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چكيده

اطالعات مقاله

در این مقاله تحقیقات انجام شده در زمینه کمانش استوانههای فوالدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
 برنامهای جهت بدست آوردن محدوده بار کمانش، با استفاده از نرمافزار برنامهنویسی متلب.شده است
 با مقایسه نتایج خروجی از نرمافزار و.پوستههای استوانهای فوالدی تحت فشار خارجی فراهم شده است
 پس از. محدوده خطر کمانش در استوانهها را با دقت خوبی میتوان تشخیص داد،نمودارهای تحلیل شده
 دستگاه آزمایش فشار هیدرواستاتیک با ثبت فشار و،تعیین رابطهی مناسب برای پیش بینی کمانش
 تجهیزات آزمایش کمانش به روش کنترل حجم جهت.تغییرات حجم به صورت بر خط مهیا گردید
 و آزمایش فشار هیدرواستاتیک خارجی بر روی نمونهی،پیشگیری از تخریب ناگهانی بر روی دستگاه تعبیه
 بنابراین از وارد کردن بیمورد بار که باعث کمانش استوانه خواهد شد جلوگیری.فوالدی اجرا شده است
درصد پیش از وقوع کمانش از تخریب قطعه و هزینههای71  با این روش میتوان با خطای حدود.میشود
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This paper Analyzed buckling of steel cylinders in other researches. Here by using
MATLAB software, a program to buckling pressure range of steel cylindrical shell
under external pressure is provided. By comparing the output results and analysis
charts, the risk of buckling in the cylinders can be detected with very good accuracy.
After determining the proper correlation to predict buckling, hydrostatic pressure
testing system with record pressure and volume changes for online registration
prepared. In order to prevent suddenly destruction, buckling test equipment with
volume control method has been prepared and the hydrostatic pressure tests were
carried out on specimens of steel. So from overall load which make buckling will be
prevented. By this method, prediction of buckling pressure and prevention of samples
destruction can be done with about 16% error.
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 - 1مقدمه
پوستههای استوانهای از جمله سازههایی میباشند که در شاخههای
مختلف مهندسی استفاده میشوند این پوستهها از پرکاربردترین
پوستهها در صنعت بشمار میروند و کاربرد اصلی آنها در مخازن
ذخیره به خصوص در مخازن ذخیره نفت خام و مخازن دخیره آب
است امروزه در صنایع مختلف دریایی و فراساحلی ،دکلها ،هوافضا و
سکوهای نفتی نیز کاربرد فراوان دارد .پژوهشگران زیادی به تحقیق
درباره رفتار کمانشی اینگونه پوستهها پرداختهاند که از نتایج بدست
آمده میتوان به تاثیر بار در این پوستهها ،که اثرات زیادی در کمانش
میگذارد اشاره کرد .تا کنون آزمایش بر روی کمانش پوستهها به
روشهای مختلفی صورت گرفته است .هدف کلیه روشها برقراری
ارتباط مناسبتر میان نتایج تحلیلی و نتایج آزمایشگاهی است .با این
وجود ،هم چنان اختالف میان نتایج آزمایش و پیش بینیها وجود
دارد[ .]7،2این اختالف ،به دالئل مختلفی چون هندسه پوسته،
شرایط مرزی و عیوب ساخت میباشد که به طور مشخص منجر به
اختالف میان رفتار کمانشی نتایج مدل ریاضی و مدل آزمایش
میشود[.]9،9
ارزیابی تحلیلی کمانش پوستههای استوانهای تحت فشار
هیدرواستاتیک خارجی نیز از موضوعاتی است که تا کنون مورد توجه
محققین قرار گرفته است .سینگر و همکارانش در دو پژوهش جداگانه
(7330و )2882به بررسی فنی و کامل روشهای تجربی کمانش
تحت فشار هیدرواستاتیک پوستهها پرداخته و با روشهای تئوری
مقایسه کرده است [ .]7،1مککی و فون کولن ( )2878به مطالعه و
توضیح انواع روشهای آزمایش متداول برای پوستههای استوانهای که
تحت فشار هیدرواستاتیکی خارجی بکار میروند پرداختهاند ،و به ارائه
روش جدید کنترل حجم اشاره نموده اند[.]7
حاجمحمد و همکاران ( )2879تغییر ضخخخامت یک پوسخخته بر روی
کمانش و ف شار تخریب آن تحت ف شار هیدروا ستاتیک خارجی را به
روش آز مایش کنترل حجم انت ها بسخخخ ته را مورد م طال عه قرار
دادهاند[ .]0با توجه به اینکه منحنی تجربی بدسخخت آمده از آزمایش
کمانش اسخختوانههای تحت فشخخار هیدرواسخختاتیک خارجی معیاری
جهت مشخص شدن حد تحمل بار و همچنین طراحی و استفاده از
اسخخختوانه های تحت فشخخخارخارجی اسخخخت [ ،]3-77بحث آزمایش
اسخخختوا نه ها از اهم یت خاص و مهمی برخوردار اسخخخخت .روس و
همکارانش نیز ( )2887با ا ستفاده از روش ت ست ا ستوانه با انتهای
بسته به پژوهش در باره کمانش پوسته استوانهای با تیغههای تقویت
کننده در محدوده پالستیک پرداخته اند [.]72
گوسیک و همکاران ( )2888به بررسی اثر تغییر ضخامت محیطی بر
کمانش پوسته استوانهای تحت فشار هیدرواستاتیک پرداختند[.]79
الپاتین و موروزوف ( )2872به بررسی روابط تحلیلی یک پوسته
استوانهای کامپوزیتی یکسر گیردار که تحت فشار یکنواخت جانبی

