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 چکیده

نش ها وکرنش با توجه به تاثیرات هردو عامل فشار ودما یک مسئله مهم برای طراحان مخازن تحت فشار، محاسبه ت

همانطور که می دانیم مخازن تحت فشار در شاخه نفت و پتروشیمی و همچنین اغلب صنایع اصلی نظیر باشد.  می

 نیروگاه ها و... از کاربرد ویژه ای برخوردار است.از این رو توجه به طراحی وساخت آنها بسیار پر اهمیت است. در این

پروژه به بررسی رفتار مخزن تحت فشار استوانه و کروی از جنس فوالد با روش  المان محدود توسط نرم افزار 

ANSYS  می پردازیم. بررسی نتایج بحرانی بودن ناحیه مجاورت فیلت که دیواره ستون عمودی مخزن به سر آن

 .به مخازن   متصل می شود را نشان می دهد و همچنین مشخص کردن لیست تنشها وارده

 

 مدلسازی، تنش و کرنش ، المان محدود جداره نازک وضخیم،  مخازن تحت فشارواژهای کلیدی: 
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  :مقدمه

اصطالح عمومی مخزن را می توان از نظر ساختار به دو دسته کلی مخازن با اجزاء داخلی )مثل پوسته مبدل های 

ا بدون اجزاء داخلی که تانک ها و درام ها می باشند، محدود ( و مخزن ه ظروف همزن دار ، برج تقطیر و ... حرارتی،

کرد. تفاوت تانک و درام در اندازه آنها می باشد که زمان اقامت یک جریان مداوم در درام از چند دقیقه تجاوز نمی 

ا بعد از . درام ها در خطوط فرآیند قبل یای تانک ها به چندین ساعت می رسدکند، در صورتیکه این زمان اقامت بر

دستگاه های فرآیندی استفاده می شوند که به عنوان مثال می توان به درام واقع در قبل از کمپرسور ها اشاره کرد 

که قطرات مایع را از جریان گازی جدا می کنند. درام قبل از دیگ مانع از آن می شود که دستگاه در وضعیت 

. تانک ها مخازن بزرگتری هستند می کندربه آن را متعادل خشک کار کند. درام پس از کمپرسور رفت و برگشتی ض

( برج تقطیر ناپیوسته که ممکن است خوراک چندین روز را در خود Feed Tankکه می توان به تانک خوراک )

 .همینطور مخازن ذخیره اشاره کردنگهدارد و 

ه هر کدام در موارد خاص فرآیندی دسته مخازن ذخیره و تحت فشار تقسیم می شوند ک 2مخازن از نظر کاربرد به 

فرآورده های نفتی را از نظر انباشتن در مخزن ها می توان به سه دسته  . همچنینمورد استفاده قرار می گیرند

 تقسیم کرد :

های سقف ثابت در مخزن  "پوند بر اینچ مربع کمتر است ، معموال 1.1فرآورده هایی که فشار بخار آنها از .  1

 .ندنگهداری می شو

پوند بر اینچ مربع است در مخزن های سقف شناور نگهداری می  1.1فرآورده هایی که فشار بخار آنها بیشتر از . 2

پوند بر اینچ مربع هستند ، در مخزن های کروی یا  111شوند.فرآورده هایی که دارای فشار بخار زیادتر تا نزدیک 

راحان مخازن تحت فشار، محاسبه تنش ها وکرنش با توجه به یک مسئله مهم برای ط استوانه ای نگهداری می شوند.

 تاثیرات هردو عامل فشار ودما میباشد.

