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  چکيده

به  .اخیر مخازن کامپوزیتی به دلیل مزایای زیادی که نسبت به مخازن چدنی و فوالدی دارند کاربردهای گسترده ای پیدا کرده انددر دو دهه 

رهای همین دلیل شناخت کامل این مصالح، کمک بسیارزیادی به انتخاب، کاربرد و محافظت از آنها می کند. بارهای خارجی ممکن است به وسیله ابزا

ند سقوط اجسام و یا برخورد ماشین آالت و غیره به مخازن وارد گردد. این بارها ممکن است موجب خسارات و آسیب های جدی و ناگهانی در فشاری مان

 درتحقیق حاضرسعی شده است تحقیق و بررسی برروی رفتار این مخازن در برابر بارهایی مانند بار دندانه ای ضرورت پیدا می کند. لذامخازن گردد. 

. شوددر آزمایشگاه سازه های جدار نازک تحت بار دندانه ای قرار دهیم تا رفتار این پوسته ها بررسی  GFRPنمونه های مختلف آزمایشگاهی را ازنوع 

سب از المان که نشان دهنده تخمین منا بگیردحاصل از آزمایش بانتایج حاصل از المان محدود مورد بررسی و تحلیل قرارجابجائی -نمودارهای بارسپس 

می تواند در پروژه های شرکت نفت و سازمان آب و انواع مخازنی که در معرض بارهای موضعی می باشند، مورد استفاده حاضر  تحقیق. محدود می باشد

 می باشد.ت دربرابر این بار بر مخازن و خطرات ناشی از اعمال آن بر مخازن و نحوه مقاوم باردندانه اینحوه اعمال  بررسی هدف ازاین تحقیققرار گیرد.  

و ضربه جایگزین مناسبی برای مخازن فوالدی و چدنی مقاومت در برابر بار دندانه ای  با توجه به داشتن مزایای سازه ای نظیر GFRPمخازن  درنتیجه

 خواهند بود.
 

 

 مقاومت،  GFRPآزمایشگاهی، مخازن  شرایط،  بارهای دندانه ای موضعی :هاکليدواژه

 

  مقدمه -1
 شامل حداقل دو ماده مواد کامپوزیت موادی می باشند که     

ای روی  ها به گونه چسبند. الیه مختلف بوده که به یکدیگر می

 یکدیگر قرار دارند که مقاومت الزم در جهات موردنظر حاصل می

های  الیهاز  "برای دستیابی به اهداف خاص، معموال. شود

ترین حالت یک  توان استفاده نمود. برای مثال ساده مختلف می

ستفاده از دو فلز با ضرایب انبساط حرارتی متفاوت اچندالیه 

ها  باشد. از انواع دیگر چندالیه می  برای ساخت یک ترموستات

 پالستیک و الیه-های شیشه دار، الیه میتوان به فلزات روکش

ها  چسب اشاره کرد. مهمترین چندالیه های کامپوزیت از الیاف و

باشند. در این  های کامپوزیت با بستر پلیمری می ،چندالیه

های مختلف،  ها با تغییر دادن جهت الیاف در الیه چندالیه

 میتوان بر اساس نیاز سازه به مقاومت و سختی در جهات مختلف

ای طراحی کرد که کمترین  چندالیه را به گونهدست یافت و یا 

ها در صنعت، روندی  زن را داشته باشد .کاربرد این چندالیهو

صنایع نفت و  توان در هایی از آن را می صعودی داشته و نمونه

صنایع دریایی و صنایع  ، گاز و سیستمهای آبرسانی و فاضالب

همچنین این مواد و دیگر موارد مشاهده نمود. فضا و نظامی وهوا 

وزن و  نسبت باالی استحکام بهدر آنها که  سازه هایی در ویژهبه 

در این کاربردها  کاربرد دارند. عمر خستگی حائز اهمیت است

مخازن کامپوزیتی  رایج آن نمونهحال افزایش است که یک 

ه ها تحت اثر بار دندانه این ساز .استوانه ای است

و  آزمایشگاهیمطالعات  می شوند.ارترک وشکست دچای)دنت(

اعمال بار ناشی از  و ترک د که شکستدهن عددی نشان می

 های استوانه طر در پوستهخاصلی  دندانه ای)دنت( یکی از عوامل

 سازه طراحی   در  مهم  . از دیگر موضوعات ای جدار نازک است

این و مقاومت ای، بحث پایداری  های پوسته از جمله سازه  و  ها

دندانه ای)دنت( اثر بار باشد.  ها در برابر بارهای وارده می سازه

شود. لذا برای به دست آوردن  ها می ناپایداری این سازه باعث

مقاومت کند و هم از این نوع بارها مدلی که بتواند هم در مقابل 
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این اثرات در رفتار صرفه باشد، باید  لحاظ اقتصادی مقرون به

، مقاله. در این سازه ای مخازن کامپوزیتی مورد توجه قرار گیرد

دندانه ای)دنت( بر رفتارمخازن تحت حالتهای مختلف بار اثر 

 بررسی قرار خواهد گرفت.  هندسی شامل تغییر ارتفاع مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 کامپوزيتی نمزايای استفاده از مخاز -1-1

تولید و بکارگیری مخازن کامپوزیتی در حوزه های 

گونه مخاطره  مختلف صنعت ، پروژه های عمرانی و ... هیچ

زیست محیطی ندارد  علت این امر از آنجا نشات می گیرد که 

کلیه مواد اولیه مورد استفاده در ساخت این مخازن ، پس از 

انجام واکنش شیمیایی و تبدیل شدن به محصول)مخزن( از 

حالت خنثی برخوردار بوده و به همان شکل در محیط باقی 

همچنین با  ان نمی دهندونه واکنشی از خود نشمانده و هیچ گ

یکی از معضالت اساسی لوله ها و مخازن فوالدی توجه به اینکه 

ر می گیرند ، موضوع آب مورد استفاده قرا و چدنی که در صنعت

زنگ زدگی موجب فرسودگی لوله یا مخزن و زنگ زدن است.

ترکیدن آن و نشت آب می شود، در این حالت هزینه تعویض و 

باالیی خواهند داشت اما لوله ها و مخازن یا تعمیر بسیار 

فایبرگالس به دلیل پلیمر بودن آنها از کوچکترین خطر زنگ 

زدگی برخوردار نبوده و به طور متوسط از عمر بهره برداری 

  پنجاه ساله برخوردار می باشند.

