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  چکیده

های فسیلی به های پاک به جای سوختهای فسیلی، جایگزین کردن انرژیهای زیست محیطی حاصل از مصرف سوختتوجه به آلودگی با

ای هها با زمین از جمله روشبه منظور تبادل حرارت روسازههای انرژی استفاده از شمع ترین مسائل در سطح جهان تبدیل شده است.یکی از مهم

و امکان  یمنیبه منظور حفظ ا است. در حال افزایشجهان ن در سطح های این روش، استفاده از آتوجه به مزیت با مندی از انرژی پاک است وبهره

بر پاسخ  ینو زم یانرژ یهاشمع ینتا اثرات تبادل حرارت بالزم است  ی،انرژ یهاشمع یرو بر شدهساخته یهامناسب از سازه یبرداربهره

در این مقاله ابتدا با استفاده از  .مطالعه شود یو خاک به درستانرژی شمع  بین مختلف بر اندرکنش یاثر پارامترها مکانیکی شمع و همچنین

نتایج  یبا مقایسه مکانیکی شمع انرژی ایجاد شده و –مدلی سه بعدی با روش حل تفاضل محدود به منظور تحلیل حرارتی  ،FLAC افزار نرم

اثرات تغییر ضریب  ،با استفاده از مدل عددی حاضر سنجی شده است.های صحرایی و عددی سایر محققین، صحتبا نتایج آزمون مدل حاضر

طول شمع انرژی تحت بارگذاری جایی محوری در بر تنش محوری، اصطکاک در جداره شمع و جابه ی و خاک رسانبساط حرارتی شمع انرژ

باعث  مصالح شمع،ضریب انبساط حرارتی  تغییراتدهند که نتایج نشان می حرارتی سرمایشی و گرمایشی متناوب مورد بررسی قرار گرفته است.

اثرات اندکی بر ی خاک شود؛ در حالی که تغییر ضریب انبساط حرارتتحت گرمایش و سرمایش میایجاد تغییرات قابل توجه بر رفتار شمع انرژی 

 . تنها در زمان بارگذاری حرارتی گرمایشی دارد ،رفتار مکانیکی شمع انرژی
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 مقدمه -1

و تغییرات اقلیم  های زیست محیطیدر نتیجه آلودگی ای وانههای فسیلی باعث افزایش انتشار گازهای گلخافزایش مصرف سوخت

گرمایی به های پاک همچون انرژی زمیناز این رو، مدیریت منابع انرژی و جایگزین کردن انرژی گسترده در سطح جهان شده است.

های های اخیر، استفاده از پمپدر دهه .[2, 1] ترین مسائل در سطح جهان تبدیل شده استهای فسیلی، به یکی از مهمجای سوخت

یافته  فسیلی، بسیار گسترش هایمصرف سوختبا زمین و کاهش  2هابرای تبادل حرارت روسازه GSHP)1(حرارتی با منبع زمینی 

 ،4گرماییزمین یهاگمانه یرظمرسوم ن یهایستمهستند که برخالف س GSPH هایسیستم از انواع یک 3یانرژ یهاشمع. [3]است 

 یهاینه، هزجهت نصب یازمورد ن فضایضمن کاهش  ینبنابرا ؛را ندارند ینتبادل حرارت با زمجداگانه به منظور  یهابه حفر گمانه یازن

های انرژی از شمعدهند که استفاده از ینشان م یرمطالعات اخ ین. همچن[4] ندارد دوجو یانرژ یهادر شمع یزحفر گمانه اضافه ن

 ینکربن در سطح جهان شده است. ا یداکسیهزار تن گاز د 2۰از  یشب یداز تول یریباعث جلوگ ،2۰1۸تا سال  یالدیم ۸۰ یدهه

 ،های انرژی عالوه بر تبادل حرارتشمع .[5] شده است ر سطح جهاند یانرژ یهاستفاده از شمعروز افزون ا یشها باعث افزایتمز

برداری مناسب از ها را نیز بر عهده دارند؛ بنابراین به منظور حفظ ایمنی و امکان بهرهفونداسیون جاییی باربری و کنترل جابهوظیفه

های انرژی و زمین و همچنین اثر پارامترهای نرژی، الزم است تا اثرات تبادل حرارت بین شمعهای اشده بر روی شمعهای ساختهسازه

  .[6] به درستی مطالعه شودشمع انرژی  های ایجادشده درجاییها و جابهاندرکنش بین شمع و خاک، تنشمختلف بر 

های انرژی به خصوص با تمرکز بر شمع 5کانیکیم –حرارتی  یهای همبستهی گذشته محققین زیادی به بررسی رفتاردر دو دهه

جایی شمع انرژی تحت بارگذاری حرارتی محوری و جابه به بررسی تنش [1] 6للویی و همکاران اند.های صحرایی پرداختهآزمون

ی شمع انرژی باعث د که افزایش دمادهمی نتایج این پژوهش نشان پرداختند.)بازگشت به دمای اولیه(  7گرمایشی و بازیابی حرارتی

ها تنشیه، حالت اولبه نزدیک  یت شمع به دمایو با بازگش شودیمدر طول شمع  محوری انبساطی کرنشمحوری فشاری و  ایجاد تنش

 به صورت االستیک مکانیکیتوان رفتار شمع انرژی را از دیدگاه د و مینگردتقریبًا به حالت اولیه خود باز مینیز های ایجادشده و کرنش

 –حرارتی  یبه بررسی اندرکنش شمع انرژی و خاک رس اشباع تحت بارگذاری همبسته [7] ۸بورن وب و همکاران. در نظر گرفت

قرار دست آمده گزارش کردند که بارگذاری حرارتی یک شمع انرژی که تحت بار مکانیکی ثابت توجه به نتایج به با مکانیکی پرداختند.

از نوع گرمایشی یا سرمایشی باشد، کاهش یا که بارگذاری حرارتی این توجه به با را مقدار تنش اصطکاکی در جداره شمعتواند می، دارد

های آزمون ستفاده ازبا امکانیکی را  –های مختلف حرارتی تحت بارگذاریهای انرژی کوبشی شمع [۸] 9و همکارانژیانگ  .افزایش دهد

های انرژی و همچنین مقدار بار مکانیکی وارد بر سر نوع نصب شمع دهد،نتایج این پژوهش نشان می صحرایی مورد مطالعه قرار دادند.

چن و  شود.مقدار تنش محوری در طول شمع انرژی میتغییر های ایجادشده در سر شمع و همچنین جاییباعث تغییر جابه مع،ش

مکانیکی شمع انرژی  –برای بررسی رفتار حرارتی  ،از یک مدل صحرایی شمع انرژی تحت بارگذاری حرارتی تنهانیز  [9] 1۰نهمکارا

های مکانیکی آن و همچنین شمع بر پاسخ ابل توجه شرایط گیرداری سر و نوکی اثر قاستفاده کردند. نتایج این پژوهش بیان کننده

تنش محوری در شمع  که مقدار دهدنین نتایج این پژوهش نشان میهمچ ع است.بیشترین تنش محوری در طول شمتشکیل محل 

  دما دارد.نسبتاً خطی با میزان تغییرات  ایانرژی رابطه

                                                      
1 Ground Source Heat Pump 
2 superstructures 
3 energy piles 
4 geothermal boreholes 
5 thermo – mechanical  
6 Laloui et. al 
7 thermal recovering 
8 Bourne – Webb et. al 
9 Jiang et. al 
10 Chen et. al 
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 هایمکانیکی شمع –های اخیر مطالعات عددی مختلفی به منظور بررسی اثر تغییر پارامترهای مختلف بر رفتار حرارتی در سال

مکانیکی  –با استفاده از مدل عددی المان محدود به بررسی رفتار حرارتی  [1۰] 1یارینی و همکارانالسس انرژی انجام شده است.

های رژی بر پاسخهای انرژی فعال در گروه شمع انفاصله شمع ،های انرژی در یک گروه شمع پرداختند. براساس نتایج این پژوهششمع

 حرارتی برای ضریب انبساط حرارتی و ضریب رسانایی تاثیر قابل توجهی دارد. همچنین با در نظر گرفتن مقادیر مختلف مکانیکی شمع

 2سانگ و همکاران گروه شمع انرژی دارد. یهای مکانیکاندکی بر پاسخبسیار خاک، مشاهده کردند که تغییرات این دو پارامتر تاثیر 

 جایی و تنش محوری در طول شمعای بر میزان جابهماسه با استفاده از مدل عددی المان محدود به بررسی اثر سختی خاک [11]

خاک  یستیسیتهکه کاهش مدول اال دهدنشان مینتایج این پژوهش پرداختند.  تحت بارگذاری حرارتی گرمایشی و سرمایشی انرژی

اثرات بارگذاری حرارتی مختلف بر  [12] 3یانگ و همکاران شود.جایی شمع انرژی میو افزایش جابه باعث کاهش تنش محوری

بررسی کردند. براساس نتایج  ،را با استفاده از روش المان محدود تحت بارگذاری حرارتی تنهاشمع انرژی ناپذیر های برگشتجاییجابه

انرژی به دمای شمع  کند و با بازگشتندکی در سر شمع ایجاد میناپذیر بسیار اجایی برگشتگرمایش شمع انرژی جابه ،این پژوهش

های این در حالی است که سرمایش شمع انرژی باعث ایجاد نشست شود.یی در سر شمع تقریباً صفر میجااولیه، مقدار جابه

تر ناپذیر نیز بزرگهای برگشتجاییو هر چه اختالف دمای اعمال شده به شمع بیشتر باشد، جابه شودناپذیر قابل توجهی میرگشتب

اثر افزایش دما بر مقاومت برشی در سطح مشترک خاک و بتن را با استفاده از روش المان محدود  [13]و همکاران اسدی  شوند.می

دهد که افزایش دمای شمع انرژی به طور متوسط باعث افزایش مقاومت برشی در سطح بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان می

 گردد.مشترک خاک و شمع می

های مکانیکی شمع –تر در آزمایشگاه، رفتار حرارتی های واقعی در ابعاد کوچکمدل سازیهمچنین برخی پژوهشگران با شبیه

 –بررسی رفتار حرارتی ز مدل کوچک مقیاس آزمایشگاهی به با استفاده ا [14] 4وو و همکاران اند.مورد مطالعه قرار دادهرا انرژی 