 اصل مقاله:

 مشخصات عمومی مخازن تحت فشار :

شکل اکثر مخازن تحت فشار استوانه ای یا کروی بوده که فرم استوانه ای آن با کلگی کروی یا بیضوی یا کاسه ای 

 نورد گرم و سرد تولید می شوند. شد . و کلگی های کروی به دو حالتقابل ساخت و مونتاژ می با

برای مخازن ذخیره ای نیز استفاده می شود ، طبق  ASME Boiler  &Pressure Vessel Codeاستاندارد 

استاندارد موجود بعد از مشخص بودن پارامتر های اصلی یاد شده ضخامت و مشخصات هندسی و جوشکاری و 

اتصاالت مختلفی که روی مخازن تعبیه می گردد ، از  ن شده با امکانات کارگاهی نیز تهیه می شود.جنس مواد تعیی

قبیل محل مورد نصب فشار سنج ، شیر تخلیه اضطراری ، ترمومتر ، سطح سنج ، و در صورتی که مخزن جهت 

 هد شد.ربوط به آن نیز اضافه خواکارهای پیچیده تر استفاده شود ، طبعاً نیاز اتصاالت م

 

 خصوصیات فنی مخازن تحت فشار :
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طراحی و ساخت مخازن تحت فشار بر اساس پارامتر های مختلف فنی از قبیل فشار، درجه حرارت، نوع فوالد 

باران و زلزله، عمر مفید مقاومت  ،برف ،، تاثیر عوامل جوی از قبیل بادمصرفی حجم مورد مصرف، امکانات کارگاهی

فشار مخزن با توجه به . طراحی می شودمقابل خوردگی الکتروشیمیایی و مکانیکی مصالح و مواد مصرفی در 

درجه حرارت که   .جوشکاری ارتباط دارد( با ضخامت، تنش مجاز مواد مصرفی، امکانات ASME Codeاستاندارد )

تحت فشار و  مواد مصرفی در مخازن  عاملی در طراحی و ساخت بوده یکیدیگر از عوامل مهم در طراحی می باشند.

از انواع مختلف بوده که انتخاب هر کدام از این  فوالد ها با توجه به تنش مجاز  Carbon Steel "ذخیره ای معموال

عامل حجم مخزن با در نظر گرفتن  درجه حرارت کاری و فرم پذیری فوالد و جوشکاری آن و ... انجام می گیرد.

، مطابق با نیاز ارد مربوطه و با حفظ تناسب اجزاءرتفاع بر اساس استاندموقعیت محل نصب و با تغییراندازه و قطر و ا

 .طراحی و ساخته می شود. پارامتر تاثیرات جوی به صورت بار اضافی در شرایط مختلف محاسبه می شود

 

 ANSYSتحلیل مخازن در نرم افزار

باید تمامی  ANSYS نرم افزار در .می باشدی الزامی رعایت نکات ANSYSدر حالت کلی برای تحلیل مسائل در 

با توجه به نوع محصول  Preferencesگزینة  Main Menuدر ابتدا باید ازمنو  مراحل به ترتیب تکمیل شوند.

از دستگاه مختصات  yانتخاب شده قابلیت نرم افزار را تعیین کرد. در تحلیل اجسام جامد در نرم افزار همواره محور 

به Yگردد .بنابراین تر سیم سطح مقطع جسم باید همواره با در نظر گرفتن محور جهانی محور دوران محسوب می 

)قسمت هایی که دارای مؤلفه  Y عنوان محور تقارن انجام شود. همچنین باید تمام شکل در سمت راست محور

 ترسیم گردد. هستند( Xمثبت 

  نیروها

به  گذاری ها نیز مانند خود جسم متقارن باشند. تنها زمانی مفید است که بار Axisymmetricاستفاده از تحلیل 

عنوان مثال جسم متقارنی را که عالوه بر تعدادی بار متقارن ،دارای یک نیروی متمرکز باشد، نمی توان به کمک این 

روش تحلیل نمود.مگر این که بار مذکور به نقطه ای روی محور تقارن ودر امتداد تقارن وارد گردد.در این 

 وجود دارد،می توان نیرو را مشخص نمود. ansys تحلیل های دیگری که در نرم افزار حالت،مانند

به بار  Axisymmetric انواع بار گذاریهای ممکن در مدلهای با توجه به وجود اجبار در متقارن بودن بار گذاری،

