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 چکیده

هنگامی که مخزنی شامل سیال مایع تحت تحریکیی نیییر زلزلیه واقیع میی      

شود مایع درون آن شروع به نوسان نموده که در نتیجه آن تنش و نیرویی از 

ت نوسیانی کیه بیه    این حرکی . طرف مایع به ظرف محتوی آن اعمال میگردد

اصطالح تالطم سیال خوانده میشود در اثر تغییر عوامل موثر در آن می تواند 

بیا توجیه بیه اهمییت     . اثرات مختلفی بر سازه یا مخزن متحرک داشته باشید 

بررسی این موضوع و از طرفی نیر به مطالعات اندک انجیام یافتیه در زمینیه    

ای هیوایی در  خیزن اسیتوانه  مخازن هوایی، در این تحقیق، به تحلییل ییم م  

بیا اسیتفاده از   ( هیای مختلیف یخییره آب   در ارتفاع)صلب حاالت صلب و غیر

-در مطالعه حاضر پس از هر آنالیز جابیه . افزار آباکوس پرداخته شده استنرم

نتایج ایین تحقییق نشیان میی     . های سازه استخراج و بررسی شده استجایی

 7/0زن پر، و بیشترین آن در ارتفاع جایی در حالت مخدهد که کمترین جابه

 .  ارتفاع کل مخزن روی می دهد

 نرم افزار آباکوس یی،تالطم آب، جابه جا یی،مخزن هوا: کلمات کلیدی

 مقدمه

مخازن هوایی نقش حیاتی را در مهار آتیش سیوزی و تیامین آب آشیامیدنی     

بهیره   این گونه سازه ها بایسیتی پیس از وقیوع زلزلیه قابلییت     . دارا می باشند

بیا توجیه بیه    . تامین فشار در خطوط شبکه آبرسانی را داشته باشندبرداری و 

ای قابییل توجییه از هییا، قسییمت اعیییم جییرم در فاصییلهاینکییه در اییین سییازه

فونداسیون قرار میگیرد آنالیز این سازه ها تحیت اثیر نیروهیای جیانبی وارده     

حفی  کیارایی ایین    می تواند مهم و قابل توجه به ویژه جهت تامین امنیت و 

 .سازه ها داشته باشد

پدیده حرکت مایع در مخزن یا تالطم، نیوعی حرکیت نوسیانی اسیت کیه در      

. موارد متنوعی از زمینه های مختلف صنعتی و کاربردی به چشم میی خیورد  

از جمله این موارد که این پدیده در آنها مشیاهده میی گیردد میی تیوان بیه       

میدنی به کار می رونید،  مخیازن و ییا    مخازن هوایی که جهت تامین آب آشا

 . تانکرهای متحرک حامل سیاالت مایع مثل کامیونهای بارکش اشاره کرد

مخازن ثابتی که تحت تحریم نوسانی قرار می گیرند نییر منابع یخییره آب  

یکیی از ایین   . از دو منیر متفاوت و در دو شاخه از علیوم مطیرح میی گیردد    

ه بیه ایین اثیر از دیید هییدرودینامیکی      مباحث علم هیدرودینامیم است کی 

منیر . پرداخته، تنها بحث سیال و نحوه رفتار سیاالتی آن را مطرح می سازد

یا دیدگاه دیگر به این موضوع از طرییق هیدرواالستیسییته اسیت کیه در آن     

تداخل یا تاثیر متقابل دینیامیکی بیین تغیییر شیکلهای االسیتیم مخیزن و       

ایین دییدگاه از نییر ویژگیی     . قرار میی گییرد  حرکت مایع درونی آن مدنیر 

تداخل آن دارای ماهیتی پیچیده اسیت لی ا نییاز بیه دقیت و بررسیی بسییار        

دقیقتری دارد وتنها در مواردی مورد استفاده قیرار میی گییرد کیه بیه علیت       

وجود سختی اندک یا ناچیز جداره ظیرف ییا سیازه تشیکیل دهنیده مخیزن،       

ن شکل های مخزن و حرکت میایع داخیل   نتوان از فرض تداخل دینامیکی بی

آن، صرفنیر نموده، و یا به عبارت دیگر نتوان ظرف محتوی مایع یا مخزن را 

 .صلب فرض کرد

اکثر مخازن هوایی به عنوان بناهای ضروری در نیر گرفته می شوند بنیابراین  