 معرفی باردندانه ای -1-2

 یک بار نقطه ای و متمرکز است که با توجه به نوع دندانه ایبار 

هندسه و شکل و نحوه رفتار و برخورد با مقطع می تواند رفتار 

متفاوتی در سازه از خود نشان دهد، در آزمایشگاه به انواع 

مختلف می تواند بر لوله یا مخزن وارد شود مانند بار دنت 

گنبدی شکل، مخروطی یا کله قندی، کروی شکل، مستطیلی، 

بار دنت می تواند به  اما در واقعیت (.2گوه ای، و نوک تیز)شکل 

ه ها وارد شده صورتهای مختلفی بر مخازن، لوله ها و یا سایر ساز

بلند  مانند (Jajo, 2002).های مختلف  شودو باعث بروز خرابی

ی که در کنار هم می باشند در هنگام مخازندر Upliftشدگی یا 

بلندشدگی جزئی ،  (3)شکل در مخازن مهار نشده، بروز زلزله 

ناشی از لنگر واژگونی منجر به افزایش بیشینه فشار کف مخزن 

در نتیجه ممکن است در  .محوری در دیواره مخزن می شود

یکی از  .مقادیر کمتری ازلنگر واژگونی، ناپایداری جداره رخ دهد

دالیل واژگونی مخازن تحریک افقی زلزله می باشد. فشار 

بر مخزن  دینامیکی وارده بر دیواره مخزن به علت تحریک افقی

بلند شدگی  شکل پذیر استوانه ای بر روی خاک صلب گردد.

مخزن عالوه بر ایجاد خطر بر مخزن مجاور باعث اعمال نوعی بار 

ست و ترک خوردگی خود و در پی آن موجب شک ندانه اید

از سایر بارهای (. 0331مخزن می شود)عالم زاده و همکاران، 

د شی مانند برخورد یک دنت وارده بر مخازن می توان بر برخور

اتومبیل، کامیون و ..... ، سقوط آزاد اجسام از ارتفاعات باالتر مثل 

برخورد . (3سقوط مصالح سنگین از جرثقیل اشاره کرد)شکل

گلوله به یک پوسته مثل پوسته مخزن را نیز می توان  بار دنت 

تلقی کرد که ممکن است باعث فرورفتگی و سوراخ شدن پوسته 

بررسی کامل  ،در نتیجه هدف اصلی در این تحقیق .مخزن گردد

با  GFRPاثر بار دنت بر مخازن استوانه ای کامپوزیتی جدار نازک 

ارتفاع و قطرهای مختلف و بررسی رفتار این مخازن در برابر 

 اعمال این نوع بارها می باشد.
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 پيشينه تحقيق -1-3

به دلیل مزایای بسیار زیادی که نسبت به  GFRPمخازن         

مخازن ساخته شده با مصالح دیگردارند، روز به روز مورد 

استقبال بیشتری قرار می گیرندو در پروژه ها استفاده های 

فراوانی پیدا کرده اند. ازاین رو الزم است مطالعات و تحقیقات 

به دقیق تری برروی این گونه مخازن که رفتار متفاوتی نسبت 

مخازن بتنی و فوالدی دارند صورت گیرد. استانداردها برروی 

بارهای متداول تمرکز نموده و مقدار مجاز آنها و همین طور 

رفتار  رفتار مجاز در اثر این نوع بارها را مشخص نموده اندو اما

هنوز به طور کامل مورد بررسی  مخازن تحت بارهای دندانه ای

 زن در اثر بارهای دندانه ایقرار نگرفته و رفتار این مخا

نامشخص می باشد. البته تحقیقات بسیار زیادی به صورت 

تئوری و آزمایشگاهی برروی رفتار لوله های ساخته شده با 

 شدهانجام  ندانه ایمصالح دیگر)بتنی، فوالدی و ...( در اثر بار د

برپوسته های چند الیه دانه ای اما موضوع تاثیر بار دن  .است

تی تاریخچه نسبتاً کوتاهی دارد. با این حال ، با توجه به کامپوزی

کمبود منابع و مراجع جهت تحقیق و مطالعات بهینه در این 

مورد، معدود منابعی که در این مورد مورد مطالعه قرار گرفته اند 

مطالعاتی در ( 2002و همکاران) Abarar .به شرح ذیل می باشد

 یتیکامپوز یار پوسته هارفت یرو یشگاهیآزما یها یبررسمورد 

GFRP تحت فشار  افیال چشیشده به روش پ دیتول

را گراد  یدرجه سانت 31 یدر دما یو بار محور کیدرواستاتیه

 یمختلف تنش ها یبا نسبت ها آزمایششش  که بررسی کردند

 (0:1:0)و  (0:0)خالص  یبه صورت بار محور یو حلقو یمحور

 (0:0)خالص  یو بار حلقو (2:0)و  (2:0)و  (0:0)و   

 یختگیسه مد گس که طی این آزمایشات دادندقرار  شیآزمامورد

در  یمحور یکشش یختگیصورت گس نیبه ا شد.مجزا مشاهده 

 یخالص ، نشت در حالت بارگذار یمحور یحالت بارگذار

 یغالب رو یحلقو یدر بارگذار یغالب و نشت موضع یمحور

 یمدها یرو یابل مالحظه اق راتیدما تاث شیداد و با افزا

مخازن Day (2002 ). و تنش ها حاصل شد یختگیگس

را  ییایردریز یشده با کاربردها چیجدار نازک رشته پ یتیکامپوز

 نیمحدود مورد مطالعه قرار داد. هدف از ا یاجزا زیبا آنال

در دو  یمقاومت در مقابل بار کمانش زانیم سهیمطالعه، مقا

از جنس  مخازن .باشد یکننده و بدون آن م تیحالت با تقو

 (±30/00)و ( ±30/21) ،(±30/30) دمانیو با چ یکربن اپوکس

( ±30/00) دمانیکه چ دیرس جهینت نیبه ا او .دباش می

و همکاران Elghazouli است.را دارا  یبار کمانش  نیشتربی

( نیز برروی قطعات استوانه ای تحت بار موضعی و 0311)

 -خیز و بار-تجربی انجام دادند که نمودارهای بارآزمایش های 

تغییرمکان را ترسیم کردند و آنها را مورد تحلیل و بررسی 

اف با قراردادند. آنها درآزمایشهای خود از چندنوع چیدمان الی

 مشخصات مصالح مختلف استفاده نمودند و باهم مقایسه کردند.