 بار گذاریهای گسترده روی سطح ویا خط محدود می شود. (، Body forcesهای حجمی) 

ورد بار های حجمی وگسترده،هیچگونه تفاوتی با روش های متداول بار گذاری وجود ندارد ومقدار عددی بار نیز در م

از مشابه سایر تحلیلها با فرض نیرو بر واحد سطح وحجم،تعیین می شود.تنها تفاوت عمده در تعیین بار گذاری 

ر سطح مقطع ،تنها به صورت یک نیروی متمرکز متقارن گسترده روی یک خط می باشد که در این حالت بردار بار د

 در نرم افزار برابر پخش شده باشد، r روی دایره ای از جسم به شعاعw ( N/m ظاهر میگردد .یعنی اگر بار گستردة)

rw2 ،وبه صورت بار متمرکز اعمال شده روی یک گره مشخص می شود. تعریف شده 

 .ی  جدار نازک به روش تقارن محوریتحلیل مخزن استوانه ا

 000000دارای فشار خارجی متر  4/0ضخامت متر و 4متر وبه ارتفاع   5/ 4مخزن استوانه ای به قطر خارجی 

 .ساخته شده است و E=200e9 پاسکال که از فوالدی با خصوصیات 500000پاسکال و فشار داخلی 
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 توان مشاهده کرد. تغییر شکل مدل را می :1شکل 
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 (x)                                                                                             (y)       

  در هر گره نشان داده شده است  x y ,توزیع تنش در راستای :2کلش

 

 

 در هر المان نشان داده شده است,x yتوزیع تنش در راستای : 3شکل 

. 

 

 درا نشان می ده گره توزیع تنش فن میس در هر المان: 4شکل 

 نتایج استخراجی به صورت لیست شده

 مختصات گره ها
 

 SORT TABLE ON  NODE  NODE  NODE 

 

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX 

       1    2.3000      0.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 
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       2    2.7000      0.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       3    2.7000      2.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       4    2.3000      2.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       5    2.3358      0.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       6    2.3716      0.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

 .لیست تنش های اصلی)فن میس(

 . )تنش( است σبرابر S ،باید توجه داشت که در نرم افزار
 PRINT S    NODAL SOLUTION PER NODE 

  

  ***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****                                        

  PowerGraphics Is Currently Enabled                                            

  

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1                                              

   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0                                          

  NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL   1                                            

  

   NODE    S1          S2          S3          SINT        SEQV     

     1  0.24154E+07 -33.091    -0.49929E+06 0.29147E+07 0.26999E+07 

     2  0.20157E+07 -23.144     -99581.     0.21152E+07 0.20673E+07 

     3  0.20155E+07 -1.2893     -99369.     0.21148E+07 0.20670E+07 

     4  0.24153E+07 -22.914    -0.49918E+06 0.29145E+07 0.26997E+07 

     6  0.23289E+07  81.430    -0.41301E+06 0.27419E+07 0.25605E+07 

 لیست تنشهای عمودی
 

 PRINT S    NODAL SOLUTION PER NODE 

  

  ***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****                                        

  PowerGraphics Is Currently Enabled                                            

  

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1                                              

   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0                                          

  NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL   1                                            

  

  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES                          

  

    NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ      

       1 -0.49929E+06 -33.091     0.24154E+07  5.7910      0.0000      0.0000     

       2  -99581.     -23.144     0.20157E+07 -5.4041      0.0000      0.0000     

       3  -99369.     -1.3043     0.20155E+07  38.597      0.0000      0.0000     

       4 -0.49918E+06 -22.916     0.24153E+07 -31.514      0.0000      0.0000     

       6 -0.41301E+06  81.409     0.23289E+07  92.795      0.0000      0.0000     
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 :تحلیل مخزن استوانه ای جدار ضخیم به روش تقارن محوری

 000000و دارای فشار خارجی  7/0متر وبه ضخامت 6 متر وبه ارتفاع  5/ 4 مخزن استوانه ای به قطر خارجی