حتی بعد از زلزله های شدید باید کارآیی خود را حف  کننید در دهیه هیای    

رابی های متعددی ناشی از زلزله برای مخازن هوایی گزارش شیده  گ شته، خ

چندین مخزن که بعضی از آنها حتی بیرای بارهیای لیرزه ای طراحیی     .  است

شده بودند خسارت متوسط تا شدیدی متحمل شده اند و بعضی از آنها کامال 

خرابی نوعا به سازه های نگهدارنده محیدود میی شیود تیا بیه      . فرو ریخته اند

چنیین وقیایعی منجیر بیه گسیترش مطالعیه روی خ وصییات        . مخیزن  خود

در واقعیت تحقیقات . دینامیکی مخازن هوایی و پاسخ لرزه ای آنها شده است

. اندکی روی پاسخ غیر ارتجاعی لرزه ای چنین سازه هایی انجیام شیده اسیت   

این موضوع تا حدی مربوط به فقدان نتیایج آزمایشیگاهی روی چنیین سیازه     

مشکالت موجود در تحلیل . ا حدی مربوط به پیچیدگی مساله استهایی و ت

 :مخازن هوایی از عوامل زیر نشات می گیرند

سازه بین مایع و پوسیته مخیزن، و بیین مخیزن و سیازه      -اندرکنش سیال( 9

تعریف مدل ها بیرای جیایگزنی   . نگهدارنده نیازمند یم تحلیل گسترده است

بیا اسیتفاده از روش هیای تحلیلیی     مایع واقعی توسط یم سیستم مکیانیکی  

بیرای مخیازن بیا ظرفییت بیاال بایید       . اساس انجام آنالیز هیای موجیود اسیت   

روشهای عددی مثل روش عناصیر محیدود بیرای مدلسیازی انیدرکنش بیین       

 .مخزن انعطاف پ یر و مایع مورد استفاده قرار گیرد

ییه هیایی   از آنجایی که خرابی مخازن هوایی، هنگام زلزلیه، مربیوط بیه پا   ( 7

است که تغییرشکلهای غیرارتجاعی را تجربه کیرده انید بنیابراین پاییه هیای      

بنییابراین رفتییار . نگهدارنییده باییید در حالییت بعیید از ارتجییاعی تحلیییل شییوند

هیسترزیس اعضای بادبندی و رفتار چرخه ای غیر ارتجاعی تیرهیا و سیتونها   

 .بایستی مورد مطالعه قرار گیرد

ندسی مخزن و پایه تحلیل ها و روشهای متفیاوتی را  تنوع زیاد شکلهای ه( 3

در نتیجه تحلییل مخیازن هیوایی نیازمنید ییم      . برای هر مورد الزام می کند

 .سابقه قوی در چندین موضوع در تحلیل سازه ای و دینامیم سیاالت است

اثرات پیچشی روی چنین سازه هایی که در زلزله های گ شیته مشیاهده   ( 4

مورد بررسی قرار گیرد مگر اینکه یم تحلیل سه بعیدی  شده است نمی تواند 

 .به کار گرفته شود

در زمینه مخازن هوایی مطالعات کمی انجام یافتیه اسیت و تحقییق در ایین      

مطالعیات اولییه   . زمینه از دهه گ شته بیشتر مورد توجیه قیرار گرفتیه اسیت    

فشیارهای هیییدرودینامیکی مایعییات بییرای مخیازنی کییه ب ییورت دینییامیکی   

در [.9و7]انجام شده اسیت   Jacobsinو  Hoskinsحریم شده اند توسط ت

میدلی را اراهیه نمودنید کیه تعیداد       Ellaithyو  Harounمورد این مخازن، 

. مختلفی از مخازن صلب هوایی را تحت جابه جایی و چرخش تحلیل میکیرد 

این تحقیق، مودهای تالطم را مورد بررسی قرار داده و تاثیر انعطیاف پی یری   

. [3]دیواره مخزن بیر پاسیخ ارزه ای مخیازن هیوایی را بیرآورد کیرده اسیت        

Haroun  وTermaz   مدل های مخازن هوایی با بادبند متقاطع دوبعیدی و

متکی به پی مجزا را جهت برسی تاثیرات اندرکنش دینامیکی بیین مخیزن و   

 اما ایین محققیان نییز در   . خاک تکیه گاه مورد تحلیل قرار دادند-سیستم پی
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و  Marshai .[4]مطالعییه خییود از تییاثیرات تالطییم صییرفنیر کییرده بودنیید  