ناپذیر جایی برگشتکه مقدار جابه دهدپرداختند. نتایج این پژوهش نشان می 5مکانیکی شمع انرژی تحت بارگذاری حرارتی متناوب

 6روتا لوریا و همکاران های اصطکاکی است.عهای انرژی اتکایی بیشتر از شمهای حرارتی متناوب، در شمعایجادشده تحت بارگذاری

انرژی با استفاده از مدل آزمایشگاهی مطالعه کردند. براساس نتایج  های حرارتی مختلف را بر رفتار مکانیکی شمعاثرات بارگذاری [15]

قابل توجهی بر مقاومت اصطکاکی جداره و همچنین  اثر به شمع، شدهاعمال یاین پژوهش گزارش شده است که تشدید تغییرات دما

 های انرژی تحت بارگذاری همبستهناپذیر شمعهای برگشتبه بررسی نشست [16] 7نگوین و همکاران د.انرژی دار مقاومت نوک شمع

دهد که با افزایش می مکانیکی در بلند مدت با استفاده از مدل آزمایشگاهی در خاک رس پرداختند. نتایج این آزمایش نشان –حرارتی 

یابد و مکانیکی افزایش می –تحت بارگذاری حرارتی  انرژیدر سر شمع  ناپذیرهای برگشتهای بارگذاری حرارتی، نشستتعداد سیکل

شود. ناپذیر تحت بارگذاری حرارتی یکسان، بیشتر میهای برگشتهر چه بار مکانیکی در سر شمع بیشتر باشد، نرخ افزایش نشست

رفتار مکانیکی و حرارتی شمع انرژی های آزمایشگاهی به بررسی اثر تراوش آب در خاک بر با استفاده از مدل [17]یانگ و همکاران 

های ایجادشده در جاییکه سرعت تراوش آب در خاک زیاد باشد، مقدار کرنش و جابهدهد، زمانیپرداختند. نتایج این پژوهش نشان می

 یابد.شمع انرژی تحت بارگذاری حرارتی، تعدیل می

انواع مختلف  و خاک خصوصیات مختلفها به بررسی اثر شود، در اکثر پژوهشمتون فنی گذشته مشاهده میکه در  طورهمان

های ایجادشده در سر شمع و توزیع تنش محوری در طول آن پرداخته شده جاییمکانیکی بر جابه –های حرارتی و حرارتی بارگذاری

رارتی نظیر ضریب انبساط حها خصوصیات حرارتی های انرژی، این شمعمصالح مختلف در ساخت شمع استفاده از به توجه بااست. 

ها مطالعه های مکانیکی آنبر پاسخ هامعخصوصیات حرارتی شهای مختلف دارند و الزم است تا اثر مقادیر مختلف متفاوتی در پروژه

                                                      
1 Salciarini et. al 
2 Sung et. al 
3 Yang et. al 
4 Wu et. al 
5 cyclic thermal loading 
6 Rotta Loria et. al 
7 Nguyen et. al 
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جایی سر محوری یا جابه ادیر مختلف خصوصیات حرارتی خاک بر تنشهای پیشین تنها به بررسی اثر مقشود. همچنین در پژوهش

 شده است؛ نظرصرفانرژی شمع  یهمچون اصطکاک در جداره های مکانیکیسایر پاسخ یشمع انرژی پرداخته شده است و از مطالعه

ط حرارتی ر مختلف ضریب انبساو مقادی بتنی انرژیهای بررسی اثر مقادیر مختلف ضریب انبساط حرارتی شمع ،هدف این پژوهش

برای تک شمع انرژی تحت مدنظر بررسی پارامترهای  تاکنونکه است. با توجه به اینهای انرژی مکانیکی شمع های رسی بر پاسخخاک

در یک ا انجام نشده است، این مقاله سعی دارد تا اثر تغییر ضریب انبساط حرارتی شمع انرژی و خاک رسی ر بارگذاری حرارتی متناوب

. ی گرمایش سپس سرمایش و در انتها بازگشت به دمای اولیه( مطالعه کند)شامل ابتدا یک دورهبارگذاری حرارتی متناوب  سیکل کامل

جایی در سر شمع انرژی های پیشین اثر پارامترهای مدنظر تنها بر مقدار تنش محوری و جابهکه در پژوهشهمچنین باتوجه به این

تغییر ضریب انبساط ثرات ، ادر طول شمع انرژیجایی ایجادشده های محوری و جابهعالوه بر تنش مقالهدر این  بررسی شده است،

 مطالعه مورد، بعدی سهبا استفاده از یک مدل عددی شمع انرژی نیز  یدر جدارهاصطکاکی  بر تنش حرارتی شمع انرژی و خاک رسی

 قرار گرفته است.

 دیسازی عدمدلمباحث نظری و  -2

 مدل عددی  -2-1

افزار در نرم 1عددی سه بعدی با روش حل تفاضل محدود مکانیکی شمع انرژی، از مدل -منظور تحلیل حرارتی  پژوهش بهاین در 

FLAC شمع انرژی های مکانیکی و حرارتی پاسخ یمقایسهبه  عددی، مدلبرای صحت سنجی ابتدا  استفاده شده است. 2سه بعدی

و مدل عددی  [19, 1۸, 7] 3لمبث لندن دانشگاهمکانیکی در مدل حاضر با پژوهش صحرایی انجام شده در  –حرارتی  تحت بارگذاری

شمع انرژی در این مدل،  .پرداخته شده است لمبث دانشگاه نتایج پژوهش صحراییبراساس  [2۰]و همکاران  4شده توسط هانیفتعر

 کل قرار دارد. اشباع یدرون خاک رس انیکی ثابت و بارگذاری حرارتی متناوبتحت بار مک متر 55/۰متر با قطر متوسط  23به طول 

بار شود و در تمام این مدت روز گرمایش می 12سرمایش و  یروز دوره 31روز است که شامل  43بارگذاری حرارتی  زمان مدت

های سرمایش و گرمایش به ترتیب لمبث، در دوره دانشگاهدر پژوهش  شود.کیلونیوتن به سر شمع اعمال می 12۰۰مکانیکی ثابت 

بارگذاری  ینحوهدر این پژوهش  های انتقال سیال شمع انرژی به چرخش درآمده است.درون لوله +C 4۰°و  -C 6°سیال با دمای 

سازی و از مدل ال سیال درون شمع انرژی استهای انتقهای قرارگیری لولهحرارتی به صورت اعمال دمای سیال ورودی به محل

های اعمال بارگذاری حرارتی و مکانیکی محل ،بندیشبکههندسه،  1 شکل های انتقال سیال و چرخش سیال صرف نظر شده است.لوله

ی مرزهای عمودی فاصله [21, 12]های پیشین پژوهشبرخی از در  .دهدو همچنین شرایط مرزی مکانیکی مدل حاضر را نشان می

های عمودی مدل ی مرزبرابر قطر شمع در نظر گرفته شده است. در این پژوهش نیز ابتدا فاصله 1۰ی شمع انرژی حدود مدل تا جداره

آنالیزهای حساسیت نشان دادند که کاهش  انرژی در نظر گرفته شد؛ سپسقطر شمع برابر  1۰انرژی کمی بیش از  ی شمعاز جداره

شود؛ در عین حال افزایش این برابر قطر شمع، باعث تغییر نتایج می 1۰ی شمع به کمتر از های عمودی مدل تا جدارهی مرزلهفاص

دهد؛ بنابراین در این مقاله نیز برابر قطر شمع تقریباً تاثیری بر نتایج ندارد و تنها زمان محاسبات را افزایش می 1۰فاصله به بیش از 

ی مرز ی تعیین فاصلهبرابرابر قطر شمع انرژی در نظر گرفته شده است.  1۰ی شمع کمی بیش از عمودی تا جدارهی مرزهای فاصله

های ی مرزهای عمودی، از آنالیز حساسیت استفاده شده است. بر اساس بررسیتا انتهای شمع نیز مشابه تعیین فاصله افقی تحتانی

شود برابر ارتفاع شمع، باعث تغییر نتایج می 5/۰های شمع تا مرز افقی تحتانی به کمتر از ی انتشده در این پژوهش، کاهش فاصلهانجام

کند؛ بنابراین در این مقاله به برابر ارتفاع شمع، تغییر قابل توجهی در نتایج حاصل نمی 5/۰که افزایش این فاصله به بیش از در حالی

در نظر گرفته شده  متر( 17) برابر ارتفاع شمع 739/۰ا مرز افقی تحتانی، حدود ی انتهای شمع انرژی تمنظور حفظ دقت نتایج، فاصله

                                                      
1  finite difference method 
2 FLAC 3D 
3 Lambeth College, London 
4 Han 
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هایی با ابعاد کوچک و با همچنین به منظور افزایش دقت و کاهش زمان محاسبات، در شمع انرژی و نواحی نزدیک به آن از المان است.

