
مقدمه
امــروزه اســتفاده از ســازه  هاى كامپوزيتــى در 
صنايــع نفــت و گاز به دليــل وزن كم و اســتحكام 
باالي آنها اهميت زيادي يافته اســت. بر همين اساس 
پليمرهاي تقويت شده  با الياف، به علت قدرت باال و 
منحصربه فردشان كاربرد وسيعي يافته اند. ساختارهاي 
سيلندري ساخته شده از مواد كامپوزيتي به طور وسيعي 
در صنايع پايين دســتى نفت استفاده مي شوند؛ مخازن 
CNG، مخازن حامل سوخت و خطوط انتقال نفت و 
گاز همچنين لوله هاى مورد استفاده در چاه هاى نفتى 
جهت استخراج نفت بعضي از كاربردهاي فراوان اين 

ساختارها در صنعت نفت هستند.
تقويت شده ى مشبك سيلندر هايي  سيلندرهاي 
هســتند كــه از نــوع بخصوصــي از ســاختارهاي 
تقويت كننده  در جهات دروني و بيروني پوسته خود 
برخوردارند. با داشــتن تقويت كننده هــا به طور قابل 
توجهي مقاومت بار ســيلندر بدون افزايش زياد وزن، 
افزايش مي يابد. براي كاهش وزن بيشــتر پوســته، در 
ســاخت تقويت كننده ها از پليمرهاي تقويت شده ي 
بــا الياف اســتفاده مي شــود. ســاختار تقويت كننده 
مي تواند رده بندي رشــته اي و حلقه اي يا يك الگوي 
ايزوگريد(تك شبكه اي) پيچيده تر ي داشته باشد. نوع 

بهينه تركيب بندي تقويت كننده ها توسط نوع كاربرد، 
شرايط بارگيري، قيمت و ديگر عوامل ديكته مي شود.

به كارگيري لوله هــاي كامپوزيتى جهت انتقال 
سيال داراي مزاياي زيادي از جمله سرعت زياد نصب، 
عمر طوالني،  ســرعت انتقال زياد ســيال و... اســت. 
اين مقاله در ابتدا ضمن برشــمردن مزاياى استفاده از 
كامپوزيت هــا در صنايع نفتى از جمله لوله هاى انتقال 
نفــت و گاز، به بررســى ويژگى مهم و منحصر به فرد 
سيلندرهاى كامپوزيتى تقويت شده با تقويت كننده هاى 

ستاره اى شكل (مشبك) خواهد پرداخت كه عالوه بر 
دارا بودن تمام ويژگى هاى مربوطه، در مقابل نيروهاى 
وارد شــده بر ســازه از جمله تنش، كرنش و كمانش 
از اســتحكام بااليى نيز برخوردار اســت. به طور كلى 
ويژگى هاى اصلى لوله هاى كامپوزيتى را مى توان در 
شــش مورد خالصه نمود: عمر طوالني، مقاومت در 
برابر خوردگي، وزن كم، تحمل فشــار باال، سهولت 

توليد و تحمل دماي باال.
در ايــن مقالــه ضمــن معرفــى مختصــرى از 
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سيلندرهاى كامپوزيتى، آناليز نيرو و گشتاور وارد بر 
اين نوع سازه ها و معادالت مربوطه بررسى مي گردد. 
همچنين مدل ســازى انجــام گرفته با اســتفاده از نرم 
افزار اجزاء محدود معرفي خواهد شد. در انتها، با بيان 
نحوه مش بندى، بارگذارى و شرايط مرزى مدل،  به 
ارائه روش حل پرداخته، نتايج بدســت آمده تحليل 

مي گردد.