Eyvazinejad ی برروی بررسی های تجرب (2003) همکاران و

ترکیب بارمحوری ودندانه ای را توسط جک های هیدرولیکی 

و برای آن  دادند.عمودی و افقی، برروی لوله های فوالدی انجام 

تغییرمکان رسم نمودند. تغییرشکل های -ها نمودارهای بار

تغییرشکل ها و  کردند که ومقایسه  راحاصل از آزمون با نرم افزار

نتایج تجربی و تئوری تطابق بسیارخوبی باهم داشتند. همچنین 

دریک تحقیق دیگر رفتار لوله ها را به صورت تجربی تحت بار 

و نتایج را باروش المان محدود مقایسه  کردندمحوری بررسی 

( تحقیقی برروی صفحات 2002) همکاران و Gohari .نمودند

خارجی به روش المان تاتیکی تحت فشاراس GRPاستوانه ای 

درجه را  30،00،20محدود انجام دادند. آنها زوایای الیاف 

  درنظرگرفتندو تنش وکرنش حداکثررا موردبررسی قراردادند.

Jajo (2002)  درپایان نامه دکترای خود در مورد اثرات انواع بار

فوالدی تحقیق کرد، طبق این پایان نامه  پوسته هایدنت برروی 

 ای دندانهبار -0لوله وارد می شود:   بررویای دندانه سه نوع بار 

 دانه ایبار دن -3شکل دایروی دانه ای دنبار -2شکل گنبدی 

یک تغییر شکل  دانه ای. در این تحقیق بار دنمستطیلی شکل

باعث به  پالستیکی برروی لوله به وجود آورد که این تغییر شکل

این تحقیق درهمچنین  جود آمدن کرنش در دیواره لوله شد.و

تاثیرات نوع شکل بار دنت، عمق بار دنت و فشارهای داخلی 

 Jin .برروی توزیع کرنش برروی لوله را مورد بررسی قرار داد

با توجه به  GRP پوسته هایحقیقاتی بر روی ت (2003)

ها جهت طراحی بهینه این  دهنده آن  خصوصیات مصالح تشکیل

. این تحقیق روشی برای ارزیابی مقاومت شده استها انجام  لوله

. شدارائه  پوستهو خرابی با توجه به خصوصیات مواد دیواره 

همچنین در این مطالعه فرمولی جهت محاسبه بهینه ضخامت 

ل)مجموع لنگرهای حاصل از برای لنگر خمش ک سازهدیواره 

. شدانجام  فشار عمودی زمین، فشار افقی زمین و بار زنده (

Mousavi تحقیقات آزمایشگاهی و تئوریک  (2001همکاران ) و

  

 ، ب(برخورد اشياءUplift الف(بلندشدگی يا  -3شکل

 )ب( )الف(
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تحت اثر همزمان نیروی محوری و بار  GFRP پوسته هایرفتار 

در تمامی  دراین تحقیق .دادنددندانه ای را مورد بررسی قرار 

نمونه های تست شده در آزمایشگاه مدهای شکست در وسط 

دهانه و بصورت فرورفتگی درزیر محل اعمال بار موضعی و با 

همراه می باشد. همچنین مقاومت  پوستهصدای ترک خوردن 

نمونه ها در حالت با بستر صلب بیشتر از حالت بدون بستر می 

صاف و صلب مانع  باشد. چون در حالت بستر صلب، وجود بستر

. از ایجاد لنگر ثانویه ناشی از تغییر شکل خمشی می شود

Parashar (2003)  پوسته هایمکانیسم شکست FRP  متصل

الیاف مختلف مورد بررسی قرار شده بوسیله چسب را با شکل 

درجه  00و  11، 30با زوایای الیاف  مخازنتحقیق این در داد که

هایی در مقیاس   آزمایش Park (2000). گرفتمورد بررسی قرار 

مدفون در خاک با قطر داخلی  GRP واقعی روی پوسته های

ی و عمودی انجام متر جهت بررسی تغییر قطر افق میلی 2200

 موردروز 312مدت در طی  خیز افقی و عمودی کوتاه که دادند

و آنالیز  Lowa. نتایج با فرمول داده شدقرار گیری  اندازه

میزان  و همکارانRafiee (2002 ) .تفاضالت محدود مقایسه شد

و با نتایج تجربی  محاسبهرا با روش المان محدود مخازن سفتی 

مقایسه کردند بدین صورت که با روش مدلسازی عددی میزان 

کامپوزیتی  مخازن% تغییر مکان قطری برای 1نیروی حاصل از 

سپس با استفاده از رابطه ارائه شده میزان سفتی  .آوردرا بدست 

مورد نظر را محاسبه و با میزان سفتی بدست آمده از آزمایشگاه 

تحقیقات آزمایشگاهی و ( 2001)و همکارانShuaiکرد.مقایسه 

 API 1Lها  طبق آئین نامه  پوستهعددی  در مورد پاسخ کشش 

X12 د بررسی و فشار داخلی یکنواخت مور دانه ایتحت باردن

که در این تحقیق نتایج آنالیزهای المان محدود نشان  دادندقرار 

به سرعت   دانه ایکه کرنش در منطقه وارد شدن بار دن ه شد.داد

 (0313) همکارانو Walker. و با مقدار زیادی تغییر می کند

 طول ثابت مخازن منطقه فرورفتگی آن رابررسی کردند. ضبافر

-آنها ازطریق یک روش نیمه تجربی، یک نتیجه برای پاسخ بار

 APIخیز در پوسته ها بیان کردند که مورد تائید استاندارد 

 همکارانو Weizbickiقرارگرفت و از آن استفاده می شود. 

پوسته تحت اثر بار جانبی منفرد  پاسخآزمایش تحلیلی ( 0311)

ه یک مدل پوسته سه و باحضور نیروی محوری و لنگر را به وسیل

بعدی انجام دادند.آنها همچنین تاثیر شرایط مرزی را هم مورد 

 تتحقیقا (2001) همکارانو  Zarrin بررسی قرار دادند.