-2تحليل نمودارهای کمانش
در ابتدا با تجز یه و تحلیلی سخخخاده از نمودارهای مربوط به کمانش
اسخخختوانههای فلزی این مطلب روشخخخن خواهد شخخخد که نمودارهای
موجود اکثراً از لحاظ رفتاری شخخخب یه هم بوده و از یک فرم خاص
تبعیت میکنند .این مطلب به دلیل خواص مکانیکی فلز میباشخخخد.
البته با تغییرات در قطر ،ضخخخخامت و طول نمونههای آزمایش فقط
تغییرات در قسخخمت دامنه یا برد نمودار بوجود میآید که در ماهیت
اصلی نمودار تغییری حاصل نمیشود .شکل کلی نمودارها نیز شامل
چند مرحله میبا شند ،بخش اول به صورت خطی تغییر میکند و با
اعمال بار بی شتر ،تغییر شکل نمونه آزمایش نیز بی شتر می شود .تا
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قرار گرفته پرداختند ،آنها در این تحقیق از روش گالرکین برای حل
معادالت خود استفاده کردند و به کمک روش المان محدود نتایج
خود را اعتبار سنجی نمودند [ .]79چن و همکاران( )2877به بررسی
کمانش پوسته استوانهای با ضخامت دیواره متغیر در هر مقطع تحت
فشار خارجی یکنواخت پرداختند آنها روشی جدیدی جهت ارزیابی
کمانش چنین پوستههایی ارائه نمودند .در روش آنها برای ارزیابی
کمانش چنین پوستههایی ،ضخامت معادل و طول معادل در کمانش
پوسته استوانهای با ضخامت ثابت جایگزین کمانش پوسته با ضخامت
متغیر میشود [ .]77همچنین نگوین و همکاران ( )2883به بررسی
تحلیل پوسته استوانهای با ضخامت متغیر تحت فشار خارجی
پرداختند آنها از تئوری پوستههای نازک و روش بابنو -گالرکین به
منظور حل معادالت استفاده نمودند .تفاوت عمده روش آنها با دیگر
روشها استخراج روابط مجانب برای بار کمانش بوده و نتایج عددی
برای پوسته با تکیهگاه ساده تحت فشار خارجی مورد بررسی قرار
گرفته است.با این وجود ارزیابی تجربی از نتایج بدست آمده صورت
نگرفته و تنها به اعتبارسنجی نتایج در حالت ضخامت ثابت پرداخته
شده است [.]71
در این تحقیق ابتدا با تحلیل و بررسی تعدادی از نمودارهای استخراج
شده مقدار بار بحرانی کمانش در هر یک از نمودارها محاسبه شده
است .با مقایسه دادههای نمودارها ،مقدار تغییرات شیب نمودار به
مقدار میانگین شیبها در نزدیکی محدوده کمانش به دلیل خطی
بودن نمودار تا مرحله کمانش به راحتی بدست میآید و میتوان یک
بازه برای این محدوده مشخص کرد .این محدوده به عنوان محدوده
بحرانی کمانش در نرم افزار متلب جهت برنامه نویسی استفاده شده
است .با استفاده از روش آزمایش کنترل حجم [ ]7و بهرهگیری از
تجهیزات اندازهگیری تغییرات فشار و حجم ،دستگاه آزمایش غیر
مخرب کمانش استوانهی فوالدی تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی
ارائه شده است .در ادامه به کمک این دستگاه ،آزمایش غیر مخرب
کمانش یک نمونه فوالدی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آزمایش
ارائه شده است.
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شكل -2نمودار تنش کرنش][11
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در رابطه فوقالذکر 𝑟𝑐𝑃 فشخخار بحرانی کمانش E ،مدول R ،شعاع
نمونه L ،طول نمونه h ،ضخامت نمونه میباشد.
جهت تعیین اینکه دقیقاً نمودار در چه زمانی از حالت خطی به غیر
خطی تبدیل می شود از دادههای دقیق در آن ق سمت ا ستفاده شده
است .با استفاده از روابط ساده ریاضی میتوان این دادهها را تحلیل
کرده ،مقدار شیبهای نقطه به نقطه ،ن سبت تغییرات شیب نقاط را
بدست آورده و از آنها در جهت مقصود خود استفاده کرد.

