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 تعالی بسمه

 بزوگذرد یشهاود بزتز کشیه                           خزد ي جان خدايود بىام

ِ  پبسخگَیی هٌظَر بِ شوسی 08 دِّ اٍایل اس ِ  کشهَرّب   ًفتهی  ههَاد  تزاًشیه   درخَاسه   به  ٍ عهزا   خظَطهب   ّوسهبی

گیهز    بْهزُ  ػزٍرت ٍ کوبَد ّوَارُ بٌبدر، در ًفتی ّب   تزهیٌبل احذاث ٍ کشَر شوبلی ٍ خٌَبی بٌبدر طزیق اس تزکوٌستبى

 ّب  شزک  اٍلیي اس خَد کِ طالیی هحَر شزک . شذ هی احسبس (America Petroleum Institute) API 650 استبًذارد اس

ِ  اختیهبر  در ایٌه   ٍ ًوهَدُ   API 650 تکثیهز  ٍ ٍیهزای   تزخوهِ،  بِ اقذام اس ، بَدُ فزآیٌذ ایي در حبػز  ٍ ّوکهبراى  کلیه

 .اس  قزاردادُ اًذکبراى دس 

ِ  اًذکبراى دس  بزا  فبیذُ هفیذ اس ، ًفتی ب ّ سبسُ تخظظی تَسعِ در کَچکی قذم کِ هدوَعِ ایي اس  اهیذ  عزطه

ِ  هَخَد ًقبیض بِ اغوبع دیذُ بب هحتزم خَاًٌذگبى ٍ ببشذ ًفتی کشَر ِ  طبیعتهب   ٍ ًگزیسهت  راسهتب   در کوکهی  ّزگًَه

 ار شذ خَاّذ ارائِ ٍ هْیب آیٌذُ در کِ ّبیی هدوَعِ ٍ هدوَعِ ایي بیشتز چِ ّز غٌب  هَخببت شذُ، ارائِ چِ آى اطالح

 .آٍرد خَاّذ فزاّن

 اًگلیسهی  اس ههتي  بزگزداى کِ دراٍی  هحوذ دکتز ٍ حویذ  سعذ  آقبیبى سحوبت هزَّى هدوَعِ ایي تذٍیي ٍ تْیِ

ِ  دریهبًَرد   ٍ بٌبدر سبسهبى اس الًَذ بْشاد هٌْذس آقب  ٍ اًذ داشتِ عْذُ بِ را فبرسی بِ  ّوکهبر   بهبسبیٌی  اههز  در که

ِ  بزعْذُ را طفحبت تذٍیي ٍ تبیپ کبر کِ ّزهش  هزین خبًن زکبرس اس ّوچٌییي ٍ ببشذ هی ًوَدُ،  ٍ تشهکز  اًهذ،  داشهت

 .دد گز هی قذرداًی

 طالیی محًر کشتیزاوی شزکت
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 ارتگف پیش

هها و   و سازندگان مخهازن فهو د بهرا  رخیهره نفه  در انهدازه       این استاندارد مبتنی بر مجموعه دان  و تجربیات خریداران

باشد. منظور از این اسهتاندارد آن اسه     ( می PSIپوند در هر  ½ 2)یا  kpa 2/71ها  مختلف برا  فشارها  داخلی  ظرفی 

 که مشخصات خرید برا  سهول  در ساخ  و تدارک مخازن رخیره برا  صنع  نف  ارایه شود.

بق با این استاندارد خریدار  شود، ضروریس  خریدار الزامات اصولی خاصهی را مشهخص نمایهد. خریهدار     هرگاه مخازن منط

هایی از این استاندارد را ویرای ، حذف یا افزای  دهد، که با توجه به مفاد این اسهتاندارد ، نبایهد    ممکن اس  بخواهد بخ 

ها  آن  الزامات این استاندارد را رعای  ننموده و یا از محدوده رو  پالک نام و یا رو  گواهینامه سازنده مخازنی که حداقل