تحت بار دندانه ای را  GRPهای  پوستهآزمایشگاهی و تئوری 

که تمامی نمونه ها  بدین صورت نتیجه گرفته شدو  بررسی شد

از ابتدا تا انتهای بارگذاری دارای رفتار خطی می باشند و با 

شیب یکسان پیش می روند که این رفتار ناشی از رفتار و خواص 

می باشد. همچنین بروز تغییر شکل در سطح  GRPمصالح 

فوقانی گوه شدیدتر از سطح جانبی و به صورت فرورفتگی می 

 .باشد

  اثر باردندانه ای بر مخزن به کمک تحليل غير خطی  -2

 روش عناصر محدود

برای ارائه مدل اجزای محدود نمونه ها از نرم افزار  

ABAQUS    استفاده شده است نمونه های مدلسازی شده به

 و200هایقطرمیلیمتر و 200 و 100صورت مخازن دارای ارتفاع

گوه مورد استفاده درآزمایشگاه میلی متر می باشد .  100

همانطور ازجنس فوالد مقاوم می باشد که سختی بسیار باالیی 

آن را جسم صلب فرض کرده و درروش عدد نیز دارد، بنابراین 

شده است. و هیچ  طراحی Discrete Rigidبصورت سه بعدی 

نیازی به تعریف خصوصیات فیزیکی مصالح برای این قطعات 

 (.2)شکلوجودندارد 

 

 

 

 

 

 

 Interaction -قطعات تعريف تماس بين -2-1

بعد از مدل سازی هندسی قطعات و تعیین مشخصات  

فیزیکی مصالح، بایستی قطعات مختلف را باتوجه به شرایط 

. دراین بخش اعضای تعریف شده به قراردادمسئله درکنار هم 

یکدیگر قرارگرفته و  صورت منفرد ایجاد شده و در انتها برروی

تماس بین مخزن و  سه نهایی مسئله را تشکیل می دهند.هند

در نظر گرفته شده است.  Surface to Surfaceگوه به صورت 

این نوع تماس جهت تعریف تماس یک صفحه صلب و یک 

تغییر شکل پذیر استفاده  صفحه تغییر شکل پذیر و یا دو سطح

 (. 1)شکلمی شود

 

 

 

 

 

 

 

 
 گوه-4شکل

 

 تماس بين مخزن و گوه-5شکل
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 تعريف شرايط مرزی -2-2

در این مطالعه به منظور اعمال شرایط مرزی انتهایی 

مخزن، تمامی خصوصیات گره های موجود در لبه مخزن در آن 

ناحیه به نقطه ای در مرکز  آن ها اختصاص داده شده تا اعمال 

یزهای شرایط مرزی تنها برروی آن نقطه انجام شود. با انجام آنال

مختلف مشاهده شد این شیوه بیشترین تطابق و بهترین دقت را 

درمیان سایر روش ها داراست. تمامی درجات آزادی و انتقالی 

  .(0)شکلتکیه گاهها کامال ثابت درنظر گرفته شد

 

 

 

 

 

 مش بندی -2-3

آزادی حرکت گوه نیز درراستای عمود بر محور طولی      

که ، ( S2R)برای مش بندی المان چهار ضلعی و چهار گرهی .دارد

دو انحنایی است و قابلیت تحلیل کرنش های بزرگ را یک المان 

دارا است و برای تحلیل نمونه ها ، روش انتگرال گیری کاهش 

 . (2)شکلیافته  مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

 

 

 

 

نرم افزار قابلیت مدل سازی و تحلیل انواع مصالح به صورت   این

در این تحقیق با توجه به االستیک و پالستیک را داراست که 

  ماهیت مواد کامپوزیتی این مواد به صورت االستیک و با در نظر

مدلسازی  Xگرفتن تعداد الیه ها و زوایای آنها نسبت به محور 

مدل در محیط بار مشخص  بارگذاری و شرایط مرزیمی شوند. 

مشخصات مکانیکی مصالح بکاررفته در مخازن ازنوع شود.  می

غیرایزوتروپیک بوده و مقادیر مدول یانگ، مدول برشی و ضرایب 

. (0دردسترس می باشد)جدول پوواسون در جهات مختلف 

درمدل سازی نمونه ها از مدل کامپوزیت استفاده شده است. 

سه الیه شامل الیه آستری، الیه مخازن به صورت کامپوزیتی 

میلی متر و زاویه  2 کل مقاوم مکانیکی و الیه خارجی با ضخامت

الیاف مورد استفاده در این   درجه مدل سازی شده اند.30الیاف 

  الیاف شیشه، الیاف شیشه می باشند. نمونه ها از جنس

خواص مکانیکی خود را در  و استحکام و سختی مناسبی دارد

مناسبی در برابر همچنین مقاومت کند و  اال حفظ میدماهای ب

ساختمان الیاف  ارزان است. نسبتا رطوبت و خوردگی دارد و

که است کسیژن شه یک شبکه سه بعدی از سیلیکون واشی

گرفته اند الیاف شیشه ، بصورت غیر منظم در کنار هم قرار 

ساختمان آمورف یعنی غیر کریستالی و همسان دارند لذا دارای 

این الیاف به  خواص مکانیکی یکسان در تمام جهات می باشند 

لیاف مورد استفاده در نمونه های ا انواع مختلفی تقسیم میشود.

 -Eاز واژه  Eحرف  می باشند  Eآزمایشگاهی این تحقیق از نوع 

GLASS گرفته شده یعنی تشکیل شده از شیشه های آلومینا- 

که برای  2سیلیکات با حداکثر درصد وزنی قلیایی و  کلسیم

مصارف عمومی و مقاومت الکتریکی باال کاربرد دارد . این الیاف 

    MPa، مقاومت نهائی  GPa 0:1دارای مدول االستیسته   

 می باشند. %0:1تا   3%و حداکثر کرنش نهائی    210تا 0100

E-GLASS  ها از سیلیکات آلومینیوم کلسیم بدست می آیند که

باتوجه به  را تشکیل می دهند. GFRPدرصد تولیدات  30الی  10

وجود گزینه های متنوع در اعمال شرایط مرزی، ایجاد شرایط 

تکیه گاهی برروی نمونه مشابه آنچه در تست های آزمایشگاهی 

چالش های مدل سازی نرم افزاری انجام می یابد از مهمترین 

درمحل اعمال بار موضعی دروسط دهانه تغییر  بشمار می آید.

