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چکیده
رفتار دینامیکی مخازن استوانهای روزمینی ذخیره سازی مایعات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که ا ین مخازن
کاربرد فراوانی در مجتمعهای صنعتی دارند و آییننامههای طراحی آنها بیشتر براساس رفتار استاتیکی مخازن تدوین شدهاند.
در حالی که رفتار مخازن در هنگام زلزله کامال متفاوت میباشد  .بنابراین به درک و پیشبینی بهتری از رفتار لرزهای آنها نیاز
است .بنابراین در این تحقیق به مدلسازی مخازن فوالدی استوانهای روزمینی با در نظر گرفتن اندرکنش سازه  -سیال تحت بار
زلزله پرداخته شده است .در تحقیق حاضر سیال به دو روش اویلری و جرم و فنر مدلسازی شده است .این مدلسازی به کمک
نرم افزار اجزا محدود آباکوس مورد بررسی قرار گرفته است  .در مطالعات پارامتری ک اثر تغییر ضخامت ،ارتفاع مخزن و تغییر
ارتفاع سیال بر روی حداکثر تنش مخازن و جابجایی به دو روش اویلری و جرم و فنر بررسی شده است .در روش جرم و فنر
تنش و جابجایی در حالتهای مختلف مقاد یر نزدیکی داشتند .بهطور خالصه نتایج نشان میدهند که روش جرم و فنر یک
روش تقریبی و همراه با خطا است ولی روش اویلری به دلیل مدلسازی سیال به صورت واقعی و نمایش حرکات سطح سیال
مطابقت بیشتری با واقعیت دارد و نسبت به روش جرم و فنر روش کاملتر و دقیقتری است.
واژههای کلیدی :مخازن استوانهایی روزمینی ،مدلسازی سیال ،نیروی زلزله ،روش اویلری ،روش جرم و فنر
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 .9مقدمه
مخازن ذخیره سیال از اجزاء بسیار مهم و حیاتی در صنایع به حساب میآیند  .از مخازن فوالدی استوانهای روزمینی
بهصورت گسترده برای ذخیرهسازی و نگهداری سیاالت در صنایع پتروشیمی و همچنین نگهداری انواع سیاالت در صنایع
مختلف استفاده میشود و حتی این مخازن از تجهیزات اصلی تأمین آب شرب شهرها می باشند .بنابراین باید به این نکته توجه
نمود که آسیبهایی که به مخازن ذخیره سیال وارد میشوند میتوانند زیانهایی به مراتب وسیعتر از هزینههای مالی
دربرداشته باشند .کشور ایران در منطقهای از جهان با خطر نسبی زلزله قابلتوجه قرارگرفته است .بر این اساس توجه به
عملکرد لرزهای سازهها و تأسیسات مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است .وجود منابع متعدد نفت و گاز در کشور موجب
گسترش مجتمعها و تأسیسات مرتبط با صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی شده است ،که تراکم بسیاری از تأسیسات در مناطق
لرزهخیز سبب افزایش اهمیت بررسی عملکرد لرزهای سازهها و تجهیزات موجود در این مجتمعها شده است ،بنابراین اطمینان
از پایداری نسبی آنها در برابر بارگذاریهای لرزهای امری بدیهی است .مخازن ذخیره مایعات روزمینی به عنوان سازههای
مهندسی ،برای ذخیره آب ،نفت و سایر مایعات مورداستفاده قرار میگیرند  .مخازن ذخیره مایعات ازجمله سازههای مهم و
حیاتی در جوامع امروزی می باشند [  .]1آسیبدیدگی مخازن ذخیره مایعات ،پس از وقوع زلزله عالوه بر زیان اقتصادی ممکن
است موجب قطع آب ،آتشسوزیهای کنترل نشده ،اتالف و نشت مواد شیمیا یی آلودهکننده و سمی شود .آنها همچنین نقش
مهمی در امور امدادرسانی پس از وقوع زلزله ا یفا میکنند  .رفتار لرزهای این مخازن بسیار پیچیده است .این پیچیدگی عمدتاً به
علت اندرکنش سیال و مخزن است [ .]2
واکنش دینامیکی مخازن ذخیره سیال تحت تأثیر زمینلرزه با رفتار سازههایی نظیر پلها و ساختمانها و غیره تحت زلزله
بسیار متفاوت است .دلیل عمده این تفاوت تأثیر فشار هیدرودینامیکی بر دیواره مخزن است .برای در نظر گرفتن چنین تأثیری
مطالعات تحلیلی و عددی بسیاری در این زمینه ارائه شده است .در ادامه به بخشی از این مطالعات اشاره مینماییم.
مخازن نگهداری ما یعات تحت تحریک زلزله توسط بسیاری از محققین مورد بررسی قرارگرفتهاند .اولین مطالعات منسجم
در مورد رفتار دینامیکی مخازن توسط هاسکینز  1و همکاران در سال (  ) 1531انجام گرفت ،این مطالعه با فرضهای ساده
کنندهای ازجمله صلب بودن جداره مخزن و پی که خود این فرضها به در نظر نگرفتن صحیح اندرکنشهای موجود بین سیال
 ,مخزن و خاک منجر میشوند ،انجام شد .ایشان فشار هیدرودینامیکی اعمالی به بدنه مخزن را به دو مؤلفه فشار ضربهای ناشی
از جرم شتابدار سیال مخزن و فشار نوسانی ناشی از پدیده امواج متالطم سطحی ،تقسیم کردند [  .]3بعدها ژاکوبسن  2در سال
