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ASME CODE, SEC8,DIV1 استاندارد با نحوه انجام محاسبات جهت مخازن تحت فشار بر اساس رانیفراگ ییآشنا 

 
 پروژه یمهندس/ یخدمات فن/یکارشناسان ادارات مهندس :كنندگان

 

 محتوا آموزشي دوره 

 DIV1فلسفه طراحی بر اساس  -1

 DIV1با  DIV2مقایسه  -2

 محدوده عملكرد -3

 یانتخاب مواد و خوردگ -4

 دما و فشار طراحی انتخاب -5

 تنش مجاز در کشش و فشار تعیین -6

 نیروها -7

 ضخامت مخزن استوانه اي و کروي تحت فشار داخلی و خارجی محاسبه -8

 رینگ هاي تقویتی براي پوسته تحت فشار خارجی محاسبه -9

 رینگهاي تقویتی به مخزن اتصال -11

 (داخلی و خارجی)ضخامت کلگی هاي تحت فشار محاسبه -11

 کلگی ها و انتخاب آنها انواع -12

 ضخامت پوسته هاي مخروطی محاسبه -13

 اتصال نازل ها به پوسته يروشها -14

 ضخامت تقویتی در اتصال نازل محاسبه -15

 مجاز در نورد کاري مخزن تلرانس -16

 مربوط به ساخت مخزن توسط جوشكاري مالحظات -17

 جوش راندمان -18

 کلگی به مخزن و مالحظات جوشكاري اتصال -19

 (OPENING)شو ها  باز -21

 یجانب زاتیتجه -21

 کاربرد آن,  PVELITEعرفی نرم افزار  فشار نانیاطم زاتیتجه -22

 شهاي مخزن در مقابل فشار داخلی و خارجی و اختالف درجه حرارتطراحی و تحلیل بدنه و درپو -23

 طراحی و تحلیل پایه مخازن عمودي -24

 طراحی و تحلیل پایه مخازن افقی -25

 طراحی و تحلیل رینگهاي تقویتی -26

 طراحی و تحلیل نازلها -27

 بارهاي باد و زلزله -28

 موردي در صنعت نفت هارائه مطالع -29

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 محدوده تقویت در اتصال نازل به مخزن15-1

 مقاومت اتصال نازل 15-2 

 

 
21-1 LIFTING LUG   

21-2LADER & PLATFORM 

 21-3 OTHER ATTACHMENTS 

 

 

ASME CODE, SEC8, DIV1  51008بر اساس استانداردهاي  یطراح -ظروف تحت فشار  

510            دستگاههاي ثابت -فرآیندي تجهیزات  

 ○بهبود مديريت     شغلي        ○عمومي           

 -

نفر 12 

ساعت 41 

 

 است یالزام يتجربه حرفه ا 

کیمكان یمهندس یکارشناس 

سال  11سال  5

 

            ○غير حضوري           ○نيمه حضوري    حضوري 

(به صورت توصيفي)  

 □مجازي                  □محيط كار             □آزمايشگاه                 كارگاه                 □كالس            

 ○حين كار               عملي  –تئوري                ○عملي                       ○تئوري               

   □نرم افزار               جزوه           كتاب 

□نتيجه        □رفتاري            يادگيري       □واكنشي       (اختياري)

 □ عملكرد         آزمون          □نظرسنجي  (اختياري) 

 امتیاز% 61 


