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مشخصات فیزیکی مصالح از الین این عوامل ،ناکاملی هندسی و الارنبباری از
اهمیب ویژهای الرخوردار میالاشند الرای دستیاالی اله وخمبین واقبب الینانبه از
مااومب کمبانش پوسبتهها الایبد ناکاملیهبای هندسبی و الارنبباری در نظبر
نرفته شود[ ]44الررسیهای وجرالی نشان میدهند که مااومب کمانشی یب
پوسته الدون ناص هندسبی البه طبور قاالبل مالحظبهای متفباوت از مااومبب
کمانشی همان پوسته البا انبدکی نابص هندسبی اسبب ایبن ویژنبی الرخبی
پوستهها را ،در شمار سبازههایی قبرار میدهبد کبه اصبطالحاس حساسبیب البه
ناکاملی دارند []41
کارالرد سبازههبای پوسبتهای و الررسبی پایبداری آنهبا قبدمتی دیرینبه دارد
واریخچه الکارنیری معادیت پایداری الرای سازههای پوستهای اله دوران قدیم
الر مینردد سدس نظریه وئوریب مسبایل مکانیب سبازههبای پوسبتهای و
روشهای حل السیاری درالاره آن پایه ریزی شد و وعداد زیادی از محااین البه
طور وسیعی اله این موضبوط پرداختبهانبد ارایبه یب وئبوری عمبومی البرای
پوستهها الرای اولین الار در نیمه دوم قبرن نبوزدهم مبیالدی ووسبط Love
ح 4151انجام شد[]41
ح Donnell 4111فشار کمانشی الار الحرانی را البرای پوسبتهی اسبتوانهای
الدسب آورده اسب[ ]4از آنجایی که ناکاملی هندسبی از اهمیبب ویبژهای در
مااومب کمانشی پوستهها الرخورداراسب در دهه 4171و 4191میالدی افراد
السیاری الر روی ناکاملی هندسی ناشی از جوشبکاری البین صبفحات وشبکیل
دهنبده پوسبتهها وحایبق کردنبد طبی آزمایشباوی کبه  Dowlingو
همکارانش در سال ح 4191الر روی پوستههای استوانهای واویب شده وحبب
اثر الار ورکیکی جانکی و محوری انجام دادند ،نتیجه نرفتند که ناص هندسی
اولیه واثیر مهمی در خراالی این پوسته ها ندارد []1
 Croll , Elliansدر سال ح 4191محدودیبهای کمتبری البرای کمبانش
اروجاعی حساس اله ناکاملی در مورد خراالی ایستو پالستی اسبتوانههای البا
واویب حلاوی در معرض الارنباری ورکیکی ارایه دادهاند آنها روشی وئوریب
الرای محدوده وسیعی از انواط الارنباری وحالب پوسبته الدسبب آوردنبد[]41
همچنبین در مطالعبه دیگبری  Booton , Tennysonح 4179در مبورد
واثیر ناکاملیهای هندسی الر روی الارکمانشی پوستهها وحب الارنباری فشبار
جببانکی الببه همببین نتیجببه رسببیدند[ Born scheuer ]41در سببال
ح Theimer ، 4191در سبال ح 4199و همچنبین  Rotterو  Tengدر
سال ح 4191از جمله کسانی الودند که در وحایاات خبود دریافتنبد کبه درز
الین صفحات ناشی از فرآیند جوشکاری عامبل اصبلی انحبراف از فبرم کلبی
اسبببتوانه میالاشبببد] Showkati [45ح4[ 1111و ]1رفتبببار کمانشبببی و
فراکمانشی مخازن استوانهای جدار نازک را وحبب فشبار خبارجی یکنواخبب
الرای نمونهها الا شرایط مرزی متفاوت وحایق کرده اسب الر پایه ایبن مرجبب
ناکاملی هندسی ،عامل السیار مهم در رفتبار غیبر خطبی مخبازن اسبتوانهای
ولای میشود
الا ووجه البه وباثیر فبراوان و کاهنبده ناکاملیهبا در ظرفیبب البارالری و رفتبار
کمانشی و فراکمانشی پوستههای استوانهای جدار نبازک و نسبتردنی انبواط
ناکاملیهای ناشی از جوک و ساخب ،رفتار ،عملکبرد و انبدرکنش البین آنهبا،