(  ) 1515فشار هیدرود ینامی ک وارد بر مخزن استوانهای را تحت حرکت افقی زمین دست با یکسری فرضهای ساده کننده
ازجمله صلب بودن مخزن و پی ,غیرقابل تراکم و غیر ویسکوز بودن سیال و با صرفنظر از تأثیر امواج سطحی ،بهدقت آورد [ .]1
هاوسنر  3در سال (  ) 1591در مدل ساده خود جرم سیال را به دو بخش تقسیم نمود یکی در نزدیکی کف مخزن که بهصورت
صلب به مخزن متصل است و دیگری در سطح سیال که میتواند نوسان کند [  .]9در زلزله  1591آالسکا خرابیهای بسیاری به
بار آمد و مخازن طرح شده تا به اینجا دچار آسیبهای فراوان شدند و مشخص گردید که فرضهای ساده کننده تأثیر باال یی در
رفتار مخازن دارند و باید آنها را تحلیل و در طراحی مخازن دخیل نمود لذا از این تاریخ به بعد عمده تحقیقات صورت گرفته
در زمینه مخازن ب ا در نظر گرفتن انعطافپذیری دیواره و اثرات اندرکنشی موجود صورت گرفته است .ولتسوس  1در سال
(  ) 1511برای در نظر گرفتن اثر همزمان فشار هیدرودینامیکی وارد به مخزن و پاسخ دینامیکی مخزن شرایط مرزی جدید و
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بهبودیافتهای را ارائه نمود .وی سرعت عمودی ذرات مایع را در کف مخزن برابر صفر در نظر گرفت و در سطح پوسته مخزن
سرعت حرکت سیال را برابر سرعت حرکت پوسته فرض نمود و فشار مایع را در سطح آزاد سیال برابر صفر در نظر گرفت،
بنابراین فشار هیدرودینامیکی در هر عمقی با وزن مایع تا آن نقطه برابر است [ .]9گودوی  9و همکاران در سال (  ) 2003به
بررسی تأثیر نشستهای محلی و موضعی پی بر رفتار مخازن ذخیره سیال استوانهای جدار نازک پرداختند .آنها از روش المان
محدود استفاده کردند و برای تحلیل و مدلسازی از نرمافزار المان محدود آباکوس استفاده نمودند .آنها تحلیل را در حالت
رفتار خطی و رفتار غیرخطی هندسی انجام دادند و در هر دو حالت به بررسی کمانش و تنشهای ا یجاد شده در دیواره مخازن
پرداختند .نتایج نشان داد که تحلیلها در حالت غیرخطی به جوابهای منطقیتری میرسند و در حالت رفتار خطی نتایج
ضعیفی حاصلشده است .نتایج آنها مشخص نمود تغییر شکلهای ایجادشده در پوستههای جدار نازک ناشی از نشستهای
محلی پی با تغییر شکلهای ناشی از نیروی باد یا زلزله بسیار متفاوت است و بیشتر از رفتار غیرخطی پوستهها ناشی میشود
[  .]1ادواردو  9و همکاران در سال (  ) 2001طی مقالهای به تحلیل دینامیکی غیرخطی مخازن جدار نازک تحت تحریکات نوسانی
پرداختند .در این تحقیق از مدل یک مخزن استوانهای با سقف مخروطی ساده استفاده شد که یکبار نوسانی ناشی از باد به آن
اعمال گردید پاسخها با استفاده از روش المان محدود و انتگرالگیری صریح برای مقادیر مختلف فشار و بار نوسانی محاسبه
گردید سپس پاسخها را در حوزه زمان و فرکانس تحلیل نمودند و نتایج نشان داد که نوسانات فشار ورودی منجر به این
نمیشوند که پاسخها هم نوسانی باشند [  .]8کونستانتین راسیلیوس  1و همکاران در سال ( ) 2009به بررسی اثر تمرکز تنش در
نقاطی از پوسته مخزن که بر هر دلیلی دچار تغییر شکل شده بود پرداختند  .از روشهای تحلیلی به همراه روش المان محدود
استفاده نمودند و روشهایی را برای کاهش ا ین تنشها در حالتی که دیواره مخزن صلب و یا منعطف باشد ارائه نمودند .آنها
تشخیص دادند که به علت به وجود آمدن پدیده تمرکز تنش بیشتر مشکالت در محدوده محلهای جوشکاری شده و اتصاالت
پیش میآید [  .]5هوگو  8و همکاران در سال (  ) 2001به بررسی ارتفاع امواج سرریز در مخازن استوانهای ذخیره سیال در حاالت
غیرخطی تحت اثر زمینلرزه پرداختند آنها برای اعمال شتاب از رکورد زلزله مکزیکو در سال  1589استفاده کردند و از
معادالت حرکت برای تحلیل مخازن ذخیره سیال تحت اثرات هیدرولیک غیرخطی بهره جستند .آنها معادالت حرکت را از
فضای فیزیکی به محیطهای قابلحل انتقال دادند .آنها اثرات تشدید را در مورد روی هم قرار گرفتن جواب قسمتهای
نوسانی و ضربهای در نظر گرفتند .همچنین ا یشان پاسخهای عددی بهدستآمده را با نتایج خطی مقایسه نمودند و در انتها به
این نتیجه رسی دند که میرا ییهای ویسکوز در مدلهای عددی به نتایج بهتری نسبت به میراییهای صریح رسی دند [ .]10
گرانج  5و همکاران در سال (  ) 2008برای ساده در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه و در نظر گرفتن اثر بلند شدگی بر
رفتار پیهای سطحی در مخازن ذخیره سیال روشی را با استفاده از المانهای بزرگ ارائه نمودند  .آنها برای حرکت و جابجایی
پی پارامترهایی ازجمله نیروی وارد و هندسه پی را در نظر گرفتند و به این نتیجه رسی دند که با کاربرد المانهای سه بعدی
