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 عزت اله عسکري اصلي ارده: مجري طرح

 يوسف عباسپور گيالنده: همکاران طرح

 اي کشاورزيمکانيک ماشينهگروه:     کشاورزي دانشکده:          دانشگاه محقق اردبيلي:  دانشگاه

 دانه گندم، نیروی جانبی، نیروی نرمال، محتوای رطوبت، سطح تماس   کليد واژه ها:

در  از اير  نيررو شرود نيررو وارد مري در سيلو ها مخازن سطوح تماس کيده:    از طرف توده گندم به چ

، هدف از اي  تحقيق تعيي  نيروهراي افقري و عمرودي وارد برر شوداستفاده ميطراحي مخازن سيلوها، 

در ، N-30-19)رقم التري  گوهدشت، مرواريد،  سه رقم دانه گندم )   آزمايشات بررويبود سطوح تماس

)پلي اتيل ، ورق  استوانه اي سطوح تماس  ، سه سطح  از( w.b. 20،16، 12، 8 ) سطح رطوبتي دانه چهار

و  قطرر ( انجام شد  cm 70، 60، 50، 40، 30، 20روغني و ورق گالوانيزه(، در شش سطح از ارتفاع دانه ) 

گيري نيررو شرامل نيروسرنج ديجيترالي، تجهزات اندازه بود   cm 70و  25ترتيب ه ب ارتفاع استوانه ها

تروموتور گيربکس دار، مکانيزم کاهش دور موترور، اينورترور، سريم رابر   و اسرتوانه هرا بودنرد  از کال

الکتروموتور گيربکس دار براي باالکشيدن آهسته استوانه ها استفاده شد  براي تجزيه دادهراي بدسرت 

انگي  از آزمون چنددامنه اي دانک  اسرتفاده بعمرل آمرد  آمده از طرح کامال تصادفي و  براي مقايسه مي

نتايج آناليز داده ها نشان داد که اثرات اصلي هر چهار عامل و اثرات متقابل آنهرا برر نيروهراي نرمرال و 

 Nو N 853/73 بره ترتيرب) مقرادير نيررو باشند  حداکثر و حرداقلجانبي از لحاظ آماري معني دار مي

بدست آمد  بيشتري  مقدار نيروهاي نرمال و جانبي برا مقرادير  N-30-19ا رقم ( در آزمايش ب 607/114

در آزمايشات با سيلندر هاي پلي اتيل  و گالوانيزه عايد شد   به ترتيب، N 530/126و  926/73ميانگي  

بره نبي ، نيروهاي نرمال و جاcm 70الي  20بطور عموم، با افزايش ارتفاع توده دانه ار داخل استوانه ها از 

محتواي رطوبرت  افزايش يافت  با افزايش N647/202الي  270/28و  N 937/91الي  828/49از  ترتيب

و نيروي نرمال ازمقردار   N 881/134به  99 /495نيروي جانبي از مقدار ميانگي   w.b. 20%به  8دانه از 

يانگي  اثرات متقابل چهرار افزايش  معني داري داشت   نتايج مقايسه م N 738/80به  127/63ميانگي   

در    N-30-19(در آزمرايش برا رقرم N    339/284تايي نشان داد که بيشتري  مقدار نيرروي جرانبي )

و  بيشرتري      cm 70، سطح تماس ورق روغني با ارتفاع توده دانره    w.b. 12%محتواي رطوبتي دانه  
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   w.b. 8% کوهدشت در محتواي رطروبتي دانره  (در آزمايش با رقم    N    126/117مقدار نيروي نرمال )

 حاصل شد               cm   70سطح تماس وق گالوانيزه  با ارتفاع توده دانه 
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 و هدف مقدمه

ر لیدد گنددم دفائو مقدار تو شود. طبق آمار اعالم شده توسطغالت در ایران به مقدار زیادی تولید می

نددم و گباشد. مقدار قابد  تدوجهی از غدالت ت،رت، میلیون تن می 5/13  "در ایران،  حدودا 2011سال 

 میلیون تن وارد کشور شده است.  5 /7برنج( نیز در سال جاری به مقدار 

.گندم شدوندره میدر اکثر استانهای کشور گندم کشت و سپس در مخزن یا سیلوها ،خیدر حال حاضر     