چکیده
سازههای پوستهای جدار نازک دارای وزن سبک و مااومبب البای میالاشبند
سازههای پوستهای کارالردهای فراوانی در زمینههای مختلف دارند البا ووجبه
اله کم الودن ضخامب جداره سازههای پوستهای امکبان ایجباد هرنونبه ورییبر
شکل و اختالل الر روی سطوح دیواره وجود دارد الا ووجبه البه انبواط خطبا در
حین ساخب یا مونتاژ ،مخازن طراحی شده الصورت ایدهآل ساخته نمیشبوند
و دارای ماداری خطای هندسی خواهند الود در این وحایق اله الررسی اثر نبا
کاملی هندسی اولیه الر روی اسالشینگ در مخبازن فبویدی الدرداختبه شبده
اسب و اختالف آنها در حالب اجرایبی و طراحبی الررسبی شبده اسبب االتبدا
نمونههای آزمایشگاهی در نرمافزار اجزاء محدود  ،ABAQUSمدل شبده ،و
پس از اطمینان از صحب نتایج ،الا کدنویسی در نرمافزار ،مجموط درصبدهایی
از ورییر شکلهای  5مد اول اروعاشی اله عنوان ورییبر شبکل اولیبه البه همبه
مدلها اختصبا داده شبده اسبب اثبر ناکباملی هندسبی اولیبه روی مابدار
اسالشینگ ناچیز الوده اسب
کلمات کلیددی ناکباملی هندسبی ،سبازههای جبدار نبازک ،مبد اروعاشبی،
کمانشپافیلی ،اسالشینگ
مقدمه
استفاده روزافزون از سازههای جدار نازک فویدی نظیبر مخبازن مروفبب آ ،
مخازن ذخیره آ و نفب ،سازههای دریایی و فراساحل ،مخازن وحبب فشبار،
سیلوها و کشتیها الاعب نسبترک کبارالرد و پیشبرفب وحایابات در مبورد
اعضای جدار نبازک شبده اسبب پوسبتههای جبدار نبازک البدلیل سبککی ،و
عمکردهای فوق العاده شان در وحمل الار همواره مورد ووجبه طراحبان سبازه
الوده اسب
البه همببین دلیبل اسببتفاده از ایبن پوسببتهها روز البه روز در حببال نسببترک
میالاشد این مسئله اهمیب الررسی موضبوط ناپایبداری در ایبن از سبازهها را
نشان میدهد در ایبن سبازهها المانهبای پوسبتهای وحبب ونشبهای فشباری
هستند ناکاملیهای هندسی اولیه و ونشهای پسمانبد کبه نتیجبه فرآینبد
ساخب و مونتاژ هستند ،مااومب کمانشی پوستههای سباخته شبده را وحبب
واثیر قرار داده و کاهش میدهند مادار واثیر ناکاملیهای اولیه ،البه هندسبه
پوسببته ،نببوط الارنببباری حالببار محوری،خمشی،فشببار خببارجی و  ،انببدازه
ناکاملیها و مشخصات مصالح الستگی دارد[]41
تحقیقات گذشته
ناکاملیهای هندسی جزء جدایی ناپبیر از سازههای فبویدی هسبتند کبه در
اثر فرآیندهای مختلبف سباخب و مونتباژ ،نظیبر جوشبکاری همبواره الوجبود
میآیند الدلیل کاهش چشمگیر ظرفیتهبای کمانشبی سبازهها در اثبر وجبود
کمترین ناکاملیها ،الررسی نحوه ایجاد و واثیر آنها اهمیب السیار زیبادی پیبدا
میکند[ ]7عوامل متعددی الر این رفتار سازههای جدار نازک واثیر مینبارد
که مهمترین آنها عکاروند از ناکاملیهای هندسی ،الارنباری ،شرایط مبرزی و
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لزوم مطالعات نسترده و الیشتری در این زمینه احساس میشود ،ضمن آنکبه
در اکثر وحایاات این ناکاملی اله صورت مود کمانشبی البه سبازه الابا شبده و
کمتر اله صورت ی ناکاملی اولیه مدل نردیدهاند[]5

مشخصات مصالح
در مسایل اسالشینگ میووان آ را اله صورت ی ماده وراکم ناپببیر و غیبر
چسکناک در نظر نرفب یب روک السبیار مبوثر البرای مبدل سبازی آ در
 Abaqus/Explicitاسببتفاده از یبب مببدل الرشببی ویسببکوز نیببوونی
ح Newtonianو ی معادله حالب خطی البرای پاسبب الالب اسبب مبدل
الال اله عنوان ی پارامتر جکرانی الرای قید وراکم ناپبیری عمل میکند
از آنجایی که مسئله اسالشینگ ی مسئله غیر محدوده فضایی اسبب ،مبدل
الال انتخاالی میوواند ی دوم وا ی سوم مدل الال انتخاالی واقعی انتخبا
نردد ،اله طوری که هنوز ی رفتار واریکباس وبراکمناپببیری را از خبود نشبان
دهد[ ]1هم چنین ویسکوزیته الرشی اله عنوان یب پبارامتر جکرانبی جهبب
فرونشاندن مودهای الرشیحکه می وواند سک البه هبم ریختگبی مبشالنبدی
نردد عمل میکند از آنجایی که آ ی ماده غیبره چسبکناک مبیالاشبد
یزم اسب ویسکوزیته الرشی انتخا شبده البرای آن کوچب الاشبد ووجه البه
وحایاات نبشته و نتایج نمونههای آزمایشگاهی ،مشخصبات فبوید مصبرفی
در جدل 4و مشخصات نمونهها در جدول 1آورده شده اسب

