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 :مؤلف مقدمه

چنـد   یـی هـر    ها هم که عمري داد و توفیقی مجدد نصیب نمود تا داشتکراخداوند بزرگ را ش

ي خویش را که به رسم امانت از بزرگان و پیشکسوتان علـم، اندیشـه و     ها هاندك و ناچیز از آموز

تحریر درآورده، شاگردانه و مخلصانه به رسم هدیـه بـه   صاحبان خرد به ما رسیده است به رشته 

 قرار دهد. مم. امید است خداوند متعال این توشه را زکات دانشیپیشگاه آنان تقدیم نما

مدیریت دانش و انتقال تجربیات از نسلی به نسل دیگر، موضوعی است که در سالهاي اخیـر  

شده اسـت.  ي اصلی در صنعت نفت ها هغتوجه خاصی به آن شده و امروزه تبدیل به یکی از دغد

از پیکـره   شرکتهاي خصوصی بازنشسـت شـده و  باتجربه در بخش دولتی و یا و همکاران  اساتید

جدیـد انتقـال یابـد. بـه ایـن ترتیـب،       بدون آنکه تجربه آنها به نسل  ،شوند می صنعت نفت جدا

چـرخش چـرخ صـنعت در بخشـهاي مختلـف مهندسـی دچـار        علیرغم وجود دانش دانشگاهی، 

 گردد. می اختالل

، باشـند  می و تاسیسات نفتی     ها همند به طراحی ساز از طرف دیگر، مهندسان جوانی که عالقه

و استانداردهاي متنـوع و       ها نامه آئین با درصنعت نفت در ابتداي ورود به عرصه فعالیت مهندسی

، که استفاده از ضوابط و روابط آنها نیـاز بـه مهـارت    شوند می زمینه مواجهمتعدد موجود در این 

، یاري نمایـد د طراحی و اجرا را در رون مهندسانبه این ترتیب راهنمایی که در واقع  دارد.خاص 

 اي است، که کمتر مرجعی به آن پرداخته است. حلقه گمشده

این نقیصه براي اینجانـب از بـدو اسـتخدام درصـنعت نفـت      وجودمشکالت فراوانی که بر اثر 

در حد توان خوداین مسـیر را بـراي   و  در صدد رفع آن برآیمبوجود آمد، بنده را بر آن داشت تا 

 هموارتر نمایم. ،که بعد از بنده پاي در آن خواهند نهاد همکارانی

و تاسیسـات    ها فونداسیون، ها هلذا در این مجموعه سعی شده است، تا روند طراحی برخی ساز

آنها تشریح شوند. صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات الزم جهت مدلسازي و طراحی 

، استانداردها و مشخصات فنی رایج در صنعت نفت معرفی شـده و  ها نامه آئین در این مسیر ابتدا

در رونـد   نامـه  آئـین  راز هـ  ضوابط و بنـدهاي مربوطـه  از  بعد، بسته به نیاز مطلب، هاي در فصل

 طراحی استفاده شده است.

اساتید و کارشناسانی که بنده را در تهیه ایـن مجموعـه    همکاران، میدانم، از تما می الزم در آخر

بـوده  ان ـده دانش ایشـدهن که بنده تنها انعکاس ،ایمـنم و اعتراف ودهکر نمـتشاند،  یاري رسانده

 .ادا نمایمرا به درستی  حق مطلبباشم  توانسته و امـیدوارم



 

  کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان       
 

، براي ناشر محفـوظ و منحصـراً متعلّـق بـه نشـر      1350نامۀ اجرایی آن مصوب و آیین 1348 مصوب سال

نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر ایـن کتـاب در   

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یـا قسـمتی از کتـاب بـه     دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت

بـرداري،  ی دي اف از کتـاب، عکـس  هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از کتاب، تهیـۀ پـ  

وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تصـویري و     صورت اینترنتی، سی دي، دينشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به

دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و اسـت، و متخلّفـین تحـت      شرعاً نیز حرام غیره ـب

 گیرند.قرار می پیگرد قانونی و قضایی

چنین، صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد اینبا توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به

که هر سایتی اقـدام بـه   توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

ایت خود قـرار  تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در س

داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشـارات، کـه مسـئولیت    

پردازنـد، بررسـی و   هـا مـی  ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سـایت 