قالده شود. بعد توسط ید  نتوسط کمباین برداشت شده و در مخزن کمباین تا ارتفاع مشخصی ،خیره می

 به  مخازن ها(ها و سپس در واحدهای سیلو، توسط تجهیزات انتقال تنقالهمارپیجی به داخ  مخزن کامیون

ان ی  ماده بصورت توده وجود دارد، بعنوشود. به علت اینکه وقتی دانه جهت ،خیره و نگهداری منتق  می

انه نیدرو دشود در کلیه این موارد بر جداره مخزن مخصوصا در مخازن عمیق، از طرف نیمه سیال تلقی می

ن تحدت ها و اتصاالت بکار برده شده در سداخت ایدن مخدازشود. ضخامت جداره مخزن نگهدارندهوارد می

هدا در ه ایدن نیروبه اندداز "گیرند. طراحان این مخازن یقیناقرار میتاثیر نیروهای وارده از طرف توده دانه 

های ژگیییر در ویشرایط معین نیاز دارند. در صورتی که توده دانه مخازن با هوای جو در ارتباط باشد، با تغ

م ارتبداط ترمودینامیکی و فیزیکی هوا، خواص فیزیکی توده دانه نیز تغییر خواهد کدرد. حتدی در اثدر عدد

د خازن دانه با هوای جدو،  ممکدن اسدت تغییراتدی در نقداط مختلد  تدوده دانده در مخدازن بوجدود آیدم

(Chakraverty and Singh, 2001)لذا تعیین نیروهای وارده از طرف توده دانده  تحدت شدرایط مختلد .  

 کند.ضرورت پیدا می

 

 

 

 سابقه تحقیق
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ارده از ووص ارتباط نیروهای افقی و عمودی ، در خص1987برای اولین بار در سال (Janssen) جانسن 

  است: طرف دانه بر سطوح تماس با آنها مطالعات فراوانی انجام داده و مدل زیر را ارئه داده
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دی منتقل ، فشار عموwP، فشار جانبی یا افقی،  LPواحد سنجش :  که در این روابط در یک دستگاه    

بی به ، نسبت فشار جان k، فشار عمودی، وزن مخصوص دانه، vPعلت وجود اصطکاک دیواره، ه شده ب

ت ، نسبت مساحت کف مخزن به مساحR، عمق دانه در یک نقطه مشخص،  hفشار عمودی در دانه، 

 باشد.ارجی دانه می، ضریب اصطکاک خ′μجانبی مخزن و 

 Airy and)آیری و رانکین ، (Chakraverty and Singh, 2001)به نقل از چاکراورتی و سینگ  

Rankine) که هنوز بطور وسیعی از آن اسفاده می نمودندهایی را برای طراحی مخازن سیلوها ارائه  ، مدل

 شود. مدل آیری بصورت زیر است:
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 باشد:و مدل رانکین بشرح زیر می

(5                                                                     )  )sin1/(sin1  WhPL 
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، μ′ست. وکاک داخلی ازاویه اصط φبطوریکه  tanφ) (ضریب اصطکاک داخلی دانه معادل μکه در آن     

اند که فشار دهباشد. هر دو اینها فرض کرزاویه اصطکاک خارجی دانه می φ′طوریکه ه ، ب′tanφ) (معادل 

زن در مخ آید و اضافه باری روی توده دانهتوسط یک گوه سه وجهی از دانه بصورت لغزشی بوجود می

ه و دیوار دانه ونه نیروی اصطکاک فعالی بینوجود ندارد. عالوه بر این رانکین فرض کرده است که هیچ گ

 . (Chakraverty and Singh, 2001)مخزن وجود ندارد

فشاری  تحقیقی را برای اندازه گیری نیروهای (Horabik and Molenda, 2000)هرابیک و مولندا      

از  خزن دانهقیق متحدانه در مخازن سیلو در اثر متورم شدن دانه در اثر جذب رطوبت انجام دادند. در این 

یمه استوانه یک نساخته شده بود و در مرکز میانی دو  m 75/0و  61/0دو نیمه استوانه به قطر و ارتفاع 

ک صفحه یله یمحفظه برای توزیع هوای مرطوب تعبیه شده بود. سطح دانه داخل مخزن از باال کامال بوس

