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بررسی تاثیر عیوب اولیه ،خوردگی و ترک بر استحکام نهایی یک فروند شناور فلهبر
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 -8دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی دريا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 -2استاد ،دانشکده مهندسی دريا ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده
سازه ي کشتی درحال بهرهبرداري ،عمدتاً تحت تأثیر عواملی همچون خوردگی در محیطهاي دريايی و همچنین خرابیهاي خستگی،
دچار تضعیف شده و از اينرو ،بررسی استحکام نهايی آن در دورههاي گوناگون از ديدگاه کنترل ايمنی سازهاي امري ضروري محسوب
میگردد .در سالهاي اخیر ،بررسی استحکام نهايی سازه کشتیهاي سالخورده مورد توجه محققین متعددي قرار گرفته است .از سويی
ديگر ،روشهاي عددي و همچنین نرمافزارهاي کاربردي متعددي بدينمنظور در دسترس قرار دارند  .هدف از انجام اين مطالعه ،بررسی
تاثیر عیوب اولیه ،خوردگی عمومی ،خوردگی حفرهاي و ترک بر استحکام نهايی يک فروند شناور فلهبر میباشد.
واژگان كلیدي  :كشتی سالخورده ،عیوب اولیه ،خوردگی،ترک ،استحکام نهایی
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عرض
ارتفاع
ابعاد تقويتکننده

 - 1مقدمه
در پی باال رفتن سن کشتتیهتا ،عیتوب متعتددي در آنهتا
پديدار میشود که استحکام نهايیشان را تحت تتاثیر قترار
میدهد .از يک سو حضور مداوم کشتی در محیط خورنده،
خوردگی را براي اجزاي سازهاي ورقهاي آن در پتی دارد .از
سويی ديگر وارد شدن نیروهاي ثابت و متناوب به کشتتی،
موجتتج جوانتتهزدن تتترک در ستتازه متتیشتتود .دو پديتتده
خوردگی و خستگی که از مهمترين عوامل تنتزل ستازهاي
کشتیهاي سالخورده هستند ،باعث بوجودآمدن ستوانحی
همچتتون خرابتتی 8و فروپاش تیِ 2ستتازه کشتتتی متتیشتتوند.
سوانحی که خسارات فراوانی را تا به امروز به بشر و محیط
زيست تحمیل کرده اند .بر استاس مطالعتات انجتام شتده
توسط اتحاديه بین المللی بیمته دريتايی ،3خستارت بدنته
کشتی ،جزء پنج علت برتتر بوجتودآمتدن ستواند دريتايی
است .Error! Reference source not found.از
اين رو بررسی استحکام نهتايی کشتتیهتاي داراي عیتوب
ذکرشده از اهمیت بهسزايی برخوردار میباشد.

در اين مطالعه استحکام نهتايی کشتتی متذکور در شترايط
زير مورد بررسی قرار میگیرد:
 .Iتغییرشکل اولیه و تنش باقیمانده کوچک
 .IIتغییرشکل اولیه و تنش باقیمانده متوسط
 .IIIتغییرشکل اولیه و تنش باقیمانده بزرگ
نتايج بدستآمده براي گشتاور خمشی نهايی اين شناور در
حالتهاي سگینگ ( )Musو هاگینگ ( )Muhدر جدول
( )2گردآوري شده است.
جدول ( )2گشتاور خمشی نهایی شناور در حالتهاي سگینگ
و هاگینگ تنها با احتساب عیوب اولیه تشریحشده
حالت
I
II
III

در اين مطالعه ،شناور فلهبر به طتول  219متتر در ستنین
مختلف و با در نظرگترفتن حضتور انتواع عیتوب ،از جملته
تغییرشکل اولیه ،خوردگی حفترهاي ،ختوردگی عمتومی و
ترک مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
-1-2مشخصات شناور فلهبر
مقطع عرضی شناور فلهبر در شکل ( )8نشتان داده شتده و
اطالعات ابعادي آن نیز در جدول ( )8جمعآوري گرديده -
است.
 -2-2حالتهاي مختلف بررسیشده
استحکام نهايی شناور فلهبر مذکور ،با استفاده از روشهاي
مختلف از جمله چن ،چو ،ماسائوکا ،اسمیت ،پیک-منصور،
سوارس و يائودر مرجتع Error! Reference source not
 found.مورد ارزيابی قرار گرفتهاست.
جدول ( )1ابعاد شناور فلهبر مورد مطالعه Error! Reference
source not found.
اندازه (میلیمتر)
کمیت
285
Failures