گونه ویرای ، حذف و یا افزای  به صورت جداگانه از ایهن اسهتاندارد    شود که هر فراتر رفته اس ، درج گردد. قویا  توصیه می

 ده شود.ها  این استاندارد بازنویسی شده و در ی  استاندارد کامل دیگر  گنجانی درج گردد تا بخ 

الرعایهه بیشهتر  توسهط     شود. چنانچه قهوانین طراحهی  زم   قوانین طراحی ارایه شده در این استاندارد، حداقل الزام تلقی می

خریدار یا سازنده ارایه گردد. مشروط بر آن که مورد توافق بین خریدار و سازنده باشد. قابل قبول اس . این استاندارد نیهاز   

 یدیه، توصیه و یا تنفیذ طراحی خاص یا به عنوان محدودکننده شیوه طراحی یا ساخ  ندارد.به تفسیر به عنوان تای

 الزام به جه  تطابق با مشخصات مربوطه اس .  در این استاندارد به معنا  حداقل (shall) «باید»واژه 

باشهد. ولهی از بابه  انطبها  بها       در این استاندارد به معنا  توصیه و یا بهتهر اسه ، انجهام شهود مهی      (should) «باید»واژه 

 آور نیس . مشخصات مربوطه، الزام

ها  کاربردهایی گوناگون ساخته شوند و منهوط بهه مقهررات     ساز  که باید در زمینه این استاندارد در نظر دارد مخازن رخیره

بهرا  چنهین مخهازنی    تر  نسب  به مشخصات مندرج در این استاندارد هستند را پوش  دهد. هرگاه ایهن اسهتاندارد    سخ 

 



  

 

12 

ا  از آن تبعی  شود که با مقررات محلی در تضاد نباشد. خریهدار، مسهئولی  تعیهین هرگونهه الزامهات       تعیین شد، باید بگونه

 قانونی که در مورد طراحی و ساخ  مخزن کاربرد دارد را برعهده دارد.

شهوند.   ه مخازنی که پس از تاریخ صدور ساخته مهی ها  مربوط به این استاندارد صادر شد، مفاد آن ب پس از آن که بازنگر 

ها  مخزن باید حاو  ویرای  استاندارد و هر بازنگر  که بهر اسهاس آن ویهرای ، طراحهی و سهاخ        یابد. ور  تسر  می

 مخزن انجام شده، باشد.

ول آن ویهرای ، بهازنگر    باید به همان تاریخ صدور که رو  صفحه ا APIهرگونه ویرای ، بازنگر  یا الحاقیه به استاندارد 

ماه بعد از تاریخ صهدور در   6پس از  APIیا الحاقیه نشان داده شده، شروع شود. هر ویرای ، بازنگر  یا الحاقیه به استاندارد 

گهردد. در   ا جرا مهی  اند،  زم مورد تجهیزاتی که در حین ساخ  بر اساس این استاندارد مورد گواهی قرار گرفته و تس  شده

ا جرا شدن آن، خریدار و یا سازنده بایهد   ماه فاصله زمانی بین تاریخ صدور ویرای ، بازنگر  یا الحاقیه تا تاریخ  زم 6طول 

 مشخص کنند بر اساس کدام ویرای ، بازنگر  یا الحاقیه تجهیزات باید ساخته شود.

سسه صورت گرفته ؤها از سو  م مامی تال تواند توسط هر کسی که مایل باشد، مورد استفاده قرار گیرد. ت می APIنشریات 

گونه اظهار، ضمان  یا خدماتی را  سسه هیچؤتا از دق  و قابلی  اعتماد مندرجات آن اطمینان حاصل گردد ولی در هر حال م

آن  پذیرد و بدین ترتیب هرگونه تعهد یا مسئولی  ناشی از صدمه یا خسارت منتج از اسهتفاده از  در رابطه با این مجموعه نمی

کند. از پیشنهادات  و یا تخلف از مقررات فدرال، ایالتی، یا شهر  که با مندرجات این نشریه در تضاد باشد را مردود اعالم می

 توانند به آدرس زیر ارسال شوند. بازنگر  استقبال شده و می
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