 .است و E=200e9 پاسکال که از فوالدی با خصوصیات 500000پاسکال و فشار داخلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغییر شکل مدل را در اثر فشار اعمال شده نشان می دهد میزان: 5شکل 

 :نتایج استخراجی به صورت لیست شده

 
 مختصات گره ها

 LIST ALL SELECTED NODES.   DSYS=  0 

 SORT TABLE ON  NODE  NODE  NODE 

 

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX 

       1    2.0000      0.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       2    2.7000      0.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       3    2.7000      2.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       4    2.0000      2.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       5    2.0473      0.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       6    2.0947      0.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 
 

 لیست تنش های اصلی )فن میس(

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1                                              

   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0                                          

  NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL   1                                            

  

    NODE    S1          S2          S3          SINT        SEQV     

       1  0.12720E+07  8.0936    -0.49926E+06 0.17713E+07 0.15819E+07 

       2  0.87243E+06  2.4023     -99750.     0.97218E+06 0.92634E+06 
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       3  0.87243E+06  4.9488     -99761.     0.97219E+06 0.92634E+06 

       4  0.12720E+07  20.706    -0.49929E+06 0.17713E+07 0.15819E+07 

       6  0.11938E+07 -1.3775    -0.42111E+06 0.16149E+07 0.14510E+07 
 

MINIMUM VALUES 

 NODE         29          10         111          27          27 

 VALUE   0.87239E+06 -22.482    -0.49955E+06 0.97211E+06 0.92629E+06 

 

 MAXIMUM VALUES 

 NODE         73          70          27         111         111 

 VALUE   0.12722E+07  43.942     -99725.     0.17717E+07 0.15822E+07 

 

 لیست تنش های عمودی

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1                                              

   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0                                          

  NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL   1                                            

  

  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES                          

  

    NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ      

       1 -0.49926E+06  8.0863     0.12720E+07 -60.337      0.0000      0.0000     

       2  -99750.      2.3976     0.87243E+06  21.760      0.0000      0.0000 

       3  -99761.      4.9486     0.87243E+06 -4.7645      0.0000      0.0000     

       4 -0.49929E+06  20.706     0.12720E+07  14.917      0.0000      0.0000     

 

       6 -0.42111E+06 -1.3782     0.11938E+07  16.396      0.0000      0.0000     

 

 

MINIMUM VALUES 

NODE        111          10          29           1           1           1 

VALUE  -0.49955E+06 -22.482     0.87239E+06 -60.337      0.0000      0.0000 

 

MAXIMUM VALUES 

NODE         27          70          73           2           1           1 

VALUE   -99725.      43.941     0.12722E+07  21.760      0.0000      0.0000 

 

 :تحلیل مخزن کروی جدار نازک به روش تقارن محوری

پاسکال و فشار داخلی  000000و دارای فشار خارجی  4/0متروبه ضخامت  5/ 4مخزن کروی به قطر خارجی 

 .است و E=200e9 پاسکال که از فوالدی با خصوصیات 500000
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 تغییر شکل مدل در اثر اعمال بار را نشان می دهدنوع مدل کردن مخزن کروی و: 6شکل 

  (x) 

 را در هر گره مشاهده کردy ،xمی توان توزیع تنش در جهت : 7شکل 

 

 

 

 است 56ومینیمم تنش در گره  1درگره شماره  xمی توان دید که ماکزیمم تنش در جهت : 8شکل 

9 

555 

550 

555 

555 

559 

0 

65گره   
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 است  1مم در گره ومینی 56در گره  yتوان دید که ماکزیمم تنش در جهت می : 9شکل

 

 

 

 :نتایج استخراجی به صورت لیست شده

 

 :مختصات گره ها
 

 SORT TABLE ON  NODE  NODE  NODE 

 

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX 

       1    0.0000      2.3000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       2    0.0000     -2.3000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       3    0.0000     -2.7000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       4    0.0000      2.7000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       5   0.69401E-01  2.2990      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       6   0.13874      2.2958      0.0000        0.00    0.00    0.00 
 