فرورفتگی درنمونه ایجاد شده  شکلی به سمت پایین به صورت

یک تنش یکنواخت در  . درمحدوده وسط دهانه(1است)شکل

سطح فوقانی مخزن مشاهده می شود. این تنش به دلیل متقارن 

درروش عددی نمونه ها به ترتیب در  اشد.بودن بارگذاری می ب

نیوتن دچار ترک شده و سپس  1000و 1211، 2011، 2203

 (.3افت بار اتفاق افتاد )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اعمال شرايط مرزی -6شکل

 
 مش بندی -7شکل

 

 مشخصات مکانيکی مخازن -1جدول شماره                                 

 مقادیر عالئم اختصاری پارامتر ردیف

0 Young's 
Modulus(Pa) 

E0,E2,E3 20200000،1002000،1002000 

2 Shear 
Modulus(Pa) 

G02,G03,G23 0330000،0330000،2003000 

3 Poisson's 
ratio 

Nu02,Nu03,Nu23 0/223, 0/223, 0/020 

 

 گسيختگی نهائی -8شکل
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 تحقيقات آزمايشگاهی-3

روی نمونه های آزمایشگاهی بطوریکه بتوان از انجام تست بر      

نتایج حاصل از آن استفاده کرد و قابل مقایسه با نتایج تئوری و 

نرم افزاری باشد نیازمند شناخت کافی ازمساله و  فرضیات حاکم 

و شرائط تاثیر گذار برآن می باشد . هرعامل دیده نشده و اعمال 

تست به  یک نمونهنقص درکاملی و یا نادرست در آزمایشگاه ، نا

پاسخ های به دست آمده خواهد شد . نمونه دیگرباعث واگرایی در

بنابراین باید دقت کافی در مدلسازی رفتار مصالح ، شرائط تکیه 

گاهی و راه اندازی آن در آزمایشگاه ، سرعت اعمال بار و بررسی 

دقیق نمونه های آزمایشگاهی و عدم وجود نقص قابل رویت 

ت بگیرد تا بتوان با کمترین ضریب خطا مدلسازی درآن صور

  آن برای استفاده هاینتایج و آزمایشگاهی انجام داد نمونه های

 .در دسترس قرار بگیرند بعدی
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 معرفی نمونه های آزمايشگاهی -3-1
نازک کامپوزیتی تحت  برای بررسی رفتار پوسته های جدار

در دو  نمونه آزمایشگاهی 2در این مرحله به تعداد  دانه ایباردن

تهیه ومورد آزمایش قرار گرفت که مشخصات مکانیکی در  مرحله

شعاع در مرحله اول از دو مخزن با یکسان بوده و  تمامی نمونه ها

 200و  100 به طول های متفاوتمیلیمتر و  200 یکسان

شعاع و درمرحله دوم از دومخزن دیگر با  استفاده شدمیلیمتر

 200و  100 به طول های متفاوتو  میلیمتر200 یکسان

( . الزم به یادآوری است 2)جدول  میلیمتر استفاده شده است.

 دندانه ایکه در رفتار  پوسته های جدار نازک تحت بار 

بعنوان مهمترین پارامتر  L/Rو  R/tپارامترهای هندسی بی بعد 

 مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 )الف(

 )پ( )ت(

 )ب(

 L2R2 ت( نمونه، L1R2 پ(نمونه، L2R2 نمونهب( L1R2الف(نمونه  جابجائی روش عددی -خروجی نمودار های بار -9شکل

 

مشخصات هندسی مخازن -2جدول شماره    

 (mm)طول (mm)شعاع اسم نمونه ردیف
ضخامت 

 (mm)کل
 زاویه الیاف الیافتعداد الیه 

0 L1R2 200 100 2 3 30 

2 L2R2 200 200 2 3 30 

3 L1R2 200 100 2 3 30 

2 L2R2 200 200 2 3 30 
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 طراحی تکيه گاهها -3-2
درطراحی تکیه گاهها سعی شده است شرایطی محیا شود       

که ازدوران نمونه های تحت تست درهنگام بارگذاری جلوگیری 

بدین منظور از سه صفحه صلب که توسط میله های شود. 

نگهدارنده که این صفحه ها را از باال و پائین گیردار کرده اند 

تشکیل شده است. این صفحات به گونه ای  طراحی شده اندکه 

با قرارگرفتن نمونه در داخل شیار صفحات تقریبا هیچ حرکتی 

های استفاده . برای کنترل مقاومت پیچ (00)شکلنداشته باشند

شده درطراحی تکیه گاهها بیشترین نیرویی که درآزمایشگاه به 

 .عنوان باردندانه ای قابل اعمال است در نظر گرفته شده است

 

 موقعيت نصب خيزسنج ها و کرنش سنج ها -3-3
جهت اندازه گیری میزان تغییر شکل ها از خیزسنج         

زسنج ها درحد یک . دقت اندازه گیری این خیمی شوداستفاده 

صدم میلی متر می باشد. بطوریکه هردور چرخش کامل عقربه 

 آن ها برابر با یک میلی متر جابجائی درراستای طولی می باشد.

دراین مقاله برای نشان دادن خیزسنج ها از مخفف عبارت 

Linear Variable Differential Transformers  یعنیLVDT 

در قسمتهای استفاده شده است. این ابزارهای اندازه گیری 

کلیه در. شده استمختلف این نمونه و بصورت محیطی نصب 

و یک عدد کرنش  C,B,A موقعیتهایبا  LVDTاز سه عدد نمونه ها

. در نمونه سوم بدلیل نقص فنی سنج استفاده شده است

 3ل در جدو آزمایشگاهی امکان استفاده از کرنش سنج نشد.

محل نصب و فاصله ابزار های اندازه گیری تا محل بار دندانه ای 

اندازه گیری   هایتمام ابزاردر نمونه ها نشان داده شده است. 

آمده نقاط مختلف رابه  ، اطالعات بدستتوسط کابل رابط

 ابزارها نیااز یتعدادو نرم افزار مربوطه ارسال می کنند.  دیتاالگر

 .نشان داده شده است 00شکل درآنها تیموقع و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمود بر محورمخزن توسط جک بارگذاری سيستم -3-4

 مقائ
یکی از پارامترهای بسیار حساس درانجام تست های        

رفتار  یجهت بررس. آزمایشگاهی نحوه اعمال بارگذاری می باشد

گوه به عنوان بار از باردندانه ای تحت اثر  یشگاهیآزما ینمونه ها

برای اعمال بارگذاری عمود برمحورمخزن  شود. یاستفاده م

درنقطه میانی طول مخزن ، از جک هیدرولیکی به ظرفیت 

KH000  استفاده شد. این جک به سیستم ستونی قائم متشکل از

متصل می باشد. جهت اعمال نیروی  UPE010چهارعدد ناودانی 

متمرکز،گوه ای درانتهای جک قائم تعبیه شد. برای محاسبه 

میزان نیروی وارده توسط جک، لودسلی درانتهای آن قرارگرفت 

 .(00)شکلکه مستقیما میزان نیرو را به رایانه انتقال می داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل نصب و مختصات ابزارهای اندازه گيری -3جدول شماره  