قسمت مساوی  92الزم به ذکر است که ارتفاع شمع انرژی به  ت.تر استفاده شده اسهایی با ابعاد بزرگشمع از المان فاصله گرفتن از

بندی ها و شبکهابعاد المانبندی شده است. شبکهقسمت  54سطح شمع انرژی در هر مقطع از آن به متری( و سانتی 25)فواصل 

مرز  جاییهمچنین جابه ؛آزاد استسازی انجام شده مرز فوقانی کاماًل در مدلشده بر اساس آنالیز حساسیت انتخاب شده است. انجام

به جز مرز فوقانی که  الزم به ذکر است که شده است. محدودگاه غلتکی تکیهبا گاه مفصلی و سایر مرزها تکیهبا استفاده از تحتانی 

ضر دمای اولیه در مدل حا ثابت در نظر گرفته شده است. ی سایر مرزهاتواند با خاک و شمع انرژی تبادل حرارت داشته باشد، دمامی

به منظور در نظر گرفتن اندرکنش  فرض شده است. C 2۰°برابر  رایی گزارش شدهچه که در پژوهش صحخاک و شمع انرژی مشابه آن

در  در سطح مشترک شمع انرژی و خاک اطراف آن استفاده شده است. 1حدفاصلهای میان شمع انرژی و خاک اطراف، از المان

مقدار های حدفاصل مشخص گردد. و مقاومت برشی المان )sk( برشی سختی ،)nk( قائم سختیتا حتماً  الزم است FLACافزار نرم

در و جا نشود آزادانه در خاک جابهشده، شمع های انجامهای حدفاصل باید به نحوی باشد که تحت بارگذاریالمان و برشی سختی قائم

ها را در نظر و خاک و انتقال نیرو بین آن جایی نسبی شمعشمع در خاک، جابهها باید بتوانند احتمال لغزش عین حال این المان

در نظر  (2)و  (1) یمطابق رابطهترتیب بههای حدفاصل المان و قائم برشی سختی افزار،پیشنهاد نرم منظور براساسبگیرند. بدین 

 گرفته شده است:

(1) 

min

4

3

Δ
s

K G

k
Z




 

 
(2) 10n sk k 

ترین بعد المان خاک در مجاورت المان کوچک یاندازه  minZΔبه ترتیب مدول بالک و مدول برشی خاک و  G و K در این روابط

 صل است.حدفا

 ها مشخص گردد.ی اصطکاک داخلی و چسبندگی این المانهای حدفاصل الزم است تا زاویهبرای تعیین مقاومت برشی المان

مقدار  یزپژوهش ن ینخاک رس اشباع برابر با صفر گزارش شده، در ا یاصطکاک داخل یهزاو ییصحرا یشدر آزما کهینباتوجه به ا

حدفاصل برابر با صفر در نظر گرفته شده است. مقدار  یهاالمان یاصطکاک داخل ییهزاو ینمچنخاک و ه یاصطکاک داخل ییهزاو

خاک اطراف شمع در نظر گرفته شده  یمقدار چسبندگ 1تا  67/۰ ینمشابه، ب یعدد هایحدفاصل در پژوهش یهاالمان یچسبندگ

در هر تراز  یخاک مجاور شمع انرژ یچسبندگ 67/۰بر با حدفاصل برا یهاالمان یمقدار چسبندگ ،پژوهش ینا یاست. در مدل عدد

 67/۰حدفاصل برابر با  هایالمان یچسبندگ کهی، زمانشدهبر اساس آنالیز حساسیت انجام یرادر نظر گرفته شده است؛ زارتفاعی 

در مدل  یشمع انرژ یهاسخبا پا یدر مدل حاضر، تطابق بهتر یشمع انرژ یکیمکان یهاپاسخ شود،یخاک در نظر گرفته م یچسبندگ

 دارند. ییصحرا

                                                      
1 interface elements 
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Figure 1: Geometry, meshing, thermal and mechanical loading and boundary conditions of the numerical model 

  بندی، بارگذاری حرارتی و مکانیکی و شرایط مرزی مدل عددیشبکه: هندسه، 1 شکل

 

  نتقال حرارتمبانی نظری ا -2-1-1

شده، درصد مشارکت تابش در های انتقال حرارت در طبیعت هستند. براساس مطالعات انجام، مکانیزم3و رسانش 2، همرفت1تابش

های گذشته نشان همچنین پژوهش. [22]است  1دانه کمتر از %های ریزو در خاک 1دانه حدود %های درشتانتقال حرارت در خاک

 نابراین باب ؛[2]دهند که روش انتقال حرارت همرفت زمانی تاثیر قابل توجهی دارد که خاک اشباع و نفوذپذیری باالیی داشته باشد می

های انتقال حرارت تابش و همرفت صرف نظر شده و تنها از روش رسانش در از روش ،در این پژوهش خاک ریزدانه بودنتوجه به 

 سازی عددی استفاده شده است.مدل

گذار در انتقال حرارت از طریق این رابطه پارامترهای تاثیر . [23] است (3)انتقال حرارت از طریق رسانش مطابق رابطه  یمعادله

دهد. همچنین الزم به ذکر است که انتقال حرارت از طریق رسانش در رسانش در خصوص شمع انرژی و محیط خاکی را نشان می

 نیز بر اساس این رابطه است. FLACزار افنرم

(3) ( )eff eff

T
C λ T

t



   



 

 effλ)گرادیان( و  4عملگر دیفرانسیلی بردار ∇زمان،  tدما،  T، موثر در فشار ثابتظرفیت گرمایی حجمی  eff(ρC)در این رابطه 

 ضریب رسانایی حرارتی موثر است.

                                                      
1 radiation 
2 convection 
3 conduction 
4 vector differential operator 
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 یند:آبه دست می (5)و  (4)ترتیب از روابط به effλ و eff(ρC)، نند خاکهای متخلخل مادر محیط
(4) , ,( ) (1 )eff f f p f f s p sC C θ C      

 
(5) (1 )eff f f f sλ θ λ θ λ   

ظرفیت گرمایی ویژه سیال منفذی در  p,fC چگالی سیال منفذی، fρهای جامد، نسبت حجمی سیال منفذی به دانه fθ در این روابط

رسانایی حرارتی سیال  به ترتیب ضریب sλ و fλ جامد در فشار ثابت، ظرفیت گرمایی ویژه ذرات p,sCجامد،  چگالی ذرات sρفشار ثابت، 

 جامد هستند. منفذی و ذرات

  های انرژیهای حرارتی در شمعتنشمبانی نظری  -2-1-2

  :[24] است (6)مطابق رابطه تعادل استاتیکی شمع انرژی  یمعادله

(6) 0ij ig    

 .بردار نیروی گرانش است igچگالی حجمی و  ρتانسور تنش کل،  ijσ در این رابطه

 :[25] شودمحاسبه می (7) یتانسور تنش کل از رابطهبا فرض رفتار االستیک خطی برای شمع انرژی، 

(7) ( )ij ijkl kl klC T      

و  ضریب انبساط حرارتی α تانسور کرنش کل، klε، ((ν)و ضریب پواسون  (Eتانسور سختی )شامل مدول یانگ ) ijklCدر این رابطه 

klδ  هستند.دلتای کرونکر 

 مدل رفتاری و مشخصات مصالح -2-1-3

ی مصالح )ضریب انبساط حرارتی، ضریب رسانایی طریق رسانش و مشخصات حرارتاز تنها  انتقال حرارتحاضر عددی در مدل 

، رفتار شمع [1] یشینپ یهادست آمده از پژوهشبه یجبراساس نتا در نظر گرفته شده است. 1همسان صورت بهحرارتی و گرمای ویژه( 

به صورت  یرفتار شمع انرژ یزحاضر ن یعددمنظور در مدل  ینبه هم ،است یکبه حالت االست یکنزد یحرارت یتحت بارگذار یانرژ

های شده از مدل صحرایی، مدلگزارشرسی اشباع نیز باتوجه به مشخصات خاک برای  در نظر گرفته شده است. الستیکا -ی حرارت

دست نتایج به مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت باتوجه به تطابق بهتر 3کولمب –موهر و  2پراگر –رفتاری االستوپالستیک دراکر 

 کولمب برای خاک استفاده شده است. –ی پژوهش از مدل رفتاری موهر کولمب، در ادامه –آمده با استفاده از مدل رفتاری موهر 

ها و گزارشبراساس  این مشخصاتشمع انرژی و خاک نشان داده شده است.  هندسی، حرارتی و مکانیکیمشخصات  1جدول در 

سنجی مدل عددی استفاده و برای صحت [26, 2۰-1۸, 7] استلمبث لندن  دانشگاهدر  یپژوهش صحرایشده از انجام هایسازیمدل

 شده است.

 سنجی مدل عددیصحت -2-1-4

از مدل حاضر با  آمدهدستبهحرارتی های مکانیکی و پاسخ یبه مقایسه ،عددیاطمینان از صحت مدل  منظور بهدر این بخش 

که بر  COMSOLافزار در نرمهان و همکاران المان محدود عددی  یلمبث و مطالعه دانشگاهشده از آزمون صحرایی نتایج گزارش

متر  4در  لمبث دانشگاهایی الزم به ذکر است که در مدل صحر باشد، پرداخته شده است.لمبث می دانشگاهمبنای آزمون صحرایی 

در مدل حاضر و مدل عددی  بنابراین، د نیست؛دستی موجو از مشخصات این خاک عات کافیاطالخاک دستی وجود دارد که  ،اولیه

های ارائه شده، عالمت در نتایج و شکلسازی شده است. هان از در نظر گرفتن آن صرف نظر شده و خاک تماماً به صورت رس مدل

انرژی رو به  جایی شمعشمع و جابه یی کرنش انبساطی، نیرو و تنش کششی، تنش اصطکاکی رو به باال در جدارهدهندهمثبت نشان

                                                      
1 isotropic 
2 Drucker - Prager 
3 Mohr - Coulomb 
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ترتیب بیانگر گرمایش، سرمایش و بازگشت شمع انرژی به دمای اولیه ها بهاستفاده شده در شکل Rو  H ،Cهمچنین حروف  باال است.

 هستند.)بازیابی حرارتی( 

خاک(  شمع انرژی )سطح مشترک شمع و یتغییرات دما در جداره یحرارتی مدل حاضر، از مقایسه هایپاسخبرای بررسی صحت 

دهد که نشان می 2 شکلعددی هان و همکاران استفاده شده است. مدل تحت بارگذاری حرارتی در این مدل با نتایج صحرایی و 

کثر مقدار اختالف بر اساس این شکل حدا دارد. مطابقت مناسبی شمع با نتایج دیگر محققین یمدل در جدارهتغییرات دما در این 

و مقدار اختالف نتایج مدل حاضر با نتایج مدل  12و % 26ترتیب %نتایج مدل حاضر با مدل صحرایی در زمان گرمایش و سرمایش به

 است. 3هان در زمان گرمایش و سرمایش، حداکثر %

Figure 3: Axial load and strain profiles along the energy pile under coupled thermo-mechanical loading at 

the end of heating and cooling periods: A) Axial loiad, B) Axial strain 

در دهد. مکانیکی را نشان می –حرارتی  یل شمع انرژی تحت بارگذاری همبستهنیرو و کرنش محوری ایجادشده در طو 3 شکل
Figure 3: Axial load and strain profiles along the energy pile under coupled thermo-mechanical loading at 

the end of heating and cooling periods: A) Axial loiad, B) Axial strain 

-Figure 3: Axial load and strain profiles along the energy pile under coupled thermoالف و -3 شکل

mechanical loading at the end of heating and cooling periods: A) Axial loiad, B) Axial strain 