ناکاملی هندسی و اثرات آنها بر کمانش پوستهها
مسایل پایداری و ناپایداری پوستههای جبدار نبازک از دو نظبر اهمیبب دارد
نخسب اینکه نسکب ضخامب اله االعاد دیگر در اینگونه سازهها السیار کم اسبب
و همببین ویژنببی مسببپله ناپایببداری را در آنهببا الرجسببته میکنببد همچنبین
سازههای پوستهای وحب اثر نیروهایی قرار مینیرند که ایبن نیروهبا در آنهبا
میدان ونشهای فشاری ایجاد مینمایند الناالراین نازک الودن پوسبته از یب
سو و فشاری الودن میدان نیروها از سوی دیگر پوسته را در معبرض کمبانش
قرار میدهد الکته این الدان معنا نیسبب کبه سبازههای پوسبتهای البه دلیبل
مالحظات کمانشی ضعیفور از سایر شکلهای سبازهای هسبتند زیبرا اغلب
اینگونه سازهها دارای مااومب فرا کمانشی هستند البه عکبارت دیگبر العضبی
پوستههای جدار نازک پس از وقوط کمانش هنوز هم وا وحمل الار اضافی را
دارا میالاشند[]9
ناپایداری ناشی از اثرات دینامیکی و ناپایبداری البه اصبطالح لرزشبی هبر دو
ناپایببداریهای دینببامیکی هسببتند ،الببه طوریکببه حرکببب و وعببادل از لحببا
دینامیکی ناپایدار شود ناپایداری دینبامیکی البه ایبن معناسبب کبه سیسبتم
ناپایدار ،نوساناوی الا دامنه فزاینده دارد سازههای در معرض نیروهای واالسبته
اله زمان و الارنباری نانهانی الا مدت کم از لحا دینامیکی ناپایدار میالاشبند
یکی از مسایل مهم در رفتار مکانیکی پوستهها ،مکح کمانش میالاشد فبرو
ریختن نانهانی سازه وحب الارنباریهای مختلف که همراه البا ورییبر شبکلی
الزرگ در سازه صورت مینیرد و همیشبه ورییبر شبکل کمانشبی عمبود البر
امتداد ونشهای کششی اسب در الررسبی رفتبار کیفبی سبازههای پوسبتهای
جدار نازک مسئله ناکاملی هندسی السیار حایز اهمیبب اسبب ناکاملیهبا البه
چهار نبروه ناکاملیهبای هندسبی ،الارنبباری ،شبرایط مبرزی و مشخصبات
فیزیکی مصبالح واسبیمالندی میشبوند ولبی آنچبه در سبازههای پوسبتهای
اهمیب دارد ناکاملی هندسی ناشی از ناص هندسی و الارنباری میالاشد
در واقعیب پوسته های ساخته شده هرنز از لحا هندسی کامل
نیستند عالوه الر اینکه ی الارنباری ایدهآل را همیشه نمیووان الا شرایط
دلخواه اله سازه اعمال کرد ناکاملیهای هندسی و الارنباری میووانند واثیر
قاالل ووجهی الر ظرفیب الارالری پوسته ها داشته الاشند در حالیکه واثیر
کمتری الر روی کمانش دیگر سازهها از جمله میلهها و صفحات دارند[]44
درز الین صفحات مختلف منکب اصلی انحراف از فرم واقعی میالاشد این
انحرافات یا ناکاملیها می ووانند در نتیجه جوشکاری یا عدم وطکیق مناس
صفحات که االعادشان از دیگر صفحات الزرنتر اسب اله وجود آید[]41
الررسیهای وجرالی نشان میدهند که مااومب کمانشی ی پوسته الدون
ناص هندسی مخصوصاس در الارنباری محوری اله طور قاالل مالحظهای
متفاوت از مااومب کمانش همان پوسته الا اندکی ناص هندسی اسب این
ویژنی الرخی پوستهها را ،در شمار سازههایی قرار میدهد که اصطالحا
حساسیب اله ناکاملی دارند[ ]47حساسیب اله ناکاملی پارامتر مهمی در
وحلیل و طراحی نروهی از سازههای پوستهای میالاشد الرای دستیاالی اله
وخمین واقب الینانه از مااومب کمانش پوستهها الاید ناکاملیهای هندسی و
الارنباری در نظر نرفته شود[]44