 ردیف
اسم 

 نمونه

 (mmفاصله تامحل اعمال بار) 

LVDT0(A) 

 (mmفاصله تا محل اعمال بار)

LVDT2(B) 

 (mmفاصله تامحل اعمال بار)

LVDT3(C) 

 (mmفاصله تا محل اعمال بار)

 کرنش سنج

0 L1R2 001 31:2 02:2 000 

2 L2R2 001 020 20 002 

3 L1R2 000 31 01 - 

2 L2R2 002 001 20 001 

 

 یرياندازه گ یوابزارها Set up ستميس -10شکل
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پس از آماده سازی نمونه ها، آنها را برروی تکیه گاههای مربوطه 

نصب و کرنش سنج ها و خیزسنج هادر موقعیتهای ازپیش تعیین 

شده بادقت فراوان به منظور اندازه گیری هرچه دقیق تر متصل 

هرگونه خطای ایجادشده درطول بارگذاری همچون گردیدند. 

سرعت اعمال بارگذاری و خروج ازمرکزیت بار سبب بی دقتی 

درنتایج خواهد شد. دراین آزمایشها نیز سعی شد حتی االمکان از 

عوامل ایجادکننده خطا درروند آزمایش پرهیز شود. بارگذاری 

دقت قائم بدلیل وارد کردن آن توسط جک هیدرولیکی دارای 

در . می باشدکافی بوده ومقدار آن درهرمرحله تحت کنترل 

با انجام بارگذاری صداهای خفیف ترک  به طور ابتدای کار 

بارگذاری قائم تا جائی ادامه می یافت . متوالی شنیده می شود

که سبب گسیختگی عضو شده و باایجاد صدای شدیدکه نشان 

بارگذاری قابل دهنده شکست مخزن می باشد به حداکثر مقدار 

رسیدن عضو به حداکثر ظرفیت خود،  تحمل می رسد. بعد از

 با مشاهده آن دریافته و  مقدار بارگذاری رفته رفته کاهش 

 . می شودبارگذاری متوقف  انه،صفحه رای

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

درتمامی نمونه های آزمایشگاهی مدهای شکست دروسط      

دهانه ودرزیر محل اعمال بارموضعی رخ داده است. با آغاز اعمال 

بارگذاری قائم، الیاف بکاررفته درطول نمونه براساس کشش 

ایجادشده درآن ها شروع به گسیختگی کرده و درحین آزمایش 

اعمال این صدای ازهم گسیختگی الیاف به گوش می رسید و 

بارگذاری موضعی سبب تورفتگی سطح واقع درزیر محل اعمال 

بانزدیک شدن بارگذاری قائم به میزان ظرفیت نهائی قابل  شد.بار

تحمل ترک های مویی برروی نمونه زیر محل اعمال بار پدیدار 

می شود. بارسیدن به حداکثر میزان بارموضعی قابل تحمل نمونه 

درراستای محیطی شروع به  درمحل اعمال بارگسیخته شده و

 .(02)شکلرشد می کند

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

 )ب( )پ( (الف)

 شکل شماتيک سيستم آزمايشگاهی -11شکل

 

 )ت(

 L2R2 ت( نمونه، L1R2 پ(نمونه، L2R2 ب( نمونهL1R2تغيير شکل نهايی، الف(نمونه  -12شکل

 

مدهای شکست نمونه هابررسی  -3-5  
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تغيير شکل های ثبت  -منحنی های بارموضعی -3-5

 های نصب شده در اطراف گوه LVDTشده توسط 
تغییرشکل برای چهارحالت  -منحنی های بارموضعی       

بارگذاری با مشخصات هندسی متفاوت ارائه شده است. 

محور قائم بارموضعی را نشان می تغییرشکل قائم ومحورافقی 

درطول  تمامی منحنی ها تقریبا رفتار مشابهی (. 03دهد)شکل

 . دارند آزمایش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جهت مقایسه کرنش های ثبت شده به وسیله کرنش سنج ها در 

تا الگر به یاز د شده ثبتکرنش  -هرنمونه، منحنی بارموضعی

برای هرنمونه دریک نمودار جداگانه ارائه شده است)شکل  بیترت

02). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

به  LVDT0،2،3تغییرشکل آزمایشگاهی،  -در نمودارهای بار

نشان داده شده است. در این C,B,Aترتیب با موقعیت های 

منحنی ها رفته رفته از هم فاصله می گیرند)هرچند نمودارها، 

این اختالف اندک است(. که این اختالف دردونمودار نشان از 

تغییر اندازه قطرعمودی درانتهای آزمایش نسبت به آغاز آن می 

طع درلحظه پیش از باشد. این امر نشانگر بیضوی شدگی مق

 شکست نمونه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 L2R2 ت( نمونه، L1R2 پ(نمونه، L2R2 ب( نمونهL1R2تغييرشکل، الف(نمونه  -نمودار بارموضعی -13شکل

  

 

 )ب( (الف)

 )ت( )پ(

  

 )ب(

 )پ(

 L2R2 ت( نمونه، L1R2 پ(نمونه، L2R2 ب( نمونهL1R2کرنش، الف(نمونه  -نمودار بار -14شکل

 )الف(
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 بررسی نتايج -4

روش عددی -نتايج مربوط به آزمايشات مرحله اول -4-1

 و آزمايشگاهی نمونه ها

دراین بخش نتایج مربوط به روش آزمایشگاهی و تحلیل        

عددی به روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفت. دراین 

میلیمتر، ضخامت  200مرحله هردو مخزن استوانه ای به شعاع 

میلیمتر تحت بار  200و  100به ترتیب  ارتفاعمیلیمتر و 2

روش آزمایشگاهی و  به آنهادندانه ای موضعی قرار گرفته و رفتار 

رفتار مخازن  2تحلیل عددی بررسی شد. مطابق جدول شماره 

درمقابل بار دندانه ای به روش آزمایشگاهی نسبت به روش 

مربوط به در آزمایش اول که  عددی مورد مقایسه قرار گرفت.

 ،پس از اعمال بارگذاری میلیمتر می باشد 100 مخزن باارتفاع

نیوتن اتفاق افتاد، سپس  002اولین صدای خفیف ترک در 

نیوتن 0320و  0230 ،0100 ،0320صداهای ترک به ترتیب در 

صدای شدید ترک به وجود  نیوتن 2010 نهایت دردر رخ داد.