 یجنتا ییراتابق روند تغدست آمده از مدل حاضر، کامالً مطبه یجنتا ییراتروند تغ یش،و گرما یشسرما یهادر دورهب -3 شکل

 Figure 3: Axial load andدست آمده از مدل حاضر )به یمقدار کرنش محور ینهان است. همچن یو مدل عدد ییمدل صحرا

strain profiles along the energy pile under coupled thermo-mechanical loading at the end of heating and 

cooling periods: A) Axial loiad, B) Axial strain 

نسبت به مدل  ییدست آمده از مدل صحرابه یبا کرنش محور یر بهتریاتطابق بس یش،و سرما یشگرما یها( در دورهب-3 شکل

دست آمده از مدل حاضر با مدل صحرایی در زمان الزم به ذکر است که حداکثر مقدار اختالف کرنش محوری به هان دارد. یعدد

 است. 15و % 35ترتیب %گرمایش و سرمایش به

 Figure 3: Axial load and strain profiles along the energy pile under coupled thermo-mechanical loading در

at the end of heating and cooling periods: A) Axial loiad, B) Axial strain 

است؛  یادینوسانات ز یدارا یمتر فوقان 4در حدود  ییبه دست آمده از مدل صحرا یمحور یرویکه ن شودیمشاهده م الف-3 شکل

باشد )بر اساس گزارشات انجام شده از مدل  ییآن در مدل صحرا یفوقان یهاقطر شمع در قسمت ییراتتغ تواندیموضوع م ینعلت ا

ر تمام طول آن ثابت د یهان، قطر شمع انرژ یاما در مدل حاضر و مدل عدد یستثابت ن یهاول ترم 4در  یقطر شمع انرژ یی،صحرا

-Figure 3: Axial load and strain profiles along the energy pile under coupled thermoدر همچنین فرض شده است(. 

mechanical loading at the end of heating and cooling periods: A) Axial loiad, B) Axial strain 

در مدل  یرو شمع با قطر متغ ی)که از خاک دست یهمتر اول 4( به جز C) یشسرما یکه در دوره شودیمشاهده م الف-3 شکل

الزم به هان دارد.  ینسبت به مدل عدد ییمدل صحرا یجبا نتا یتطابق بهتر اضردست آمده از مدل حبه یجنتا ،استفاده شده( ییصحرا

است که  55دست آمده از مدل حاضر با مدل صحرایی در زمان سرمایش، %ذکر است که حداکثر مقدار اختالف نیروی محوری به

 Figure 3: Axial load and strain profilesدر یابد. شود و در سایر اعماق اختالف نتایج کاهش میمربوط به اعماق اولیه می

along the energy pile under coupled thermo-mechanical loading at the end of heating and cooling periods: A) 

Axial loiad, B) Axial strain 

 یشافزا یی،دست آمده از مدل حاضر و مدل صحرابه یجنتا یانهمانطور که مشخص است، اختالف م یشدر زمان گرما الف-3 شکل

 52دست آمده از مدل حاضر با مدل صحرایی، %. الزم به ذکر است که در زمان گرمایش حداکثر مقدار اختالف نیروی محوری بهیابدیم

 Figure 3: Axial load and strain profiles along the energy pile under coupledو  2 شکلدر  ینکها توجه به اباست. 

thermo-mechanical loading at the end of heating and cooling periods: A) Axial loiad, B) Axial strain 

و مدل حاضر در  ییدر مدل صحرا یجادشدها یکرنش محور ییراتشمع و تغ یدما ییراتتغ رتیبنشان داده شد که به ت ب-3 شکل

 یکدست آمده از مدل حاضر، نزدبه یمحور یروین یرکه مقاد رودیانتظار م یندارند، بنابرا یکدیگربا  ی( تطابق خوبH) یشزمان گرما

 Figure 3: Axial load and strain profiles along theدر  چنینباشد. هم ییاز مدل صحرا شدهگزارش یمحور یروین یربه مقاد
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energy pile under coupled thermo-mechanical loading at the end of heating and cooling periods: A) Axial 

loiad, B) Axial strain 

 یادینوسانات ز یدارا ییدست آمده از مدل صحرابه یمحور ییرومقدار ن یش،مشاهده کرد که در زمان گرما توانیم الف-3 شکل

 یانگثابت نبودن مقدار مدول  یا هایریگشمع و خاک، خطا در اندازه یچیدهپ یطشرا تواندیامر م یناست؛ علت ا یدر طول شمع انرژ

حاضر  یو مدل عدد ییمدل صحرا یجاختالف نتا یشامر باعث افزا همین ؛گزارش شده، باشد ییچه که از مدل صحراآن فشمع بر خال

 شده است. در برخی از اعماق شمع انرژی

مکانیکی نشان داده شده است. ذکر این  –ی حرارتی جایی در باالی شمع انرژی تحت بارگذاری همبستهمقدار جابه 4شکل در 

های ایجادشده در باالی شمع پس از رسیدن شمع به تعادل استاتیکی تحت جایی، جابه4شکل های نکته حائز اهمیت است که منحنی

الف نتایج علت افزایش اخت 4شکل دهند. الزم به ذکر است که در ی بارگذاری حرارتی را نشان میبارگذاری مکانیکی در طول دوره

های صحرایی گیریی گرمایش، رخداد قطع برق در زمان انجام آزمون صحرایی است که اندازهمدل حاضر با آزمون صحرایی در دوره

کند. اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که مدل حاضر مطابقت خوبی با مدل هان دارد. همچنین الزم پس از قطع برق را بی اعتبار می

 kN 1۸۰۰ه در مدل صحرایی پیش از اعمال بارگذاری حرارتی، شمع انرژی تحت بارگذاری و سپس باربرداری برابر با به ذکر است ک

و بارگذاری حرارتی به صورت همزمان به شمع انرژی اعمال شده  kN 12۰۰بار مکانیکی  day=  ۰قرار داده شده است و سپس در 

شود، حاصل از بارگذاری و باربرداری نیروی در نتایج مدل صحرایی مشاهده می day=  ۰میلیمتر که در  7/۰است. مقدار نشست حدود 

kN 1۸۰۰ های مکانیکی و حرارتی کامالً مشابه به شمع انرژی اعمال شده است. در مدل حاضر نیز روند بارگذاری است که پیش از این

 35/۰نشستی معادل با  day=  ۰شود که در ز مشاهده میدست آمده از مدل حاضر نیمدل صحرایی است؛ به همین دلیل در نتایج به

و بارگذاری حرارتی  kN 12۰۰میلیمتر در سر شمع وجود دارد و سپس مشابه با مدل صحرایی و تحت اثر اعمال همزمان بار مکانیکی 

 day= ۰شود در ه مشاهده میدست آمده از مدل هان همانطور کیابد. اما در نتایج بهسرمایشی، مقدار نشست در سر شمع افزایش می

میلیمتر است که اختالف زیادی با نتایج حاصل از مدل حاضر و مدل صحرایی دارد. این اختالف  4/2مقدار نشست در سر شمع برابر با 

ال به صورت همزمان به شمع اعم kN 12۰۰که در مدل هان بارگذاری حرارتی سرمایشی و مکانیکی  تماالً به این دلیل ایجاد شدهاح

به سر شمع اعمال شده و پس از به تعادل رسیدن شمع تحت بار مکانیکی، بارگذاری  kN 12۰۰نشده است و احتمااًل ابتدا بار مکانیکی 

باتوجه به توضیحات  ی هان علت این اختالف در نتایج بیان نشده است.حرارتی به آن اعمال شده است. الزم به ذکر است که در مقاله

، با صرف نظر از روز نخست، حداکثر day=  ۰ص اختالف زیاد نتایج مدل حاضر و مدل صحرایی با مدل هان در داده شده در خصو

 است. 12و % 1۰ترتیب %دست آمده از مدل حاضر با نتایج مدل صحرایی و مدل هان، بهمقدار اختالف نتایج به
 

 ل عددی برای صحت سنجیشده در مداستفاده : مشخصات هندسی، حرارتی و مکانیکی1جدول 

Table1: Geometric, thermal and mechanical characteristics of the present numerical model 

 مقدار مشخصات

 55/0 (m)قطر شمع انرژی 

 23 (m)شمع انرژی  طول

 12 (m)های مدل عرض مرز

 40 (m)عمق مدل 

 12/0 (m)حرارتی از مرکز شمع  های اعمال بارگذاریفاصله محل

 3/2 (K·1-m·W-1)رس خاک موثر ضریب رسانایی حرارتی 

 5/1 (K·1-m·W-1)ضریب رسانایی حرارتی موثر شمع 

 1 (Kμ-1)رس ضریب انبساط حرارتی خاک 

 5/8 (Kμ-1)ضریب انبساط حرارتی شمع انرژی 
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 1380 (K·1-kg·J-1)رس ظرفیت گرمایی ویژه خاک 

 880 (K·1-kg·J-1)یی ویژه شمع انرژی ظرفیت گرما

 2000 (m·kg-3)رس  چگالی خاک

 2500 (m·kg-3) چگالی شمع انرژی

 (kPa)رس  چسبندگی خاک
m 4 < z ,65 

m 4 ≥ z z,2/8+65 

 0 (°) رس زاویه اصطکاک داخلی خاک

 uc67/0 چسبندگی المان حد فاصل

 0 (°)زاویه اصطکاک داخلی المان حد فاصل 

 4/0 رس اسون خاکضریب پو

 13/0  ضریب پواسون شمع انرژی

 uc1000 رسی مدول االستیسیته خاک

 40 (GPa)مدول االستیسیته شمع انرژی 

 20 (C°)دمای اولیه 

 0 (m)فاصله تراز آب زیرزمینی از سطح زمین 

 
Figure 2: Temperature change at the soil-pile interface at the end of heating and cooling periods  

 های گرمایش و سرمایش: تغییرات دما در سطح مشترک شمع و خاک در انتهای دوره2 شکل
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Figure 3: Axial load and strain profiles along the energy pile under coupled thermo-mechanical loading at the 

end of heating and cooling periods: A) Axial loiad, B) Axial strain 

های گرمایش و مکانیکی در انتهای دوره –حرارتی  یارگذاری همبستهشمع انرژی تحت بدر  یرو و کرنش محوری ایجادشدهنل پروفی :3 شکل

