پمپ هاي سانتريفوژ , آند

به اين صورت آه اگر شير خروج سيال از .  دارند(Cearing pump)دنده اي 

 هاي چرخ دنده پمپ پمپ دنده اي بسته شود چون سيال راه خروج ندارد و به دندانه



فشار مي آورد دنده هاي پمپ را مي شكند ولي در پمپ هاي سانتريفوژ اگر شير 

سيال را از پشت خود گرفته و از داخل خود خارج , خروجي بسته شود پروانه پمپ

 .مي آند و لذا پروانه بطور آزاد در داخل سيال گردش مي آند

مي آورد يكي اينكه انرژي الكتريكي بنابراين گردش پروانه در آب دو نكته بوجود 

بدون آنكه آاري انجام شود مصرف مي گردد و دوم اينكه گردش زياد پروانه در 

 مي (Cavitation)آب سبب تبخير آب در سطح پروانه و ايجاد پديده آاويتاسيون 

گردد چون تبخير آب در سطح پروانه ايجاد يك خال روي فلز پروانه مي آند و اين 

ور زمان از سطح فلز جرم برداري مي آند و حفره هايي در سطح خال در مر

 .پروانه ايجاد مي شود آه بعد از مدتي پروانه خراب شده و پمپ از آار مي افتد

همچنين شبكه تحت يك فشار ديناميكي قرار مي گيرد آه سبب استهالك شيرآالت و 

ب يا تانك تحت فشار در نتيجه با استفاده از برج آ. اتصاالت دنده اي شده مي شود

آه موازي با پمپ نصب مي گردند توسط سيستم آنترل سطح آب در مواقعي آه 

مصرف آم يا قطع مي شود به پمپ فرمان قطع مي دهد و شبكه در شروع مصرف 

از ذخيره آب در برج و به نوعي در تانك تحت فشار استفاده مي آند تا وقتي 

سطح آب در برج يا تانك تحت فشار مصرف زياد شد و آب ذخيره جوابگو نبود 

 .آاهش يافته و پمپ فرمان روشن مي گردد

تانك تحت فشار روي زمين نصب مي شود و نسبت به برج آب بسيارارزانتر در 

مي آيد و دسترسي به آن بسيار راحت تر از برج آب مي باشد و مشكالت نگهداري 

د آه در باالي تانك قرار تاميت فشار توسط هواي فشرده مي باش, برج آب را ندارد

اين فشار بايد برابر فشار , مي گيرد و با فشار خود آب را تحت فشار قرار مي دهد

 باشد تا شبكه تحت فشار نسبتا ثابتي قرار گيرد و متعادل (Head)پمپ 

(Balance) باشد از طرفي چون هوا به مرور زمان در آب حل مي شود لذا فشار 

اهش مي يابد و سطح آب به دليل غلبه فشار پمپ به آ, هواي محبوس باالي تانك

فشار هوا باال مي آيد تا هوا متراآم شده و فشار آن برابر فشار پمپ شود به همين 

علت سعي مي شود آه تانك هاي تحت فشار داراي قطر آم و ارتفاع زياد باشند تا 



وضوع مهم البته از نظر مقاومت مصالح نيز م( سطح تماس آب با هوا آمتر باشد 

بايد توجه داشت آه هر چه فشار بيشتر باشد حالليت هوا در آب بيشتر مي )  است 

البته چون بيشتر مواقع تانك هاي تحت فشار را در محل هاي مسقف نصب . شود

ناچار مي شوند از مخازن تحت ,مي آنند گاه به دليل محدوديت ارتفاع مسقف اتاق 

آنترل سطح . س آب و هوا بسيار زياد مي شودفشار افقي استفاده آنند آه سطح تما

 :آب تثبيت فشار هئا در تانك هاي تحت فشار به دو روش صورت مي گيرد

 : تنظيم دستي سطح هوا و فرمان به پمپ يا پرشرسويچ -١
 ارتفاع تانك از ٣/١در شروع بهره برداري سطح آب را در نقطه اي در حدود 