شكل -3نمودار تنش کرنش ][7
جدول -1مشخصات نمونههایی که در مقاالت استفاده شده

 -3تحليل نمودارهای کمانش تحقيقهای تجربی

عنوان

از تحقیق های مختلف شخخخکل های  7تا  9که مربوط به نمودارهای
آزمایش کمانش پوسخخته اسخختوانهای فوالدی]70و73و [7میباشخخد،
جهت تحلیل و گرفتن دادههای آزمایش کمانش استفاده شده است.
در مراحل بعدی تحقیق از این دادهها میتوان در جهت رس خیدن به
نقطه بحرانی که همان محدوده کمانش (تغییر شخیب نمودار) اسخت
استفاده کرد .همچنین در جدول  7مشخصات نمونههایی که نمودار
آن ها مورد اسخخخت فاده قرار گرف ته ج هت قرار دادن در رابطه تحلیلی
کمانش و بدست آوردن مقدار بار بحرانی مشخص میباشند.

)R (mm

)L (mm

)E (MPa

)T (mm

نمونه اول

731/7

07/11

271

9

نمونه دوم

97/97

78

278

1/97

نمونه سوم

27

728

707

7/2

-4تحليل نرم افزاری
در نرم افزار متلب دسخختورات الزم جهت بکارگیری در انجام آزمایش
آزمایشگاهی و مشخص کردن محدوده بحرانی کمانش استفاده شده
است .نرم افزار در هنگام رسیدن به این منطقه باید از ادامه آزمایش
به دلیل مخاطره آمیز بودن و ر سیدن به محدوده کمانش جلوگیری
کند .نتیجه ا ستفاده از دادههای تحقیقات ا شاره شده و تقریب تابع
چند جملهای و دستور توقف آزمایش در نقطه خطر در شکلهای 9
تا  1ن شان داده شده ا ست .نتایج به صورت دو نمودار روی هم قابل
ت شخیص میبا شند .نمودار اولی که به صورت خط میبا شد مربوط
به دادههای اولیه بوده ،و نمودار دوم که با دایرههای کوچک مشخص
شده و روی نمودار اولی ر سم گردیده مربوط به ورودیهای اولیه و
خروجیهایی است که با جاگذاری ورودیهای اولیه در تابع درجه 9
بدست آمده است.
مطابق با جدول  2مقادیر ثابت تابع و مقدار ضریب رگرسیون( 7دقت
تابع) ،ارائه شده است .دلیل استفاده از تابع درجه  9جهت باال بردن

شكل -1نمودار فشار و تغييرات حجم][11
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اینکه نمودار به ق سمت ح ساس خود یعنی محدوده کمانش نزدیک
می گردد .بعد از این مرحله (کمانش) نمونه وارد منطقه پالسخخختیک
میگردد که با برداشخخختن بار اع مالی دیگر به شخخخ کل اول یه خود
برنمیگردد و تغییرشکلها به صورت دائمی میباشد.
با توجه به توضخخخیحات باال محدوده تغییرات خطی نمودار تا مرحله
تغییر حالت نمودار (از خطی به غیر خطی) محدودهای اسخخخت که
میتواند مورد برر سی قرار گیرد .در این مرحله (کمانش) را میتوان
با رابطهای  7که مربوط به کمانش پوستههای استوانهای است][77
را محاسبه کرد.
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دقت تابع و نزدیکی رفتار مواد با این تابع است .با توجه به نمودارهای
بدست آمده از خروجی نرم افزار مشاهده میشود که اکثر نمودارهای
آبی در محدودهای نزدیک به محدوده کمانش متوقف شدهاند که
نشانگر این مطلب است که میتوان به این نتایج اطمینان کامل
داشت ،و از این اطالعات جهت استفاده در آزمایش فشار
هیدرواستاتیک پوستههای استوانهای استفاده کرد.