 محوری؛ ب( کرنش محوری ی: الف( نیروسرمایش

 
Figure 5: Energy pile shaft friction under coupled thermo-mechanical loading: A) At the end of cooling 

period, B) At the end of heating period 

های مکانیکی در انتهای دوره –حرارتی  یگذاری همبستهشمع انرژی تحت بار یتنش اصطکاکی ایجادشده در جداره 5شکل 

حدفاصل در سطح مشترک شمع و  یهادر المان یجادشدها یمقدار تنش برشدر این پژوهش  دهد.سرمایش و گرمایش را نشان می

 یدر همه یوستهشمع به صورت پ یدر مدل حاضر مقدار اصطکاک در جدارهدر نظر گرفته شده است. یخاک به عنوان تنش اصطکاک

 یاصطکاک تنها در چند نقطه از جداره ی،ابزارگذار یتمحدود یلبه دل ییشده است اما در مدل صحرا محاسبهافزار اعماق توسط نرم

 Figure 5: Energy pile shaft friction در ییآمده از مدل صحرا دستبه یجدر نتا یلدل ینشده است؛ به هم یریگشمع اندازه

under coupled thermo-mechanical loading: A) At the end of cooling period, B) At the end of heating period 

به یجدر نتا ین. همچنشودیشمع مشاهده م یاز اعماق در جداره یدر مقدار اصطکاک در برخ یادو ز یناگهان ییراتتغ، 5شکل 

عمق، عوض  ییربا تغ ینش اصطکاکشمع مقدار ت یاز اعماق در جداره یبرخدر که  شودیمشاهده م ییدست آمده از مدل صحرا

شمع با  یدر مقدار اصطکاک در جداره اییوستهپ ییراتاز مدل حاضر و مدل هان، تغ مدهدست آبه یجدر نتا کهیحال در شودینم

شمع و خاک در  ینسب ییجاجابه یجهو در نت یجادشدها یمحور یهامقدار کرنش کهین. با توجه به اگرددیدر عمق مشاهده م یشرویپ

 یمقدار اصطکاک در جداره ییوستهپ ییرروند تغ ینبنابرا یست،کسان نی مکانیکی – یحرارت یهمبسته یق مختلف تحت بارگذارااعم

 یو علت ثابت بودن مقدار تنش اصطکاک رسدیبه نظر م یمنطق شود،یمدل حاضر و مدل هان مشاهده م یجشمع که در نتا

 یلبه دل تواندیود، مشیمشاهده م ییمدل صحرا یجدر آن که در نتا یناگهان ییراتق شمع و سپس تغاعما یشده در برخگزارش

 Figure 5: Energy pile shaft frictionدر الزم به ذکر است که  همچنین باشد. هایریگخطا در اندازه یاو  یدر ابزارگذار یتمحدود

under coupled thermo-mechanical loading: A) At the end of cooling period, B) At the end of heating period 

 Figure 5: Energy pile shaft friction under coupled thermo-mechanical loading: A) At the endالف و -5شکل 

of cooling period, B) At the end of heating period 

است. همچنین  45و % 4۰ترتیب %دست آمده از مدل حاضر با مدل صحرایی، بهحداکثر مقدار اختالف اصطکاک بهب -5شکل 

نسبت به مدل  ییصحرا از آزمونحاصل  یجبا نتا یحاضر تطابق بهترمدل  یجدست آمده از نتامقدار اصطکاک بهکه  شودیمشاهده م

 هان دارد.
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Figure 4: Energy pile head displacement under Coupled thermo-mechanical loading 

  مکانیکی –تحت بارگذاری همبسته حرارتی انرژی باالی شمع  در ایجادشده جاییمنحنی جابه: 4شکل 

 

  
Figure 5: Energy pile shaft friction under coupled thermo-mechanical loading: A) At the end of cooling period, 

B) At the end of heating period 

 انتهای دوره گرمایش  مکانیکی: الف( انتهای دوره سرمایش؛ ب( –شمع انرژی تحت بارگذاری همبسته حرارتی  تنش اصطکاکی در جداره: 5شکل 

 

تر طور که پیشهمان عددی این مقاله دارد. عالوه بر این، مدلتری نسبت به شرایط پیچیدهکه در واقعیت خاک الزم به ذکر است 

، دلیل عدم وجود مشخصات خاک دستی شده که به ، خاک دستی گزارشصحرایی متر اولیه از پروفیل خاک 4واقعیت در بیان شد، در 

دست آمده از این پژوهش با به هایی بین نتایجتالفسازی آن صرف نظر شده است. موارد بیان شده باعث ایجاد اخاز مدل

های حرارتی و مکانیکی شمع شده از پاسخهای انجاممقایسهاما در مجموع،  متر اولیه شده است؛ 4در  به ویژه صحرایی هایگیریاندازه

 Figure 5: Energy pile shaft friction under coupled thermo-mechanical loading: A) At the endتا  2 شکلانرژی در 

of cooling period, B) At the end of heating period 

 برخوردار است. شدهار شمع انرژی تحت شرایط مشخصدر بررسی رفت قبولیدهند که مدل حاضر از دقت قابلمی نشان 5شکل 

 شده برای مطالعات مدنظر استفاده شده است.ی این پژوهش از مدل عددی ایجادبنابراین در ادامه

 نتایج و بحث -3

تی شمع انرژی و خاک بر ضریب انبساط حرار اثر تغییرات سنجی شده،صحت  بعدی سهدی در این بخش با استفاده از مدل عد

به  مورد بررسی قرار گرفته است. متناوبتحت بارگذاری حرارتی انرژی جایی در طول شمع و جابه اصطکاک در جداره محوری،تنش 

شرایط مدل و مشخصات مصالح کامالً مطابق مدل صحت  غیر از حذف بار مکانیکی در سر شمع و تغییر نوع بارگذاری حرارتی، سایر
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 2جدول  و خاک درانرژی و مقادیر مختلف ضرایب انبساط حرارتی شمع  6 شکل سنجی شده است. مدت و مقدار بارگذاری حرارتی در

 است. نشان داده شده

 

 
Figure 6: Cyclic thermal loading applied to the energy pile 

 شده به شمع انرژی: بارگذاری حرارتی متناوب اعمال6 شکل

 

 : ضرایب انبساط حرارتی مورد مطالعه شمع انرژی و خاک2جدول 

Table 2: Thermal expansion coefficients used in the present study 

 (Kμ-1)ضرایب انبساط حرارتی خاک  (Kμ-1) یشمع انرژمصالح  یانبساط حرارت یبضرا

16 ,12 ,5/8 10 ,5 ,1 

 

های محوری ها و تنشصوص کرنشبرای بحث در خ (۸) ی، از رابطهآمده دستبهتحلیل نتایج  منظوربهی این بخش در ادامه

با خصوصیات  ،تحت بارگذاری حرارتی تنها یتنش محوری ایجادشده در شمع انرژ یبرای محاسبه (۸) یرابطهاز استفاده شده است. 

 .[1۸] شودتی و مکانیکی همسان و یکنواخت استفاده میحرار

(۸) ( Δ )T p p TE α T    

 کرنش حرارتی Tεضریب انبساط حرارتی شمع انرژی و  pα مع،ش یمدول االستیسیته pE ،حرارتی ایجادشدهتنش  Tσدر این رابطه 

که گونه قید و محدودیتی وجود نداشته باشد، زمانیدر اطراف، باال و پایین شمع انرژی هیچچنانچه  ایجادشده در شمع انرژی است.

که به آن  ( خواهد بودTΔpαوجود آمده در آن برابر با )قرار بگیرد، کرنش به TΔکنواخت شمع انرژی، تنها تحت بارگذاری حرارتی ی

که اما زمانی آید.وجود نمیدر این حالت هیچ تنشی حاصل از بارگذاری حرارتی در شمع به گویند.( میfree –T εکرنش حرارتی آزاد )

ی شمع، مقدار کرنش حرارتی و خاک و اصطکاک ایجادشده درجدارهدلیل اندرکنش بین شمع شمع انرژی درون خاک قرار دارد، به

در  دهند.( نشان میTεتر از کرنش حرارتی آزاد است. در این حالت، کرنش حرارتی ایجادشده در شمع را با )وجود آمده در شمع، کمبه

تی آزاد با کرنش حرارتی ایجادشده در شمع شود، برابر اختالف کرنش حراراین شرایط، مقدار کرنشی که باعث ایجاد تنش در شمع می

(Tε –T Δpα) ( است که به آن کرنش حرارتی محدودشدهRstr –T εمی ).گویند 

 تغییر ضریب انبساط حرارتی شمع انرژی اثر -3-1

زمان ت بارگذاری حرارتی و همچنین در تحمختلف  یانبساط حرارت یببا ضرا یانرژ یهادر طول شمع یتنش محور 7 شکل

 یشمع، مقدار تنش محور یانبساط حرارت یبضر یشکه با افزا شودیشکل مشاهده م ین. در ادهدیرا نشان م بازگشت به دمای اولیه

فزایش ضریب که با ایبه نحو؛ یابدیم یشافزا یزدر طول شمع ن گرمایش و سرمایش، یهادر دورهترتیب به یجادشدهافشاری و کششی 
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و با  41و % 35ترتیب %مقدار تنش محوری حداکثر در زمان گرمایش و سرمایش به ،μ/K 12به  μ/K 5/۸انبساط حرارتی شمع از 

 72ترتیب %مقدار تنش محوری حداکثر در زمان گرمایش و سرمایش به ،μ/K 16به  μ/K 5/۸افزایش ضریب انبساط حرارتی شمع از 

کرنش محوری تحت بارگذاری حرارتی یکسان، که  رودانبساط حرارتی شمع، انتظار می در اثر افزایش ضریبیابد. افزایش می ۸5و %

انبساط  یبضر یشآن است که در اثر افزا یدهندهنشانافزایش تنش محوری  ،(۸) یتوجه به رابطه با. ایجادشده در آن افزایش یابد

افزایش  .یابدیم یشافزا یدر طول شمع انرژ یزن )Rstr-Tε( محدودشده حرارتیکرنش  یجادشده،ا حرارتیشمع، عالوه بر کرنش  یارتحر

و خاک اطراف آن است که موجب جلوگیری از کرنش حرارتی  ین شمعمحدودشده به معنی افزایش اندرکنش ب کرنش حرارتی