میتوا نند نتا یج رضایت بخشی را برای شبیهسازی رفتار غیرخطی پیهای صلب سطحی حتی در برابر بارهای سیکلی ک بگیرند
[  .]11یانگ  10و همکاران در سال (  ) 2013در مقاله خود به ارائه یک رابطه تحلیلی جهت بررسی ناپایداری االستو پالستیک
مخازن استوانهای بزرگ پرداختند .آنها از قانون جریان پالستی ک استفاده نموده و روابط ارائهشده در کدهای مختلف جهت
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تخمین کمانش لرزهای مخازن را بررسی نمودهاند [  .]12ژنگ  11در سال (  ) 2011در مقالهای که ارائه نمود اثر زلزله را بر مخازن
سیال بزرگ در صنعت گاز بررسی نمود .ایشان در مقاله خود مخازن دوجداره را بررسی نمودند .مخازنی که به نحوی طراحی
میشوند که کوچکترین آسیب در آنها میت واند کارکرد کل مخزن را مختل نماید .ایشان اثر انتقال نیرو بین جدارههای داخلی
و خارجی را مورد مطالعه قرار دادند [  .]13فرجیان و همکاران در سال ( ) 2019اثرات اندرکنش خاک و سازه را روی پاسخ
مخزن ذخیره مایع تحت زلزله مطالعه کردند .برای مدلسازی اندرکنش سیال –سازه و خاک –سازه از مدل جرم و فنر استفاده
کردند و در یافتند که اگرچه اندرکنش خاک و سازه منجر به کاهش جابجایی ضربهای ،لنگر واژگونی و نیروی برشی پایه
میشود ولی جابجایی گردشی یا همرفتی با چنین اثراتی تحت تأثیر قرار نمیگیرد [  .]11شی  12و همکاران در سال ( ) 2011در
مقالهای تنش را در ی ک مخزن فوالدی با مقیاس بزرگ و با سقف شناور به روش عددی و آزمایشگاهی موردبررسی قراردادند.
آنها تنش در جداره و کف مخزن را با اندازهگیری مقاومت کششی اندازهگیری کردند .در ضمن ،یک مدل المان محدود سه
بعدی برای آنالیز تنش در مخزن مورد استفاده قرار دادند  .با مقایسه نتایج محاسبات با دادههای آزما یشگاهی ،صحت مدل المان
محدود را مورد تائید قرار دادند .نتایج هر دو روش آزمایشگاهی و عددی پیشنهاد میکند که تنش روی محل اتصال پوستههای
مخزن بیشتر است [  .]19بورکاکی  13و همکاران در سال (  ) 2011به بررسی رفتار لرزهای مخازن فوالدی به کمک آزمایش میز
لرزان پرداختند .با توجه به محدودیتهای آزمایشگاهی نمونه مخزن به مقیاس معادل  1 : 33,33تبدیل ،قطر و ارتفاع معادل
مخزن برابر  1 /9متر و  0 /1متر ،وزن معادل مخزن  89کیلوگرم ،ضخامت صفحهی پایینی  3میلیمتر و ضخامت پوسته و سقف
 1 /2میلیمتر در نظر گرفته شد [ . ]19مخزن مورد آزمایش برای چهار حالت خالی ،پرشده از آب تا ارتفاع  192میلیمتر ( 1 /3
حد مجاز ) ،پرشده از آب تا ارتفاع  321میلیمتر (  2 /3حد مجاز ) و پرشده از آب تا ارتفاع  ( 189حد مجاز ) تحت آزمون
لرزهای چهار نوع رکورد زلزله سیووالکی ،السنترو  ،پولکویس مینیگترمور مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه پژوهش مرجع
[ ]19سیگنالهای ثبتشده در معرض پردازش و تحلیل دادهها با استفاده از برنامه کامپیوتری صورت پذیرفت ،سپس نتایج
حاصل از پاسخ سازه در قالب نمودار شتاب  -زمان تحت زمینلرزههای مذکور بهدستآمده است .با توجه به نتا یج بهدستآمده
پاسخ سازه در قالب شتاب زمان در مخزنی که کامالً پر است ،افزایشیافته است [.]19
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با توجه پژوهشهای انجامشده در گذشته ،در اکثر موارد سیال فقط به روش جرم و فنر مدلسازی شده و در تعداد کمی از
آنها سیال به روش اویلری مدلسازی شده است .در پژوهش حاضر تأثیر اندرکنش سازه  -سیال بر پاسخ مخزن استوانهای
فوالدی روزمینی مورد بررسی قرارگرفته است .با توجه به مطالعات انجام شده بر روی مخازن فوالدی روزمینی تحت زلزله،
ازجمله نوآوری این پژوهش ،مدلسازی سیال به هر دو روش جرم – فنر و اویلری است .درنهایت نتا یج دو روش باهم مقایسه
شدهاند .هدف این پژوهش ،مقایسه مدلسازی سیال به دو روش اویلری و جرم و فنر در مخازن استوانهای روزمینی تحت اثر
زلزله با در نظر گرفتن اندرکنش سازه  -سیال در این مخازن و همچنین بررسی تأثیر افزایش قطر ،ضخامت ،ارتفاع مخزن و
ارتفاع سیال (مطالعات پارامتریک ) در مخازن به هر دو روش اویلری و جرم و فنر است.
 .2مدلسازی مخزن با در نظر گرفتن اندرکنش سیال  -سازه
در این قسمت مخزن به دو روش اویلری و جرم و فنر مورد مدلسازی قرارگرفته است .نمای شماتیک این مخازن در شکل
(  ) 1نشان دادهشده است .در این مدلها تغییر شکلهای مخزن و همچنین تنش با توجه به تئوری فون مایسز در بدنه مخزن
مورد بررسی قرارگرفته است.