Shakib      آزمایش ارتعاش محیطی را برای ارزییابی ویژگیی هیای دینیامیکی

رحییم زاده و همکیاران بیا اسیتفاده از روش      [.5]مخازن هوایی انجام دادنید  

ای  اجزاء محدود رفتار دینامیکی مخازن هوایی بتنی با تاکید بیر پاسیخ لیرزه   

سیال درون مخزن را با المانهای سیال مبتنی بر . آنها مورد بررسی قرار دادند

نتیایج تحلییل هیای میدی بیرای      . مدل کردنید  ADINAپتانسیل نرم افزار 

در تحلییل هیای تاریخچیه    . مخزن با ارتفاع های مختلفی از سیال اراهیه شید  

ورد و میزان پیر  زمانی، تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل محتوای فرکانسی رک

و خالی بودن مخزن روی پارامترهایی مانند برش پایه، لنگیر واگگیونی، فشیار    

اثر خیاک بیر رفتیار    . هیدرودینامیم و ارتفاع امواج سطحی بررسی شده است

مخازن هوایی، اثر سختی و نرمی خاک روی مخازن نیمه پر و پر و همچنیین  

 [. 6]گرفته است  تاثیر رفتار غیر خطی خاک نیز تحت مطالعه قرار

با توجه به آنچه یکر شد در این تحقیق، به بررسی اثرات تالطیم عرضیی آب   

در مخزنی با شکل استوانه و در حالتهایی که شامل ارتفاع هیای مختلیف آب   

نتیایج  . می باشد و در دو بخش آب صلب و آب غیر صلب پرداخته میی شیود  

ه و بهترین حالیت بیرای   بدست آمده از هر یم از مراحل تحلیل با هم مقایس

 .پایداری سازه انتخاب می شود

 

  
 

 مولفه های نیروی زلزله وارد بر مخازن هوایی 

به طور کلی هر سازه ای که به زمین اتکا داشته باشد حین زلزله تحت اثر 

شش مولفه حرکت زمین قرار می گیرد، که شامل دو مولفه جانبی، یم 

. محورهای مخت ات سازه می باشدمولفه قاهم و سه مولفه پیچیشی حول 

مولفه افقی شتاب زمین باعث اعمال فشارهای هیدرودینامیکی به دیواره 

این فشار شامل فشارهای ضربه ای و فشارهای نوسانی می . مخزن می شود

فشارهای ضربه ای در اثر ارتعاش دیوار مخزن رخ می دهد و پریودی . باشد

ز انتقال ر صورتی که فشارهای نوسانی اد. برابر با پریود ارتعاش مخزن دارد

ارتعاشات ضربه ای به سیال ایجاد ایجاد شده و ب ورت امواج سطحی در 

فشار هیدرودینامیکی به وجود آمده در اثر تحریکات . سیال ظاهر می گردند

زلزله موجب ایجاد نیروهای برشی و لنگر خمشی و در نتیجه تنشهای 

می  حلقوی فشاری و کششی و تنشهای برشی قابل توجهی در پوسته مخزن

شود که چنان چه اطالع کاملی از مقادیر آنها در دست نباشد مخازن طراحی 

ح ول اطمینان از عملکرد . شده دچار تخریبات قابل توجهی می گردد

رضایت بخش این سازه ها در زمان وقوع زلزله، به لحاظ پیچیدگی رفتاری 

  . آنها نیاز به تحقیقات بیشتر را می طلبد

 