سپس پمپ را ,  آب نما عالمت مي زنيمباالي آن انتخاب مي آنيم و روي شيشه

سپس پمپ را خاموش آرده , روشن مي آنيم تا سطح آب در تانك به عالمت برسد

و شير هواي فشرده را باز مي آنيم تا آنقدر هوا وارد شود تا فشار سنج به فشار 

سيستم در اين حالت مي تواند آار , مورد نظر برسد سپس شير هوا را مي بنديم 

گاه فشار به حد باال رسيد پرشرسويچ پمپ را قطع مي آند و هرگاه فشار آند و هر 

بايد توجه آرد آه . آاهش يافت و به حد پايين رسيد پمپ شروع به آار مي آند

روي پرشرسويچ دو محل تنظيم وجود دارد آه يكي براي تنظيم فشار حد اآثر و 

 فشار ماآزيمم و    آه در نتيجه, يكي براي تنظيم اختالف فشار مورد نظر است

اختالف فشار ( اختالف بين فشار حداآثر و فشار حداقل . منيموم را مي توان داشت

 بار ٦بايد به اندازه اي باشد آه پمپ با توجه به مصرف در هر ساعت حداآثر ) 

آه معموال اختالف يك اتمسفر اين ) براي محافظت الكتروموتور ( استارت آند 

 بنابراين سطح پايين آب در تانك در حالت فشار حداقل بايد ,نتيجه را بدست مي دهد

مورد توجه قرار گيرد و اگر تانك از آب خالي شد و تمام حجم تانك را هوا گرفت 

بايد سطح آب را در فشار حداآثر به باالتر برد تا هنگامي آه سطح پاييني آب در 

 عالمتي آه براي و) روش آزمون و خطا ( فشار حداقل در آب نما مشاهده گردد 

فشار حداآثر روي آب نما بدست مي آيد بايد به گونه اي ثابت شود آه هميشه باقي 

معموال در هر فاصله زماني مناسب سطح آب بايد نسبت به عالمت بازبيني , بماند



بدليل حل شدن هوا در ( گردد تا در صورت باال رفتن سطح آب نسبت به عالمت 

ه مقداري آب را تخليه نمود تا سطح آن به عالمت برسد با باز آردن شير تخلي) آب 

و سپس با بستن شير تخليه و باز آردن شير هوا آنقدر هوا وارد تانك آرد تا فشار 

اين فاصله زماني حدود دو , در عمل. روي فشار سنج به حداآثر مقدار قبلي برسد 

 .ماه مي باشد

 

ط رله آنترل سطح  تنظيم اتوماتيك سطح هوا و فرمان به پمپ توس-٢

      : مايعات

در اين حالت سطح باال و يا پايين آب توسط محاسبه بدست مي آيد و اين سطوح 

توسط الكترود باال و الكترود پايين آنترل مي شوند و فشار هواي باالي آب همواره 

چون ( توسط پرشر سويچ و شير مغناطيسي روي لوله هوا ثابت نگهداشته مي شود 

 ).حل مي شود و فشار آن آاهش مي يابد هوا در آب 

اساس آار سيستم آنترل سطح آب بر اندازه گيري مقاومت بين دو الكترود توسط 

پتانسيو متر مي باشد يعني اگر الكترود باال در آب باشد مقاومت بين آن دو تفاوت 

وقتي الكترود پاييني نيز در هوا قرار گرفت , مي آند و فرماني صادر نمي شود

فرمان استارت به پمپ مي دهد و سيكل آار تكرار , ومت حاصل بين دو الكترودمقا

براي اندازه گيري مقاومت توسط پتانسيومتر نياز به يك الكترود واسطه , مي گردد

(Reference) مي باشد آه هميشه در آب قرار دارد آه در پايين ترين نقطه تانك و 

البته اين الكترود الزم نيست (  شود مقداري پايين تر از الكترود پايين نصب مي

 )حتما در آب باشد و مي توان را به جدار خرجي تانك نيز نصب نمود 

 محاسبه ظرفيت تانك تحت فشار و سطوح آب 
 :مفهوم عاليمي آه در روابط محاسباتي به آار رفته عبارتند از