. اما درروش الف(-03)شکل ایجادترک در پوسته شد آمدو سبب

نیوتن رفتار نهائی را ازخود نشان داد  2203عددی پوسته دربار 

و سبب ایجاد ترک شد. در آزمایش دوم که مربوط به مخزن 

پس از اعمال بارگذاری اولین صدای میلیمتر است  200 باارتفاع

سپس صداهای ترک به . نیوتن اتفاق افتاد 110خفیف ترک در 

 نیوتن 2000 نهایت دردر رخ داد.نیوتن  0030 و330ترتیب در 

، ایجادترک در پوسته شد صدای شدید ترک به وجود آمدو سبب

نیوتن پوسته دچار  2011اما درروش عددی در ب(.-03)شکل

ترک خوردگی شد. در این مقایسه، رفتار مخازن نسبت به اعمال 

  روشبار دندانه ای در
% و در 00با   L1R2عددی در نمونه  آزمایشگاهی نسبت به روش

 (.2% کاهش را نشان می دهد)جدول2با  L2R2نمونه 

 

روش عددی -دومنتايج مربوط به آزمايشات مرحله  -4-2

 و آزمايشگاهی نمونه ها

دراین بخش نیز نتایج مربوط به روش آزمایشگاهی و        

دو مخزن استوانه ای به به روش المان محدود  عددی تحلیل

به ترتیب  ارتفاعمیلیمتر و دارای 2میلیمتر، ضخامت  200شعاع 

  200و  100

میلیمتر که تحت بار دندانه ای موضعی قرار گرفته اند، بررسی 

رفتار مخازن درمقابل بار دندانه ای  2مطابق جدول شماره  شد.

به روش آزمایشگاهی نسبت به روش عددی مورد مقایسه قرار 

میلیمتر می  100 مجددامخزن  ارتفاعگرفت.در آزمایش سوم 

رگذاری اولین صدای خفیف ترک در پس از اعمال با باشد.

نیوتن اتفاق افتاد، سپس صداهای ترک به ترتیب در  2332

 نیوتن1200 نهایت دردر نیوتن رخ داد.2001و 3020و 3011

ایجادترک در پوسته  صدای شدید ترک به وجود آمدو سبب

نیوتن  1211در . اما درروش عددی، پوستهپ(-03)شکلشد

دچار ترک خوردگی شد. در آزمایش چهارم که مربوط به مخزن 

میلیمتر است پس از اعمال بارگذاری اولین صدای  200با ارتفاع 

نیوتن اتفاق افتاد، سپس صداهای ترک به  2000خفیف ترک در 

 نیوتن2100 نهایت دردر نیوتن رخ داد. 2202و 2010ترتیب در 

ایجادترک در پوسته  صدای شدید ترک به وجود آمدو سبب

نیوتن  1000در  مخزن. اما درروش عددی ت(-03)شکلشد

دچار ترک خوردگی شد. . در این مقایسه، رفتار مخازن نسبت به 

اعمال بار دندانه ای در روش آزمایشگاهی نسبت به عددی در 

نشان می کاهش را  %1با  L2R2و در نمونه  %2:1با L1R2 نمونه

 (. 2دهد)جدول

سه نتايج روش عددی و آزمايشگاهی مرحله مقاي

اول و دوم

دراین بخش نتایج مربوط به رفتار مخازن در نمونه های         

L1R2  وL2R2  پس ازاینکه تحت بار دندانه ای قرارگرفتند مجددا

با همان مشخصات مکانیکی ولی با شعاع کمتر تحت بار دندانه 

مورد ای قرار گرفته و رفتار آنها بررسی و نتایج این تست ها 

و شکل  2که این نتایج در جدول  ارزیابی و مقایسه قرار گرفت

توجه به مقایسه  باو  2مطابق جدول شماره   ارائه شده است. 01

رفتار نمونه ها در دو روش آزمایشگاهی و عددی اولین تشابهی 

وجوددارد اینست که مقدار  روش که در نتایج بدست آمده هردو

حالت عددی نسبت به ه ای برای ایجاد ترک در نمونه دربار دندان

است. قطعا مقادیر عددی با توجه به تحلیلهای  بیشترآزمایشگاه 

با توجه به مشخصات مکانیکی که از کارخانه نرم افزاری و 

تهیه شده اند، بدست آمده است. اما مقادیر آزمایشگاهی  سازنده

به وجود آمدن اختالف مابین نتایج امکان  کامال واقعی بوده و

اختالف ناشی از وجود عددی و آزمایشگاهی وجود دارد. این 

ن تغییر ناکاملی درمشخصات مکانیکی، ناکاملی هندسی همچو

تکیه گاهی نمونه  در ضخامت، مدلسازی همراه با خطای شرایط

عدم جاگذاری و نصب ابزارهای اندازه گیری های آزمایشگاهی، 

می باشد ها در طول آزمایش ویا سایر خطا ،در محل های مناسب

برای مثال در آزمایش  .لحاظ نمی شود عددیکه در مدلسازی 

نمونه  گسیختگینیوتن، مقدار بدست آمده برای  2203نیروی اول

روش در حالیکه در  است. تحلیل عددیتحت بار دندانه ای در 

در سایر  .می خورد نیوتن ترک 2010نمونه در  ،یآزمایشگاه

آزمایشات هم این اختالف وجوددارد که باتوجه به جدول 

در مقایسه بارنهائی وارد شده بر مخازن تحت اثر بار  2شماره

به این نتیجه می رسیم که بار نهائی در  (P(n))دندانه ای 

 محاسبات عددی همیشه بزرگتر از نتایج آزمایشگاهی می باشد.

اما این درصد کاهش بار در هیچ یک از آزمایشات به بیش از 

تایج همبستگی مناسبی بین ننمی رسدودرحالت کلی  00%
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 رد.آزمایشگاهی و نتایج عددی بدست آمده از نرم افزار وجود دا

 تغییرشکل -موضعیبا هم پوشانی نمودارهای بار 01شکل در

بیشترین تمامی نقاط هرنمونه، به این نتیجه می رسیم که 

جابجائی مربوط به نقاطی می باشد که کامال نزدیک به بار دندانه 

در  مخزن نهائی رفتار،اولمرحله در ای باشد. برای مثال 

LVDT3( موقعیتC ) نسبت به سایرLVDT ها بیشترمی باشد . 