 شود. شمع انرژی می یآزادانه

که ضریب انبساط حرارتی شمع کوچک باشد، دهد که با بازگشت شمع انرژی به دمای اولیه، درصورتینشان می 7 شکلهمچنین 

ارتی گردد؛ اما با افزایش ضریب انبساط حرخود یعنی تنش فشاری برابر با وزن شمع، باز می یتنش محوری در شمع نیز به حالت اولیه

گردد و هر چه ضریب انبساط حرارتی شمع خود باز نمی یشمع، تنش محوری در انتهای دوره بازیابی حرارتی دیگر به حالت اولیه

از دیگر نکات شود. محوری در انتهای دوره بازیابی حرارتی با حالت اولیه )تنش ناشی از وزن شمع( بیشتر می بیشتر باشد، اختالف تنش

شده در طول شمع انرژی تحت اختالف دمای های محوری فشاری و کششی ایجادنش، عدم تقارن مقدار ت7 شکلحائز اهمیت در 

تواند تنش فشاری حاصل از وزن شمع انرژی باشد که باعث افزایش یکسان در زمان گرمایش و سرمایش است. علت این موضوع می

 شود.در زمان گرمایش و کاهش تنش کششی در زمان سرمایش شمع انرژی میفشاری  تنش

هایی با ضرایب انبساط دهد که حداکثر مقدار تنش فشاری در زمان بارگذاری حرارتی گرمایشی برای شمعنشان می 7 شکل

شود که کیلوپاسکال است. همچنین مشاهده می -549۰و  -431۰، -319۰ابر با ، به ترتیب برμ/K 16و  μ/K 5/۸ ،μ/K 12حرارتی 

، به ترتیب برابر μ/K 16و  μ/K 5/۸ ،μ/K 12با ضرایب انبساط حرارتی  ییهاشمع یبراحداکثر مقدار تنش کششی در زمان سرمایش 

 Mpa 25هیچ شرایطی نباید کمتر از  ها تحتعاری بتن شمکه مقاومت فشباتوجه به این کیلوپاسکال است. 4۸5۰و  371۰، 262۰با 

 تواند باعث گسیختگی بتنتنها، نمیهای فشاری ایجادشده تحت بارگذاری حرارتی گرمایشی تنش توان نتیجه گرفت که، می[27]باشد 

که ، در صورتی[2۸]مقاومت فشاری آن است  12تا % ۸که مقدار مقاومت کششی بتن معموالً بین %گردد. همچنین باتوجه به این

آرماتورهای فوالدی مسلح نشده باشد،  به خوبی توسط ضریب انبساط حرارتی بتن و مقدار بارگذاری حرارتی سرمایشی زیاد باشد و بتن

 شود. باعث گسیختگی بتن ،تنها تحت بارگذاری حرارتی سرمایشی های کششی ایجادشده در شمعممکن است تنش

شمع  یانبساط حرارت یبضر فمختل یررا نسبت به مقاد یشمع انرژ مختلف اعماقدر  یتنش محور ییراتتغمیان  یرابطه 8 شکل 

ب انبساط های انرژی با ضرایمقادیر تنش برای هر عمق مشخص از شمع. دهدینشان مگرمایشی و سرمایشی  یحرارت یتحت بارگذار

در  یجادشدها یتنش محور ینکه ب شودیمشاهده م 8 شکلدر دست آمده است. به 7 شکل، در واقع از 8 شکلحرارتی مختلف در 

وجود  یخط تقریباً یاشمع، رابطه یانبساط حرارت یبمقدار ضرهمچنین حداکثر مقدار تنش محوری با و  انرژیمختلف از شمع  اعماق

 یپژوهش جهت طراح ینمشابه با ا ییهاول یطتحت شرا یجادشدها یحداکثر تنش محور یهاول ینتخم یبرا انتویموضوع م یناز ادارد. 

که مقدار شود که مقدار تنش محوری در بعضی از اعماق شمع زمانیمشاهده می 8 شکلهمچنین در  استفاده کرد. یانرژ یهاشمع

سایر اعماق تقریباً برابر است اما با افزایش مقدار ضریب انبساط اط حرارتی شمع کوچک است، با مقدار تنش محوری ضریب انبس

 نیز مشخص 7 شکلاین موضوع همانطور که در علت حرارتی شمع، مقدار تنش محوری در آن اعماق دیگر بایکدیگر برابر نیستند؛ 

انبساط  یبضر ییردر اثر تغ یانرژ یهاشمع یو تحتان یفوقان ییمهدر در ن یمربوط به تنش محور هاییمنحن یبش ییرتغ است،

  انرژی است.شمع  یحرارت

 Figure 9: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the energy pile on the energy pileدر 

shaft friction: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

 یمختلف تحت بارگذار یبساط حرارتان یببا ضرا یانرژ یهاشمع یدر جداره یجادشدها یتنش اصطکاک ییسهبه مقا 9 شکل

 Figure 9: The effect of changing theپرداخته شده است. و در انتهای دوره بازیابی حرارتی  یشیو سرما یشیگرما یحرارت

thermal expansion coefficient of the energy pile on the energy pile shaft friction: A) Under heating and 

cooling loading, B) At the end of thermal recovering 
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 یهادر دوره یجادشدها یمقدار تنش اصطکاک یششمع باعث افزا یانبساط حرارت یبضر یشکه افزا دهدینشان مالف -9 شکل

حداکثر مقدار  ،μ/K 12به  μ/K 5/۸که با افزایش ضریب انبساط حرارتی شمع از ؛ به نحویشودیم یشیو سرما یشیگرما رتیاحر

 ،μ/K 16به  μ/K 5/۸و با افزایش ضریب انبساط حرارتی شمع از  95و % 52ترتیب %تغییر اصطکاک در زمان گرمایش و سرمایش به

کرنش  یشموضوع افزا ینا یلدلیابد. افزایش می 16۸و % 142ترتیب %گرمایش و سرمایش بهحداکثر مقدار تغییر اصطکاک در زمان 

انبساط  یبضر یشافزا تحت بارگذاری حرارتی یکسان،شد،  بیان ترپیشکه طور . همانباشدیمایجادشده در شمع انرژی  یمحور

شمع و  ینسب ییجاجابهموجود،  تحت شرایطاست تا شده موضوع باعث  ینو اشود می آن یکرنش محور یششمع باعث افزا یحرارت

 یشافزا یلاست که دل یتحائز اهم یزنکته ن ین. ذکر ایابدیم یشافزا یزشمع ن یجداره در یتنش اصطکاک یجهدرنت ،افزایش یابدخاک 

اصطکاک در  یشزامتاثر از اف ی،انبساط حرارت یبضر یشهنگام افزابه یدر شمع انرژو تنش محوری محدودشده  یکرنش محور

  .باشدیم یشمع انرژ یجداره
 

 
Figure 7: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the energy pile on the axial stress  

 : اثر تغییر ضریب انبساط حرارتی شمع انرژی بر تنش محوری در طول آن7 شکل

 
Figure 9: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the energy pile on the energy pile 

shaft friction: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

دوره  یدر انتهای شمع در جداره ی، مقدار تنش اصطکاکشمع انرژی یانبساط حرارت یبضر یشکه با افزا دهدینشان م ب-9 شکل

نسبی  جاییی آن است که با افزایش ضریب انبساط حرارتی شمع انرژی، جابهدهندهاین موضوع نشان .یابدیم یشافزای، حرارت یابیباز

توان نتیجه گرفت که با افزایش ضریب یابد؛ بنابراین میبین شمع و خاک پس از بازگشت شمع انرژی به دمای اولیه نیز افزایش می

ناپذیر خاک نیز های برگشتجاییانبساط حرارتی و در نتیجه کرنش محوری شمع، به دلیل اندرکنش موجود میان شمع و خاک، جابه

 Figure 9: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the energy pileنین در یابد. همچافزایش می

on the energy pile shaft friction: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

تواند ی شمع، دارای نوساناتی است. علت این موضوع میشود که مقدار اصطکاک ایجادشده در جدارهب مشاهده می-9 شکل

زمان بازگشت  های ایجادشده در خاک اطراف شمع نسبت به حالت اولیه باشد. دلیل نوسانات خاک درجایینوسانات مربوط به جابه

 های پالستیک مختلفی باشد که در زمان بارگذاری حرارتی در آن ایجاد شده است.تواند مقدار کرنششمع به دمای اولیه نیز می
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Figure 8: The relationship between the axial stress and the thermal expansion coefficient of the energy pile 

 تغییرات تنش محوری در شمع انرژی نسبت به ضریب انبساط حرارتی شمع یرابطه: 8 شکل

 

Figure 10: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the energy pile on the 

displacement along the enrgy pile: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal 

recovering 

در زمان را مختلف  یانبساط حرارت یببا ضرا ییهادر طول شمع یجادشدها یمحور ییجامقدار جابه تفاوت میان 1۰ شکل

 Figure 10: The effect of changing the thermalدر . دهدی دوره بازیابی حرارتی نشان میبارگذاری حرارتی و در انتها

expansion coefficient of the energy pile on the displacement along the enrgy pile: A) Under heating and 

cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

سر شمع در زمان بارگذاری افزایش باالآمدگی شمع باعث  یانبساط حرارت یبضر یشکه افزاشود مشاهده می الف-1۰ شکل

که با افزایش ضریب انبساط حرارتی شمع ه نحوی؛ ب. شودیم سرمایشینشست سر شمع در زمان بارگذاری  حرارتی گرمایشی و افزایش

و با افزایش ضریب انبساط  49و % 45ترتیب %جایی در سر شمع در زمان گرمایش و سرمایش بهمقدار جابه ،μ/K 12به  μ/K 5/۸از 

یابد. فزایش میا 1۰۰جایی در سر شمع در زمان گرمایش و سرمایش نزدیک به %مقدار جابه ،μ/K 16به  μ/K 5/۸حرارتی شمع از 

طور که مشاهده . هماناستانرژی شمع  یانبساط حرارت یبضر یشدر طول شمع در اثر افزا یمحور کرنش یشموضوع افزا ینعلت ا

 یشو گرما یشدر زمان سرما یبترتبه یبزرگ یو باالآمدگ باشد، نشست یادشمع ز یانبساط حرارت یبمقدار ضر کهیصورتدر ،شودیم