  QM    ماآزيمم مصرف بر حسب متر مكعب بر ساعت                           

  N )                                      بار٦ الي ٤(تعداد استارت پمپ در ساعت 

  R)                                    متر ٠٫١معموال ( حداقل ارتفاع آب در تانك 



  bar                                            PL  حداقل  فشار داخل تانك برحسب

  bar                                          PH    ار داخل تانك برحسبحداآثر فش

  Vtحجم آل تانك بر حسب متر مكعب                                                 

   VWحجم حداآثر آب در تانك بر حسب متر مكعب                                  

    S                                             سطح مقطع تانك بر حسب متر مربع

    a)                         معموال يك ربع , نسبتي از يك ساعت (زمان ذخيره 

  m                                                      HWبر حسب   VWارتفاع حجم 

  m                                        HRارتفاع حجم حداقل سطح آب بر حسب 

 

  :( VW )حجم حداآثر آب 

                                                                         QM )/N (a VW = 

 

 
 :مي باشد آه داريم) حجم تانك (  Vtنسبتي از  VWمقدار 

                                                                                 = CVt VW 

 

 :در نتيجه حجم آل تانك برابر است با

                                                             C                                   Vt = VW/   
 

 : از رابطه زير بدست مي آيد Cآه مقدار ضريب 
                                  

C = ( 1- R ) (1- PL/PH)                                                                 
 

 ليتر شود بايد از دو عدد تانك آه با يكديگر بطور ٥٠٠٠اگر حجم تانك بيش از 
 مي شوند استفاده آرد Vtموازي در مدار قرار گيرند و مجموع حجم آنها برابر 

 .ي شود  مVt/2يعني حجم هر تانك برابر  
 : برابر است باHwارتفاع الكترود بااليي از آف تانك يا 

                                    
Hw = Vw/S                                                                                



 : برابر است با HRو ارتفاع الكترود پاييني از آف تانك يا  
 

       Vt/ S )                                                                    HR = R (   
 

 مي  HR/2 و  HW/2اگر دو عدد تانك استفاده مي شود مقادير ارتفاع در هر يك برابر 
 .شود

 
 :محاسبه تنش در تانك تحت فشار

 
 ورق با  و ضخامتr  فرض شود و شعاع مقطع تانك Pاگر فشار داخل تانك برابر 

t و تنش شعاعي Sr = ( P.r )/ t  
 

 /r Sl = ( p,t )                      تنش طولي                                           
 

 : آيلو گرم بر متر مربع مي باشد١٤٠٠با توجه به تنش مجاز آهن آه برابر 
 

   t = ( p.r                                         1400/(ضخامت ورق                 
                                       

آمتر خواهد بود و ارتفاع تانك ) ضخامت ورق   ( t هر چه Pبراي فشار معين 

 ضخامت ورق بدنه تانك tمقدار . بزرگتر و سطح تماس هوا با آب آمتر مي شود

 باشد زيرا t بيشتر از  ميليمتر٢مي باشد و براي سرو ته تانك بايد ضخامت ورق 

 ورق سرانه بصورت عدسي پرس مي شود و داراي يك تنش حبس شده 

 ( Residuat stress )مي باشد و مقاومت آن در مقابل فشار آمتر از بدنه است . 

 

 :منابع و ماخذ 
 
  ١٣٨٢ چاپ دوم  - سيد مجتبي موسوي نا يينيان-تاسيسات ساختمان -١

 انتشارات ميقا ت
  چاپ اول    - مهندس محمد حسين آاشاني حصار-ات ساختمان تاسيس-٢  

  انتشارات نما-١٣٧٩        
 

 Email:xshakhtax@yahoo.comرضا جعفری    :  گردآورنده
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