مجاز و از نظر شرعی شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیردرصورت مشخص 

 پلـیس فتـا  باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی،   نیز حرام می

اي و اینترنتی) و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسـدود نمـودن   (پلیس رسیدگی به جرایم رایانه

پیگرد قـانونی  ان را مورد سایت متخلّف کرده و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطی

 گردد.قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات از متخلّف اخذ می و قضایی

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپـی، جـزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،       همچنین درصورتی

انی تخلّفـات  رسـ اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام بـه فـروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع     

کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریـق وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،     

اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقـوق  

 نماید.خود از کتابفروشی متخلّف می

 مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و 

 از نظر قانونی غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است. 

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هـر گونـه تخلّـف از قبیـل     

و  021 66484191 -2هـاي هـاي انتشـارات نــوآور بـه شـماره     مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن

و یـا از   info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیـل انتشـارات بـه آدرس     09123076748

به این انتشارات ابالغ نماینـد، تـا     www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 

 عمـل آیـد، و نیـز بـه    از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

 تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. عنوان  



 اول فصل

 منابع و مراجع طراحی سازه و فونداسیون

 مراحل مختلف طراحی وی ـزات نفتـتجهی
 

   مقدمه -1

باشند. از  می     ها هنفتی و پاالیشگاهی از متنوع ترین واحدهاي صنعتی در زمینه سازواحدهاي 

و  1هاي حرارتی (مبدل توان به فونداسیون و سازه نگهدارنده تجهیزات افقی می     ها هجمله این ساز

فونداسـیون   ،6سـازه سـکوها   )،5هـا  و دودکـش 4  هـا ، برج3)، تجهیزات قائم (راکتورهـا 2ظروف افقی

)، مخـازن کـروي و   10، اسـلیپرها 9پایپ رکها (  ها هلول گاه تکیه، 8و رفت و برگشتی7هاي دوار  پمپ

 استوانه اي و ساختمانهاي کنترل و پست برق اشاره نمود.

ي مختلفی وجـود دارنـد، کـه از    ها نامه آئین و یا فونداسون آنها    ها هبه منظور طراحی این ساز

 ،(API)انجمـن نفـت آمریکـا    نامـه  آئین ي خارجی همچونها هنام توان به آئین میمعروفترین آنها 

 و یا برخـی  (ACI)انجمن بتن آمریکا نامه آئین ،(ASCE)جامعه مهندسین عمران آمریکا نامه آئین

ي هـا  هازـرزه اي تاسیسـات و سـ  ـــ راحی لـــ ط نامه آئین تانداردهاي داخلی مثلـواس   ها نامه آئین

اشاره نمود. در فصول آینده  (IPS)و استاندارد شرکت ملی نفت ایران (ISDC Pub.No.038) یـنفت

و یـا اسـتاندارد مربوطـه و نحـوه اسـتفاده از       نامه آئین بسته به سازه یا فونداسیون تحت بررسی،

 بندها، ضوابط و روابط مورد نیاز در روند طراحی، تشریح خواهند شد.

بعنـوان   )IPS- Iranian Petroleum Standard(استانداردهاي فوق، استاندارد و    ها نامه آئین اما از بین

گیـرد. البتـه در    مـی نفتـی درکشـورمان (ایـران) مـورد اسـتفاده قـرار       هاي  مرجع اصلی طراحی

هاي تابع شرکت ملی نفـت ایـران (شـرکت ملـی پـاالیش و پخـش،        هاي مهندسی شرکت بخش

                                                           
١ Exchangers 

٢ Horizontal Vessel 

٣ Reactors 

٤ Towers 

٥ Stacks 

٦ Plat Form Structures 

٧ Centrifugal Pump 

٨ Reciprocating Pump 

٩ Pipe Rack 

١٠ Sleepers 



 تجهیزات و تاسیسات نفتی  ةطراحی فونداسیون و ساز 12  

ي هـا  هو شرکت ملی نفت) به خاطر داشـتن سـاز    یمشرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشی

کـه ضـوابط آنهـا را در اولویـت     انـد،   موضـوع کـار خـود را تولیـد نمـوده      1خاص مشخصات فنی

در اولویت دوم قـرار خواهـدگرفت.    IPSدهند و به این ترتیب استاندارد میخود قرار هاي  طراحی