 یفوقان یو سازه یونبر فونداس یاثرات مخرب ایجادباعث  تواندیبزرگ در سر شمع م هایییجاجابه ین. اشودیم دیجادر سر شمع ا

بهتر است از این موضوع،  تریقدق یبه منظور بررس الزم به ذکر است که. ها را تحت تاثیر قرار دهدبرداری سازهگردد و قابلیت بهره

 .باشد تریکنزد یواقع یطاستفاده شود تا به شرا یکینمکا - یحرارت یهمبسته یبارگذار

 Figure 10: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the energy pile on theدر 

displacement along the enrgy pile: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal 

recovering 

 یحرارت یابیدوره باز یدر انتها یمحور ییجاشمع، مقدار جابه یانبساط حرارت یبضر یشکه با افزا شودیمشاهده م ب-1۰ شکل

ناپذیر های برگشتجاییبا افزایش ضریب انبساط حرارتی شمع انرژی، جابهکه دهد این موضوع نشان می. یابدیم یشافزا در شمعنیز 

 یابد.شمع نیز افزایش می
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Figure 9: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the energy pile on the energy pile shaft 

friction: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

ب(  ؛آن: الف( تحت بارگذاری حرارتی گرمایشی و سرمایشی ی: اثر تغییر ضریب انبساط حرارتی شمع انرژی بر تنش اصطکاکی در جداره9 شکل

 بازیابی حرارتی دورهدر انتهای 

 

  
Figure 10: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the energy pile on the displacement along 

the enrgy pile: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

ب(  ؛در طول آن: الف( تحت بارگذاری حرارتی گرمایشی و سرمایشی محوریجایی اثر تغییر ضریب انبساط حرارتی شمع انرژی بر جابه: 10 شکل

 بازیابی حرارتی در انتهای دوره

 

 ثر تغییر ضریب انبساط حرارتی خاکا -3-2

Figure11: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the soil on the energy pile shaft 

friction: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

تحت را  مختلفقرار گرفته در خاک با ضرایب انبساط حرارتی  شمع انرژی یتنش اصطکاکی ایجادشده در جداره 11 شکل

 Figure11: The effect of changing the thermalدر  دهد.نشان میر انتهای دوره بازیابی حرارتی، بارگذاری حرارتی و د

expansion coefficient of the soil on the energy pile shaft friction: A) Under heating and cooling loading, B) 

At the end of thermal recovering 
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شود که با افزایش ضریب انبساط حرارتی خاک، در زمان بارگذاری حرارتی گرمایشی، تنش اصطکاکی در الف مشاهده می-11 شکل

 μ/Kبه  μ/K 1و از  μ/K 5به  μ/K 1که با افزایش ضریب انبساط حرارتی خاک از یابد؛ به نحویمی شمع انرژی کمی کاهش یجداره

در زمان بارگذاری حرارتی سرمایشی تقریباً باشد. می 9و % 2ترتیب برابر با %، حداکثر مقدار تغییر اصطکاک در زمان گرمایش به1۰

تواند علت کاهش اندک اصطکاک در زمان بارگذاری گرمایشی، می شود.د نمیشمع ایجا یهیچ تغییری در مقدار اصطکاک در جداره

 Figure11: The effect of changing the thermalهمچنین در جایی شمع و خاک نسبت به یکدیگر باشد. کاهش جابه

expansion coefficient of the soil on the energy pile shaft friction: A) Under heating and cooling loading, B) 

At the end of thermal recovering 

شمع در  یدارهتوان مشاهده کرد که تغییر در ضریب انبساط حرارتی خاک، تغییری در مقدار اصطکاک در جب می-11 شکل

 Figure11: The effect of changing the thermal expansion ،عالوه بر این کند.بازیابی حرارتی ایجاد نمی انتهای دوره

coefficient of the soil on the energy pile shaft friction: A) Under heating and cooling loading, B) At the end 

of thermal recovering 

 ،که به جز چند متر ابتدایی که مقدار اصطکاک دارای نوسانات بسیار کمی است، در سایر نقاط شمع دهدنشان می ب-11 شکل

 نزدیک به حالت االستیککه خاک و شمع انرژی رفتاری  ن استی آاین موضوع نشان دهنده است.ا صفر برابر ب صطکاک تقریباًمقدار ا

  دارند و تغییر ضریب انبساط حرارتی خاک تاثیری بر این موضوع ندارد.

 

  
Figure11: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the soil on the energy pile shaft friction: A) 

Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

ب( در  ؛شمع انرژی: الف( تحت بارگذاری حرارتی گرمایشی و سرمایشی یاثر تغییر ضریب انبساط حرارتی خاک بر اصطکاک در جداره: 11 شکل

 تیبازیابی حرار انتهای دوره

 
Figure12: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the soil on the axial stress along the 

energy pile: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

تحت بارگذاری حرارتی  هایی با ضرایب انبساط حرارتی مختلف راقرار گرفته در خاک یانرژ در طول شمع یتنش محور 12 شکل

 Figure12: The effect of changing the thermal expansionدر  دهد.ینشان م و همچنین در انتهای دوره بازیابی حرارتی

coefficient of the soil on the axial stress along the energy pile: A) Under heating and cooling loading, B) At 

the end of thermal recovering 

توان مشاهده کرد که با افزایش ضریب انبساط حرارتی خاک، تنش محوری ایجادشده در طول شمع انرژی در الف می-12 شکل

و از  μ/K 5به  μ/K 1که با افزایش ضریب انبساط حرارتی خاک از به نحوی ؛یابدزمان بارگذاری حرارتی گرمایشی کمی کاهش می

μ/K 1  بهμ/K 1۰علت این موضوع، کاهش تنش یابد. کاهش می ۸و % 4ترتیب %در زمان گرمایش به ، مقدار تنش محوری حداکثر

 Figure11: The effect of changing the thermal expansion coefficient ofشمع انرژی است که در  یاصطکاکی در جداره
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the soil on the energy pile shaft friction: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal 

recovering 

تی تحت بارگذاری حرارایجادشده شمع، باعث افزایش کرنش حرارتی  یکاهش اصطکاک در جداره الف نشان داده شد.-11 شکل

نشان داده  (۸) یطور که در رابطهیابد و همانمقدار کرنش محوری محدودشده در شمع کاهش می به عبارتی دیگر، شودیکسان می

ه با تغییر شود کشد، کاهش کرنش محوری محدودشده به معنای کاهش تنش محوری در طول شمع انرژی است. همچنین مشاهده می

دلیل این موضوع نیز تغییر نکردن  کند.ی حرارتی سرمایشی تغییری نمیدر زمان بارگذار تنش محوریضریب انبساط حرارتی خاک، 

 شمع انرژی است. یاصطکاک در جداره
Figure12: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the soil on the axial stress along the 

energy pile: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

ری بر مقدار تنش محوری در طول شمع انرژی در انتهای دهد که تغییر ضریب انبساط حرارتی خاک تاثیب نشان می-12 شکل

در  ؛شودکرنش محوری محدودشده در آن تقریبًا صفر می خود بازگشته و مقدار یحالت اولیه دوره بازیابی حرارتی ندارد و شمع به

 ماند.نتیجه تنها تنش محوری حاصل از وزن شمع باقی می
Figure13: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the soil on the displacement along 

the enrgy pile: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

تحت بارگذاری  هایی با ضرایب انبساط حرارتی مختلف راقرار گرفته در خاک یانرژ در طول شمع جایی محوریجابه 13 شکل

 Figure13: The effect of changing the thermalدهد. در ینشان م حرارتی و همچنین در انتهای دوره بازیابی حرارتی

expansion coefficient of the soil on the displacement along the enrgy pile: A) Under heating and cooling 

loading, B) At the end of thermal recovering 

 جاییحرارتی سرمایشی، تغییر ضریب انبساط حرارتی خاک اثری بر میزان جابه شود که تحت بارگذاریمشاهده می الف-13 شکل

جایی که تحت بارگذاری حرارتی گرمایشی، با افزایش ضریب انبساط حرارتی خاک، مقدار جابهحالینقاط مختلف شمع انرژی ندارد؛ در

قرار گرفته در زیر جایی نقاط زایش و مقدار جابهاست( اف جایی در آن صفرای که مقدار جابه)نقطه 1خنثی ینقطه ینقاط واقع در باال

 μ/Kبه  μ/K 1و از  μ/K 5به  μ/K 1با افزایش ضریب انبساط حرارتی خاک از الزم به ذکر است که یابد. ثی، کاهش میخن ینقطه

تر شدن ، نزدیکگر در این شکلنکته مهم دیباشد. افزایش می 11و % 5ترتیب %، مقدار باالآمدگی سر شمع در زمان گرمایش به1۰

 خنثی به انتهای شمع انرژی در اثر افزایش ضریب انبساط حرارتی خاک تحت بارگذاری گرمایشی است.  ینقطه
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Figure12: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the soil on the axial stress along the energy 

pile: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

ب( در  ؛اثر تغییر ضریب انبساط حرارتی خاک بر تنش محوری در طول شمع انرژی: الف( تحت بارگذاری حرارتی گرمایشی و سرمایشی: 12 شکل

 بازیابی حرارتی انتهای دوره

 

 

 

 

  
Figure13: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the soil on the displacement along the 

enrgy pile: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

جایی محوری در طول شمع انرژی: الف( تحت بارگذاری حرارتی گرمایشی و میزان جابهاثر تغییر ضریب انبساط حرارتی خاک بر : 13 شکل

 بازیابی حرارتی ب( در انتهای دوره ؛سرمایشی

 

 Figure13: The effect of changing the thermal expansion coefficient of the soil on the displacementدر 

along the enrgy pile: A) Under heating and cooling loading, B) At the end of thermal recovering 

شود و ریباً صفر میجایی در طول شمع نیز تقبه دمای اولیه، جابه شود که با بازگشت شمع انرژیه میب نیز مشاهد-13 شکل

توان نتیجه گرفت بنابراین می حرارتی خاک تاثیری بر این موضوع ندارد؛گردد و تغییر ضریب انبساط خود باز می یشمع به حالت اولیه

 پذیری رفتار شمع انرژی ندارد.اثری بر برگشت ه افزایش ضریب انبساط حرارتی خاکک

 گیرینتیجه -4

ب انبساط حرارتی مصالح شمع انرژی و خاک رس اشباع بر پاسخ مکانیکی تک شمع انرژی اعم از در این پژوهش اثرات تغییر ضری