 :لیست تنش های اصلی)فن میس(
 

 PRINT S    NODAL SOLUTION PER NODE 

  

  ***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****                                        

  PowerGraphics Is Currently Enabled                                            

  

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1                                              

   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0                                          

  NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL   1                                            

  

    NODE    S1          S2          S3          SINT        SEQV     

       1  0.10725E+07 0.10711E+07-0.50481E+06 0.15773E+07 0.15766E+07 
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       2  0.10717E+07 0.10693E+07-0.50168E+06 0.15733E+07 0.15721E+07 

       3  0.87017E+06 0.86929E+06 -95261.     0.96544E+06 0.96500E+06 

       4  0.87117E+06 0.87050E+06 -94962.     0.96614E+06 0.96580E+06 

       6  0.10702E+07 0.10700E+07-0.49822E+06 0.15684E+07 0.15683E+07 

 

 MINIMUM VALUES 

 NODE          3           3           1           3           3 

 VALUE   0.87017E+06 0.86929E+06-0.50481E+06 0.96544E+06 0.96500E+06 

 

 MAXIMUM VALUES 

 NODE          1           1           4           1           1 

 VALUE   0.10725E+07 0.10711E+07 -94962.     0.15773E+07 0.15766E+07 
 

 

 :لیست تنش های عمودی 

 
 

 

 PRINT S    NODAL SOLUTION PER NODE 

  

  ***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****                                        

  PowerGraphics Is Currently Enabled                                            

  

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1                                              

   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0                                          

  NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL   1                                            

  

THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES                          

  

    NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ      

       1  0.10725E+07-0.50481E+06 0.10711E+07  0.0000      0.0000      0.0000     

       2  0.10717E+07-0.50168E+06 0.10693E+07  0.0000      0.0000      0.0000     

       3  0.87017E+06 -95261.     0.86929E+06  0.0000      0.0000      0.0000     

       4  0.87117E+06 -94962.     0.87050E+06  0.0000      0.0000      0.0000     

       6  0.10642E+07-0.49237E+06 0.10702E+07 -95599.      0.0000      0.0000   
 

 MINIMUM VALUES 

 NODE         56           1           3          30           1           1 

 VALUE  -0.49640E+06-0.50481E+06 0.86929E+06-0.78375E+06  0.0000      0.0000     

 

 MAXIMUM VALUES 

 NODE          1          56           1          80           1           1 

 VALUE   0.10725E+07 0.10692E+07 0.10711E+07 0.78378E+06  0.0000      0.0000     
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:ن محوریتحلیل مخزن کروی جدار ضخیم به روش تقار  
 000000پاسکال و فشار داخلی  000000و دارای فشار خارجی  7/1متروبه ضخامت  1/ 4مخزن کروی به قطر خارجی 

 است.  و E=200e9 پاسکال که از فوالدی با خصوصیات
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 تغییر شکل مدل در اثر اعمال فشار را مشاهده کرد مدل و می توان. 11لشک

 

 نشان داده شده را مشاهده کرد  yماکزیمم تنش در جهت و می توان توزیع تنش فن میس درهر المان از مقطع: 11شکل

 

 

 

 

 

 

 

 درا درهر گره مشاهده کرx،yمی توان توزیع تنش در جهت : 12شکل 

 

 نتایج استخراجی به صورت لیست شده

 

 :مختصات گره ها
 

 LIST ALL SELECTED NODES.   DSYS=  0 

 SORT TABLE ON  NODE  NODE  NODE 

 

   NODE        X           Y           Z         THXY    THYZ    THZX 

       1    0.0000      2.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

65گره   (y) 
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       2    0.0000     -2.0000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       3    0.0000     -2.7000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       4    0.0000      2.7000      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       5   0.70400E-01  1.9988      0.0000        0.00    0.00    0.00 

       6   0.14071      1.9950      0.0000        0.00    0.00    0.00 
 

 :لیست تنش های اصلی)فن میس(
 

 PRINT S    NODAL SOLUTION PER NODE 

  