شکل - 9نمای شمات یک مخازن با حالتهای تک یهگاهی مختلف

ابعاد مدل با توجه به ابعاد استاندارد مخازن مورد استفاده در شرکت ملی نفت انتخاب گردید .ابعاد مخزن مورد استفاده و
ارتفاع سیال در جدول (  ) 1نمایش دادهشده است.
جدول - 9مشخصات ابعاد مخزن

شعاع مخزن
ارتفاع مخزن
ارتفاع سیال

مقادیر
2
7
4/2

پارامتر

ضخامت جداره و سقف مخزن
ضخامت کف مخزن
ارتفاع سقف مخزن

0/000
0/00
0/06
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 9- 2مطالعات پارامتریک
در این مدلها ،تغییرات ضخامت ،ارتفاع مخزن ،ارتفاع سیال و قطر مخازن در هر دو روش اویلری و جرم و فنر تحت زلزله
مورد ارزیابی قرار گرفتند .مقادیر جابهجایی -زمان ،در ارتفاعهای

1 2
,
2 3

محاسبه و همچنین تنش با توجه به تئوری فون مایسز

در بدنه مخزن مورد بررسی قرار گرفت .نمای شماتیک به همراه نقاط موردبررسی در بدنه مخزن در شکل (  ) 2نشان داده شده
است.

