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 چکیده 
هرا در     سررعت  نیر ا .تراکترور دارد  نییپرا  یهرا    سررعت به ازیو حفر کانال ن یمانند کاشت نشاء، شعله افکن یکشاورز اتیاز عمل یبرخ

 285مردل   فرگوسرن  یتراکتور مس رانیتراکتور موجود در ا نیتر . متداولدنشو یم دیتول یبا استفاده از دنده خزش شرفتهیپ یها  تراکتور

 یبررا  کر   یها   سرعت جادیدر ا ییتراکتور با توجه به عدم توانا نیاستفاده از ا .است زیتبر یشرکت تراکتورساز اختس لیفرانسیتک د

و ساخته  یطراح 285مدل  فرگوسن یتراکتور  مس یروبر دنده قابل نصب  سامانه قیقتح نی. در اشود یمحدود م ،ک با سرعت     اتیعمل

متشرکل از   سامانه نیقرار گرفت. ا یابیتراکتور مورد ارز یها   به چرخ یانتقال یکشش یرویشد و عملکرد آن از لحاظ سرعت و حداکثر ن

متصرل شرده و حرکرت     دروموتوریر تراکتور به ه یخروج کیدرولیه انیاست که در آن جر یدیکاهنده خورش کیموتور و  درویه کی

در حالت چرخ گرد قرار دارد،  PTO محور . از آنجا که شود یتراکتور منتقل م PTO محور پس از کاهش دور در کاهنده به  دروموتوریه

توان ساخته شده قرادر اسرت    الانجام شده نشان داد که سامانه انتق یها   یابی. ارزشود یتراکتور م یها   موجب حرکت چرخ محور حرکت 

 42/1421 ،یدمالبنر  یکششر  یرویحالت حداکثر ن نیکند. در ا نیتراکتور تام یدر ساعت را برا لومتریک 38/0تا  12/0حدود  یها  سرعت

 یبررا  یسراسر یها  حفر کانال ،یمانند شعله افکن یاتیدر عملتراکتور  حرکتبرای  توان یسامانه انتقال توان را م نیآمد. ا دست به وتنین

 برد.   کار به جات یفیو برداشت ص یکار نشاء وه،یدرختان م یده کود

 یمالبند یروین ،یسرعت خزش ،یدنده خزش تراکتور، جعبه کلیدی: های واژه

 

 مقدمه -1
 یاندااز  مناسب راه یها  توسط تراکتور یاز ادوات کشاورز یاریبس امروزه

گشدتاور   ،یتدوان کششد   قید از طر لیوسدا  نیا ازی. توان مورد نشونا یم

 نیتراکتدور تدام   کیارولید ه یها   یخروج ایمحور انتقال قارت  یخروج

از  یمختلف کشداورز  اتیتراکتور در انجام عمل یشروی. سرعت پشود یم

و هدر   شدود  یمحسدو  مد   اتید و مدورر عمل  قیدق یمهم در اجرا عوامل

 قید طر نیتا از ا شود یم فیاز سرعت تعر یدر محاوده مشخص اتیعمل

در حا قابل قبول  یرانامان مصرف انرژ یطور کل و به یا رانامان مزرعه

 2تدوان در ههدار دسدته خزشدی رکمتدر از       هدا را مدی  این سرعتباشا. 

ای رحاود  کیلومتر در ساعت(، مزرعه 5کیلومتر در ساعت(، آرام رحاود 

هدای بدارتر را شدامل     در ساعت( و حمل و نقل که سدرعت  کیلومتر 10

 (.1385شود، تقسیم کرد ررادمرد،  می

تدوان بده    های خزشدی دارد مدی  جمله عملیاتی که نیاز به سرعتاز 

 نییسرعت پااشاره کرد. و حفر کانال  یکاشت نشاء، شعله افکن اتیعمل

 ایدن امدور و  انجدام   ۀرزم ه،یمتر در ران یانتدر حا هنا س هاً  گا ی،شرویپ

 یها   سامانه قیها از طر   سرعت نیبه ا یابیاست. دست های مشابه اتیعمل

 شدرفته یپ یهدا   موجدود در تراکتدور   یماننا دناه خزشد  ،کاهناه سرعت

ترنتور ساخت انگلیس عالوه  تراکتور مرکعنوان مثال بهاست.  ریپذ امکان

کیلومتر درساعت، قادر به تولیا سرعت  80بر قابلیت حرکت در سرعت 

 (. 1381کیلومتر در ساعت نیز هست رعلیمردانی،  5/1پیشروی 

انجدام   یبدرا  ایموجود در دن یها   تراکتور یالدیم 90تا قبل از دهه 

 اتید عمل نیزم را نااشته و ار تیقابل نییپا یلیخ یها   با سرعت اتیعمل

دنداه   در جعبده  رید . در دو دهده اخ شا یانجام م یکارگر یرویعموماً با ن

 لومتریک 1تا  2/0ر خزشی یها   سرعت یبرا یدناه حلزون کیها   تراکتور

 و معمدورً  بدوده معدروف   یشاه است که به دناه خزش هیدر ساعت( تعب

 اهید هدا نصدب گرد     از تراکتدور  یبرخد  یبر رو یاضاف نهیگز کیعنوان  به

نشداه   هید تعب  ای سامانه نیهن یمعمول یها   در تراکتورکه  در حالی است.