 1- مرورى بر مقاالت
طي 4 دهه ي گذشته تحقيقات بسياري درمورد 
كمانش، شكست و رفتار كمانشي تقويت كننده ها و 
پوسته  هاي لوله اى و سيلندرى شكل انجام شده است. 
بخش مهم اين تحقيقات را مطالعه ي متمركز لوله هاى 
تقويت شده تشــكيل مي دهد. ســاده ترين لوله هاى 
تقويت شــده، فقط داراي تقويت كننده هاي محوري 
است. ســاختار حلقه اي مي تواند به استرينگرها براي 
حصول يك تركيب آرتوگريد تقويت شــده  اضافه 
شود. در تحقيق انجام شده توسط «گراهام»2 آناليز مدل 
براي تعيين بارهاي كمانشي از حلقه و استرينگر ارائه 
گرديده است. نوع ديگري از رده بندي تقويت كننده ها 
رده بندي جانبي است. اين حالت، به مدل الماسي شكل 
تقويت كننده ها منحصر مي گردد. «فيليپ و گردال»3 
در پژوهش هــاي خود بــه نام "تحليل ســاختاري و 
طراحي بهينه ي ژئوديســكالي پنل هــاى كامپوزيت 
تقويت شــده"، در مورد روش اندازه گيري ميزان  بار 
تعادلى سراســري اين نوع پنل هاي تقويت شده بحث 
مي كنند. سيلندر/لوله هاى تقويت  شده ي ايزوگريد كه 
موضوع اصلي اين مقاله است، شامل تقويت كننده هاي 
متقاطع در 60± درجه و تقويت كننده هاي افقي است. 
اين رده بندي منجر به الگوي توّرمي تقويت كننده به 
شكل مثلث متساوي الساقين است. از كارهاي تحقيقي 
كه قبالً انجام شــده به نظر مي رســد كه ســازه هاى 

ايزوگريد از ســازه هاى اورتوگريد كاراتر است. ابزار 
تحليلي متفاوتي توسط محققان براي پيش بيني موفق 
سه حالت تعادل ناپايدار مرتبط با لوله هاى تقويت شده 

ارائه گرديده است. 

2-  معرفى سازه هاى مشبك كامپوزيتى 
ســازه هاى تقويت شــده  به وســيله ي پوسته هاي 
مشبك، سيلندر/لوله هايي هستند كه از نوع معيني از 
ساختارهاي تقويت كننده  در جهات دروني و بيروني 

پوسته خود برخوردار مي باشند. 
روش هــاي توليدي جديــد در رشــته پيچي و 
روش هــاي جايگزينــي فيبري خودكار، مشــكالت 
توليد را كاهش داده اســت. از اين رو كاربرد اين نوع 
سيلندر/لوله هاى كامپوزيتى تقويت شده، بسيار افزايش 
يافته اســت به طوري كه در حوزه ي نفت و در ساخت 
خطوط انتقــال نفت و گاز روز به روز بر ميزان كارايي 
آنها افزوده مي شــود. تضمين آينده ي ســيلندرهاي 
كامپوزيتى تقويت شده در كشور، نيازمند انجام يك 

فعاليت تحقيقي بسيار وسيع است.
لوله ها، ســيلندرها و ســازه هايى از اين دســت 
همواره در معرض تركيب هاى مختلفى از بارگذاري 
داخــل صفحه يا خارج از صفحه يا نيروهاي برشــي 
اعمال شــده قــرار دارند و لــزوم اســتحكام باال در 
مقابل اين نوع نيروهــا از جمله عوامل مهم و حياتى 
در رتبه بندى آنها به شــمار مي رود. به سبب هندسه ي 
اين ســاختارها، كمانش يكي از مهمترين معيارهاي 
شكست است. حالت كمانش يك پوسته ي سيلندري 
تقويت شــده مي تواند بعداً به كمانش كلي پوسته ي 
محلي منجر شــود. كمانش كلي بسته شــدن ساختار 
كلي پوســته و تقويت كنندها در يك واحد اســت. 
پوسته ي محلي و موضعي و تقويت كننده ها از طرف 
ديگر در وضعيت شكست موضعي هستند كه شامل 

شكست موضعي پوسته يا تقويت كننده در دو حالت 
متفاوت است.

