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  خالصه

هدف این پژوهش تعیین ضریب . باشد میمدفون در خاک لولهخطوط دینامیکی  ك و لوله، جزو عوامل موثر در رفتارموجود میان خاسطحی اصطکاك 

 1.67بیشینه و کمینه ماسه بابلسر با چگالی ،تحقیقخاك مورد استفاده در این . باشد می آزمایشگاهی کم هزینهنسبتا اصطکاك خاك و لوله با یک روش 

ton/m31.45و ton/m3 خاك با روشریزش بارانی از ارتفاع .گرفتدرصد انجام  50آزمایش در چگالی نسبی .درجه بود 33و زاویه اصطکاك داخلی

 .از جنس آلومینیوم بودند در این پژوهش لوله هاي استفاده شده .درصد حاصل شود 50شد تا تراکم نسبی  سانتیمتري  داخل جعبه آزمایش ریخته می70

  .به دست آمد 0.5ضریب اصطکاك دینامیکی لوله و خاك، در این پژوهش در حدود 

  روش آزمایشگاهی، ضریب اصطکاك، لوله و خاك مدفون، اصطکاك سطحیلوله :کلمات کلیدي

مقدمه.1

                                                            
1

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریفگروه ژئوتکنیک دانشیار 
  دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی عمران  رشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیکدانشجوي کا2
٣

  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف دانشجوي دکتراي گرایش ژئوتکنیک



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٢

 محوري سازي اندرکنش هاي مهم در مدل و یکی از پارامتر در اثر زمین لرزه ها دینامیکی لوله لوله یکی از عوامل موثر در پاسخ اصطکاك سطحی خاك و

هاي مدل فیزیکی با نتایج به  همچنین یک پارامتر بسیار مهم در مقایسه نتایج آزمایش ضریب اصطکاك خاك و لوله.باشد می هاي عددي وله و خاك در مدلل

ده است و ضریب اصطکاك خاك و لوله داراي نقش اساسی پیچی اراي سازوکاريخاك و لوله د اندرکنش محوري .باشد هاي عددي می دست آمده از مدل

هدف این پژوهش تعیین ضریب اصطکاك خاك و لوله با یک روش  .باشد ش محوري لوله میدر تعیین نیروي محوري ایجاد شده میان خاك و لوله وکرن

  .باشد هزینه آزمایشگاهی می نسبتا کم

روند آزمایش.2

در دو وجه  2cmجعبه آزمایش داراي دو سوراخ به قطر . استفاده شد cm x 60 cm x 28 cm 60براي انجام آزمایش از یک جعبه فوالدي با ابعاد

. شودریزش ماسه به بیرون، جلوگیري می ها از با قرار دادن پالستیک بر روي سوراخ. باشد می12cmها از باالي جعبه  فاصله مرکز سوراخ. متقابل است

  . گرفتها قرار می له روي آنه بود که لوهایی تعبیه شد ها بلبرینگ جلوي سوراخ. پالستیک به اندازه قطر لوله سوراخ شد و لوله از میان آن عبور کرد

لوله ها داراي . انجام شد cm	1.8و  1cmآزمایش ها بر روي دو لوله با قطرهاي . هاي استفاده شده در این آزمایش از جنس آلومینیوم بودند لوله

  . از آن ها داخل خاك مدفون بودند 57cmبودند که   1mطول 

درجه  33و زاویه اصطکاك داخلی ton/m3 1.45و  ton/m3 1.67خاك مورد استفاده در این تحقیق، ماسه بابلسر با چگالی بیشینه و کمینه 

  . عبه ریخته شدبه داخل جبه وسیله یک باکت با روش بارانی 	70cmدرصد، خاك از ارتفاع  50براي رسیدن به تراکم نسبی .بود

پس از پر شدن جعبه از خاك، لوله به وسیله نخی که به نیروسنج متصل بود کشیده می شد تا نیروي الزم براي حرکت لوله با سرعت ثابت 

  .بود 20gو دقت  40Kgنیروسنج مورد استفاده در این آزمایش داراي ظرفیت  . یري شودگ اندازه

  

  

  )به منظور ممانعت از بیرون ریختن ماسه(در جلوي حفره ها پالستیک قرار گرفته -1شکل
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  نحوه اتصال نیروسنج و نخ به لوله-2شکل

  

  لوله آماده آزمایش-3شکل

  

نتایج آزمایش.3

:از فرمول زیر استفاده شد حرکت لوله در خاك،در آستانه میان خاك و لوله ، ضریب اصطکاك براي به دست آوردن ضریب اصطکاك استاتیکی

F=µs N(1)

  .نیروي عمودي و جانبی وارد بر لوله است Nضریب اصطکاك استاتیکی و µsنیروي اصطکاك بین لوله و خاك،  Fکه در آن 



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٤

mN A ’ (2)

  :شوندبه صورت زیر تعریف میσ’mو  A.باشد تنش میانگین وارد بر لوله از طرف خاك می σ’mمساحت جانبی لوله و  Aباال،  که در فرمول

A=2π R L                                                                                                                             (3)