 IPSتوانـد از اسـتاندارد    مـی  طـراح  ،نشده باشدالبته در صورتیکه مطلبی در مشخصات فنی ذکر 

 استفاده نماید.   صلیبعنوان مرجع ا

شرکت ملی  توان به مشخصات فنی می زمینه،معتبر دراین  مشخصات فنی از جملهاما 

شرکت  مهندسی خدمات(این شرکت  NIOEC2 Specificationمهندسی و ساختمان نفت ایران

 رد بازبینی و ویرایش قرارهر چهار سال مو نمود، کهاشاره ) را بر عهده داردملی پاالیش و پخش 

از  هایی بخشممکن است ، آنبسته به موقعیت و شرایط  هاي مختلف،گیرد. البته در طرح می

 کارموضوع مشخصات فنی و مدرکی تحت عنوان  شوندتوسط پیمانکار اصالح  مشخصات فنی

(Job Specification) .تولید گردد 

  (Specification) مهندسی عمران و سازه مشخصات فنی -2

واقع مشـخص کننـده حـداقل نیازهـاي طراحـی       در بخش مهندسی عمران، مشخصات فنی

باشـند.   مـی  سـازه اي هـاي   پاسـخ هـا و   ها و تنش براي بارگذاري، مشخصات مصالح، تغییر شکل

 ،موضـوع ) و 4او یـا اجـر   3طراحـی استفاده در مراحـل مختلـف پـروژه (   بر اساس  مشخصات فنی

 به قرار زیر است: طراحی شوند. بعنوان مثال برخی مشخصات فنی می نامگذاري

 

1) Civil & Structure Design Criteria 

2) Design Specification for Foundation of Storage Tanks 

3) Supporting Structures & Foundation for Machinery 

 

 دها براي مقاصد طراحـی و اجـرا  و استاندار   ها نامه آئین عملی از ضوابطمشخصات فنی بیان بیان دیگر، به 

 نآتخطـی از   داشـته و حقوقی و مـالی  بار مشخصات فنیضوابط مطرح شده در باشند. به این ترتیب  می

امکـان پیگیـري از   در چنـین مـواقعی،   پیمانکاران جرم به حساب آمده و  یامشاوران و  ان،طراح از طرف

مشخصات فنی بسته بـه موقعیـت و   اما همانطور که در بخش قبل مطرح شد، وجود دارد. مراجع قضائی 

ممکـن اسـت در   شـوند. لـذا    اصـالح  Job Specificationشرایط براي یک طرح یـا پـروژه تحـت عنـوان     

                                                           
١ Specification 

٢ National Iranian Oil Engineering & Construction Company  

٣ Engineering(Design) 

٤ Construction 
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 تغییر نمایند.به پروژه دیگر اي از پروژه مشخصات فنی برخی ضوابط و مقادیر 

  (Code)   ها نامه آئین -3

و در واقع مجموعه قوانینی  از نظر حقوقی تشابه زیادي به مشخصات فنی دارند    ها هنام ینآئ

 استاندارد اجباري ،نامه آیین عبارت دیگر،به که بصورت فراگیر بوده و الزام قانونی دارند.  هستند،

 که از ساخت،ساختمانی  توان مین ،به این ترتیبپس  سرپیچی از آن جرم است. است، که

ي مربوط به آن صنعت ها نامه آیین که با ساخت، بویلري یامخزن و ویا نکند پیروياي  نامه آیین

 همگام نباشد.

شرایط  میو تماباشند  میمخصوص یک پروژه خاص ن مثل مشخصات فنی،    ها نامه آئین بنابراین،

 خاصی ازهاي  فقط از بخشمشخصات فنی، لذا در تهیه  دهند. می طراحی و اجرا را پوشش

  شود. می استفاده نامه آئین

 تولید تهیه و متنوع موضوعاتي مختلف و ها هشمار با  ها شکلتو یا   ها توسط انجمن نامه آئین

 . برخی ازگیرند میمورد بازبینی قراربار چهار سال) یکمعموالً معموالً هر چند سال(و  شوند می

برعهده دارند، به نویسی را در زمینه سازه و مهندسی عمران  نامه آئین که وظیفه   ها،  انجمناین 

  باشند. می قرار زیر

1) ACI, American Concrete Institute(انجمن بتن آمریکا)  