مخزن  و کف مخزن،  نیروها به سطوح جانبی صلب مهار شده بود بطوریکه در اثر انبساط توده دانه در

. در تفاده شدنج اسانتقال یابند. برای اندازه گیری نیروهای جانبی و قائم وارد بر سطوح از چندین نیروس

عاعی این تحقیق به کمک پنج حسگر، حتی نیروهای عمودی در فواصل مختلف از مرکز مخزن بطور ش

 .رفته استرار گقفزایش محتوای رطوبت دانه مورد بررسی و تحلیل در ازای تغییرات انبساط دانه در اثر ا

تاثیر محتوای رطوبتت دانته را بتر نیروهتای فشتاری  (Dale and Robinson, 1990)دال و رابینسون      

سطوح مخازن دانه مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که هرگتاه محتتوای رطوبتت دانته 

w.b.4% یابد. در تحقیقتی برابر افزایش می 4برابر و نیروی عمودی  6بد، نیروی فشاری جانبی افزایش یا

انجام شده است، نشان داده شد که هرگاه در محتوای رطوبتت دانته  (Kebli, 1998)دیگرکه توسط کبلی 

 2برابر و نیتروی عمتودی وارد بتر ستطوح  4رخ دهد، نیروی فشاری جانبی  d.b.11%افزایشی به اندازه 

توزیع تنش حاصل از فشار جانبی دانه را بتر  (Lapko and Prusiel, 1997)شود. الپکو و اندرزجبرابر می

 ,Gupta and Muir)جداره سیلو در اثر افزایش درجه حرارت مورد تحلیل قرار داده است. گوپتا و موایر 
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نسبت قطر به ضخامت لولته فشارهای جانبی دانه را بر سطوح پلی اتیلنی، در ازای مقادیر مختلف  (1971

تحت ارتفاعهای مختلف دانه در آن مورد بررسی قراردادند. سپس نتایج حاصله با نتتایج حاصتل از متدل 

عملکترد یتک ستلول  (Molenda et al., 2007)مقایسه شده است. مولندا و همکاران  (Janssen)جانسن 

نیتروی فشتاری دانته در یتک متدل عنتوان وستیله ستنجش ه را ب (Earth Pressure Cell)فشاری زمینی

ه آزمایشگاهی از سیلو مورد بررسی قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان داد که سلول فشاری زمینتی بت

 (Load cell)تواند همانند لود سل گیری نیروی فشاری دانه میبرای اندازه (Transduser)عنوان یک مبدل 

 مورد استفاده قرار گیرد.  

 اهداف تحقیق

 شرح زیر بوده است:ه داف اجرای این طرح باه

عیین و بررسی میانگین نیروهای افقی و عمودی وارد بر سطوح در ارقام مختل ، در سدطح رطدوبتی ت - 1

 های مختل  دانه در مخزنمختل  و در ضخامت

 عیین روند تغییرات نیروهای جانبی و عمودی وارد بر سطوح برحسب عمق و محتوای رطوبتت -2

 در مخزندانه 

ر و حداق  مقدار نیروهای جانبی و عمودی در ارقام و سطوح محتدوای رطدوبتی مختلد  تعیین حداکث -3

 مورد آزمایش 
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 مواد و روشها 

از  سبالن( ،2 ها از ارقام متداول کشت شده در استان اردبی  تسرداری، آ،رگندم مورد استفاده در آزمایش

جیتدالی ها بوسیله دستگاه رطوبت سنج دی. رطوبت اولیه نمونهشدشرکت خدماتی حمایتی کشاورزی تهیه 

 . شدتعیین ( GMK-303مدل ت

ی ، جرم حجمدیکی از عوام  تاثیر گذار بر نیروی فشاری جانبی قائم از طرف توده دانه بر سطوح تماس    

ر بدای نیدز باشد. جرم حجمی مدواد داندهو خارجی( آن می ضریب اصطکاک تداخلی و تظاهری و حقیقی(

ر محتوای ای نیز دکند. البته بررسی خواص فیزیکی محصوالت دانهها تغییر میحسب محتوای رطوبت دانه

متغیدر  % w.b. 14الدی  12گیرد. محتوای طوبت دانه گندم در موقع برداشت از رطوبتی مختل  انجام می