شكل -4خروجی نرم افزار برای نمونه ][11

جدول -2توابع خروجی نرمافزار و دقت تابع
دقت تابع

ثوابت
7

0.9995

p1  1.215 10

p 2  1.288 105
p3  0.0005346
p 4  0.01082

p1  0.003338 107

0.9985

شكل -5خروجی نرم افزار برای نمونه ][11

0.9996

p 2  0.006125

p3  0.004537
p 4  7144

p1  9.352 1015
p 2  4.436 1014
p3  6.796 1012
p 4  4.637 1010

 -5روش آزمایش کنترل حجم
در این تحقیق نمودارهای تغییرات فشار بر حسب حجم مایع (روغن
یا آب) مورد بررسخخی قرار گرفته اسخخت .در این روش (کنترل حجم)
مایع خروجی از نمونه مورد تسخت به صخورت کامالً تدریجی و تحت
کنترل خواهد بود لذا از این روش برای آزمایش نمونههای استوانهای
تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی استفاده شده است.
با انجام تنظیمات اولیه دسخختگاه آزمایش کمانش هیدرو اسخختاتیک
خارجی از کمانش ناگهانی نمونه مورد آزمایش در این روش خاص
جلوگیری میشود.

شكل -6خر وجی نرم افزار برای نمونه ][7
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رابطه شخخخماره  2تابع تخمین زده شخخخده بوسخخخیله نرمافزار از طریق
اسختفاده از دادههایی میباشخد که به رایانه ارسخال شخده اسخت .این
رابطه همان مقدار میانگین تغییرات شخخیب از ابتدای نمودار تا نقطه
مورد ت ست در آزمایش(میانگینی از شیبهای بد ست آمده تا نقطه
جدید در آزمایش میبا شد) که مورد تجزیه و تحلیل برای نرم افزار
است.
در جدول  2دقت تابع و همچنین ثوابت تابع تخمین زده شخخده ارائه
گردیده ا ست .دقت تابع ن شان داده شده در جدول تو سط نرم افزار،
جهت تابع درجه  9انتخاب شخخده خواهد بود که با توجه به دادههای
ار سالی از د ستگاه ت ست کمانش هیدروا ستاتیک خارجی ا ستخراج
شده و این عدد در محدوده عدد یک میباشد .الزم به ذکر است هر
چقدر این عدد ارائه شخخخده برای توابع مختلف به عدد یک نزدیکتر
باشد نشان از باال بودن ضریب اطمینان تابع تعیین شده توسط نرم
افزار میباشد ،که در عمل هم مشاهده خواهد شد.

محمدهادی حاجمحمد و همکاران  /نشریه مهندسی دریا ،سال چهاردهم( ،)27بهار و تابستان )77-93( ،37

در ابتدا نمونه استوانهای که جهت آزمایش در داخل مخزن قرار
خواهد گرفت ،باید کامالً آب بند باشد .در این روش باید نمونه را قبل
از قرار دادن در داخل مخزن دستگاه آزمایش از طریق ایجاد سوراخ
در انتهای استوانه از مایع که میتواند (روغن یا آب) باشد مطابق با
شکل 7پر کرد .در ادامه بوسیله شیلنگ فشار قوی و یک شیر ،ارتباط
بین داخل نمونه و مخزن برقرار گردیده و از طریق پمپ دستی که
به مخزن دستگاه آزمایش متصل شده فشار مخزن باال برده خواهد
شد.
در صورت باز بودن شیر اتصالدهنده نمونه و مخزن ،فشار نمونه و
دستگاه آزمایش برابر خواهد بود .در این روش آزمایش بعد از باال
بردن فشار مخزن تا محدوده کمانش با بستن شیر متصل کننده
مخزن به داخل نمونه ارتباط بین فشار داخل نمونه و فشار مخزن
قطع خواهد شد .در ادامه با باز کردن شیری که جهت خارج شدن
مایع داخل نمونه به محیط بر روی درپوش دستگاه آزمایش تعبیه
گردیده ،میتوان به صورت کامال کنترلشده مایع را از داخل نمونه
به خارج هدایت کرد .خروج مایع از داخل نمونه باعث ایجاد اختالف
فشار بین نمونه و مخزن خواهد کرد .در نهایت با ادامه پیدا کردن
روند خروج مایع از داخل نمونه اختالف فشار بین داخل نمونه و
مخزن باال رفته و در نهایت باعث بوجود آمدن کمانش در نمونه
خواهد شد .در این روش میتوان با اندازهگیری حجم مایع خروجی
از داخل نمونه و همچنین مقدار افزایش فشار ایجاد شده نمودار
کمانش را جهت تجزیه و تحلیل و رفتار شناسی نمونه ترسیم کرد
].[7