هدا وجدود     تراکتدور  نید در ا پدایین  یها   سرعت جادیامکان ا است و عمالً

متدااول   یهدا    سداخت تراکتدور   فناوری کهنیا با توجه به رانی. در ادناار
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امکان نصدب   ،گردد یم باز یالدیم 90قبل از  یها   ساخت داخل به دهه

 یحال بدرا  نینشاه است. با ا ینیب شیدناه پ در جعبه یالحاق نهیگز نیا

 یهدا    گداه  ها در کدار   بر از امور خاص ماننا استفاده از آسفالت یانجام برخ

 یها   تراکتور یبر رو اروموتوریو ه یدناه حلزون جعبه کیبا نصب  یمحل

بده   سدسس و  اروموتورید تدوان را از موتدور تراکتدور بده ه     لیفرانسیدو د

انتقددال قددارت بدده  یبدده محددور طددول تیددو در نها یدندداه حلزوندد جعبدده

 یشدرو یروش کداهش سدرعت پ   نید . اناینما یجلو منتقل م لیفرانسید

 ادید ز یهدا   گشتاور نیتام یبرا یدناه حلزون جعبه ادیعلت استهالک ز به

 شود یکار گرفته م به یکشش ریامور غ یراب قابل استفاده نبوده و معمورً

  (.1390رتاکی، 

ی ایجاد ها   زمیو توسعه در مورد مکان قیتحقموارد مذکور، با توجه به

در یدک   خواهدا بدود.   ایمفسرعت پایین در تراکتورهای معمولی و رایج 

های رینگدی داخلدی و خدارجی     دناه سرعت خزشی، از دناه نمونه جعبه

تدا   5 نیبد  یدر آن سرعت خروجد که  استفاده شاجهت کاهش سرعت 

دنداه قدادر    یافت. این جعبه کاهش می یبرابر نسبت به سرعت ورود 35

کیلومتر در ساعت را تولیا نمایا رویمدن و   5/0های کمتر از  بود سرعت

شرکت کوتا یک سامانه سرعت خزشی بدرای اسدتفاده   (. 1999ویالسی، 

ایدن سدامانه از یدک موتدور      های سدنگین طراحدی نمدود. در    در ماشین

دناه اصلی برای تامین قارت اسدتفاده شدا.    هیاروستاتیکی بعا از جعبه

دناه اصدلی در   جعبهوجود دارد. های خزشی  در زمانی که نیاز به سرعت

حالت خالص قرار گرفته و هرخش هیداروموتور باعدح حرکدت وسدیله     

رت سدرعت از  یرات باون خسایشود. استفاده از این سامانه موجب تغ می

گردد. همچنین تغییر جهت  دناه اصلی به حالت سرعت خزشی می جعبه

 (.2005نام،  سادگی قابل انجام است ربی حرکت ردناه معکوس( به

منظور جلوگیری از اتصال ناخواسته توان از موتدور بده    در طرحی به

دنداه یدا درگیدری     خروجی دناه خزشی که در ارر اینرسی روغن جعبده 

ای طراحدی گردیدا کده در آن در صدورت      شود، سامانه جاد میها ای دناه

رسانی تراکتدور قعدو و حرکدت     ایجاد حرکت ناخواسته، عملیات سوخت

( کالهدی را  1989(. بال و ویلیامز ر1993شود رزارنکی و بال،  متوقف می

وسدیله آن هرگونده انتقدال قدارت از حالدت دنداه        طراحی کردنا که به

دنداه   کس باون خسارت به موتدور و جعبده  خزشی به حالت عادی و برع

 انجام شود.