1

Collapse
)International Union of Marine Insurance( IUMI

2

)Muh (GN.m
16.63
15.46
13.98

)Mus (GN.m
14.44
13.56
12.16

با افزايش سن شناورها ،خوردگی عمومی در اجزاي سازه-
اي ورقهاي آنها پديدار میگردد .خوردگی عمومی موجج
کاهش ضخامت ورقها شده و در نتیجه ظرفیت سازهاي
شناور را تحت تاثیر قرار میدهد .در شناورهاي مختلف،
میزان عمق خوردگی عمومی در اجزاي سازهاي متفاوت
میباشد .در شناور فلهبر ،بهدلیل تماس بارهاي خورنده
همچون زغالسنگ با ورقهاي کف داخلی ،سرعت رشد
خوردگی عمومی نسبت به ساير ورقهاي سازنده کشتی
بیشتر است] .[3اين کاهش ضخامت بهوجودآمده در اثر
خوردگی ،موجج میشود تا گشتاور خمشی نهايی در
حالت هاگینگ نیز افت قابل مالحظهاي داشته باشد.
به منظور بررسی گشتاور خمشی نهايی شناور ،شرايط زير
در نظر گرفته شدهاست:
 .IVشناور در سن  88سال با عیوب اولیه متوسط
 .Vشناور در سن  28سال با عیوب اولیه متوسط
 .VIشناور در سن  38سال با عیوب اولیه متوسط
نتايج بدست آمده در جدول ( )3ارائه شدهاست.

 -2مدل مورد مطالعه

طول

50
26.7
0.390×0.027

3
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جدول ( )4گشتاور خمشی نهایی شناور در حالتهاي سگینگ
و هاگینگ با عیوب اولیه متوسط و DOPهاي مختلف در سنین
 21 ،11و  31سال
حالت
VII
VIII
IX

)Muh (GN.m
14.96
14.43
13.96

)Mus (GN.m
12.9
11.94
10.97

جهت بررسی میزان تاثیر ترک بر روي گشتاور خمشی
نهايی شناور ،طولهاي مختلفی براي آن در نظر گرفته
شد .نحوه اثر ترک در حضور توأم ساير عیوب بر سازه در
جدول ( )9درج شدهاست.
 .Xشناور در ستن  88ستال بتا عیتوب اولیته متوستط و
 DOP=30%و ترک با طول C=0.4b
 .XIشناور در سن  28سال با عیوب اولیه متوستط و
 DOP=40%و ترک با طول C=0.5b
 .XIIشناور در سن  38سال با عیوب اولیه متوستط و
 DOP=50%و ترک با طول C=0.6b

شکل ( )1كشتی فلهبر مورد ارزیابیقرارگرفته !Error
Reference source not found.
جدول ( )3گشتاور خمشی نهایی شناور در حالتهاي سگینگ
و هاگینگ با احتساب عیوب اولیه در سنین  21 ،11و  31سال

جدول ()5گشتاور خمشی نهایی شناور در حالتهاي
حالت
IV
V
VI

)Muh (GN.m
15.01
14.51
14.07

)Mus (GN.m
13.14
12.3
11.45

سگینگ و هاگینگ با احتساب عیوب اولیه متوسط ،ترک
و DOPهاي مختلف در سنین  21 ،11و  31سال
حالت
X
XI
XII

بهمنظور بررسی خوردگی حفرهاي در اجزاي سازهاي ورقه-
اي شناور ،شدتهاي مختلف خوردگی حفرهاي (،)DOP
در نظر گرفته شده است.
 .VIIشناوردر سن  88سال با عیوب اولیه متوستط و
DOP=30%
 .VIIIشناوردر سن  28سال با عیوب اولیه متوستط و
DOP=40%
 .IXشناوردر سن  38سال با عیوب اولیه متوستط و
DOP=50%
تاثیر خوردگی حفرهاي و خوردگی عمومی بر روي گشتاور
خمشی نهايی شناور در جدول ( )4جمعآوري گرديده
است.

