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На базі програмного комплексу АПРОКС методом скінченних елементів досліджено 

процес лінійного і нелінійного деформування літрових каністр для зберігання нафтопродуктів. 

На базі розроблених скінченно-елементних моделей проведено чисельний аналіз та визначено 

напружено-деформований стан каністри. Наведено результати чисельного аналізу літрових 

каністр для нафтопродуктів за умови їх штабельного зберігання, а також при падінні 

каністр. На основі виконаних розрахунків запропоновані проектно-конструкторські 

рекомендації щодо проектування подібного роду виробів. 

 

До зберігання й транспортування мастильних і трансмісійних рідин висуваються 

особливі вимоги, оскільки нечітке дотримання або порушення цих вимог може призвести не 

тільки до суттєвих фінансових втрат, але й зумовити ситуацію, яка б загрожувала здоров’ю 

людини, що працює з даним типом рідин. 

У сучасній промисловості широкого використання набув такий матеріал, як поліетилен 

високої густини [1]. Він використовується для виробництва паливних баків, резервуарів для 

зберігання й транспортування рідин, великої кількості тари різного призначення. Саме цей 

матеріал поширений у виробництві такого типу тари як каністри невеликої ємності (1–5 л). 

Враховуючи різноманітність конфігурацій каністр різного призначення, досить важко (а 

інколи й неможливо) розраховувати їх на міцність за допомогою аналітичних залежностей. 

Тому товщину стінки приймають враховуючи деякий запас міцності, а потім виконують 

експериментальні іспити на міцність, при яких каністру перевіряють на міцність від падіння 

при транспортуванні чи зберіганні штабелями. Перевірку на міцність при падінні виконують 

шляхом скидання 3-х каністр з висоти 0.6–0.8 метрів [2], а іспити на стискання при 

штабелюванні здійснюють ставлячи 2 ряди заповнених каністр один на другий, або 

навантажуючи нижній ряд силою, яка еквівалентна до ваги верхніх рядів. 

В такої методики визначення товщини стінки є недоліки. При розрахунках за 

аналітичними залежностями, не враховуються індивідуальні особливості конструкції каністри 

(місця різкої зміни геометрії, локальні стоншення), а саме в таких місцях, як показує досвід, 

виникають зони концентрації напружень. Тому, в деяких випадках, обрана товщина стінки не 

забезпечить міцність конструкції. Це може призвести до необґрунтованих фінансових витрат на 

проектування і виготовлення нових прес-форм. Виходячи з цього, в більшості випадків при 

проектуванні каністр товщину їх стінок обирають із значним запасом міцності, але це також 

призводить до невиправданих витрат матеріалів, тобто до подорожчання виробу. Вказані 

недоліки можуть бути усунуті при залученні до розрахунків на міцніть чисельних методів, 

провідне місце серед яких займає метод скінчених елементів. Цей метод дозволяє з достатнім 

ступенем точності досліджувати особливості деформування й оцінювати рівень концентрації 

напружень в зонах, якими є місця різкої зміни геометрії досліджуваних об'єктів [3]. 

Для дослідження напружено-деформованого стану плоских, осесиметричних, 

оболонкових і масивних тіл система реалізує ефективний варіант методу скінченних елементів 

– моментну схему [4]. 

На базі розроблених скінченно-елементних моделей (рис. 1) були проведені чисельні 

розрахунки каністр. В якості навантаження приймався гідростатичний тиск від дії рідини, 

навантаження при штабельному зберіганні каністр (6 рядів), а також динамічне навантаження 

внаслідок падіння каністри з висоти 0.8 м. Результати чисельних розрахунків для каністр при 

товщині стінки 1 мм зведені у табл. 1. 
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Рис. 1. Скінченно-елементна модель каністри 

 

Таблиця 1 

Результати чисельних розрахунків каністри для нафтопродуктів 

Характер навантаження статичне динамічне 

Максимальні напруження на розтяг, МПа 1,09 2,9 

Максимальні напруження на стиск, МПа 0,98 2,3 

Максимальні допустимі напруження на розтяг, МПа 45 45 

Максимальні допустимі напруження на стиск, МПа 40 40 

Коефіцієнт запасу міцності (розтяг) 41 15,5 

Коефіцієнт запасу міцності (стиск) 40 17 

Максимальні приведені напруження, МПа 1,3 3,3 

Максимальні сумарні переміщення*, мм 2,5 6,1 

*переміщення в точці дії максимальних розтягуючих напружень 
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Рис. 2. Приведені напруження в каністрі; а – штабельне зберігання; б – динамічне навантаження 
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