  ***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****                                        

  PowerGraphics Is Currently Enabled                                            

  

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1                                              

   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0                                          

  NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL   1                                            

  

    NODE    S1          S2          S3          SINT        SEQV     

       1  0.51059E+06 0.50776E+06-0.50150E+06 0.10121E+07 0.10107E+07 

       2  0.51349E+06 0.51150E+06-0.50349E+06 0.10170E+07 0.10160E+07 

       3  0.31044E+06 0.30993E+06 -96408.     0.40685E+06 0.40659E+06 

       4  0.31028E+06 0.30970E+06 -97583.     0.40786E+06 0.40757E+06 

       6  0.50966E+06 0.50938E+06-0.49721E+06 0.10069E+07 0.10067E+07 
 

 MINIMUM VALUES 

 NODE          3           3           1           3           3 

 VALUE   0.87017E+06 0.86929E+06-0.50481E+06 0.96544E+06 0.96500E+06 

 

 MAXIMUM VALUES 

 NODE          1           1           4           1           1 

 VALUE   0.10725E+07 0.10711E+07 -94962.     0.15773E+07 0.15766E+07 
 

 

 :لیست تنش های عمودی

 PRINT S    NODAL SOLUTION PER NODE 

  

  ***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****                                        

  PowerGraphics Is Currently Enabled                                            

  

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1                                              

   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0                                          

  NODAL RESULTS ARE FOR MATERIAL   1                                            

  

  THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES                          

  

    NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ      

       1  0.51059E+06-0.50150E+06 0.50776E+06  0.0000      0.0000      0.0000     

       2  0.51349E+06-0.50349E+06 0.51150E+06  0.0000      0.0000      0.0000     

       3  0.31044E+06 -96408.     0.30993E+06  0.0000      0.0000      0.0000     

       4  0.31028E+06 -97583.     0.30970E+06  0.0000      0.0000      0.0000     

       6  0.50420E+06-0.49203E+06 0.50966E+06 -71977.      0.0000      0.0000     
 

 

 MINIMUM VALUES 
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 NODE         56           1           3          30           1           1 

 VALUE  -0.49640E+06-0.50481E+06 0.86929E+06-0.78375E+06  0.0000      0.0000     

 

 MAXIMUM VALUES 

 NODE          1          56           1          80           1           1 

 VALUE   0.10725E+07 0.10692E+07 0.10711E+07 0.78378E+06  0.0000      0.0000     
 

 

 

 نتیجه  گیری :

 شده است.گره اول لحاظ  6باشد که به صوررت خالصه  گره می 01-711قابل ذکر است که تعداد گره در مقاله بین 

تحقیقات انجام شده در مورد مدلسازی مخازن استوانه ای و کروی تحت فشار و مقایسه کمانش های حرارتی و 

سایر المانها بر روی جنس مخازن و صخامت  آنها انجام گرفته وسپس جهت اطمینان از مدلسازی و مکانیکی و 

استناد کردن به نتایج خروجی های دیگر از جمله تنش و کرنش در واحد زمان جابجایی و تنش فون میس در واحد 

شکست در طول زمان بر روی این  که باعث میشود دید بهتری از خستگی وطول را از نرم افزار استخراج کرده ایم .

از این بحث ها میتوان نتیجه گرفت که در مخازن های جداره نازک و ضخیم بیشترین نهایت  که در .مخازن پیدا کرد

تنش های وارده به دیواره ها در کجا بوده و میزان تحمل بار در این نقطه بنا به فشار وارده چه مقدار است لذا در 

خازن در شرکت های پتروشمی و نفت در هنگام بازرسی ها بیشترین تمرکز بر روی نقاط استفاده از م هنگام 

رد این مخازن در این صنایع بوده و برای رفع این مشکل مشخص شده و المانهای مربوطه باشد  که بیشترین کارب

 اندیشد. در زمان کوتاه  میتوان چاره ای
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