يك سازه كامپوزيتى (اعم از لوله يا سيلندر) كه 
با اســتفاده از ريب هاي پوسته ي مشبك تقويت شده  
اســت، در هر يــك از حــاالت شكســت مرتبط با 
تركيب بندي تقويت كننده ها، ضخامت پوسته، زاويه و 
نوع كمانش پوســته و بار استفاده شده دچار شكست 
خواهد شد. روش هاي مختلفي براي پيش بيني بارهاي 
كمانشي متفاوت و انواع حاالت سيلندرهاي تقويت 
شده وجود دارد. رويكردهاي متفاوت در نوشته هاي 
مختلــف مي تواند به عنــوان روش هاي مجــزا اعم از 
روش تمــاس پوســته اي، روش صفحــه اي و روش 
تقويت كننده هاي آغشته قابل طبقه بندي باشد. در اين 
مقاله يك مدل تحليلي براي پيش بيني نيروي كمانشي 
لوله هاى كامپوزيتي تقويت شده شبكه اي تحت شرايط 
بارگذاري يك بعدي ايجاد شــده اســت. مدل ايجاد 
شده شامل هر حالتي از تركيب بندي تقويت كننده ها 
بوده و در هر دو ســوي پوســته قابل مدل سازي دقيق 
است. لوله هاى تقويت شده داراي ويژگى هاى پوسته ي 
هندسي و غير هندســي بوده و به دقت مي توان آنها را 

مدل سازي نمود. 

 3- مدل سازي
يك مدل ســه بعدي براي ســيلندر كامپوزيتي 
تقويــت شــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار اجــزاي 
 .(2 (شــكل  شــد   ســاخته   ANSYS محــدود 
ســيلندر مدل ســازي شــده داراي تقــارن شــعاعي

°36 است. در ابتدا قطاع°36 مدل سازي گرديد. سپس 
كل ساختار با استفاده از اين بخش اوليه ايجاد شد. 

  به عبارتــي در ابتدا شــبكه ي ســازه اي ايجاد و 
ســپس پوســته به اين تقويت كننده اضافــه گرديد. 
تقويت كننده هاي 60± درجه در بخش اوليه توســط 
ايجــاد ميله هاي ســتاره اي داراي قطــر خارجي برابر 
با قطر داخلي پوســته مدل سازي شــدند. نقاط بااليي 
تقاطع تقويت كننده ها با انطباق جابجايي هاي متناظر 
مدل ســازي شد. تقويت كننده ها درواقع شامل نقاطي 
مي گرديــد كه بــا الحــاق گره هاي متقاطــع بااليي 
تقويت كننده ها با نقاط متقاطع به هم كامل مي شدند. 
فيبرهاي موجود در تقويت كننده هــا، در امتداد خود 
تقويت كننــده قرار مي گرفتند. در اين قســمت ســه 
جــدول دقيق و در عين حال مختلــف براي درجات    2    مدل اجزاء محدود
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تقويت كننــده ي 60-،60و0 درجــه در نظــر گرفتــه 
شده اند. بنابراين سيستم هماهنگي درون سيلندر، براي 
هر اِلِمان تعريف شده است كه اين امر با ويژگي هاي 

ارتوتروپيك تعبيه شده، كامالً متناسب است.
تقويت كننده هايي كه حاوي 20 رشــته هستند و 
عناصر جامد اليه بندي شده در آنها وجود دارد، براي 

.(SOLID 191)الگو به كار گرفته شده اند
حاصل فرآيند رشته پيچي است كه سطح آن 
از ته پيچي متناوب و متعدد°30 ±حاصل شده است. 
اين سطح از 4 اليه متعدد تشكيل شده است و اليه ها 
از30- تا 30 درجه به طور متوالي قرار گرفته اند. اين 
ســطح چهاراليه مي تواند براي مدلي كه اليه هاي 
زيادي دارد و به منظور آناليز مقدماتي كمانش سطح 
ســيلندرهاي تقويت نشــده كه تقارن هاي متفاوت

و  ســطح  ايــن  شــود.  اســتفاده  ±دارنــد،   30°
ســفت كننده ها،  بــر روي پوســته به هم چســبيده 
پوســته،  اِلمان هــاي  به طوري كــه  مي شــوند 
به صــورت خــودكار بــا اِلمان هاي جســم جامد، 
هم آهنگــي پيدا مي كنند. اين پوســته، بــا 8 گره 
بــراي اِلمــان اليه هاي پوســته مدل ســازي شــد