بددرای اسددتفاده در تراکتددور   MF285دندداه  جعبدده ،در تحقیقددی

MF399 که با تغییراتی در  ناباز طرحی گردیا. نتایج تحقیق نشان داد

توان ظرفیدت انتقدال تدوان     ها می ماده، ابعاد و مشخصات فنی هرخاناه

بوکددت و همکدداران  (. رمضددانی1375دندداه را افددزایش داد رنویدا،   جعبده 

برای دستیابی  ITM285دناه تراکتور  ( به طراحی مجاد جعبه1395ر

های خزشی پرداختنا. به این منظور دیاگرام سینماتیکی تهیه  به سرعت

ها با اسدتفاده از   ها و نیروهای وارد به آن گردیا و تحلیل ابعاد هرخ دناه

 Cosmosو   Geartrax 2008،Solidworks 2008افزارهای  نرم

کدده بددا توجدده بدده   ندداانجددام شددا. نتددایج تحقیددق نشددان داد   2008

های طراحدی و اعمدال حدااکثر تغییدرات ممکدن در ابعداد و        محاودیت

، امکدان حصدول بده    MF285هدای تراکتدور    دنداه مشخصات فنی هرخ

های خزشی نیست. به پیشنهاد این محققان، استفاده از کاهنداه   سرعت

تواندا روشدی بدرای     مدی  8/4با نسبت کاهش  ITM399نهایی تراکتور 

 های خزشی باشا.  یابی به سرعت دست

ها در   آن یها   تیاز محاود یکیموجود،  یها  سرعت تراکتور حااقل

حاضر بده   قی. در تحقشود یمحسو  م یکشاورز اتیاز عمل یانجام برخ

 نییپدا  یهدا    سدرعت  جداد یدر ا جید را یهدا   منظور رفدو مشدکل تراکتدور   

 یهدا   تراکتدور  یبرا یخزش یشرویسرعت پ نیسامانه تام کی ،یشرویپ

 نید و ساخته شا. در ادامه، عملکدرد ا  یطراح 285فرگوسن مال  یمس

 قرار گرفت. یمورد بررس یکشش یرویسامانه از نظر سرعت و ن

 

 ها مو اد و روش -2
دسدتگاه موتدور    کید از  یمنظدور سداخت سدامانه سدرعت خزشد      به

 یایخورشد  -یا ارهیسد دستگاه کاهناه  کی( و اروموتوریره یکیارولیه

دو  ی(. در انتخا  یدک موتدور هیدارولیک   2و  1 یها   استفاده شا رشکل

گشتاور تولیای موتدور و محداوده    :انبایست ما نظر قرار گیر فاکتور می

در دبی تولیای توسط پمپ، باون ارتعاش کار  اتوان دوری که موتور می

تراکتدور ردر حالدت    یهدا    و هرخ یدور محور تواناه یریگ کنا. با اناازه

دو سدرعت برقدرار    نید ا نیبد  1به  9خ گرد( مشخص شا که نسبت  هر

 5در ساعت ر لومتریک 2/0حاود   سرعت نیتام یاساس برا نیاست. بر ا

و با در نظر گدرفتن   یشرویسرعت پ ااقلعنوان ح ( بههیمتر بر ران یسانت

ربدا قعدر متوسدط     285فرگوسدن مدال    یتراکتور مس کیبارقعر هرخ 

هرخ تراکتور  یبرا قهیدور در دق 68/0 ی(، سرعت دورانمتر یلیم 1550

هدرخش محدور    یمعند  سدرعت بده   نیبه ا یابی. دستشا یزده م نیتخم

 کیدد از .دخواهددا بددو قددهیدور در دق 12/6بددا سددرعت حدداود  یتواندداه

منظور انتقال تدوان  به( 2رشکل  یایخورش -یا ارهیسدناه کاهناه  جعبه

 .استفاده شا  PTO یمحور تواناهاز بیرون به 

 
 یخزش جعبه دندهمورد استفاده در  دروموتوریه -1 شکل
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 یدیخورش جعبه دندهو  دروموتوریمجموعه ه -2 شکل

 