)Muh (GN.m
14.96
14.42
13.96

)Mus(GN.m
10.62
9.4
8.31

-3-2نرمافزار مورد استفاده
در اين مطالعه ،از برنامه "تخمین استحکام نهايی کشتی-
هاي سالخورده" استفاده شده است .اين برنامه در محیط
نرمافزار مطلج نوشته گرديده است .فلوچارت آن نیز در
شکل ( )2نشان داده شده است .در اين برنامه جهت
محاسبه استحکام نهايی از رابطه اوزگاک استفاده شده
است] .[4همچنین جهت تخمین استحکام نهايی کشتی
روش پیک و همکاران مورد استفاده قرار گرفته است].[5
از آنجايی که هیچگونه آزمايشی جهت ارزيابی مدل با انواع
عیوب انجام نگرفته است ،اعتبارسنجی برنامه به صورت
مجزا براي هرکدام از عیوب مذکور انجام گرفته است.
بدينمنظور نتايج بدستآمده از برنامه با نتايج آزمايشات
انجامشده توسط نیشیهارا برروي مدل داراي عیوب اولیه،
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هیچگونه خوردگی و ترکی در اين شناور تا سن  9ستالگی
يافت نمیشود .بنابراين تا اين سن ،شیج نمودار افقی بوده
و مقدار گشتاور خمشی نهتايی نرمااليزشتده برابتر  8متی-
باشد .بته عبتارتی ديگتر ،حضتور ختوردگی و تترک بتاهم،
موجج کاهش شديدترِ ظرفیت سازهاي شناور میشود.

سعدالدين و همکاران برروي مدل داراي خوردگی عمومی
و پیک برروي مدل داراي ترک انتخاب شدهاند.

شکل ( )2فلوچارت برنامه تخمین استحکام نهایی كشتیهاي
سالخورده

شکل ( )3فلوچارت برنامه تخمین استحکام نهایی كشتیهاي
سالخورده (ادامه)

 -3نتایج ،بحث و بررسی آنها
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در اين بخش به بررسی نتايج بدست آمده بتراي استتحکام
نهايی شناور فلهبر مورد مطالعه و تاثیر هر کتدام از عیتوب
بر روي ظرفیت سازهاي آن پرداخته میشود.
همانطور که در بخش پیشین گفتته شتد ،در شتناورهتاي
فلهبر بیشترين عمق خوردگی عمومی در ورق کف داخلتی
قرار دارد .پس از آن نیز ورقهاي عرشه و کف بیرونی قترار
دارند .شکل ( )3نیز اين واقعیت را نمتايش متیدهتد .ايتن
نمودار با نتايج بدستآمده از تحقیقات انجام شتده توستط
پیتتک و همکتتاران بتتر روي شتتناور فلتتهبتتر کتتامالً مطابقتتت
دارد].[9
تاثیر خوردگی حفترهاي بتر روي گشتتاور خمشتی نهتايی
نرمااليزشده در شکل ( )4مورد بررسی قترار گرفتته استت.

Inner Bottom Plating
Outer Bottom Plating
Deck Plating

5

)Ship Age (year
شکل ( )4پیشرفت عمق خوردگی نسبت به سن شناور فلهبر
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در ايتتن نمتتودار التتزام  IMOدر خصتتو ح تداقل میتتزان
گشتاور خمشی نهايی نرمااليزشده بتا ختط چتین نمتايش
داده شده است .اين مقدار برابر  8.5میباشد].[3
حضور همزمان کلیه عیوب مذکور نیز متورد بررستی قترار
گرفته شده است .همانطور که در شکل ( )9قابتل مشتاهده
میباشد ،حالت خوردگی عمومی با عیتوب اولیته کمتترين
شیج را دارد .درحتالی کته وجتود تترک در ستازه موجتج
کاهش بسیار شديد گشتاور خمشی نهتايی نرمتااليز شتده
میگردد.

Initial imperfection with general corrosion
Initial imperfection with general & pitting corrosions
Initial imperfection with general & pitting corrosions
and crack
Bulk carrier
Sagging
Average corrosion rate

-4نتیجهگیري
در اين مطالعه ،تاثیر عیتوب مختلتف همچتون تغییرشتکل
اولیه ،تنش باقیمانده ،خوردگی عمومی ،خوردگی حفرهاي
و ترک بر روي استحکام نهايی شناور فلهبتر متورد بررستی
قرار گرفت.
در کشتیهاي فلتهبتر ختوردگی عمتومی در کتف داخلتی
بیشترين مقدار را دارا میباشد .بنتابراين گشتتاور خمشتی
نهايی شناور در حالت هاگینگ به نستبت حالتت ستگینگ
افت چشمگیري دارد .اين بدان علت است که کتف شتناور
در حالت هاگینگ تحتت فشتار قترار متیگیترد و کتاهش
ضتخامت اجتتزاي پتايینتتتر از تتتار خنوتی موجتتج کتتاهش
شديدتر گشتاور نهايی خمشی در حالت هاگینگ میگردد.
حضور ترک در اجزاي سازهاي ورقهاي شناور موجج متی-
شود تا گشتاور خمشی نهتايی بتا شتدت قابتلمالحظتهاي
نسبت به ساير حالتها کاهش يابد.
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شکل ( )6نمودار تغییرات گشتاور خمشی نرماالیزشده نسبت
به سن شناور در حالت سگینگ
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