شکل  -2نمای شمات یک مخزن به همراه نقاط موردبررسی در بدنه مخزن

 - 3ن تایج و بحث
به جهت صحت و دقت در پاسخ مدلسازی نمونههای ساختهشده  ،با استفاده از نرمافزار آباکوس بهصورت  3بعدی ،یکی از
نمونههای آزمایشگاهی مرجع ] [19مورد بررسی قرارگرفته است و نتایج حاصلشده از نرمافزار آباکوس با نتایج مرجع مطابقت
داده شد .فرضیات مورداستفاده در مدل ساخته شده به شرح زیر است:
 - 1جنس بدنه و کف مخزن از فوالد با مدول االستیسیته  200گیگا پاسکال و تنش تسلیم  210مگا پاسکال استفاده
گردید.
 - 2در المان بندی جداره مخزن از المان شل  1گرهای ،و برای سیال از المان ای اٌ اس بهصورت  8گرهای ،استفاده گردید.
 - 3چگالی سیال (آب) و فوالد (جداره مخزن) به ترتیب  1000کیلوگرم بر مترمکعب و  1890کیلوگرم بر مترمکعب در نظر
گرفته شد.
 - 1زلزل ه السنترو مذکور در مرجع ] [19در ی کجهت به مدل اعمال گردید.
نتایج حاصل از مدلسازی با نرمافزار آباکوس با نتایج آزمایشگاهی مرجع انطباق دادهشده است .همانطورکه در شکل ( ) 3
مشاهده میشود ،نتایج به یکدیگر نزدیکاند و نمودارها در اکثر نقاط ،از همخوانی خوبی برخوردار هستند.
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شکل - 3نمودار شتاب س یال -زمان تحت زلزله السنترو بهصورت عددی و آزمایشگاهی

همچنین به جهت مقایسه بهتر مقادیر عددی و آزمایشگاهی ،با توجه به نمودار شکل (  ) 3برخی از نقاط در جدول ( ) 2
موردبررسی قرار گرفتند.

جدول  - 2مقایسه نتایج عددی نرم افزار آباکوس و مقادیر آزمایشگاهی مرجع ][91

مقدار عددی

مقدار آزمایشگاهی

زمان (ثانیه)

درصد خطا

2/5
- 0/65007
0/04575
0/44407
0/07076
- 0/62464
- 0/05
0

4/505
- 0/20455
0/02002
- 0/2046
- 0/00224
- 0/24540
- 0/05007
0

0/26
5/46
4/20
6/54
2/40
7/76
0/05
5

2/00%
2/57%
0/00%
00/57%
7%
02/5%
0/46%
0%

 - 4نتیجهگیری
در این بخش مطالعات پارامتریک به دو روش اویلری و جرم و فنر انجامشده است.
 - 9- 4روش اویلری
به جهت بررسی اثر ضخامت در مدلها ،مخازنی به ضخامت  t  3,5,10mmمدل شدند .این مدلها تحت رکورد زلزله
السنترو قرار گرفتند .ارتفاع سیال در تمام مدلها برابر نصف ارتفاع مخزن است .حداکثر تنش وارده به جداره مخازن در اثر
تغییر ضخامت ،تحت رکورد زلزله السنترو در شکلهای (الف )( ،ب)( ،ج) قابلمشاهده است.
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شکل  -4تغ ییرات تنش در جداره مخزن به ازای ضخامت های مختلف تحت زلزله السنترو

با توجه به نتایج فوق مشاهده شد ک ه با افزایش ضخامت ،حداکثر تنش واردشده به مخزن از لبهی سقف به سمت جداره
حرکت میکند و کاهش می یابد  .در مخزن با ضخامت  3میلیمتر حداکثر تنش در سقف مخزن رخداده است ،درحالیکه در
سایر ضخامتها حداکثر تنش در قسمت میانی مخزن ایجادشده است .با توجه به روابط آییننامه محدوده مجاز تعیینشده
برای ضخامت سقف (برای اینکه سقف مخزن دچار تغییر شکل نشود) بهصورت زیر است:
3
()1
 t  0.5 in
16
با توجه به اینکه سقف با ضخامت  3میلیمتر نسبت به حالت استاندارد ضخامت کمتری دارد ،نسبت به دیگر حالتها دچار
تغییر شکل و تنش بیشتری میشود.
به جهت بررسی اثر تغییرات ضخامت روی جابجایی ،نمودارهای جابجا یی در ارتفاعهای  1 , 2در شکل (  ) 9قابلمشاهده
2 3

است.

الف1 :
ب2 :
H 
2
3
شکل -5تغ ییرات جابجایی در ارتفاع الف  9/2 :مخزن ،ب 2/3 :مخزن در اثر تغ ییر ضخامت
H 

با توجه به نمودارهای فوق ،با افزایش ضخامت مخزن جابجا یی کاهشیافته و حداکثر جابجایی در کمترین ضخامت یعنی
 t  3mmرخداده است .دلیل اختالف جابجا یی مخزن با  t  3mmنسبت به دیگر حالتها این است ضخامت مخزن
نسبت مقدار مجاز ارائه شده در آییننامه کمتر است.
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به جهت بررسی اثر ارتفاع در مدلها ،مخازنی با نسبت

 0.5,1,1.5

H
D

با قطر  10متر و ضخامت  8میلیمتر مدل

شدند .این مدلها تحت رکورد زلزله السنترو قرار گرفتند .ارتفاع سیال در تمام مدلها برابر نصف ارتفاع مخزن است .حداکثر
تنش وارده به جداره مخازن در اثر تغییر ارتفاع ،تحت رکورد زلزله السنترو در شکل ( ) 9قابلمشاهده است.