  .باشد طول مدفون لوله می Lشعاع لوله و  R، 3در فرمول شماره 

σ’m=((1+K0)/2) ɤ (H+D/2)                                                                                                   (4)

اي به  هاي ماسه در خاك K0نحوه تعریف . باشد قطر لوله می Dعمق دفن و  Hوزن مخصوص خاك،  ɤضریب فشار جانبی خاك،  K0مول باال، در فر

:[1]صورت زیر است

K0=1-sinɸ (5)

.باشد زاویه اصطکاك داخلی ماسه می ɸکه در آن 

  

  :توان رابطه زیر را نوشت پس در کل می

F=2π µsRLɤ(H+D/2)(1-1/2 sinɸ)  (6)

رابطه زیر ضریب اصطکاك خاك و لوله در حین حرکت لوله با سرعت ثابت در خاك،  نامیکی،صورت مشابه براي تعیین ضریب اصطکاك دی به

:توان نوشت را می

F=2π µkRLɤ(H+D/2)(1-1/2 sinɸ) (7)

  .باشد ضریب اصطکاك دینامیکی می µkدر فرمول باال، 

در حالتی که خاکریزي . می باشد 1.44kgنیروي الزم براي شروع حرکت وقتی که خاکریزي انجام شده است، برابر با  ،1cmبراي لوله با قطر 

پس با توجه به . باشدمی 0.14kgانجام نشده و پالستیک قرار گرفته دور سوراخها تنها مانع حرکت لوله است نیروي الزم براي شروع حرکت لوله برابر با 

  :توان نوشت می، 6رابطه شماره 

µs=0.56                                                                                                                                  (8)

 لذا . باشدمی 0.18kgو  2.64kgالزم براي شروع حرکت لوله در حالت پر و خالی بودن جعبه به ترتیب برابر با نیروي ، 1.8cmقطر براي لوله با

  :توان نوشت می، 6بر اساس رابطه شماره 

µs=0.57 (9)

  .هاي نسبتا زیادي انجام شدو لوله آزمایش براي تعیین اصطکاك دینامیکی خاك
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این عدد میانگین .(باشدمی 1.26kgنیروي الزم براي حرکت با سرعت ثابت وقتی که خاکریزي انجام شده است، برابر با  ،1cmبراي لوله با قطر 

در حالتی که خاکریزي انجام نشده و پالستیک قرار گرفته دور سوراخها تنها مانع حرکت لوله است نیروي الزم .) باشدها می داد به دست آمده از آزمایشاع

:نوشتتوان  ، می7پس با توجه به رابطه شماره . باشدمی 0.12kgبراي حرکت لوله با سرعت ثابت برابر با 

µk=0.49 (10)

گین اعداد به میان(2.32kgیروي الزم براي حرکت لوله با سرعت ثابت در حالت پر و خالی بودن جعبه به ترتیب برابر با ، ن1.8cmقطر براي لوله با

  :توان نوشت می ، 7لذا بر اساس رابطه شماره . دباشمی 0.14kgو ) هادست آمده از آزمایش

  µk=0.50 (11)

حاصل تفریق نیروي الزم براي شروع حرکت لوله در حالتی که ، ضرایب اصطکاك استاتیکی براي به دست آوردن ذکر این نکته الزم است که 

ورت صبه . گیردقرار می 6در رابطه شماره  Fها تنها مانع حرکت لوله است، به عنوان نیروي  خاکریزي انجام شده است و در حالتی که پالستیک جلوي روزنه

لوله در حالتی که خاکریزي انجام شده است و  با سرعت ثابت حرکت یق نیروي الزم برايضرایب اصطکاك دینامیکی ، حاصل تفرمشابه، به منظور  تعیین 

  .ردیگقرار می7در رابطه شماره  Fها تنها مانع حرکت لوله است، به عنوان نیروي  روزنه در حالتی که پالستیک جلوي

  .آمده است 1ها به صورت خالصه در جدول شماره نتایج آزمایش

هادست آمده از آزمایشخالصه نتایج به - 1جدول

1.8cm 1.0cm قطر لوله/ضریب اصطکاك

0.57 0.56 استاتیکی

0.50 0.49 دینامیکی

  

  

  نتیجه گیري.4

ها در اثر زمین لرزه و پارامتري بسیار مهم در مقایسه نتایج به دست آمده از  اصطکاك سطحی خاك و لوله یکی از عوامل موثر در پاسخ دینامیکی لوله

ضریب اصطکاك در این تحقیق . باشد هاي مدفون می هاي عددي براي رفتار دینامیکی لوله سازي هاي مدل فیزیکی با نتایج به دست آمده از مدل آزمایش

درصد انجام  50ها با ماسه بابلسر در چگالی نسبی  آزمایش .هزینه آزمایشگاهی به دست آمده است استاتیکی و دینامیکی لوله و خاك با یک روش نسبتا کم

هاي با  ینامیکی براي لولهو ضریب اصطکاك د  0.57و  	0.56به ترتیب برابر با  1.8cmو  1.0cmهاي با قطر  ضریب اصطکاك استاتیکی براي لوله. شد

  .به دست آمد 		0.50و 	0.49به ترتیب برابر با  1.8cmو  1.0cmقطر 
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