جدول  :4مشخصات فوید مصرفی
کرنش نظیر نقطده

تددددددنش

تنش تسلیم

گسیختگی ()٪

گسددیختگی

متوسط

االستیسیته

متوسط

)(MPa

متوسط

)(MPa
115/11

11/11

ضدددددری

)(GPa
411/11

111

فوالد نرم
مبارکه

جدول  :1مشخصات نمونههای مورد استفاده

L/R

نامگباری
نمونبببببببببه
آزمایشگاهی
نمونه واقعی

R/t

ضخامب پوسته

اروفاط پوسته

1

600

0.5 mm

300 mm

1

600

10mm

6000mm

مدل سازی
جهب کالیکره نموده نمونهها و اطمینبان از صبحب نتبایج وحلیلهبا ،وحلیبل
خطی انجام نردید و نتایج الدسب آمبده البا نتبایج آزمایشبگاهی[ ]1ماایسبه
نردیده اسب و نتایج یکسان الوده اسبب النباالراین رونبد مدلسبازی ،معرفبی
مشخصات مکانیکی و شرایط مرزی و الارنباری نمونهها صبحیح البوده اسبب
پس از اطمینان از صبحب نتبایج ،البا اعمبال درصبدی از مجمبوط  5مبد اول
اروعاشی[ ]1همراه الا شتا افای زلزله ال سنترو در الازه زمانی  5وا  45ثانیبه
اله نمونهها اعمال شده و نمونهها مجبدداس وحلیبل شبدهاند در شبکل4نمبودار
شتا زمان زلزله ال سنترو 4111و شبکل  1نمبودار شبتا زمبان زلزلبه ال
سنترو در الازه زمانی  5وا  45ثانیه ارایه شده اسب

شکل  :4نمودارمنحنی شتا زمان زلزله ال سنترو 4111
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شکل : 1نمودار منحنی شتا زمان زلزله ال سنترو 4111الرای الازه  5وا  45ثانیه

در شکل 1کانتور ورییر مکان سطح مایب و شماره نبره ،و درشبکل 1نمبودار
ورییر مکان سطح آ حاسالشینگ الرای نرههبای مشبخص شبده در نمونبه
آزمایشگاهی ارایه شده اسب

شکل  :5کانتور ونش در دیواره مخزن نمونه واقعی

شکل  :1کانتور ورییر مکان سطح مایب داخل مخزن نمونه واقعی

شکل  :1کانتور ورییر مکان و شماره نره در نمونه آزمایشگاهی

شکل  :7نمودار ورییر مکان سطح آ حاسالشینگ الرای نمونه واقعی

نتیجه گیری
شکل  :1نمودار ورییر مکان سطح آ حاسالشینگ الرای نرههای مشخص شده در
نمونه آزمایشگاهی

در شکل 5الیش ورین مادار ونش فن میسز در دیواره مخزن در محلبی کبه
معموی استعداد ایجاد کمانش پافیلی را داراسب الوجود آمده اسب درشبکل1
کانتور ورییر مکان سطح مایب داخل مخزن الرای نمونبه واقعبی و در شبکل7
نمودار ورییر مکان سطح آ حاسالشینگ الرای نمونه واقعی وحب اثر نیبروی
افای زلزله ارایه شده اسب

-1

اثر ناکباملی هندسبی اولیبه البر روی ورییبر مکبان سبطح
آ حاسالشینگ ناچیز الوده اسب

-2

الرای حالتی که نمونه واقعی وا اروفباط  5متبری ،از  1متبر
اروفاط نمونه ،حاوی آ الوده اسبب اروفباط مبور در سبطح
الاییی آ اله  4متر رسیده اسب

-3

الرای حالتی که نمونه واقعی وبا اروفباط  5متبری ،از 1متبر
اروفاط نمونه ،حاوی آ الوده اسب اروفاط ماکزیمم مبور در
لحظه شتا ماکزیمم اوفاق نیفتاده اسب

-4

الا افزایش شتا و مدت زمان زلزله ،احتمال وشبکیل مبور
الا اروفاط الیشروجود دارد.

-5
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در صورت ناکافی الودن اروفاط سطح آ وا زیر ساف در اثر
الرخورد مور اله ساف الاع ایجاد آسی در آن میشود
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