 -6مقایسه پيش بينی کمانش با مقاالت و رابطه تحليلی

جدول -3مقایسه نتایج روش پيش بينی با دیگر مقادیر
ردیف

نمونه1

نمونه2

نمونه3

فشار کمانش
تحلیلی()MPa

29/71

78/79

77/29

27

3/1

3/1

فشار کمانش پیش بینی
شده()MPa

77/7

0/2

0/9

درصد اختالف پیش بینی
شده با تحلیلی

%24

%21

%21

درصد اختالف کمانش
آزمایش مقاالت با پیش
بینی شده

%15

فشار کمانش نمونه
آزمایش شده در
مقاالت()MPa

%14

%72/7

نمونه فوالدی که برای آزمایش در این تحقیق مورد اسخخختفاده قرار
گرفته است ،از لحاظ فیزیکی و مکانیکی طبق جدول  9میباشد.
جدول -4مشخصات نمونه فوالدی

شكل -7شماتيک دستگاه آزمایش در روش کنترل حجم][7

79

جنس

فوالد

بار کمانشی تحلیلی()MPa

8/70

طول ()mm

788

قطر)(mm

278

ضخامت)(mm

2

مدول ()GPa

278
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بر اساس تحلیل انجام شده در محدوده بحرانی کمانش بر روی
نمودارها ،محدودهی بحرانی کمانش در بازه قابل اتکای  8/7تا 8/1
برای نسبت تغییرات شیب نمودارها به مقدار میانگین شیب در نقطه
مورد نظر (رابطه  ) 2میباشد .این مقدار در زمان تغییر شیب از
قسمت خطی به غیرخطی به وجود میآید .بنابراین باید نرم افزار
متلب زمانی که دادههای ورودی را میگیرد در زمان رسیدن به این
نسبت از ادامه آزمایش جلوگیری کند.
در جدول  9مقادیر کمانش تحلیلی ،بارکمانشی آزمایش که در
مقاالت بدست آمده و همچنین مقادیرکمانش پیشبینی شده ،ارائه
گردیده است .با مقایسه این مقادیر خصوصاً درصد اختالف مقدار
کمانش پیش بینی شده و مقدار کمانش بدست آمده از مقاالت
مشاهده خواهد شد که این مقادیر اختالف چندانی با هم نداشته
( %77تا  ،)%72/7میتوان از این دادهها به این نتیجه رسید که از
روش پیشبینی کمانش جهت استفاده در آزمایش کمانش
پوستههای استوانهای میتوان استفاده کرد .استفاده از این روش هم
از لحاظ زمان آزمایش ،و همچنین به دلیل اینکه از شکست نمونه
جلوگیری به عمل خواهد شد ،مقرون به صرفه میباشد.

محمدهادی حاجمحمد و همکاران  /پیش بینی و ارائه روش آزمایش غیر مخرب کمانش پوسته استوانهای فوالدی تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی

 -7روش آزمایش کنترل حجم هوشمند

شكل -1فلوچارت آزمایش کمانش غير مخرب به روش کنترل حجم

با توجه به فلوچارت ارائه شده در شکل  ،3در این روش نمونه را قبل
از اینکه در داخل دستگاه آزمایش قرار دهند از مایع ( آب یا روغن )
پر کرده و دو انتهای آن را طوری که بتوان از طریق شیلنگ یک
انتهای آن را به حسگرهای فشار مرتبط کرد بسته و انتهای دیگر را
با درپوش کامالً میبندند .بعد از انجام این کار نمونه را در داخل
مخزن دستگاه گذاشته و درپوش مخزن را بسته ،فشار داخل مخزن
که در ابتدا با فشار داخل نمونه ارتباط دارد باال برده شده و قبل از
آزمایش ارتباط داخل نمونه و مخزن بوسیله شیرهای ارتباطی قطع
خواهد شد .از طریق شیر برقی به مایع داخل نمونه به آرامی اجازه
خروج داده خواهد شد .خروج مایع باعث اختالف فشار بین نمونه و
مخزن شده این روند به صورت کامالً دیجیتال انجام میشود در نهایت
با ادامه این روند نمونه به مرحله کمانش میرسد .ولی در این روش
با توجه به کد متلبی که برای همین کار تهیه شده اجازه داده
نمیشود نمونه کمانش کند و قبل از کمانش نمونه عملیات آزمایش
به صورت هوشمند قطع خواهد شد .این مزیت میتواند از
شاخصههای مهم در این روش آزمایش باشد.

هوشمند

 -1انجام آزمایش و بررسی خروجیهای نرم افزار
با توجه به مقدار ضریب نسبت تغییرات شیب به مقدار میانگین برای
نمونه فوالدی (محدوده خطر کمانش) که در مراحل قبل بدست آمد
( ،)8/1-8/7و با استفاده از نمونه آماده شده آزمایش تجربی اجرا شده
است.

شكل -11نمای کلی از دستگاه و متعلقات آزمایش کمانش غير مخرب
هيدرواستاتيک خارجی
79
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شكل -1نمونه فوالدی قبل از آزمایش

محمدهادی حاجمحمد و همکاران  /نشریه مهندسی دریا ،سال چهاردهم( ،)27بهار و تابستان )77-93( ،37

شكل :13نمودار کمانشی خروجی از نرمافزار برای ضریب()1/7

همچنین در شکل  79نتایج برای ضریب  8/1ارائه شده است .در این
شکل محدودهی کمانش برابر  7/7بار تعیین شده است.

شكل -11نمودار کمانشی خروجی از نرمافزار برای ضریب()1/1

شكل -14نمودار کمانشی خروجی از نرمافزار برای ضریب()1/6

شکل  72که برای خروجی دوم و مربوط به ضریب  8/0است نیز
کامالً مشهود است که آزمایش در مرحلهای که فشار به محدوده 2بار
رسیده است آزمایش متوقف گردیده است.

شكل -15نمودار کمانشی خروجی از نرمافزار برای ضریب()1/5

در شخخکل  77نیز مشخخاهده میگردد برای ضخخریب  8/7آزمایش در
ف شار 1/7بار متوقف شده ا ست .این نتایج همگی با تغییر ضریب از
ابتدا شخخروع شخخده و آزمایش به صخخورت کامل انجام گرفته اسخخت.

شكل -12نمودار کمانشی خروجی از نرمافزار برای ضریب()1/1
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این مقدار ضریب تغییرات شیب به نرمافزار داده شده تا در مراحل
عملی آزمایش اگر دادههای آزمایش به این محدوده رسید ،از ادامه
آزمایش به صورت کامالً هوشمند جلوگیری کند .با این کار از شکست
نمونه در اثر اعمال فشار بیشتر جلوگیری میکند که در نمودارهای
زیر کامالً قابل لمس میباشد .البته در این آزمایش ابتدا با ضرایبی
که در محدوده امن از لحاظ کمانشی هستند(ضریب تغییرات شیب
بزرگ) شروع به آزمایش شده است که برای هر ضریب یک بار
آزمایش به طور کامل انجام گرفته است .همانطور که قابل مشاهده
است نمای کلی از دستگاه آزمایش و متعلقات آن در شکل  78نشان
داده شده است.
شخخکلهای  77تا  71نمودارهای خروجی نرمافزار میباشخخند که با
توجه به ضرایب مختلف ارائه شدهاند.
در نمودار شکل  77مشاهده می شود که برای ضریب  8/3که به نرم
افزار جهت توقف مرحله آزمایش داده شخخده اسخخت ،آزمایش صخخورت
گرفته و در فشار 7بار انجام آزمایش متوقف شده است.

محمدهادی حاجمحمد و همکاران  /پیش بینی و ارائه روش آزمایش غیر مخرب کمانش پوسته استوانهای فوالدی تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی

همچنین در ف شاری که در نمودارها به خوبی قابل ت شخیص ه ست
آزمایش متوقف شده است.