ته ت در حین نگهداری در سیلوها، محتوای رطوبت دانده افدزایش فاحشدی داشدباشد و حتی ممکن اسمی

لد  . لذا برای انجام این تحقیق تصمیم گرفته شد از سدطوح مخت(Chakraverty and Singh, 2001)باشد 

نیداز بدرای  از روابط زیر مقدار آب مقطر مدورد( استفاده شود. w.b. 20%، 16، 12، 8رطوبتی دانه گندم ت

 .(Stroshine, 1994)شودها تعیین میردن به نمونهاضافه ک

                                       (                                                    6ت
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 که در این روابط:

iw ت= جرم نمونه دانه با رطوبت اولیهgr)  

fw توبت نهایی = جرم نمونه دانه با رطgr) 

wwهات= جرم آب مقطر اضافه شده به دانهgr) 

imبر پایه تر =  درصد رطوبت اولیه نمونه دانه.)w.b( 

fmدرصد رطوبت نهایی نمونه دانه بر پایه تر =.)w.b( 
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 10ر دمای دهای پالستیکی ریخته میشوند و ا آب مقطر در کیسههای گندم بعد از مخلوط شدن بدانه     

(. مدتی قب  Reddy and Chakraverty, 2004تشدندبه مدت دو روز در یخچال نگهداری  سلسیوسدرجه 

وند. سدپس شوند تا با محیط آزمایشدگاه هدم دمدا شدها از یخچال بیرون آورده  میاز شروع آزمایش نمونه

 مونه ها درنسپس برای تامین سطوح رطوبتی پایین نتر جهت آزمایش  شود.انجام می آزمایشها بر روی آنها

د شددنمعرض تابش نور خورشید و در صورت لزوم در معرض حرارت گرماتاب ها در ی  سالن توزیدع مدی

له رطوبت سدنج (. بطور مداوم در چندین نقاط دانه توزیع شده، عم  کنترل رطوبت دانه بوسی 1-2تشک 

ها انجام الی انجام و در صورت تامین محتوای رطوبت مطلوب دانه ها جمع سپس آزمایشات برروی آندیجیت

 شد.می

 

 طوبت دانهقراردادن نمونه ها در معرض تابش نور خورشید بمنظور کاهش محتوای ر -1-2 شک 

ید   وینورتور اودس ، برای انجام آزمایشات از ی  الکتروموتور گیربکس دار، تسمه و فلکه، نیروسنج بهمراه ل

شود، استفاده شد. برای کاهش سرعت حرکت دیده می 2 -2 نچه که در شک آروشن مطابق -کلید خواموش

 .از اینورتور استفاده شد mm/s 5استوانه ها تا 
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 استفاده برای اندازه گیری نیروهای نرمال و جانبی از طرف توده دانه تجهزات مورد -2 -3شک 

سط ی  یشد و توقرار میگرفت و از دانه پر مقب  از آزمایش استوانه در امتداد قائم مسیر کشش فلکه   

 (.3 -2خط کش دانه های اضافی از روی سطح استوانه به بیرون ریخته میشد تشک 

 

 سطیح سطح دانه دار استوانه های مورد آزمایش توسز خط کشت -3 -2شک 

 الکتروموتور گیربکسدار  

 تسمه انتقال حرکت به فلکه اصلی

 سیم بوکسیر

 لودس 

اینورتو نیروسنج دیجیتالی

 ر

 استوانه های آزمایش
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س ور گیربکتروموتو حرکت بسیار آهسته از الک شدمی روشن ربوط به اینورتورم برای انجام هر آزمایش کلید

آن ه که بر   شده سپس بواسطه ی  سیم بوکسیقمنت (به رنگ سفید متحرک ت لکهفدار ، تسمه و فلکه به 

اع در داخ  بسمت باال کشیده شده و در صورت رسیدن به هر ارتف mm/s 2با سرعت  نمونه متص  شده بود،

و دسته  وکسیربشد. بین سیم خوانده و ثبت می توسط نیرو سنج اندازه گیری و توسط ی  فرد انه نیرواستو

ازه اند ،ها ستوانهگیری نیروی کشش برای کشیدن ااستوانه لودس  قرار داشت. حرکت آهسته استوانه و اندازه

