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 خالصه

 

 جدار نازک. مخازن فوالدی گیردمیقرار  استفاده موردسازی نفت و میعانات گازی  ذخیرهدر صنایع مختلف برای  نازکجدارمخازن فوالدی 

ممکن است در  هاگاه. این تکیه شوندمیبعد از متراکم کردن بستر زیرین بر روی فونداسیون بتنی با استفاده از یک حلقه بتنی تکیه داده 

نقاط زیر مخازن به دالیل غیریکنواختی هندسه یا عدم تراکم مناسب خاک زیر فونداسیون یا توزیع غیریکنواخت بار اعمالی به بعضی از 

موضعی شوند.  بر قسمتی از خاک زیر فونداسیون قدرت باربری خود را از دست دهند و دچار نشست شدهاعمالفونداسیون و یا تنش یکنواخت 

این تحقیق اثر نشست در میزان قدرت  در .باشدمینوع نشست های مخازن  ترینمخربو  ترینرایجن یکی از نشست موضعی دیواره مخز

قرار  عددیآزمایشگاهی و  بررسی موردشعاعی در مخزن با و بدون حلقه تقویتی در لبه باالیی  هایمکانباربری و همچنین میزان تغییر 

 گیردمی

 شعاعی تغییر مکان حلقه تقویتی، قدرت باربری، ، نشست موضعی،جدار نازکمخازن کلمات کلیدی: 

  فیمعر (1

 

از  ایاستوانهمخازن  رفتار .گیردمیقرار  مورداستفادهسازی نفت و میعانات گازی  ذخیرهدر صنایع مختلف برای  جدار نازکمخازن فوالدی 

 تنا  1000 حندود . نسبت شعاع به ضخامت در اینن مخنازن در   باشدمیو مخازن تحت فشار متفاوت  هامانند سیلو ایپوسته هایسازهدیگر 

ثابنت   و ینا  نایع دارای سقف شناور متحنرک در ص استفاده موردمخازن  .باشدمی 3تا  0.5ر حدود د ارتفاع به شعاعو نسبت  باشدمی 2000

مخازن به دالینل غیریکننواختی هندسنه ینا     این  .شوندمیبه زمین تکیه داده  اییهتکیه گاه  از طریق جدار نازکمخازن فوالدی  .باشندمی

بر قسنمتی از خناک    شدهاعمالعدم تراکم مناسب خاک زیر فونداسیون یا توزیع غیریکنواخت بار اعمالی به فونداسیون و یا تنش یکنواخت 

 تواندمی پی مخازن تشوند. نشس و دچار نشست دادهازدستممکن است در بعضی از نقاط زیر مخزن قدرت باربری خود را  زیر فونداسیون

 مخرب زیر را به بار بیاورد: نتایج
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 شودمیدیواره مخزن  و گسیختگی خارج از صفحه که باعث کمانش هایتغییر مکان. 

 آیدمی به وجود در پایه فونداسیون و در محدوده نشست بزرگ هایتنش. 

 شودمیایجاد  در کف مخزن بزرگبسیار  هایتنش. 

 :ناشی از نشست نگران بود اثرات مخربو  ذکرشده هایتنشبا دالیل زیادی وجود دارد که باید در رابطه 

 گذاردمی تأثیربشدت  ر مقاومت کمانشی مخزن تحت بارهای مختلفهندسی ناشی از نشست ب اعوجاج. 

  گسیختگی مخزن خواهد شدو احتمال بزرگ در قسمتی از دیواره مخزن سبب پیدایش حالت پالستیک  هایشکلتغییر. 

  گذار هست تأثیرقف شناور مخزن بر عملکرد نرمال س ازحدبیشجابجایی. 

  باعنث تخرینب اینن     توانند میناشی از نشست  هایجابجاییو اتصاالت به مخزن وصل هستند و این  هالوله ازجملهتمامی قطعات

 قطعات الحاقی شود.

 کلیاتی در موضوع نشست مخازن

و  شنود منی خام جدا  شیمیایی، مواد ارزشمندی مانند بنزین یا گاز مایع طی فرایندهای مختلفی از مواد شیمیایی خام مانند نفتدر صنایع 

منورد و شنرایا از یکنی از     برحسبکننده به واحد فرایندی وجود دارد که  تأمین. چند راه برای انتقال مواد خام از منابع آیدمی به وجود هاآنیا از 

مختلنف بنه بنازار داخلنی و ینا خنارجی عرضنه         هایروش. همچنین محصوالت تولیدی نیز به شودمیمانند خطوط انتقال و یا تانکر استفاده  هاآن

حجم محصول جهت فروش، امکنان بنارگیری و انتقنال بنه تنانکر و ینا        گیریاندازه یکسان کردن کیفیت محصول، ازجمله. به دالیل زیادی شودمی

تا مواد محصول را بعد از تولید در مخازن یا تانکرهنای مناسنب ذخینره نماینند. بسنته بنه حجنم         شودمی سبب زمان ممکن و ....کشتی در حداقل 

. دالیل زیادی وجود دارد که بیشتر مخازن شودمیخیره استفاده انواع مختلف مخزن با اشکال هندسی و دارای سقف و بدون سقف برای ذمخازن از 

پایین بودن مشخصات ژئنوتکنیکی مسنتعد نشسنت     به علتزمین و خاک زیر مخازن در مناطق ساحلی  .شوندمیخیره در مناطق ساحلی احداث ذ

 :باشدمیهای زیر  صورتبهاتفاق بیافتد  تواندمییک مخزن  مختلف نشستی که در هایحالت .(1-1)شکل باشندمی
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 انواع نشست های محتمل در مخازن :1-0شکل 

 

 


