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  :عنوان دوره تخصصي

 1DIV, 8SEC, ASME CODEبر اساس استانداردهاي  يطراح -ظروف تحت فشار   

 

 :مدرس دوره

 رحمان صادقيانمهندس آقاي 

 (ASMEB 1111 , 1111و  DIV2تبريز و مدرس تخصصي كارشناس ارشد مكانيك طراحي كاربردي از دانشگاه )

 

     ASME CODE, SEC8,DIV1 استاندارد با نحوه انجام محاسبات جهت مخازن تحت فشار بر اساس رانيفراگ ييآشنا: هدف ويژه دوره         
  

پروژه يمهندس/ يخدمات فن/يكارشناسان ادارات مهندس    :مخاطبين دوره         
 

 :محتواي دوره

 
 ضخامت تقويتي در اتصال نازل محاسبه DIV1احي بر اساس فلسفه طر

 مجاز در نورد كاري مخزن تلرانس DIV1با  DIV2مقايسه 

 مربوط به ساخت مخزن توسط جوشكاري مالحظات محدوده عملكرد

 جوش انراندم يانتخاب مواد و خوردگ

 كلگي به مخزن و مالحظات جوشكاري اتصال دما و فشار طراحي انتخاب

 (OPENING)شو ها  باز تنش مجاز در كشش و فشار تعيين

 يجانب زاتيتجه نيروها

ضخامت مخزن استوانه اي و كروي تحت فشار داخلي و  محاسبه

 خارجي

 كاربرد آن,  PVELITEفشارعرفي نرم افزار   نانياطم زاتيتجه

شهاي مخزن در مقابل فشار داخلي طراحي و تحليل بدنه و درپو رينگ هاي تقويتي براي پوسته تحت فشار خارجي محاسبه

 و خارجي و اختالف درجه حرارت

 طراحي و تحليل پايه مخازن عمودي ويتي به مخزنرينگهاي تق اتصال

 طراحي و تحليل پايه مخازن افقي (داخلي و خارجي)ضخامت كلگي هاي تحت فشار محاسبه

 طراحي و تحليل رينگهاي تقويتي كلگي ها و انتخاب آنها انواع

 طراحي و تحليل نازلها ضخامت پوسته هاي مخروطي محاسبه

 بارهاي باد و زلزله اتصال نازل ها به پوسته يروشها               
 

    1100الي الي     8:148:14: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاريساعت برگزاري                                    روز روز   55به مدت به مدت   11111100//4040//4040از از   : : زمان برگزاريزمان برگزاري
  

  واحد آموزش و تجهيز نيروي انساني واحد آموزش و تجهيز نيروي انساني ت، ت، بلوار غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه صنعت نفبلوار غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه صنعت نف    ::برگزاريبرگزاري  مكانمكان

    421421--0825082511480480تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن   : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند))  11101110//4455//1111حداكثر تا تاريخ حداكثر تا تاريخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهاي درآمدهاي   ))    داري كلداري كل  بانك ملي ايران به نام خزانهبانك ملي ايران به نام خزانه  21005014414412100501441441واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازاي هر نفربه ازاي هر نفر  ريالريال  14،444،44414،444،444    ::هزينه دوره هزينه دوره 

و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس       50415041IIRR  04440444  44424442  10051005  01440144  14411441يا شماره شبا يا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

4210001104210001104040  

گرددگردد  مابين كسر ميمابين كسر مي  هزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره و از حساب فيهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره و از حساب في..  

      تماس حاصل فرماييدتماس حاصل فرماييد    4210825142108251111111و و   4214210001108000011080جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره..  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


