
                             هیدانشگاه اروم                                                   

 گروه مهندسی عمران -دانشکده فنی و مهندسی
 گزارش هاي پیشرفت کار پایان نامه دوره دکتري تخصصی

 دانشجویان دکتر شوکتی
                     

 یتحت فشار خارج ياستوانه ا يپوسته ها

 گزارش شماره یک 

 17/10/97تاریخ گزارش : 
 
 

 علی پاشایی تقلیداباد 

 پردیس دانشگاهی ارومیه –دانشگاه ارومیه  
 

 خالصه
 ع،یصنا از یعیوس فیو فاضالب و ط یآبرسان يستمهاینفت و گاز و س عیمختلف صنا يدر سازه ها یتیمواد کامپوز يسازه ا يکاربردها

 یاستحکام به وزن و عمر خستگ يکه نسبت باال ییشوند.، به خصوص سازه ها یرا شامل م یهوا وفضا و نظام عیو صنا ییایدر عیهمچون صنا
 تواندیاست که م یتحت فشار خارج یتیمخازن کامپوز یآن طراح جینمونه را کیاست که  شین کاربردها در حال افزایاست، ا تیحائز اهم
خطر در پوسته  یعامل اصل ،ياز کمانش سازه ا یدهند که شکست ناش ینشان م يو عدد یمطالعات تجرب .نش و شکست سازه شودباعث کما

 رهیذخ عاتیما هیحالت تخل دردهد که مخازن  یرخ م یدر مخازن موقع کنواختی یفشار جانب يبارگذار.نازك است  دارج ياستوانه ا يها
مانند باز کردن  یخاص داتیباشد و اگر تمه یمخزن م اتیمحتو هیسرعت تخل زیاثر بار باد و ن ينوع بارگذار نیباشند. منشا ا یشده در آنها م

مخازن خواهد شد .   یکل یدر مخازن کمانش اتفاق خواهد افتاد و موجب خراب نصورتیدرست عمل نکنند در ا ایو  ردیانجام نگ هیتخل يرهایش
پسماند قطعه،  يقطعه، مشخصات ماده ،تنش ها ياز جمله  هندسه  یخاص يبه پارامترها يتوانه ااس يکمانش در پوسته ها دهیپد یبررس
 ياقتصاد اظکه بتواند هم در مقابل کمانش مقاومت کند و هم از لح یبه دست آوردن مدل يدارد. لذا برا یبستگ يو نوع بارگذار يمرز طیشرا

تحت فشار  يدرکمانش مخازن استوانه ا یکیزیو ف یهندس يرساله، اثر پارامترها نیه کرد. در اپارامترها توج نیبه ا دیمقرون به صرفه باشد، با
 قرار خواهد گرفت.  یمورد بررس یخارج

 

 کنواختی  ی، فشار خارج یهندس ي، پارامترها یتیکمانش ، پوسته استوانه کامپوز
 

 برنامه هاي تحقیق  فیمعر

 

  فیتعر -الف)
1- FRP   مخازن  ایمزا -3                            پوسته -2                             و انواع آنGFRP                                     

 کارخانه شاتیکنترلها و آزما -5                        ساخت مخزن       هیمواد اول -4

        
 قیتحق نهیشیپ -ب) 

 نامه ها  انیمقاالت وپا -1  
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 قیروش تحق -ج) 
تحت فشار یکنواخت خارجی ،  GFRPه منظور مطالعه ، ارزیابی و سنجش صحت رفتار کمانشی پوسته هاي استوانه اي کامپوزیتی با الیاف ب

همچون دیگر مسایل به سه روش مختلف عمل می شود . روش اول مطالعه عددي نمونه ها می باشد .در این روش از شبیه سازي نرم افزاري 
ده شده و نتایج حاصل به صورت نمودارهایی استخراج می گردد . در روش دوم نمونه هاي مورد نظر با مقیاس معین طراحی و ساخته می استفا

ه مورد آزمایش قرار می گیرند . پس از نصب وسایل اندازه گیري بر روي نمونه هاي ساخته شده که شامل کرنش سنج ، تغییر گاشوند و در آزمایش
فشارسنج می باشد نمونه ها تحت بارگذاري قرار می گیرند و نتایج استخراج می گردد . در روش سوم از روابط تئوریک دقیق ویا  مکان سنج و

،  تقریبی استوانه هاي جدار نازك استفاده می شود . و مقاومت کمانشی نمونه ها تحلیل و تعیین می گردد . پس از استخراج نتایج این سه روش
تا این جا دو روش اول و سوم بررسی و امکان انجام آزمایشات با توجه به امکانات مده مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرند .مقادیر بدست آ

 . آزمایشگاه دانشگاه ارومیه امکان سنجی می شود

 
 

                               

 

 

 

                                        

 

 

 

 نمونه اول

 : ریتز فرمول تئوري محاسبه

نمونه شبیه سازي  -6شکل  نمونه واقعی اول -5شکل 
 

تکیه گاهی شرائطبارگذاري و  -7شکل   
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