نیروی  نه  ازی جداره استواکرد. با کم کردن مقدار نیروی اصطکاک روگیری نیروی اصطکاک را فراهم می

اشتند، ن قرار دآروی  وزن توده دانه موجود در استوانه وزن یا نیروی نرمال وارد بر سطح افقی که دانه ها بر

دانه  جی تودهی نیروی اصطکاک بدین ترتیب و نیز تعیین ضریب اصطکاک خار آمد. با اندازه گیربدست می

به  به شد.نیروی جانبی عمود بر جداره داخلی استوانه محاسبه وسیله ی  سطح شیب دار قاب  تنظیم، 

 الوانیزه، آهنیگاز جنسس ورق  cm 70و  25قطر و ارتفاع به استوانه ای زن امنظور انجام آزمایشات از مخ

 cmو  60، 50 ،40، 30، 20سطح از ارتفاع دانه شام   ششآزمایشها در ، استفاده شد و پلی اتیلنی روغنی

متداول  گندم ، برای  سه رقم دانهw.b. 20%، 16، 12، 8سطح از محتوای رطوبت دانه شام   ، در چهار 70

. شدبار تکرار  پنج.  هر آزمایش شدرا اج(  N-30-19در استان اردبی  تکوهدشت، مروارید و رقم هیبرید 

 شتیاد دااد اعدم و ها بوسیله نیروسنج انجابار دانه ها به داخ  مخزن ریخته شده و اندازه گیری پنجیعنی 

 4تی دانه ت(، محتوای رطوبسطح 6. در نهایت با توجه تعداد سطوح ارتفاع سطح دانه در مخزنتند هشد

 5زمایش تآو تعداد تکرار هر  سطح( 3و جنس سطوح تماس ت سطح( 3 (، تعداد ارقام مورد آزمایش تسطح

حلی  زیه و تبرای تج یا قائم( عمودیل تنرماداده در ازای هر کدام از نیرو های فشاری و  1080،  سطح

پایه  طرحر قالب دبرای تجزیه و تحلی  داده های بدست آمده از آزمایشها از آزمایش فاکتوری    شد.آماده 

ستفاده لی  با او تح تصادفی و برای مقایسه میانگین از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد.تجزیه "کامال

 .جام شدان MSTATCاز نرم افزار 
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 ج و بحثينتا

 نيروي نرمال

وانه ای طوح استنیروی نرمال وارد بر سگیری خالصه نتایج تجزیه واریانس داده های حاص  از اندازه

  ه شده است. نشان داد 1-3جدولدر 

 تماس وارد بر سطوح نرمالگیری نیروهای اده های حاص  از اندازهدنتایج تجزیه واریانس  -1-3جدول

 Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 2 891/67  **7808/5  (V)رقم

 2 693/6607 **6413/532 (S)سطح تماس

 S ) (V × 4 529/332 **3146/28اثرات متقاب 

 5 188/41273  **3881/3514 (H)ارتفاع 

 H ) (V × 10 958/13 ns1885/1اثرات متقاب 

 H ) (S × 10 046/487  **4717/41ثرات متقاب ا

 S × H) (V × 20 344/11 ns 9659/0اثرات متقاب 

 3 277/15004  **6055/1277 (M)محتوای رطوبت دانه 

 M ) (V × 6 863/934  **6030/79اثرات متقاب 

 M ) (S × 6 742/2065 **8967/175اثرات متقاب 

 S × M) (V × 12 793/68 **8577/5اثرات متقاب 

 M ) (H × 15 279/937 **8087/79اثرات متقاب 

 H×M ) (V × 30 987/38 **3197/3اثرات متقاب 

 H×M ) (S × 30 058/113 **6269/9اثرات متقاب 

 S×H×M ) (V × 60 005/15 ns 2777/1اثرات متقاب 

   864 خطا

   1079 مجموع

 %= ضریب تغییرات66/4دم اثر معنی دار، ع  nsدرصد ،  1اثر معنی دار در سطح احتمال  **
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م  این عوا تقاب اثرات اصلی رقم، سطح تماس، ارتفاع توده دانه، محتوای رطوبت دانه و کلیه اثرات م

عنی داری مائم اثر یا ق بجز اثرات متقاب  رقم در ارتفاع و اثرات متقاب  چهارتایی این عوام  بر نیروی نرمال

  این عام یانگینمرقم در سطوح ارتفاع توده دانه تغییر معنی داری در مقدار داشته است. یعنی با تغییر 

 حاص  نشده است.

