
 

١ 

  
 توده دانه از طرفکف مخزن وارد بر ) نرمال(بررسی نیروي فشاري

  
 1محسن بهپور، 3یوسف عباسپور گیالنده، 2، عزت اله عسکري اصلی ارده1عادل حکیمی

  دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوي کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهاي کشاورزي،  - 1
  poshtekar100@yahoo.com: *نویسنده مسئول 

  دانشیار گروه مهندسی مانیک ماشینهاي کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی - 2
ezzataskari@yahoo.co.uk 

  دانشیار گروه مهندسی مانیک ماشینهاي کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی - 3
u_abbaspour@yahoo.com 

  
  چکیده

هدف از  .شوداستفاده می این نیروهاشود و در طراحی مخازن سیلوها از مخازن سیلو ها نیرو وارد میاز طرف توده دانه به سطوح تماس  
در چهار ) شیرودي، کاظمی و هاشمی( آزمایشات برروي سه رقم دانه شلتوك. این تحقیق تعیین نیروي عمودي وارد بر کف مخزن بود

، در شش سطح از ارتفاع )استیل، گالوانیزه،آلومینیوم (استوانه اي ، سه سطح از سطوح تماس ) w.b. 24 ،16،20 ،12(سطح رطوبتی دانه 
براي تجزیه و تحلیل . بود cm 70و  25قطر و ارتفاع استوانه ها به ترتیب .  در پنج تکرار انجام شد )cm 70، 60، 50، 40، 30، 20( دانه 

تصادفی و براي مقایسه میانگین از آزمون چند دامنه اي  "کامالطرح پایه ا از آزمایش فاکتوریل در قالب داده هاي بدست آمده از آزمایشه
ي نرمال از لحاظ آماري معنی دار بر نیرونتایج آنالیز داده ها نشان داد که اثرات اصلی هر چهار عامل و اثرات متقابل آنها  .دانکن استفاده شد

 N 081/70الی  054/38از میانگین نیروي نرمال ، cm 70الی  20بطور عموم، با افزایش ارتفاع توده دانه داخل استوانه ها از . باشندمی
  کاهش N 582/54به  063/64نیروي نرمال ازمقدار میانگین % w.b. 20به  12با افزایش محتواي رطوبت دانه از . یافت معنی دار افزایش

در آزمایش با )N 300/96(ایج مقایسه میانگین اثرات متقابل چهار تایی نشان داد که بیشترین مقدار نیروي نرمال نت.  معنی داري داشت
 N(و کمترین مقدار نیروي نرمال  cm70با ارتفاع توده دانه   استیلسطح تماس %   w.b. 12 در محتواي رطوبتی دانه   شیروديرقم 
حاصل  cm20سطح تماس ورق گالوانیزه  با ارتفاع توده دانه %   w.b. 20 در آزمایش با رقم هاشمی در محتواي رطوبتی دانه   )510/31
  .شد

  
  ، محتواي رطوبتی، سطح تماسشلتوك، مخزن، نیروي نرمال، سیلو:  کلمات کلیدي

  
  مقدمه  

-در مخزن یا سیلوها ذخیره می) شلتوك(محصول از برداشت،پس در برخی مناطق کشور شالیکاري انجام می گیرد و در حال حاضر 
- به  مخازن جهت ذخیره و نگهداري منتقل می) هانقاله(شلتوك پس از برداشت و انتقال در واحدهاي سیلو، توسط تجهیزات انتقال  .شوند
مخزن مخصوصا در مخازن عمیق، از طرف دانه نیرو وارد  سطوحشود در کلیه این موارد بر دانه شلتوك یک ماده نیمه سیال تلقی می. شود
 Chakraverty)در اثر ارتباط مخازن دانه با هواي جو،  ممکن است تغییراتی در نقاط مختلف توده دانه در مخازن بوجود آید . . شودمی

and Singh, 2001) .کندرورت پیدا میض رطوبتی لذا تعیین نیروهاي وارده از طرف توده دانه  تحت شرایط مختلف .  
، در خصوص ارتباط نیروهاي افقی و عمودي وارده از طرف دانه بر سطوح تماس  مدلی را 1987براي اولین بار در سال (Janssen) جانسن 

