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29از جنس فوالد با مدول یانگ  ای زیر  مخزن استوانه × 106 𝑝𝑠𝑖    با فرض  باشد.  می  0.3و ضریب پواسون

 : محاسبه ، مطلوب استبه مخزن اعمال شده است psi 180فشار داخلی اینکه 

 به همراه ترسیم دایره مور   در بخش کروی ی نرمالهاتنش -1

 تنش برشی ماکزیمم در بخش کروی  -2

  برای استوانه   (Langitudinal Stress)و تنش در جهت طولی    (Hoop Stress)  حلقوی جهت  تنش در    -3

 به همراه ترسیم دایره مور 

 ها در جوش تنش -4

 ای عمود بر جوش ها در صفحهتنش -5

)ضخامت استوانه    افزار آباکوس مدل کرده و نتایج را با حل تئوری مقایسه نمایید.در ادامه مسئله را با نرم

 باشد.اینچ می 0.3125اینچ و ضخامت بخش کروی  0.375
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 «  تئوری» حل  

 برای بخش کروی:  ی نرمالهاتنش -1

       

𝑝 = 180 𝑝𝑠𝑖, 𝑟 = 15 − 0.3125 = 14.688 𝑖𝑛. , 𝑡 = 0.3125 

 آیند: بدست میها در یک مخزن کروی تحت فشار به صورت زیر های فوق، تنشبا توجه به شکل

∑ 𝐹𝑥 = 0 →   𝜎2(2𝜋𝑟𝑡) − 𝑝(𝜋𝑟2) = 0 

𝜎2 = 𝜎1 =
𝑝𝑟

2𝑡
=

(180 𝑝𝑠𝑖)(14.688 𝑖𝑛. )

2(0.3125 𝑖𝑛. )
= 4230 𝑝𝑠𝑖 

 شود:با توجه به دایره مور مقدار تنش برشی ماکزیمم به صورت زیر محاسبه می -2

      

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
1

2
(4230) = 2115 𝑝𝑠𝑖 
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 ای: بخش استوانههای طولی و حلقوی برای  تنش -3

       

𝑝 = 180 𝑝𝑠𝑖, 𝑟 = 15 − 0.375 = 14.625 𝑖𝑛. , 𝑡 = 0.375 

∑ 𝐹𝑧 = 0 →   𝜎1(2𝑡∆𝑥) − 𝑝(2𝑟∆𝑥) = 0 

𝜎1 =
𝑝𝑟

𝑡
=

(180 𝑝𝑠𝑖)(14.625 𝑖𝑛.)

0.375 𝑖𝑛.
= 7020 𝑝𝑠𝑖   

 

 باشد.های حلقوی در استوانه کامال شبیه به کره میمحاسبه تنش توجه: 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 →   𝜎2(2𝜋𝑟𝑡) − 𝑝(𝜋𝑟2) = 0 

𝜎2 =
𝑝𝑟

2𝑡
=

(180 𝑝𝑠𝑖)(14.625 𝑖𝑛. )

2(0.375 𝑖𝑛. )
= 3510 𝑝𝑠𝑖 
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باشند، دایره مور به صورت زیر ترسیم  های اصلی میهای حلقوی و طولی همان تنشبا توجه به اینکه تنش

 شود. می

 

    
 

 

 ها در جوش: تنش -4

  25کنیم. این المان با دوران  راستای جوش از نمونه جدا میها در جوش یک المان در  برای محاسبه تنش

دو برابر این زاویه یعنی    ر در دایره مو  ،گیرد. بنابرایندرجه در خالف جهت ساعت در راستای جوش قرار می 

کنیم. در این صورت تنش نرمال و برشی در جوش به صورت زیر  درجه در خالف جهت ساعت حرکت می  50

 بود:  قابل محاسبه خواهد 

𝜎𝑤 = 𝜎𝑎𝑣𝑒 − 𝑅𝑐𝑜𝑠50° = 5265 − 1755𝑐𝑜𝑠50° = +4140 𝑝𝑠𝑖 

𝜏𝑤 = 𝑅𝑠𝑖𝑛(50°) = 1750 sin(50°) = 1344 𝑝𝑠𝑖 
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 ی عمود بر جوش: ها در صفحه تنش -5

درجه دوران دهیم در این   90ها در صفحه عمود بر جوش کافی است المان روی جوش را برای محاسبه تنش

 درجه دوران خواهیم داشت.  180به اندازه  صورت در دایره مور 

𝜎𝑤 = 𝜎𝑎𝑣𝑒 − 𝑅𝑐𝑜𝑠(180° + 50°) = 5265 + 1755𝑐𝑜𝑠50° = +6390 𝑝𝑠𝑖 

𝜏𝑤 = 𝑅𝑠𝑖𝑛(180° + 50°) = −1750 sin(50°) = −1344 𝑝𝑠𝑖 

 

29ای زیر از جنس فوالد با مدول یانگ  مخزن استوانه تمرین: × 106 𝑝𝑠𝑖    باشد. می  0.3و ضریب پواسون

اگر  پاس جوش مارپیچ می باشد.    4اینچ می باشد و دارای    25/0اینچ و ضخامت آن    10قطر داخلی مخزن  

 ، مطلوب است محاسبه: شودبه مخزن اعمال کیپس  10و نیروی محوری   psi 300فشار داخلی 

 الف( تنش نرمال، عمود بر خط جوش 

 ب( تنش برشی در امتداد خط جوش 

 
 

 