در بین ارقام  نشان داد که (N)نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی عوام  مورد بررسی بر نیروی نرمال      

با رقدم  غیر معنی دار( با اختالف N 058/73مورد آزمایش رقم کوهدشت از کمترین مقدار نیروی نرمال ت

( برخدودار بدوده N 929/73روی نرمدال تاز بیشترین مقدار میدانگین نید N-30-19مروارید و رقم التین 

از  ( و ورق روغندیN852/77است. سطوح تماس پلی اتیلن از بیشترین مقددار میدانگین نیدروی نرمدال ت

ثرات هدر ات معنی داری در میانگین (  برخوردار بوده است. ضمنا تفاو N 288/69کمترین نیروی نرمال ت

 شود. سه سطح تماس مورد آزمایش مشاهده می

 (N)تایج مقایسه میانگین اثرات اصلی عوام  مورد بررسی بر نیروی نرمال ن  - 2 -3جدول

میانگین  رقم 

 اثرات

میانگین  سطح تماس

 اثرات

ارتفاع توده 

 ( cmت دانه

میانگین 

 اثرات

محتوای 

رطوبت 

 (.w.b)دانه

میانگین 

 اثرات

 a853/77 20 f828/49 8 a738/80 پلی اتیلن b058/73 کوهدشت

N-30-19 a929/73 ورق روغنی c288/69 30 e735/63 12 b020/76 

 b359/73 40 d389/72 16 c115/74 ورق گالوانیزه ab515/73 مروارید

    50 c445/78 20 d127/63 

    60 b629/84   

    70 a973/91   

  باشند%( در هر ستون می5غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار اثرات تدر سطح احتمال  حروف

 Nبده  N 828/49، میدانگین نیدروی نرمدال از مقددار cm70 الدی cm 20با افزایش ارتفاع دانده از      

یدانگین ، مw.b. 20%الدی  8افزایش معنی داری داشته است. با افزایش محتوای رطوبت دانه از  973/91

افت داشته است. علت آن ممکن است ایدن باشدد  127/63به مقدار  738/80نیروی نرمال وارده از مقدار 
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که با افزایش محتوای رطوبت دانه ها، دانه ها متورم شده و افزایش محسوسی در جرم حجمی ظاهری آنها 

 پدید نیامده است.

که در آزمایش  ( نشان داد 1-3ستوانه تشک نتایج مقایسه میانگین اثرات متقاب  رقم و سطح تماس ا

رین نیدروی و کمتد پلی اتدیلن استوانه از جنسدر آزمایش با   با هر سه رقم، بیشترین مقدار نیروی نرمال

داری در  نرمال در آزمایش با ورق روغنی حاص  شده است. در هرقم با تغییر جنس استوانه اختالف معنی

  نیروی نرمال حاص  شده است.

b
b

a

f f

g

e

c

d

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

      N-30-19        

(N
  

   
   

  
  

 

                 

         
         
             

 

 (N)بر نیروی نرمال تایج مقایسه میانگین اثرات متقاب  رقم و سطح تماس استوانهن - 1-3 شک  

اد که دایش نشان نتایج مقایسه میانگین اثرات متقاب  رقم و ارتفاع توده دانه در استوانه های مورد آزم

 است. حاص  شده افزایش معنی داری در نیروی نرمال در آزمایش با کلیه ارقام با افزایش ارتفاع توده دانه،

آن  یشود. علتدر آزمایش با کلیه ارقام در ارتفاعهای یکسان تفاوت معنی داری در نیروی نرمال مشاهده نم

 ممکن است در عدم اختالف فاهش جوم حجمی دانه ها در ارقام مختل  باشد.
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 (N) نیروی نرمال بر رقم و ارتفاع توده دانه نتایج مقایسه میانگین اثرات متقاب  -2 -3 شک 

نشدان داد کده در   (2-3تشدک   نتایج مقایسه میانگین اثرات متقاب  رقدم و محتدوای رطوبدت دانده

معندی  ، کداهشw.b. 20%الدی  8آزمایش با ارقام کوهدشت و مروارید با افزایش محتوای رطوبت دانه از 

فقط با تغییدر محتدوای  N-30-19ر آزمایش با رقم التین داری در نیروی نرمال حاص  شده است. ولی د

یدن اکاهش معنی داری در نیروی نرمال حاص  شده است. علت اختالف  w.b.20%به  16رطوبت دانه از 

 پدیده ممکن است تفاوت در خواص فیزیکی دانه ارقام نسبت به محتوای رطوبت دانه ها باشد.