نسبت مساحت کف مخزن به و در این مدل ارتفاع دانه، ضریب اصطکاك خارجی، نسبت فشارجانبی به فشار عمودي . ارئه داده است
   ,Chakraverty and Singh)به نقل از چاکراورتی و سینگ .جانبی مخزن از جمله عوامل دخیل در مدل در نظر گرفته شده اندمساحت 
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، ، مدل هایی را براي طراحی مخازن سیلوها ارائه نمودند که هنوز بطور وسیعی از آن  (Airy and Rankine)، آیري و رانکین (2001

هاي وارد بر سطوح سیلو را برحسب ضریب اصطکاك داخلی، زاویه اصطکاك خارجی دانه، وزن مخصوص توده  مدلها نیرو. شودفاده میتاس
طی تحقیقی در مورد  تاثیر محتواي رطوبت  (Dale and Robinson, 1990)دال و رابینسون . کننددانه و ارتفاع توده دانه پیش بینی می

 6افزایش یابد، نیروي فشاري جانبی % 4 جه رسیدند که هرگاه محتواي رطوبت دانهینت دانه بر نیروهاي فشاري سطوح مخازن دانه به این
انجام شده است، نشان داده شد که هرگاه  (Kebli, 1998)در تحقیقی دیگرکه توسط کبلی . یابدبرابر افزایش می 4برابر و نیروي عمودي 

. شودبرابر می 2برابر و نیروي عمودي وارد بر سطوح  4نیروي فشاري جانبی رخ دهد، % d.b.11در محتواي رطوبت دانه افزایشی به اندازه 
در سه رقم شلتوك متداول در کشور برحسب محتواي رطوبتی دانه و ) کف(بررسی نیروي عمودي وارد بر سطوح هدف از اجراي این طرح 

  .ضخامت توده دانه در مخازنی با سطوح تماس مختلف بوده است
  

  هامواد و روش
 ازمؤسسه تحقیقات برنج )شیرودي، کاظمی و هاشمی(ها از ارقام متداول کشت شده در استان گیالن توك مورد استفاده در آزمایششل

  .تعیین شد) GMK-303(ها بوسیله دستگاه رطوبت سنج دیجیتالی مدل رطوبت اولیه نمونه. تهیه شد
کنند که براي ذخیره سازي، رطوبت محققان توصیه می. متغیر می باشد% w.b.28 الی % 16محتواي رطوبت شلتوك در موقع برداشت 

% 10بین ) بسته به نوع رقم(باشد و براي انجام عملیات تبدیل نیز بهتر است رطوبت شلتوك % w.b.  13شلتوك می بایست حدود
 Chakraverty and(شی داشته باشد باشد که ممکن است در حین نگهداري در سیلو، محتواي رطوبت دانه افزایش فاح% w.b.   13الی

Singh, 2001 .(لذا براي انجام این تحقیق که از سطوح رطوبتی مختلف دانه شلتوك)و % 20،% 16، %12w.b.24  (%استفاده شد.  
  .(Stroshine, 1994)شودها تعیین میاز روابط زیر مقدار آب مقطر مورد نیاز براي اضافه کردن به نمونه

 )1  (                                                                                                                
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جرم آب مقطر اضافه شده  gr( ،ww(جرم نمونه دانه با رطوبت نهایی  fw ،  )gr(جرم نمونه دانه با رطوبت اولیه  iwکه در این روابط   

. باشندمی (.w.b)درصد رطوبت نهایی نمونه دانه بر پایه تر= fmو  (.w.b)بر پایه تر درصد رطوبت اولیه نمونه دانه  gr( ،im(هابه دانه
درجه سلسیوس به مدت دو روز در  10و در دماي  شدهاي پالستیکی ریخته ي گندم بعد از مخلوط شدن با آب مقطر در کیسههادانه

