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 خالصه

شوند. از دیدگاه هندسی این مخازن دارای  یساخته م یفوالد یشوند که از ورق ها یم فیتعر ییبه عنوان لوله ها یمخازن فوالد     

ر ضخامت بسيار اندك در مقایسه با دو بعد دیگر بوده و به این ترتيب در زمره سازه های جدار نازك و شرایط مرتبط با آن قرار می گيرند. د

 یگونه سازه ها م نیا یامر وزن کم و در مقابل مقاومت باال نیا یاصل ليدارد. دل تيمقبول اريجدار نازك بس یاز سازه ها هحال حاضر استفاد

توانند به صورت ضخامت  یم یاستوانه ا یتمام شده سازه ، مخازن فوالد متيآوردن وزن و ق نیياز مصالح و پا نهيباشد. به منظور استفاده به

 یبخش احساس م نیدر ا شتريبه مطالعات ب ازيخصوص محدود بوده و ن نیدر ا رفتهیپذ انجام قاتيساخته شوند. تحق خوددر ارتفاع  ريمتغ

 ميتقس یدهد که به سه مولفه کل یخاص خاك رخ م یها یژگیمخزن به سبب و یها وارهید ریدر ز ونينشست فنداس یگردد. در حالت عموم

بر پوسته  ريتاث نیشتريب یدارا یمولفه ها نشست جزئ نیا اني. در میجزئ ینشست ها -3 لتينشست ت -2  کنواختینشست  -1شود:  یم

بزرگ ، کمانش  یشعاع یها ییتواند سبب جابجا یمولفه م نیسه مورد است. ا نیا نيدر ب نیباشد. هرچند که مقدار آن کمتر یمخزن م

نمونه بصورت  کیبا ضخامت ثابت و  که دو نمونه یفوالد یا استوانهمخزن  3تعداد  قيتحق نیمخزن گردد. در ا یختگيگس یپوسته و حت

ساخته شده و تحت نشست  شگاهیو سپس در آزما دهیگرد یمدلساز ABAQUS محدود یدر ارتفاع در ابتدا در نرم افزار اجزا ريضخامت متغ

 یم سهیمقا گریکدیآنها با  یشکل شعاع رييو تغ شو تن یی، بار نها ینشست ، بار کمانش ریو مقاد رنديگ یدر لبه کف خود قرار م یموضع

 گردد. 

 

 ،ی، نشست جزئAbaqusمحدود  ینرم افزار اجزا ،یمخازن استوانه ا ر،یضخامت متغ ،یشگاهیآزما یکلمات کلیدی: بررس

 یشعاع ییجابجا

 

  فیمعر (1

 

استفاده نمود. روش گونه مخازن  نیا ليتوان جهت تحل یهمانند نمودار آزاد و سطح فشار م یساده شده حل دست یاز روش ها کیدر حالت تئور

 نيروش در ع نیرود. ا یمخازن بکار م یدست ليتحل یباشد که برا یجدار نازك م یپوسته ها ليساده شده تحل یاز روش ها یکی ییغشا یتئور

 باشد.  یکارا م اريبس کیدر حل تئور نیرا ارائه داده و بنابرا یمناسب جیتوجه نتا لقاب یسادگ
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 یطراح یبرا API 056 معموال از استاندارد رانیباشد. در ا یم رهيآب، مخازن ذخ نيها و همچن شگاهیو پاال صنعت نفت یازهاياز ن یکی    

متعدد  یامروز موجب به وجود آمدن نرم افزارها یمهندس یايدر دن نهیو کم هز عیو محاسبات سر یبه طراح ازيشود. ن یمخازن استفاده م

در  رهيمخازن ذخ دیشد یریپذ بيباشد. به علت آس یم ABAQUS محدود یاجزا هیموارد، نرم افزار بر پا نیاز ا یکیشده است.  نمخاز یطراح

 . رديمخازن مورد توجه قرار گ نیضوابط مربوط به ا دیبا ،یآتش سوز تیمانند سرا گرید یبرابر باد و زلزله و گسترش خسارات به بخش ها

مخازن  نکهیمختلف در صنعت وجود دارند. با توجه به ا یباشند که به شکلها یاد و محصوالت ممو رهيو ذخ ینگهدار یبرا یمخازن، محفظه ا  

 گردد .  تیرعا ستیبا یم یآن تمام نکات مهم یو اجرا ی، طراح ليشوند، در تحل یمحسوب م کیاستراتژ یبعنوان سازه ا رهيذخ

 توان به روش  یکه از جمله آنها م دینما یم یمخزن آب معرف یسته هامحاسبه ضخامت پو یرا برا یمختلف یروش ها API 056نامه  نیيآ    

Foot Method  روش ،Variable Design – Point Method  و روشElastic Analysis .اشاره نمود 

 رد مورد بررسی در این تحقیقموا

در نرم افزار اجزای محدود  ازه دانشگاه اروميه و همچنينکوچک شده در آزمایشگاه سمخزن استوانه ای فوالدی در ابعاد  3در این تحقيق تعداد    

ABAQUS ساخته مشخصات کلی مربوط به نمونه های  1خود قرار می گيرند. جدول  لبه پایينی در  جزئیسازی گردیده و تحت نشست  مدل

 را نشان می دهد. بررسیدر این  شده

 مخازن ساخته شده: مشخصات کلی مربوط به نمونه های  1جدول 

 3نمونه شماره  2نمونه شماره  1نمونه شماره  ضخامت ها

 6.3mm 6.0mm 6.0mm سانتی متر 8به ارتفاع  ضخامت قسمت پایين پوسته استوانه ای

 6.3mm 6.0mm 6.5mm سانتی متر 8به ارتفاع  ضخامت قسمت وسط پوسته استوانه ای

 6.3mm 6.0mm 6.3mm سانتی متر 8به ارتفاع  ضخامت قسمت باالی پوسته استوانه ای

 3mm 3mm 3mm ضخامت حلقه تقویتی پوسته استوانه ای

  

ی متر خواهد بود که در نمونه با ضخامت متغير به سه ميل 226و ارتفاع آن برابر ميلی متر  1666 الزم به ذکر است که قطر مخزن استوانه ای برابر

همچنين  می باشد.  36x36 mmتفاده در این نمونه ها بصورت یک المان نبشی ابعاد حلقه مورد اس ی متری تقسيم می گردد.ميل 86ارتفاع 

 نمونه ها اعمال خواهد گردید و مقادیر تنش و تغيير مکان بدست خواهد آمد. در لبهميلی متر  16( به ميزان  Localنشست متمرکز )

 