  مدل سازی مخزن

ه مورد مطالعه در این تحقیق، یم مخزن استوانه ای است که جهت ساز

این نرم افزار یم . مدل سازی آن از نرم افزار آباکوس استفاده شده است

مجموعه از برنامه های مدل سازی بسیار توانمند می باشد که مبتنی بر 

روش اجزاء محدود بوده و قابلیت حل مساهل از یم تحلیل خطی ساده تا 

این نرم افزار دارای . ه ترین مدل سازی غیر خطی را دارا می باشدپیچید

المان های بسیار گسترده ای می باشد که هر نوع هندسه ای را می توان به 

 .صورت مجازی توسط این المانها مدل کرد

سانتی متر می  925متر و شعاع  5سازه انتخابی، مخزنی فوالدی با  ارتفاع 

بیعی و در ارتفاع های مختلف و بار دیگر در حالت باشد که یکبار در حالت ط

به  Plateمقطع انتخابی برای مخزن جنس . صلب آب مدلسازی می شود

به شعاع  Beamسانتی متر و پایه ها از جنس فوالد و از نوع  7ضخامت 

 9در جدول . سانتی متر لحاظ شده است 9سانتی متر و به ضخامت  67/2

همچنین شکل . ا و پایه ها آورده شده استمشخ ات مخزن فلزی و بادبنده

برای مونتاگ قطعات نیز نوع . نمای اولیه منبع آب را نشان می دهد 9

dependent الزم به یکر است که برای توجیه عملکرد . انتخاب شده است

استفاده شده است که  Eosهیدرودینامیم آب از المان خاصی موسوم به 

ارد و نشان دهنده سرعت موج بر روی برای طراحی امواج سطحی کاربرد د

 .آب می باشد
 مشخ ات مخزن فلزی و بادبندها و پایه ها : 9جدول 

 پایه ها و بادبندها مخزن فلزی م الح

 7×906 7×906 مدول یانگ

 990000-90000 3600-7400 تنش تسلیم

 3/0 3/0 ضریب پواسون

 09/0 07/0 کرنش پالستیم

 

 

 
 نمای اولیه از سازه تحت مطالعه: 9شکل

 

 تحلیل مدلها 

پس از مدل سازی مخزن هوایی در نرم افزار آباکوس، به تحلیل آن پرداخته 

تحلیل سازه را می توان در دو بخش تقسیم بندی کرد در بخش . می شود

: اول، مخزن هوایی در حالت طبیعی و در ارتفاع های مختلف آب که شامل

ارتفاع کل  آب و مخزن پر 8/0، 6/0،  4/0،  7/0ی، و ارتفاع های مخزن خال

می باشد و در بخش دوم، به جای شرایط طبیعی آب از حالت صلب استفاده 

می شود به طوری که در این حالت شرایط تالطم آب در نیر گرفته نمی 

شود و ارتفاع های مختلف آب ب ورت وزنه هایی که با افزایش ارتفاع آب، 

ولی در بخش اول چون . نیز افزایش پیدا می کنند ظاهر خواهد شد آنها

حالت طبیعی در نیر گرفته می شود بنابراین شرایط تالطم در ارتفاع های 

 .مختلف بر پایداری سازه اثرگ ار خواهد بود

جایی بعد از انجام هر تحلیل توسط نرم افزار، برای هر تحلیل، حداکثر جابه

به . و سپس این نتایج مورد بررسی قرارگرفته شد تراز مخزن استخراج شد

ارتفاع  7/0جایی مخزن نسبت به زمان در ارتفاع عنوان نمونه، نمودار جابه

بار . آورده شده است 3و  7و حالت صلب در اشکال ( حالت غیر صلب)کل 

توجه به نمودارها می توان مشاهده کرد که در حالت غیر صلب بیشترین 

سانتی متر و در حالت صلب  8144/64خزن برابر جایی تراز مجابه
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کمتر از حالت غیر صلب % 80سانتی متر است که حالت صلب  1474/57

 .  می باشد

 
ارتفاع کل  7/0جایی مخزن در حالت غیر صلب در ارتفاعنمودار جابه :7شکل   

 
 ارتفاع کل  7/0نمودار جابه جایی مخزن در حالت صلب در  ارتفاع  :3شکل 

 

جابه جایی مخزن تحت تمام شرایط تحلیل آورده شده  5و  4در اشکال 

 :است

 
 در تمامی حاالت تحلیل نمودار جابه جایی مخزن در حالت غیر صلب :4شکل 

 
 در تمامی حاالت تحلیل جایی مخزن در حالت غیر صلبنمودار جابه :5شکل 

 