شد تا با ها از یخچال بیرون آورده  میمدتی قبل از شروع آزمایش نمونه). Reddy and Chakraverty, 2004(یخچال نگهداري شدند
تر جهت آزمایش نمونه س براي تامین سطوح رطوبتی پایین سپ. شدآزمایشها بر روي آنها انجام میسپس . محیط آزمایشگاه هم دما شوند

بطور مداوم در چندین نقاط . شدندها در معرض تابش نور خورشید و در صورت لزوم در معرض حرارت گرماتاب ها در یک سالن توزیع می
نج دیجیتالی انجام و در صورت تامین محتواي رطوبت مطلوب دانه ها جمع دانه توزیع شده، عمل کنترل رطوبت دانه بوسیله رطوبت س

  .شدسپس آزمایشات برروي آنها انجام می
 - چپگرداز یک الکتروموتور گیربکس دار، تسمه و فلکه، نیروسنج بهمراه لودسل، اینورتور و یک کلید  اندازه گیري نیروي نرمالبراي 

 .از اینورتور استفاده شد mm/s 3براي کاهش سرعت حرکت استوانه ها تا . شود، استفاده شده میدید 1مطابق آنچه که در شکل  راستگرد
قبل از آزمایش استوانه در امتداد قائم مسیر کشش فلکه قرار میگرفت و از دانه پر میشد و توسط یک خط کش دانه هاي اضافی از روي 

شد و حرکت بسیار آهسته از الکتروموتور مایش کلید مربوط به اینورتور روشن میبراي انجام هر آز. شدسطح استوانه به بیرون ریخته می
  ر که به آن متصل شده بود، نمونه با سرعت کسمتحرك منتقل شده سپس بواسطه یک سیم ب هايفلکه سپس به تسمه و به گیربکس دار 
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mm/s 3  بسمت باال کشیده شده و در صورت رسیدن به هر ارتفاع در داخل استوانه نیرو توسط نیرو سنج اندازه گیري و توسط یک فرد

  .شدخوانده و ثبت می
  

                                                                                                           
  تجهزات مورد استفاده براي اندازه گیري نیروهاي نرمال از طرف توده دانه -1شکل                                                                             

  
گیري نیروي کشش براي کشیدن استوانه ها، اندازه استوانه و اندازهحرکت آهسته . ر و دسته استوانه قرار داشتکسبین سیم بمالودسل 

از نیروي وزن توده دانه موجود در استوانه  نیروي اصطکاك روي جداره استوانه با کم کردن مقدار. کردگیري نیروي اصطکاك را فراهم می
به منظور انجام آزمایشات از مخازن استوانه اي به  .آمددست میوزن یا نیروي نرمال وارد بر سطح افقی که دانه ها بر روي آن قرار داشتند، ب

، 30، 20آزمایشها در شش سطح از ارتفاع دانه شامل استفاده شد،  از جنس ورق استیل، گالوانیزه و آلومینیومی cm 70و  25قطر و ارتفاع 
شیرودي، (، براي  سه رقم دانه شلتوك w.b.  24%و 20، 16، 12، در چهار سطح از محتواي رطوبت دانه شامل  cm 70و  60، 50، 40

در نهایت با توجه تعداد سطوح ارتفاع سطح دانه در . هر آزمایش پنج بار تکرار شد.  استان گیالن اجرا شد تهیه شده از) کاظمی و هاشمی
و تعداد تکرار هر ) سطح 3(و جنس سطوح تماس ) سطح 3( ، تعداد ارقام مورد آزمایش )سطح 4(، محتواي رطوبتی دانه )سطح 6(مخزن

  .براي تجزیه و تحلیل آماده شد)عمود بر کف مخزن(نرمال يداده در ازاي نیرو 1080، ) سطح 5(آزمایش 
  