شکل -1تغییرات تنش در جداره مخزن با نسبت های مختلف  Hتحت زلزله السنترو
D

با توجه به نتایج فوق مشاهده شد که با افزایش نسبت  ، Hحداکثر تنش واردشده به سازه افزایش مییابد و محل آن در
D

قسمت میانی مخزن از باال به سمت پایین حرکت میکند به دلیل ا ینکه با افزایش نسبت

H
D

دامنه نوسانات سیال کاهش پیدا

میکند.
1 2
به جهت بررسی اثر تغییرات ارتفاع روی جابجایی ،نمودارهای جابجایی در ارتفاعهای ,
2 3
است.

الف 1 :ارتفاع مخزن
2

2
ب:
3

در شکل (  ) 1قابلمشاهده

ارتفاع مخزن

شکل -7تغییرات جابجایی در ارتفاعهای  1 , 2مخزن
2 3

با توجه به نمودارهای فوق ،با افزایش ارتفاع مخزن جابجایی افزایش یافته و حداکثر جابجا یی در بیشتر ین ارتفاع یعنی
ارتفاع  19متر رخ داده است .از نمودارهای فوق درمییابیم که هر چه نسبت ارتفاع به قطر مخزن بیشتر باشد ،جابجایی بیشتر
است و در نسبتهای باال منجر به فروپاشی سازه میشود .به جهت بررسی اثر ارتفاع سیال در مدلها ،ارتفاع سیال در مخازن به
ترتیب برای شکلهای (الف) برابر  1 /1متر ،شکل (ب)  3 /9متر ،شکل (ج)  9 /29متر و شکل (د)  1متر و ارتفاع مخزن  1متر،
قطر  10متر و ضخامت  8میلیمتر مدل شدند .حداکثر تنش وارده به جداره مخازن در اثر تغییر ارتفاع سیال ،تحت رکورد
زلزله السنترو در شکل (  ) 8قابلمشاهده است.
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شکل  -8تغییرات تنش در جداره مخزن به ازای مقادیر مختلف ارتفاع سیال (مخزن پر)
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با توجه به نتایج فوق مشاهده شد که مخزن با ارتفاع سیال  9 /29متر (  1 /3ارتفاع مخزن) دارای حداکثر تنش وارده
بیشتری است .مخزنی که کامالً از سیال پرشده نسبت به مخازن دارای ارتفاع سیال  1 /19و  3 /9متر (  1 /1و  2 /1ارتفاع
مخزن) دارای تنش واردشده بیشتری است ولی نسبت به مخزن دارای ارتفاع سیال  9 /29متر (  1 /3ارتفاع مخزن ) دارای
تنش واردشده کمتری است  .علت این امر ا ین است که در مخزن پر فضای کافی برای حرکت اسلوشینگ سیال وجود ندارد و
ضربات کمتری از طرف سیال به جداره و سقف مخزن وارد میشود .به جهت بررسی اثر تغییرات قطر روی جابجایی ،نمودارهای
جابجایی به ازای ارتفاعهای مختلف در شکل (  ) 5قابل مشاهده است.

ب 2 :ارتفاع مخزن
3

الف 1 :ارتفاع مخزن
2
شکل -9تغ ییرات جابجایی در ارتفاع  1 , 2مخزن
2 3

با توجه به نتایج فوق مشاهده شد که مخزن با ارتفاع سیال  9 /29متر (  3 /1ارتفاع مخزن) دارای حداکثر جابجا یی است و
مخزنی که کامالً از سیال پرشده به دلیل اینکه فضای آزاد برای حرکت سطح سیال در آن وجود ندارد ،دارای جابجا یی کمتری
است.
 - 2- 4روش جرم و فنر
به جهت بررسی اثر ضخامت در مدلها ،مخازنی به ضخامت  t  3,5,10 mmبا ارتفاع  1متر و قطر  10متر مدل شدند.
این مدلها تحت رکورد زلزله السنترو قرار گرفتند .ارتفاع سیال در تمام مدلها برابر نصف ارتفاع مخزن است .حداکثر تنش
وارده به جداره مخازن در اثر تغییر ضخامت ،تحت رکورد زلزله السنترو در شکل (  ) 10قابل مشاهده است.
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شکل -91تغ ییرات تنش در جداره مخزن به ازای ضخامتهای مختلف تحت زلزله السنترو

با توجه به نتایج فوق ،با افزایش ضخامت مخزن حداکثر تنش واردشده به سازه کاهش مییابد .همانطور که در شکلهای
فوق مشاهده میشود ،حداکثر تنش در تمام حالتها در قسمت تحتانی مخزن متمرکزشده است که دلیل این امر همانطور که
در بخشهای قبل گفته شد ،نحوه مدلسازی جرم سخت سیال است.
1 2
به جهت بررسی اثر تغییرات ضخامت روی جابجایی ،نمودارهای جابجایی در ارتفاعهای ,
2 3
است.