-همانطور که گفته شد پس از پایان هر مرحله از آنالیز مقدار حداکثر جابه

 .این مقادیر آورده شده است 7جایی مخزن استخراج شد که در جدول 
 

رای حاالت صلب و غیر جایی مخزن در کلیه شرایط تحلیل بحداکثر جابه: 7جدول 

 صلب

 (cm)صلب  (cm)غیر صلب  شرایط مخزن

 999/0 999/0 مخزن خالی

 7414/57 8144/64 ارتفاع کل 7/0

 8102/50 6243/64 ارتفاع کل 4/0

 5174/50 64/ 543 ارتفاع کل 6/0

 7094/56 3799/64 ارتفاع کل 8/0

 9297/52 7073/64 مخزن پر

 

جایی می توان از نمودار نشان جهت داشتن دیدی بهتر از روند تغییرات جابه

با توجه به نمودار مربوط به حالت غیر . استفاده کرد 6داده شده در شکل 

جایی تراز مخزن صلب می توان مشاهده کرد که با افزایش ارتفاع آب، جابه

ب نشان می دهد که از همچنین نمودار حالت غیر صل. روند نزولی دارد

جایی تراز مخزن روند ارتفاع کل جابه 6/0ارتفاع کل تا ارتفاع  7/0ارتفاع 

. ارتفاع کل تا مخزن پر روند صعودی دارد 6/0نزولی داشته ولی از ارتفاع  

جایی مخزن در حالت غیر صلب همواره از حالت همچنین حداکثر جابه

 .لب بیشتر استص

 
جایی مخزن در تمامی شرایط تحلیل برای حاالت صلب مقایسه حداکثر جابه: 6شکل 

 و غیر صلب

 

 گیری نتیجه

در این تحقیق، یم مخزن هوایی با استفاده از نرم افزار آباکوس در دو حالیت  

بیعی و در ارتفیاع  در حالت اول، مخزن در شرایط ط. تحت تحلیل قرار گرفت

در حالیت دوم از اثیر   . میدل سیازی گردیید   ( غیر صیلب )های مختلفی از آب 

تالطم آب صرفنیر شد و مخزن ب ورت وزنه هایی که با افزایش ارتفاع، آنهیا  

در کیل شیش   . ، میدل سیازی شید   (حالیت صیلب  )نیز افزایش پیدا می کنند 

انجام شد که تحلیل برای شرایط غیر صلب و شش تحلیل برای شرایط صلب 

پس از هر تحلیل مقدار جابه جایی حداکثر تراز مخزن استخراج گردید که بیا  

 :بررسی این مقادیر نتایج زیر حاصل شد

با بررسی نمودارهای جابه جایی تراز مخزن در ارتفاع های مختلف غیر صیلب  

جیایی  به این نتیجه می رسیم که با افزایش ارتفاع آب در داخل مخیزن جابیه  

الزم بیه  . خزن رفته رفته کاهش پیدا می کند و سازه پایدارتر می شیود تراز م

یکر است که با نگاه اجمالی به نمودارها شاید نمودارها یکسیان دییده شیوند    

و بیشترین جابه جایی در زمان . ولی روند نزولی در مقیاس میلیمتر می باشد

یی بیا  جیا سانتی متر رخ میی دهید و ایین جابیه     8144/64به میزان  48/74

در . افزایش ارتفاع آب در این زمان کاهش یافتیه و سیازه پاییدارتر میی شیود     

یابیم که بیشیترین جابیه   بررسی نمودارهای تراز مخزن در حالت صلب در می

سانتی متیر و در   9297/52جایی در حالت مخزن پر اتفاق افتاده و به میزان 

-فاع کل مییزان جابیه  ارت 6/0می باشد و با کاهش ارتفاع آب تا  97/99زمان 

ارتفاع کیل تیا    6/0جایی تراز مخزن کاهش می یابد و با کاهش ارتفاع آب از 
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ارتفاع کل آب جابه جایی تراز مخزن افزایش می یابد ولیی ایین افیزایش     7/0

 7416/57جابه جایی به مراتب کمتر از حالت مخیزن پیر بیوده و بیه مییزان      

الزم بیه یکیر اسیت کیه مقیدار جابیه       . می باشد48/74زمان سانتی متر و در 

 .جایی در حالت غیر صلب بیشتر از حالت صلب می باشد
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