.(Sheel 99) 

3-1 مش بندي
پوســته بــا اِلمان هــاي چهارضلعــي مش بندي 
شده اســت؛ در حالي كه تقويت كننده ها با اِلمان هاي 
شــش ضلعي مش بنــدي شــده اند. تمــام اِلمان هــا 
داراي گره هايــي در وســط هســتند و انــدازه ي اين 
نــوع مش بندي ها هم بر روي پوســته و هــم بر روي 
ايــن  آزادي  درجــه  اســت.   4mm تقويت كننــده 
مش بندي ها بر مبناي محاســبات انجام گرفته انتخاب 
مي شــود. اين مش بندي تقريباً باعــث به وجود آمدن 

150 اِلمان و 250000  درجه آزادي مى شود.

3-2 بارگذاري و شرايط مرزي
سيستم مختصاتي جهاني براي سيلندرها طوري 
تعريف شده است كه ســطح زيرين سيلندر بر روي 
صفحه ي X-Y  قرار گرفته، محور Z بر محور سيلندر 
منطبق باشد. شــرايط مرزي زير نيز بر سيلندر تحميل 

مي شود:
1) جابجايي عرضي و شعاعي"w" ،"v"  در هر 
دو صفحه ي ســيلندر صفر در نظر گرفته مي شود (در 

.(Z=h ،  w=v=0 تا Z=0
2) جابجايي محوري u، در سطح پاييني سيلندر، 

صفر اما در باالترين ســطح، غير صفر است. منظور از 
باالترين سطح، جايي اســت كه نيرو اعمال مي شود.

( Z=h ،  u≠0 در Z=0 ،  u=0 در) 
فشــار واحد يكنواختي بر ســطح بااليي سيلندر

(Z=h ) وارد مي شود. براي محاسبه ي نيروي كمانش، 
اين فشــار واحد در الف) سطحي كه فشار به آن وارد 
مي شــود ضرب مي شود، ب) در مقدار ويژه اي كه از 

آناليز كمانش بدست آمده ضرب مي شود.

3-3 حل مساله
تحليل كمانش خطي، در نرم افزار اجزاي محدود 
ANSYS، در دو مرحله صورت مي گيرد؛ در مرحله ي 
اول، راه حل ثابتي براي سازه در نظر گرفته مي شود. در 

اين تحليل، تنش كمانشي سازه محاسبه مي شود.
گام دوم شامل حل كردن مساله ي مقدار ويژه اي 

است كه معادله ي (1) به ما مي دهد. 

كه در آن:
[k] = ماتريس تقويت كننده

[s] = ماتريس تنش تقويت كننده
مقدار ويژه كه براي ضرب نيروهاي توليد شده استفاده 

λi = مي شود
ψi = مقدار ويژه ي جابجايي

روش «block lanczos» بــراي اســتخراج نتايج 
حاصل از معادله ي (1) به كار گرفته شده است. مقدار 
ويژه ي برگرفته شــده از تحليل كمانش در واقع تابع 
عواملي اســت كه نيروي واحد را اعمال مي كند و در 
واقع اين نيرو در آن ضرب مي شــود. به عنوان نتيجه، 
ميزان بار ويژه ي كمانش، طبق معادله ي (2) محاســبه 

مي شود.

  4    كمانش سراسر ى   3    كمانش موضعى پوسته

  1    ويژگى هاى فيزيكى مدل

IM7/977-2Composite system      
180 mmCylinder height
146 mm Cylinder diameter

±30°Shell winding angle
 0,+60°,+60°  Stiffeners orientation

38.5 mmHorizontal stiffener spacing
42.5 mmCross stiffeners spacing

6×2.8mmStiffener cross section

سرفصل ويژه
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3-4 هم گرايي
هم گرايــي تحليل كمانــش به منظــور ارزيابي نتايج 
حاصــل از تحليــل اجزاي محدود اســت. بررســي 
هم گرايــي طبق الگويي صــورت مي گيرد كه يك 
مــدل داراي تقويت كننده 75 باشــد. آناليز كمانش 
براي اين مدل، براي مش بندي نازك 3 ميلي متر، براي 
مش بندي متوسط 4 ميلي متر  و براي مش بندي ضخيم 

5 ميلي متر است.
همچنين، مي توان بارهاي كمانش بدست آمده 
را براي طراحي هاي با مش بندي نازك و متوسط  كه 
خيلي به هم نزديك  باشــند، به كار برد و از آن براي 

ساخت تمام الگوها  استفاده نمود.