الف 1 :ارتفاع مخزن

در شکل (  ) 11قابلمشاهده

ب 2 :ارتفاع مخزن
3

2

شکل  - 99تغییرات جابجایی در ارتفاع  1 , 2مخزن در اثر تغییر ضخامت
2 3

با توجه به نمودارهای فوق ،با افزایش ضخامت مخزن جابجا یی کاهشیافته و حداکثر جابجایی در کمترین ضخامت یعنی
ضخامت  3میلیمتر رخداده است .همانطور که در نمودارهای فوق مشاهده میشود ،به دلیل اینکه روش جرم و فنر یک روش
تقریبی و همراه با خطا است و همچنین به علت نحوه مدلسازی جرم سخت سیال ،مقادیر جابجا یی در حالتهای مختلف به
هم نزدیک هستند.
به جهت بررسی اثر ارتفاع در مدلها ،مخازنی با نسبت  H  0.5,1,1.5با قطر  10متر و ضخامت  8میلیمتر مدل
D

شدند .این مدلها تحت رکورد زلزله السنترو قرار گرفتند .ارتفاع سیال در تمام مدلها برابر نصف ارتفاع مخزن است .حداکثر
تنش وارده به جداره مخازن در اثر تغییر ارتفاع ،تحت رکورد زلزله السنترو در شکل (  ) 12قابل مشاهده است.
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شکل -92تغییرات تنش در جداره مخزن با نسبت های مختلف  Hتحت زلزله السنترو
D

با توجه به نتایج فوق مشاهده شد که با افزایش نسبت  ، Hحداکثر تنش واردشده به سازه افزایش مییابد و محل آن در
D

قسمت تحتانی مخزن و نزدیکی ارتفاع جرم سخت سیال قرار دارد .به جهت بررسی اثر تغییرات ارتفاع روی جابجایی،
نمودارهای جابجایی در ارتفاعهای  1 , 2در شکل (  ) 13قابلمشاهده است.
2 3

ب 2 :ارتفاع مخزن

الف 1 :ارتفاع مخزن

3

2

شکل -93تغ ییرات جابجایی در ارتفاع مخزن در اثر تغ ییر ضخامت

با توجه به نمودارهای فوق مشاهده میشود که با افزایش ارتفاع مخزن جابجایی افزایش پیداکرده و مخزن با ارتفاع  19متر
دارای بیشتر ین جابجا یی است .به جهت بررسی اثر ارتفاع سیال در مدلها ،ارتفاع سیال در مخازن به ترتیب برای شکلهای
(الف) برابر  1 /19متر ،شکل (ب)  3 /9متر ،شکل (ج)  9 /29متر و شکل (د)  1متر و ارتفاع مخزن  1متر ،قطر  10متر و
ضخامت  8میلیمتر مدل شدند .حداکثر تنش وارده به جداره مخازن در اثر تغییر ارتفاع سیال ،تحت رکورد زلزله السنترو در
شکل (  ) 11قابل مشاهده است.
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شکل  -94تغییرات تنش در جداره مخزن به ازای مقادیر مختلف ارتفاع سیال (مخزن پر)

با توجه به نتایج فوق مشاهده میشود ،مخزن دارای بیشترین ارتفاع سیال (مخزن پر) دارای حداکثر تنش واردشده بیشتری
است.
به جهت بررسی اثر تغییرات قطر روی جابجایی ،نمودارهای جابجایی در ارتفاعهای  1 , 2در شکل (  ) 19قابلمشاهده
2 3

است.