2) ASCE, American Society of Civil Engineering  )  (جامعه مهندسین عمران آمریکا 

3) IBC, International Building Code  ) المللی ساختمانبین  نامه آئین(  

4) AISC, American Institute of Steel Construction  )  آمریکا)انجمن ساختمانهاي فوالدي  

5) ANSI, American National Standards Institute   )  (انجمن استانداردهاي ملی آمریکا 

6) API, American Petroleum Institute  )  (انجمن نفت آمریکا 

7) ISDCO, Iranian Seismic Design Code for Oil Industries 
                                 تاسیسات صنعت نفت)                      طراحی لرزه اي  نامه آئین(    

 جهت طراحی ساختمانهاي بتن آرمه و ضوابط طراحی آن، انجمن بتن آمریکابه عنوان مثال،  

 ”Building Code Requirements for Structural Concrete“را با عنوان  ACI 318شماره  نامه آئین

 تهیه نموده است. 

  (Standard)استاندارد  -4

ي ها هبایدها و نبایدها در زمینو  ، ضوابطخصوصیاتاز حداقل   اي مجموعهاستانداردها 

باشند. خدمات مهندسی و مواد تنها بخشی از موضوعاتی هستند  می مختلف طراحی و ساخت

 پردازند.  میکه استانداردها به آن 
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کنند و در  میجنبه حقوقی پیدا ن درنیامده باشد، نامه آئین تا مادامیکه بصورتاستانداردها 

توان دست به  می . به عبارت دیگرداشتصورت عدم رعایت مفاد آن مجازاتی به همراه نخواهد 

اما استاندارد  نمود،زد و براي دستیابی محصول به استاندارد کوشش  ساخت و سازي در صنعت

  .نبودن آن محصول جرم نبوده و خطرساز نیست

بر اساس شوند و هر بخش  می هاي تخصصی تهیه و گروه ها توسط انجمناستانداردها نیز 

 بازبینی و ویرایشاز چند گاهی هر     ها نامه آئین همانندد و شو می و کاربرد شماره گذاري موضوع

 و مشخصات فنی صنعت نفت از آنها استفاده   ها نامه آئین برخی استانداردها که در تهیه. شوند می

 باشند: می شوند، به قرار زیر می

1) ASTM, American Standard for Testing and Materials 

2) BSI,British Standard Institute 

3) AWS, American Welding Standard 
4) AASHTO, American Association of State Highway and Transportation Officials 

5) NFPA, National Fire Protection Association 

   ي نفتیها همراحل مهندسی و ساخت پروژ -5

صورت پذیرد. در این مطالعـات   1جهت انجام هر پروژه نفتی باید ابتدا مطالعات امکان سنجی

کیـرد. پـس از    می مسایل اجرائی، اقتصادي و اجتماعی و حتی زیست محیطی مورد ارزیابی قرار

آنکه یک پروژه از نظر امکان سنجی، امتیاز قابل قبول را کسب نمود، بصـورت طـرح در آمـده و    

 شود. می و اجرا 4، خرید3، مهندسی تفصیلی2، یعنی مهندسی پایهوارد مراحل مهندسی و اجرا 

 پایه سیمهند 5-1

ي جانمـائی واحـدها و لیسـت    هـا  همعمـوالً مشخصـات فنـی طـرح، نقشـ     در مهندسی پایـه  

گردند. براي انجام این مرحله معموالً یک مشـاور داخلـی و    می ها و تجهیزات مشخص ساختمان

شود. در این مرحله مشاور طـرح وظیفـه تهیـه گـزارش      می خارجی، با برگزاري مناقصه، انتخاب

و     هـا  هتوان اجرائی براي حفـاري گمانـ  خود مشاور یارا برعهده دارد. در این راستا،  مکانیک خاك

یا پیمانکاري را با تائید کارفرما، بـراي انجـام ایـن     انجام آزمایشات درجا و آزمایشگاهی را دارد و

 گیرد.   می منظور به خدمت

مشـکالت   میاز رفع تما پس و مشخصات فنی   ها هدر این مرحله، کلیه گزارشات، مدارك، نقش

تحت عنوان بسته مهندسـی   اي در نهایت در قالب مجموعه رسند و می به تائید کارفرما و نواقص

                                                           
١ Feasibility Study 

٢ Basic Engineering 

٣ Detail Engineering 

٤ Procurement 