3-5 آناليز نتايج
آناليــز اجــزاي محــدود، بــراي ســيلندرهاي 

تقويت شــده ي كامپوزيتي به كار گرفته مي شود كه 
ويژگي هاي آنها در جدول 1 نشان داده شده است.

براي بررسي سه نوع شكست كمانش، تحليل هاي 
مختلفي در مورد پوســته هايي بــا ضخامت مختلف 
صورت مي گيرد. در حالي كه حفظ كننده ي بيشتر آنها 
تقويت كننده ها هستند. ضخامت پوسته از سه تا چهار 
ميلي متر متغيير اســت. در اينجا مشــاهدات حاصل از 
تحليل ها، به علت طوالنى شدن مقاله مطرح نمي گردد.

3-6 طريقه ي شكست
 30mm اين سيلندر با نازكترين ضخامت، يعنى
كامالً دچار شكســت مي شــود. البته به دليل كمانش 
سطح دروني زماني كه ضخامت سطح افزايش مي يابد، 
حالت شكســت هم به تدريج طبق كمانش سراسري 
تغيير مي يابد تاجايي كه بهmm 1/5 مي رسد.(شكل 3)

در اين شرايط بر اساس كمانش منطقه اي پوسته ، 
تقويت كننده هاي مجاور شروع به ايجاد كمانش كامل 
مي كنند. با ضخيم تر شــدن پوسته،  تقويت كننده ها و 
پوسته شكســت موضعي را به كليه سلول هاي مجاور 

منتقل و به تدريج سراســر سازه دچار حالت شكست 
كمانش مي شود.(شكل 4)

تقريباً زماني كه ضخامت پوســته mm 3 است به 
نظر مي رسد كه پوســته قويتر از تقويت كننده است. 
بنابراين خــزش (لهيدگي) موضعي شــروع به اتفاق 
افتــادن مي كند. تقريباً براي هر پوســته اي كه بيش از

mm 3 ضخامــت دارد، خزش(لهيدگــي) موضعــي 
تقويت كننده، حالت شكست غالب است(شكل 5). 
در اينجا بايد يادآور شد كه حالت شكست كمانشي 
سراسري مشاهده شده نتيجه ي بدست آمده براي يك 
ســيلندر تقويت نشده  نيســت. اين شكست منطقه ي 
جزئى ازقطعه ي معيني از ســيلندر را شــامل مي شود. 
همچنين مشاهده مى شود كه نقطه ي منحصر به فردي 
در سازه وجود دارد كه در آن، حالت شكست، به طور 
ناگهانى براي حالت شكست كمانشي عوض شده، اما 
سريعاً شروع به حركت بين حاالت شكست كمانشي 

در همديگر مى كند.
 

جمع بندي
به كارگيري لوله هــاي كامپوزيتى جهت انتقال 
ســيال داراي مزايــاي زيــادي اســت. به طور كلــى 
ويژگى هاى اصلى لوله هاى كامپوزيتى را مى توان در 
شــش مورد خالصه نمود: عمر طوالني، مقاومت در 
برابر خوردگي، وزن كم، تحمل فشــار باال، سهولت 
توليد و تحمل دماي باال. موضوع استفاده از لوله هاى 
(سيلندرهاى) تقويت شده با تقويت كننده هاى مشبك 
به ما اين اجازه را خواهد داد  تا در آينده در بخشى از 
خطوط انتقال نفت و گاز كه نياز به مقاومت و استحكام 
سازه بيش از ساير مولفه ها وجود دارد، بتوانيم لوله هايى 

با استحكام فوق العاده طراحى نماييم.
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