ب 2 :ارتفاع مخزن

الف 1 :ارتفاع مخزن

3

2

شکل -95تغ ییرات جابجایی در ارتفاع مخزن در اثر تغ ییر ضخامت
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با توجه به نمودارهای فوق مشاهده میشود مقادیر جابجایی در حالتهای مختلف به هم نزدی ک هستند ولی جابجا یی در
مخزن با بیشترین ارتفاع سیال با اختالف بسیار کمی از سایر حالتها بیشتر است.
در این پژوهش مدلسازی سیال در مخازن استوانهای روزمینی تحت اثر زلزله با در نظر گرفتن اندرکنش سازه -سیال به دو
روش اویلری و جرم و فنر انجام شد .در مدلهای پارامتریک اثر تغییر ضخامت ،ارتفاع مخزن و ارتفاع سیال روی تنش و تغییر
شکل مخازن به دو روش اویلری و جرم و فنر بررسی شد.
 - 1در روش اویلری با افزایش ضخامت ،حداکثر تنش واردشده به مخزن از لبهی سقف به سمت جداره حرکت میکند و
مقدار آن کاهش مییابد  .در مخزن با کمترین ضخامت یعنی  3میلیمتر حداکثر تنش در سقف مخزن رخ داده است،
درحالیکه در سایر ضخامتها حداکثر تنش در قسمت میانی مخزن ایجادشده است .در اینجا مخزن با ضخامت  3میلیمتر به
دلیل اینکه نسبت به استاندارد ارائه شده در آییننامه ضخامت کمتری دارد حداکثر تنش آن در سقف اتفاق افتاده و نسبت به
دیگر حالتها دچار تغییر شکل و تنش بیشتری میشود.
 - 2در روش اویلری با افزایش ضخامت مخزن ،جابجایی کاهش پیدا میکند .دلیل اختالف جابجایی مخزن با ضخامت 3
میلیمتر نسبت به دیگر حالتها این است که ضخامت آن از مقدار ضخامت مجاز ارائهشده در آییننامه کمتر است.
 - 3در روش اویلری با افزایش نسبت حداکثر تنش واردشده به مخزن افزایش مییابد و محل آن با افزایش نسبت از قسمت
میانی مخزن به سمت پایین حرکت میکند به دلیل اینکه با افزایش نسبت دامنه نوسانات سیال کاهش پیدا میکند  .همچنین
در این حالت با افزایش نسبت جابجایی افزایش پیدا میکند.
 - 1در روش اویلری با افزایش ارتفاع سیال تا جایی که فضای کافی برای حرکت اسلوشینگ آن وجود داشته باشد حداکثر
تنش افزایش پیدا کرده و محل آن از میانه به سمت سقف مخزن حرکت میکند .ولی مخزن کامالً پر به دلیل اینکه فضای
کافی برای حرکت سیال ندارد دارای حداکثر تنش کمتری است و محل آن در قسمت تحتانی مخزن است .همچنین در این
حالت با افزا یش ارتفاع سیال تا جایی که فضای کافی برای حرکت سیال وجود داشته باشد جابجا یی افزایش پیدا میکند ،ولی
مخزن کامالً پر به دلیل اینکه فضای کافی برای حرکت اسلوشینگ سیال ندارد و ضربات کمتری از طرف سیال به جداره وارد
میشود ،دارای جابجا یی کمتری است.
 - 9در روش جرم و فنر با افزایش ضخامت حداکثر تنش وارد به سازه کاهش مییابد و محل آن در تمام حالتها در قسمت
تحتانی مخزن قرار دارد و دلیل آن نحوه مدلسازی جرم سخت سیال است .همچنین در این حالت با افزایش ضخامت جابجایی
کاهش پیدا میکند.
 - 1در روش جرم و فنر با افزایش نسبت حداکثر تنش وارد شده افزایش پیدا میکند و محل آن در تمام نسبتها در
قسمت تحتانی مخزن قرار دارد .همچنین در این حالت با افزایش نسبت جابجایی افزایش پیدا میکند.
 - 8در روش جرم و فنر با افزایش ارتفاع سیال تنش وارده افزا یش پیداکرده و مخزن کامالً پر دارای حداکثر تنش بیشتری
است .محل حداکثر تنش در تمام حالتها در قسمت تحتانی مخزن قرار دارد .همچنین در این حالت با افزایش ارتفاع سیال
جابجایی افزایش پیدا میکند.
 - 5در روش جرم و فنر تنش و جابجا یی در پارامترهای بررسیشده مقادیر نزدیکی دارند و محل تنش حداکثر در تمام
حالتها در قسمت تحتانی مخزن قرار دارد ،به دلیل اینکه در ا ین روش برای مدلسازی سیال از روابط تقریبی آییننامه
استفاده میکنیم و سیال را با جرم سخت و جرم مواج بهدستآمده جایگزین میکنیم و جرم سخت را در ارتفاع مورد نظر (
ارتفاع جرم سخت بهدستآمده از آییننامه ) بهصورت بار متمرکز روی جداره مخزن قرار میدهیم ،در نتیجه محل حداکثر تنش
در محل قرارگیری جرم سخت سیال و در قسمت تحتانی مخزن قرار دارد.
 - 10با مقایسه مقادیر تنش و جابجایی در دو روش اویلری و جرم و فنر مشاهده شد که این مقادیر در روش اویلری نسبت
به جرم و فنر بیشتر است ،به دلیل اینکه در روش اویلری سیال بهصورت واقعی مدلسازی شده و حرکت اسلوشینگ آن
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بهخوبی نما یش داده میشود ولی روش جرم و فنر بر مبنای روابط تقریبی است و سیال واقعی با جرم معادل آن جایگزین
.میشود
 ولی روش اویلری به دلیل ا ینکه، همراه با خطا و بر مبنای روابط تقریبی است، روش جرم و فنر یک روش سادهشده- 11
 تطابق،سیال را بهصورت واقعی مدلسازی میکند و تغییر شکل سیال و حرکت اسلوشینگ آن را بهخوبی نشان میدهد
.بیشتری با واقعیت دارد و نسبت به روش جرم و فنر روش دقیقتری است
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