با استفاده از مدل تحت بارگذاری حرارتی گرمایشی و سرمایشی متناوب شمع  یجایی محوری و اصطکاک در جدارهتنش محوری، جابه

دست آمده از این ترین نتایج بهدامه، بخشی از مهمدر ا .ه استمکانیکی تفاضل محدود، مورد مطالعه قرار گرفت –سه بعدی حرارتی 

 پژوهش بیان شده است:

در  یزشده نمحدود یمحور کرنش ،شدهیجادا یمحور شود عالوه بر کرنشیباعث م یشمع انرژ یانبساط حرارت یبضر یشافزا .1

در طول  یزن یو کشش یفشار یتنش محور یبترتبه یشیو سرما یشیگرما یحرارت یتحت بارگذار یجهدر نت ؛یابد یشافزاطول شمع 

مقدار تنش محوری حداکثر  μ/K 12به  μ/K 5/۸که با افزایش ضریب انبساط حرارتی شمع از ؛ به نحویندیابیم یشافزاانرژی شمع 

مقدار تنش  μ/K 16به  μ/K 5/۸و با افزایش ضریب انبساط حرارتی شمع از  41و % 35ترتیب %در زمان گرمایش و سرمایش به

 یابد.افزایش می ۸5و % 72ترتیب %محوری حداکثر در زمان گرمایش و سرمایش به
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انبساط  یببا مقدار ضر یشیو سرما یشیگرما یحرارت یتحت بارگذارانرژی از شمع  یشده در هر عمقیجادا یمقدار تنش محور. 2

 .دارد یخط ایرابطه یشمع انرژ یحرارت

؛ شودیم یحرارت یشمع و خاک در زمان بارگذار یناصطکاک ب یشباعث افزا یمصالح شمع انرژ یارتانبساط حر یبضر یشافزا. 3

حداکثر مقدار تغییر اصطکاک در زمان گرمایش و سرمایش  μ/K 12به  μ/K 5/۸که با افزایش ضریب انبساط حرارتی شمع از به نحوی

حداکثر مقدار تغییر اصطکاک در زمان گرمایش  μ/K 16به  μ/K 5/۸ز و با افزایش ضریب انبساط حرارتی شمع ا 95و % 52ترتیب %به

اثر  در یکدیگرخاک نسبت به  ع وشم ییجاهجاب یشافزا تواندیموضوع م ینا دلیل یابد.افزایش می 16۸و % 142ترتیب %و سرمایش به

 .باشدانرژی شمع  یانبساط حرارت یبضر یشافزا

زمان  بنابراین ؛شودیم یحرارت یشده تحت بارگذاریجادا یهاکرنش یدباعث تشد ینرژشمع ا یانبساط حرارت یبضر یشافزا. 4

با افزایش ضریب انبساط حرارتی شمع از  یابد.یم یشافزا یزو نشست سر شمع ن یآمدگمقدار باال یبترتبهشمع،  یشو سرما یشگرما

μ/K 5/۸  بهμ/K 12 و با افزایش ضریب انبساط  49و % 45ترتیب %مایش بهجایی در سر شمع در زمان گرمایش و سرمقدار جابه

 یابدافزایش می 1۰۰جایی در سر شمع در زمان گرمایش و سرمایش نزدیک به %مقدار جابه μ/K 16به  μ/K 5/۸حرارتی شمع از 

در  یکپالست رنشک یجهو در نت ییجاهشمع و خاک مقدار جاب یاناندرکنش م یلبه دل ،یشمع انرژ یهاییجاهجاب یشبا افزا. 5

بازگشت شمع به حالت  یخاک اجازه ،یهاول یبه دما یبازگشت شمع انرژ تا هنگامشود یموضوع باعث م ینا .یابدیم یشافزا یزخاک ن

 .شودیم تشدید یزن عشم یرناپذبرگشت رفتار ،باشد یشترب یحرارت یو خاک در زمان بارگذارمع ش ییجاههرچه جاب. را ندهد یهاول

که با به نحوی شودیم در زمان گرمایششمع  یاصطکاک در جداره کخاک باعث کاهش اند یانبساط حرارت یبضر یشزااف. 6

، حداکثر مقدار تغییر اصطکاک در زمان گرمایش μ/K 1۰به  μ/K 1و از  μ/K 5به  μ/K 1افزایش ضریب انبساط حرارتی خاک از 

بر مقدار اصطکاک در  یخاک اثر یانبساط حرارت یبضر ییرتغ ،یشیسرما یارگذاراما تحت بباشد. می 9و % 2ترتیب برابر با %به

 .ندارد یشمع انرژ یجداره

 یمقدار تنش محور یش،گرما در زمانشمع  یکاهش اندک اصطکاک در جداره یلبه دل ،خاک یانبساط حرارت یبضر یشبا افزا. 7

، مقدار تنش μ/K 1۰به  μ/K 1و از  μ/K 5به  μ/K 1ساط حرارتی خاک از که با افزایش ضریب انببه نحوی یابدیکاهش م یاندک یزن

انبساط  یبضر ییربا تغ یمقدار تنش محوریش، اما در زمان سرمایابد. کاهش می ۸و % 4ترتیب %محوری حداکثر در زمان گرمایش به

 کند.ینم ییریخاک تغ یحرارت

 ینقطه یردر ز ییجاهو کاهش جاب یخنث ینقطه یشمع در باال ییجاهبجا یشخاک باعث افزا یانبساط حرارت یبضر یشافزا. ۸

و از  μ/K 5به  μ/K 1با افزایش ضریب انبساط حرارتی خاک از الزم به ذکر است که  ؛شودیم یشیگرما یحرارت یتحت بارگذار یخنث

μ/K 1  بهμ/K 1۰ ، با افزایش ضریب  ینهمچنباشد. میایش افز 11و % 5ترتیب %در زمان گرمایش بهمقدار باالآمدگی سر شمع

 یحرارت یتحت بارگذار کهالیحدر ؛گرددیتر میکنزد یشمع انرژ یبه انتها یخنث ینقطهانبساط حرارتی خاک در زمان گرمایش، 

 .دندار یدر طول شمع انرژ ثیخن ینقطه یلو محل تشک ییجاهبر مقدار جاب ثریخاک ا یانبساط حرارت یبضر ییرتغ ،یشیسرما

ندارد و با تنها،  یحرارت یو خاک تحت بارگذار یشمع انرژ یرپذبر رفتار برگشت یخاک اثر یانبساط حرارت یبضر ییرتغ. 9

 .گردندیخود باز م ییهبه حالت اول یباًتقر یزو خاک ن یشمع انرژ ،یهاول یبه دما بازگشت

 فهرست عالئم

 عالئم انگلیسی

C بارگذاری حرارتی سرمایشی 

Ceff رفیت گرمایی ویژهظ، J/kg·K 

Cp, f  ،ظرفیت گرمایی ویژه سیال منفذی در فشار ثابتK·J/kg 

Cp, s های جامد در فشار ثابت، ظرفیت گرمایی ویژه دانهJ/kg·K 

Cijkl  ،تانسور سختیkPa 

Dp  ،قطر شمع انرژیm 

Ds  ،عرض مرزهای مدلm 

E ،مدول االستیسیته  kPa 
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G  ،مدول برشیkPa 

H بارگذاری حرارتی گرمایشی 

Hp  ،ارتفاع شمع انرژیm 

Hs  ،ارتفاع مدلm 

K الک، مدول بkPa 

Kn المان حد فاصل،  مقاومت عمودیkPa/m 

Ks المان حد فاصل،  مقاومت برشیkPa/m 

Q  ،نیروی وارد بر سر شمع انرژیkN 

R  بازیابی حرارتی 

T  ،دما°C 

t  ،زمانs 

ΔZmin لمان خاک، ترین بعد اکوچکm 

 عالئم یونانی

pα  ،ضریب انبساط حرارتی شمع انرژیμ/K 

sα  ،ضریب انبساط حرارتی خاکμ/K 

α  ،ضریب انبساط حرارتیμ/K 

klδ دلتای کرونکر 

free -T ε کرنش حرارتی آزاد 

T ε کرنش حرارتی ایجادشده 

Rstr -T ε کرنش حرارتی محدودشده 

fθ های جامدانهنسبت حجمی سیال منفذی به د 

effλ  ،ضریب رسانایی حرارتی موثرW/m·K 

fλ ی، ضریب رسانایی حرارتی سیال منفذW/m·K 

sλ های جامد، ضریب رسانایی حرارتی دانهW/m·K 

ν ضریب پواسون 

ρ  ،3چگالیm/kg 

fρ 3، سیال منفذی چگالیm/kg 

sρ 3های جامد، چگالی دانهm/kg 

aσ  ،تنش محوریkPa 

Tσ رارتی، تنش حkPa 

ijσ  ،تانسور تنشkPa 
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ABSTRACT  
Considering the environmental pollution resulting from the consumption of fossil fuels, replacing clean 

energy with fossil fuels has become one of the most critical issues in the world. In order to exchange the heat 

between superstructures and the ground, the use of energy piles can be considered as one of the approaches of 

taking advantage of clean energy. In order to maintain safety and serviceability of structures built on energy 

piles, it is necessary to properly study the effects of heat exchange between energy piles and the ground on the 

mechanical response of energy piles and the influence of various parameters on the interaction between piles and 

the soil. In this paper, a 3D finite difference model was initially created using FLAC software for the thermo - 

mechanical analysis of energy piles, and it was validated by comparing the results of the present model with 

those of field tests and numerical models Performed by other researchers. Using the present numerical model, 

the effects of changing the thermal expansion coefficient of energy pile and clayey soil on axial stress, shaft 

friction, and axial displacement along the energy pile under cyclic thermal loading have been investigated. The 

results indicate that changing the thermal expansion coefficient of pile materials causes significant changes in the 

behavior of energy piles under heating and cooling conditions; however, changing the thermal expansion 

coefficient of the soil has little effect on the mechanical behavior of the energy pile only during heating thermal 

loading. 

KEYWORDS  

Energy pile, Thermal expansion coefficient, Cyclic thermal loading, Finite difference modeling, 

Saturated clay 
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