  نتایج و بحث
نشان داد که اثرات اصلی رقم، ) 1جدول(گیري نیروي نرمال وارد بر سطوح استوانه اي نتایج تجزیه واریانس داده هاي حاصل از اندازه

  . سطح تماس، ارتفاع توده دانه، محتواي رطوبت دانه و اثرات متقابل چهارتایی این عوامل بر نیروي نرمال اثر معنی داري داشته است
  
  
  
  
  
  

  ) پولی،شافت و بلبرینگ(سیستم باالبر - 1
  تسمه  - 2
  الکتروموتور گیر بکس دار - 3
  نیروسنج دیجیتالی - 4
  ترازو دیجیتالی - 5
  ظرف آزمایش -6
  لودسل - 7
  سیم بکسر - 8
  کلید چپگرد راستگرد - 9

  اینورتور -10
  قاب دستگاه -11
  محصول -12
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  =CV        83/2%  گیري نیروهاي نرمال وارد بر سطوح تماسز اندازهنتایج تجزیه واریانس داده هاي حاصل ا -1جدول          
 

    درصد 1اثر معنی دار در سطح احتمال  **
 هاشمینشان داد که در بین ارقام مورد آزمایش رقم ) 2جدول (نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل مورد بررسی بر نیروي نرمال 

  . برخودار بوده است کاظمی و شیروديبا اختالف معنی دار با رقم ) N 687/54(از کمترین مقدار نیروي نرمال 
  (N)نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل مورد بررسی بر نیروي نرمال   - 2جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)  N 121/58(و ورق آلومینیومی از کمترین نیروي نرمال) N058/61(سطوح تماس استیل از بیشترین مقدار میانگین نیروي نرمال 
با افزایش ارتفاع دانه از  .شودضمنا تفاوت معنی داري در میانگین اثرات هر سه سطح تماس مورد آزمایش مشاهده می. برخوردار بوده است

cm 20 الی cm70 میانگین نیروي نرمال از مقدار ،N 054/38  بهN 081/70 با افزایش محتواي رطوبت . افزایش معنی داري داشته است
این باشد علت آن ممکن است . افت داشته است 582/54به مقدار  063/64، میانگین نیروي نرمال وارده از مقدار w.b. 20%الی  12دانه از 

  .که با افزایش محتواي رطوبت دانه ها، دانه ها متورم شده و افزایش محسوسی در جرم حجمی ظاهري آنها پدید نیامده است
  

  نتیجه گیري
آلومینیوم در سطح تماس  مشاهده شد که ،)2جدول(با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل مورد بررسی بر نیروي نرمال

بین شلتوك و (به ترتیب کمترین و بیشترین نیروي نرمال حاصل شد، که ممکن است از تفاوت معنی دار ضریب اصطکاك خارجیو استیل 
  .دو ورق آلومینیومی و استیل ناشی شده باشد) سطوح تماس

 Fمقدار  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییرات
   (V)رقم

  )M(رطوبت 
2  
3  

183/10509  
419/4876  

 **779/3696  
**361/1715  

  2  555/778  **869/273  (S)سطح تماس
  5  404/28222   **699/9927  (H)ارتفاع 

  S×H×M ) (V ×  60  481/37   **184/13متقابلاثرات 
      860  خطا

      1079  مجموع

میانگین   رقم 
  اثرات

ارتفاع   میانگین اثرات  سطح تماس
 توده دانه

)cm (  

محتواي   میانگین اثرات
رطوبت 

 (.w.b)دانه

  اثرات میانگین

  a058/61  20  f054/38  12  a063/64  استیل  a363/65  شیرودي
  b448/59  30  e736/51  16  b890/61  ورق گالوانیزه  b577/58 کاظمی
  c121/58  40  d229/61  20  d582/54  ورق آلومینیوم  c687/54  هاشمی

        50  c165/67  24  c636/57  
        60  b990/68      
        70  a081/70      
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