می  mm200با توجه به اینکه شعاع  2و  3در نمونه های       

باشد شاهد یک تفاوت عمده در رفتار پوسته نسبت به حالت قبل 

و ترک خوردگی  گسیختگیشدیم. مقاومت پوسته در مقابل 

دراین حالت به طور قابل توجهی نسبت به حالت قبل افزایش 

افزایش یافته نیوتن هم  1000 بیشبار دندانه ای تا مقدار یافت. 

که بسیار نزدیک به  LVDT3 (C)در جابجائی مخزن  ولی است

 0های  LVDTمی باشد و در  mm3:2حداکثر تا مخزن می باشد 

به دلیل دور بودن از باردندانه ای ،جابجائی به مراتب  (B,A)2و

را دارند. همین موضوع در نمونه آزمایشی LVDT3  (C)کمتر از 

اما نتیجه مهم دیگری که از  .چهارم هم کامال مشهود است

می آید افزایش بدست  01ظرفیت باربری درشکل  مقایسه 

قطر آن  اندازه کاهش  ازمقاومت پوسته در برابر گسیختگی پس 

  می باشد. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیوتن  2000آزمایشات تقریبا در در مرحله اول  2طبق جدول 

شاهد صدای شدید ترک خوردگی در محل اعمال بار دندانه ای 

شدیم و سوراخ شدگی در محل اعمال بار دندانه ای اتفاق افتاد 

نیوتن شاهد صدای شدید  1000ولی در مرحله دوم در بار تقریبا 

ترک خوردگی در محل اعمال بار دندانه ای شدیم ولی پس از 

ر هیچ گسیختگی به جز چند ترک سطحی در مخزن افت با

مخازن در پوسته های  قطرمالحظه نشد. درنتیجه هر چقدر 

GFRP  کمتر شود مقاومت آن در برابر بار دندانه ای و بار ناشی از

ضربه بیشتر خواهد شد. پس در حالت کلی دراین نمودارها با 

اعمال بار  توجه به اینکه سطح فوقانی نمونه درارتباط مستقیم با

دندانه ای می باشد درنتیجه دچار بیشترین تغییرشکل نسبت به 

. همچنین منحنی رسم شده تا لحظه راداردسایر قسمتها 

شکست و ترک خوردن مخزن دارای شیب نسبتا ثابت بوده و 

رفتار غیرخطی از خود نشان می دهدو پس از اینکه مخزن به 

رک می شود با حداکثر ظرفیت قابل تحمل رسیده و دچار ت

کاهش بار مواجه شده و مقدار جابجائی نیز در نمودار به تدریج 

 کاهش می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

بررسی نتايج نمونه ها تحت اثر باردندانه ای -4جدول شماره  

 ردیف
اسم 

 نمونه
R(mm) L(mm) t(mm) L/R R/t 

اولین صدای 

 (Nخفیف ترک)

P(N)  
 

Lab/Riks 

 درصدکاهش
(reduction 
Percentage 

 عددی
(Riks) 

 آزمایشگاهی
(Lab) 

0 L1R2 100 100 2 0:021 200 002 2203 2010 30% 00% 

2 L2R2 100 200 2 0:121 200 110 2011 2000 33% 2% 

3 L1R2 200 100 2 0:021 000 2332 1211 1200 31:1% 2:1% 

2 L2R2 200 200 2 0:121 000 2000 1000 2100 31% 1% 

 

 
مقايسه بار نهائی گسيختگی روش عددی و آزمايشگاهی-15شکل  
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 نتيجه گيری-5
تحت بار  GFRPرفتار مخازن استوانه ای  یحاضر بررس قیتحق

 جیتوان به نتادندانه ای بروش آزمایشگاهی و عددی بود که می 

 : اشاره نمود ریز

تغییر شکل مالحظه می  -مقایسه نمودارهای بار موضعیبا -0 

شود هرچهار نمونه از ابتدا تا انتهای بارگذاری دارای رفتار 

و مشخصات هندسی خطی می باشند که این رفتار ناشی از غیر

 می باشد. GFRPخواص مصالح 
مقاومت درمراحل اولیه اعمال بار جانبی به وسیله گوه، عمده  -2 

مخزن توسط مقطع عرضی زیر گوه تامین می شود و در ادامه 

بارگذاری عمده مقاومت مخزن توسط تارهای طولی تامین می 

 گردد که سهم تارهای طولی بیشتر می باشد.

درتمامی نمونه ها ، نمودارها باشیب تقزیبا ثابتی ازابتدای  -3

چار شکست آزمایش تا انتهای آن پیش می روند.تا نقطه ای که د

می شوند، عدم وجود رفتار خطی ناشی از اثر بیضوی شدن 

مقطع لوله و همچنین گسیختگی تدریجی تارهای طولی و 

سبب رخ دادن شکست به صورت  GFRPتردبودن مصالح 

 ناگهانی می شود.

با اندازه گیری تغییر قطر های قائم و افقی در نمونه ها  -2

یشتر از میزان تغییر قطر مشخص شد که میزان تغییر قطر قائم ب

 افقی مقطع می باشد. 

همچون  GFRPرفتار مخازن استوانه ای جدار نازک از جنس -1

سایرمخازن فوالدی جدارنازک تابع پارامترهای هندسی  بوده ودر 

نمونه های  مختلف تغییر این پارامتر تفاوتهای اساسی درظرفیت 

 باربری، مقاومت و پایداری ایجاد می نماید.

در نمونه و ظرفیت باربری مقاومت در برابر ترک خوردگی  -0

مونه های با قطر بزرگتر، های با قطر کمتر به مراتب بیشتر از ن

 می باشد.

تخمین مناسبی ازمیزان جابجائی ها  تحلیل غیرخطی عددی-2

اختالف در مقادیر نهائی  تحت بارگذاری وارده داشته است.

هی و نرم افزاری ناشی ازوجود جابجائی ها درنمونه های آزمایشگا

ناکاملی درمشخصات مکانیکی، ناکاملی هندسی همچون 

تغییردرضخامت، مدلسازی همراه با خطای شرایط تکیه گاهی 

نمونه های آزمایشگاهی می باشد که درمدلسازی نرم افزاری 

 لحاظ نمی شود.

 یقدردان -6

نمونه  هیو همکاران محترم کارخانه فراسان در ته تیریمد از

 .میکمال تشکر و امتنان را دار (GFRP تست)مخازن یها

 جدار نازک یسازه ها شگاهیآزمامحترم  کارشناس از

، جناب آقای مهندس جعفر عظیم هیدانشگاه اروم یدانشکده فن

  یشگاهیآزما یدر انجام تست نمونه ها بخاطر همکاریشانزاده، 

 .می شود یقدردان
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