، جنس استوانه و محتوای رطوبت دانه نشان داد که کمتدرین نتایج مقایسه میانگین اثرات متقاب  رقم

( در آزمایشات با رقم کوهدشت، ورق گالوانیزه، و بیشترین مقدار N 044/53مقدار میانگین نیروی نرمال ت

( در آزمایشات با رقدم مرواریدد تبدا اخدتالف غیدر معندی دار بدا رقدم N 810 /87میانگین نیروی نرمال ت

بدسدت آمدده اسدت. نتدایج مقایسده  w.b. 8%ز جنس گالوانیزه در محتوای رطوبتی کوهدشت(، استوانه ا

مرواریدد، در آزمایشات بدا رقدم  (N 353/44میانگین اثرات چها عامله نشان داد که حداق  نیروی نرمال ت

و بیشدترین   w.b. 20%، با محتدوای رطوبدت دانده cm 20استوانه از جنس ورق روغنی و در ارتفاع دانه 
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 .w.bو در محتدوای رطوبدت  cm 70ر آن در آزمایشات با رقم کوهدشت، ورق گالوانیزه، ارتفاع دانه مقدا

 حاص  شده است.  8%

ام و اسدتوانه هدای از تغییرات نیروی نرمال در آزمایش با ارقد نحوه ، 3-3 موجود در جدول دالت امع

ه معدادالت . البته کلیرا نشان میدهدحسب محتوای رطوبت دانه و ارتفاع دانه در استوانه جنس مختل  بر 

طدی نیروی نرمال برحسب ارتفاع تقریبا خطی ولی برحسب محتوای رطوبت دانه در برخدی مدوارد غیدر خ

 شدته باشدد،میباشند. البته حاالت مختل  امتحان شده و معادله ای که بیشترین ضریب تبیین را همراه دا

 اختیار شده اند. 

ع برسح تماس برحسب ارتفا  وارد )2R(و ضریب تبیین مربوطه  رمالمعادالت نیروی ن -  3-3جدول

(h) و محتوای رطوبت دانه برای ارقام و سطوح تماس مورد آزمایش 

 

 نيروي جانبي

وارد بر سطوح استوانه ای  جانبیگیری نیروی یه واریانس داده های حاص  از اندازهخالصه نتایج تجز

اثرات اصلی رقم، سطح تماس، ارتفاع توده دانه، محتوای رطوبت دانه و  ه شده است.نشان داد 1جدول در 

 (.w.b)برحسب رطوبت (cm)بر حسب ارتفاع سطح تماس رقم

98.0,46.34957.0 پلی اتیلن کوهدشت 2  RhFN

 

1,19424.27013.2047.0 223  RmmmFN 

98.0,10.38710.0 ورق روغنی 2  RhFN
 98.0,28.97945.1 2  RmFN 

94.0,82.39704.0 ورق گالوانیزه 2  RhFN

 

98.0,2.106476.2 2  RmFN 

N-30-19 98.0,1.34948.0 پلی اتیلن 2  RhFN
 1,4.14764.18525.1038.0 223  RmmmF N

 

98.0,64.37714.0 ورق روغنی 2  RhFN
 99.0,21.34622.6264 22  RmmFN

 

93.0,46.41749.0 ورق گالوانیزه 2  RhFN
 95.0,63.64546.3181.0 22  RmmFN

 

98.0,54.35970.0 پلی اتیلن مروارید 2  RhFN
 1,17463.22752.1043.0 223  RmmmFN

 

98.0,92.37668.0 ورق روغنی 2  RhFN
 93.0,9.106398.2 2  RmFN

 

95.0,05.39761.0 ورق گالوانیزه 2  RhFN
 1,8.61416.3192.0 22  RmmFN
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عوام  بر کلیه اثرات متقاب  این عوام  بجز اثرات متقاب  رقم در ارتفاع و اثرات متقاب  چهارتایی این 

نیروی نرمال یا قائم اثر معنی داری داشته است. یعنی با تغییر رقم در سطوح ارتفاع توده دانه تغییر معنی 

 داری در مقدار میانگین این عام  حاص  نشده است.