جدول -5جدول مقایسه بار کمانشی با توجه به ضرایب آزمایش
ضــریب
ردیف

شــ يب
نمودار

کمان شی

مقدار بار کمانش

م قدار ک ما نش

اعمالی

تحليلی

واقعی

()MPa

()1/14 MPa

()1/71 MPa

7

8/3

8/7

%00

%07

2

8/07

8/79

%09

%09

9

8/0

8/2

%71

%77

9

8/77

8/90

%79

%77

7

8/7

8/97

%91

%92

1

8/17

8/7

%98

%97

7

8/1

8/77

%99

%23

0

8/77

8/1

%20

%29

3

8/7

8/17

%22

%71

با توجه به جدول  7و مورد مقایسه قرار دادن بار کمانشی بدست
آمده از روش پیش بینی با ،بار کمانشی که از روش تحلیل بدست
آمده کامالً قابل تشخیص خواهد بود که با بهرهگیری از روش ارائه
شده در این تحقیق با اختالف حدود 71درصد ،میتوان از کمانش
نمونه مورد آزمایش جلوگیری کرد و همچنین میتوان گفت که
جلوگیری از تخریب نمونه دستاوردی مهم و قابل توجه میباشد ،که
از لحاظ اقتصادی هم میتواند مورد توجه قرار بگیرد.

درشکل  71برای ضریب  8/9با توجه به خروجی نرمافزار ،کمانش
نمونه اتفاق افتاده و قابل تشخیص میباشد .شکل 77مربوط به
کمانش نمونه و شکل  70مرحله پس کمانش که بعد از مرحله
کمانش اتفاق خواهد افتاد را نشان داده است.

 -1نتيجه گيری

با انجام آزمایش کمانش به صورت هوشمند ،تمامی اجزاء و
دستگاههای مرتبط با آزمایش بدون کمترین دخالت کاربر در امر
آزمایش گرفتن شروع به کار کرده و تمامی اجزاء با ارسال داده به
رایانه کار خود را انجام میدهند .در نهایت رایانه از دادهها جهت انجام
آزمایش استفاده خواهد کرده ،و نتیجه را در پایان کار جهت
بهرهبرداری کاربر ارائه میدهد .مشاهده نتایج بدست آمده از آزمایش
انجام شده به درستی و صحت انجام کار دستگاه آزمایش غیر مخرب
کمانش ،و همچنین نشان از درست انجام شدن روند آزمایش میدهد.
بنابراین با این دستاورد از وارد کردن بیمورد بار که باعث کمانش
قطعه و از بین رفتن استوانه خواهد شد جلوگیری میشود .هم چینین
فشار کمانش پیش از وقوع پدیدهی کمانش با تقریب خوبی تعیین
میشود.
نتایج حاصل از آزمایش ،اختالف ناچیز مقدار بار تحمل شده توسط
نمونه نسبت به مقدار واقعی کمانش را نشان میدهد .مقدار واقعی
مربوط به ضریب شیب ( )8/7میباشد .این مقدار در زمان آزمایش
اختالف ( )71%مقدار بار بدست آمده از روش آزمایش غیر مخرب
کمانش با مقدار بار واقعی کمانش را برای نمونه فوالدی نشان
میدهد.

شكل -17نمونه فوالدی بعد از کمانش و ضریب  1/4در آزمایش

شكل -11نمونه فوالدی بعد از پس کمانش

71
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شكل -16نمودار کمانشی خروجی از نرمافزار برای ضریب()1/4

بـــــار

در صد اختالف با

در صد اختالف با
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ً برای یک تسخخت آزمایشخخگاهی کامال%71 همچنین درصخخد اختالف
هوشخخمند و کنترل شخخده با توجه به اینکه تا کنون روشخخی که بار
 بار کمان شی نهایی ت شخیص دهد وجود%09 کمان شی نمونهها را با
.نداشته قابل توجه میباشد
تشكر و قدردانی-11
با تشکر از زحمات و کمکهای بی دریغ مدیر محترم مرکز تحقیقات
دریایی دان شگاه جامع امام ح سین(ع) که در کلیه مراحل تحقیق با
ن ظارت و راهن مایی های ارز نده خود در ارت قای سخخخطح کیفی این
. کمال تشکر و قدردانی میشود،تحقیق بسیار مؤثر بودند
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