 ح تماسگیری نیروهای جانبی وارد بر سطوتایج تجزیه واریانس داده های حاص  از اندازهن -4 -3 جدول

 Fنسبت  میانگین مربعات درجه آزادی راتمنابع تغیی

 2 47/2202  **920/32  (V)رقم

 2 182/58023 **161/867 (S)سطح تماس

 S ) (V × 4 886/163 *450/2اثرات متقاب 

 5 197/798237  **099/11931 (H)ارتفاع 

 H ) (V × 10 254/86 ns289/1اثرات متقاب 

 H ) (S × 10 316/3698  **278/55اثرات متقاب 

 S × H) (V × 20 873/23 ns 357/0اثرات متقاب 

 3 006/71341  **320/1066 (M)محتوای رطوبت دانه 

 M ) (V × 6 093/4444  **425/66اثرات متقاب 

 M ) (S × 6 188/5855 **516/87اثرات متقاب 

 S × M) (V × 12 413/457 **837/6اثرات متقاب 

 M ) (H × 15 108/3669 **842/54اثرات متقاب 

 H×M ) (V × 30 713/199 **985/2اثرات متقاب 

 H×M ) (S × 30 755/330 **944/4اثرات متقاب 

 S×H×M ) (V × 60 600/45 ns681/0اثرات متقاب 

  904/66 864 خطا

   1079 مجموع

 ضریب تغییرات %=28/7عدم اثر معنی دار،   ns  درصد ، 5اثر معنی دار در سطح احتمال  *درصد ،  1اثر معنی دار در سطح احتمال  **
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Abstract 

The grain wheat mass exert pressure on contact surfaces of silos. These forces are 

applied for designing of silos.  The aim of this research was determination of lateral and 

normal forces acted on contact surfaces.  Tests are accomplished with three grain 

varieties (Kohdasht, N-30-19 and Morvarid), at four levels of grain moisture content (8, 

12, 16, 20 w.b.%), at three levels of contact surface materials type (polyethylene, mild 

steel sheet and galvanized sheet in cylinder)  and at six levels of grain mass height (20, 

30, 40, 50, 60 and 70cm) at five replications. cylindrical contact surfaces had diameter 

and height 25 and 70cm, respectively. Apparatus to measuring of forces were included 

digital force meter, gearbox electromotor, rotational speed decreasing mechanism, 

inverter, connector wire and cylinders. Gearbox electromotor was used for raising 

slowly of cylinders slowly. To analysis of obtained data, completely randomized design 

was used. For comparing of effects mean, Duncan's Multiple Range Test was used.  The 

results of data variance analysis showed that effects of each four factors and interactions 

were significant probability on normal and lateral forces. The most normal and lateral 

forces means (73.853 N and 114.607N, respectively) obtained at tests with N-30-19 

variety. The most normal and lateral forces with mean values 73.926 and 126.530 N 

obtained at tests with polyethylene and galvanized material cylinders, respectively. In 

general, with increasing of grain mass into cylinders from 20 to 70 cm, the normal and 

lateral forces means increased 49.828 to 91.973 N and 28.27 to 202.647 N, respectively. 

With increasing of grain moisture content from 8 to 20%w.b., the normal and lateral 

forces means increased significantly from63.127 to 80.738 N and 99.195 and 134.8814 

N, respectively. The results of mean comparison of four factors interactions showed that 

the most of lateral force mean (284.339 N) obtained at tests with N-30-19 variety, grain 

moisture content 12%w.b., contact surface material of milled steel sheet and grain mass 

height of 70cm.  The most of lateral normal mean (117.126 N) obtained at tests with 

Kohdasht variety, grain moisture content 8 w. b. %, contact surface material of 

galvanized sheet and grain mass height of 70cm.  

 