با احتسدا    بود. 1به  3/4به اناازه دناه  در این جعبهنسبت کاهش دور 

 قددهیدور در دق 3/26آن حددااقل  یکدداهش دور کاهندداه، سددرعت ورود

 یها  . فاکتورایگرد نیتام موتور ارویه کیسرعت توسط  نیخواها بود. ا

گشدتاور  حجدم جابجدایی،    ی،شامل سرعت هرخشد  اروموتوریانتخا  ه

راندامان  و  یکیارولید روغدن بده موتدور ه    یورود یبراساس دب یخروج

( 1بعده ر حجدم جابجدایی یدک هیداروموتور از را     .باشا یمموتور ارویه

  (.1387 ،و همکاران پور آیا رمرتضوی دست می به

Dm (1ر  =
Qp×1000

nm
   

، متر مکعدب(  رسانتی هیاروموتورحجم جابجائی :  Dmرابعه  نیا در

:nm  و (ردور در دقیقه هیاروموتورسرعت :Qp   روغدن ورودی بده   دبدی

پمددپ  اتیبددا توجدده بدده خصوصدد رلیتددر در دقیقدده( اسددت. هیدداروموتور

پمددپ در  یخروجدد ی، دبدد285تراکتددور فرگوسددن مددال   یکیارولیدده

 تدر یل 4/20تدا   9/7 نیموتور، ب قهیدور در دق 2000تا  800 یها   سرعت

( 1با مراجعه به رابعه ر .باشا یبار م 233و حااکثر فشار روغن  قهیقدر د

حدااقل   ،(قده یدر دق تدر یل 9/7با توجه به حااقل دبی پمپ تراکتدور ر و 

. دست آمدا  متر مکعب در دور به سانتی 300موتور هیاروحجم جابجایی 

 400ای داخلی با حجم جابجدایی   یک هیاروموتور از نوع دناه تیدر نها

 560گشتاور بیشدینه   و ( EPRM 400مالرمتر مکعب در دور  سانتی

پمددپ اخیددر نسددبت بدده نددوع مشددابه خددود  انتخددا  شددا.  متددر نیددوتن

ه مقاار محاسدبه  ( که حجم جابجایی آن نزدیک ب EPRM 315مالر

مشخصدده  یمنحنددنمایددا.  شدداه اسددت، تولیددا گشددتاور بیشددتری مددی 

بدر ایدن اسداس    نشان داده شداه اسدت.    3مذکور در شکل  اروموتوریه

باشدا.   درصدا مدی   65رانامان هیاروموتور در حااکثر گشدتاور، حداود   

 200همچنین بیشترین رانامان هیاروموتور در گشتاور خروجی حاود 

 آیا. ت میدسنیوتن متر به

به هم متصل شاه و از طدرف   ییو کاهناه نها اروموتوریمجموعه ه

تراکتدور   یخار است، به محدور توانداه   6طوقه  کیکاهناه که  یخروج

و  یمحدور توانداه   ی(. بعا از نصب سامانه بدر رو 4رشکل  ایمتصل گرد

در حالدت   یانااز محور تواناه ه  تراکتور با قرار دادن اهرم را نروشن کرد

 اروموتورید تراکتور بده ه  کیارولیه یروغن از خروج تیگرد و هاا هرخ

 محدور  (، حرکدت  5رشدکل   انید کنتدرل جهدت جر   ریتوسدط شد   سامانه

تراکتدور   PTO و سدسس محدور   یایدنداه خورشد   به جعبه اروموتوریه

تراکتدور حرکدت از    یدرآمان محور توانداه  کتحر . با بهشود یمنتقل م

تراکتدور منتقدل شداه و     یها   به هرخ ییو کاهناه نها لیفرانسید قیطر

جهدت   ضیعقدب گدردد رتعدو    ایتراکتور به جلو  یشرویسبب پ انا تو یم

سدامانه   یابیمنظور ارز (. در ادامه بهکیارولیه انیکنترل جر ریتوسط ش

تراکتور مجهز  یشرویو سرعت پ یکشش یروین یشیآزما یمورد نظر، ط

 ،یکششد  یروید ن یرید گ انداازه  یشدا. بدرا   یریگ اناازه ایبه سامانه جا

را که به آن گداوآهن   گریتراکتور د کی ،یتراکتور مجهز به سامانه خزش

دسدتگاه   کید دو تراکتدور بده    نی. رابدط بد  ایکشد  یمتصل بود، مد   یقلم

 ر( متصل شا. در هد 6شکل ر  DBBP 5t مال یفشار نیروسنج موتور

 قده یدور در دق 800 یرو یدور تراکتور مجهز به سامانه خزشد  ش،یآزما

ع به حرکت وروغن به سامانه، شر انیو سسس با اتصال جر ایگرد میتنظ

ی متصدل  قلم برای تنظیم عمق گاوآهنکه  یدر حال یکرد. تراکتور پشت

صدورت دنداه    در خاک نفدو  کدرده بدود، بده     روشن بود و گاوآهن به آن 

غزش به ل ییجلو تورتراک انیتا رس انی. عمل کششا یم اهیخالص کش

در خداک در    یعمق نفو  گاوآهن قلم شیافزا قیدرصا از طر 13تا  11

تا  900 یها  دور یبرا بیترت به شیآزما نی. اافتی یمتر ادامه م 35طول 

 یکششد  یروید ن راتییتغ شیتکرار شا. در هر آزما قهیدور در دق 2000

 سدط ظداهر شداه و تو   نیروسدنج  یولتداژ در خروجد   راتیید صورت تغ به

و  لیتبدا  تدال یجید یبه خروج  (Personal Daq/55) مال تارگرید

شداه،   یمتر مسافت طد  35. سسس در هر ایگرد رهیتاپ  خ لپ کیدر 

جااگانده   شیآزمدا  کید در  نیربت شدا. همچند   یکشش یرویحااکثر ن

در دو متفداوت موتدور ربداون بدار(      یها  تراکتور در دور یشرویسرعت پ

و مقایسده   یرید گ اناازهحالت دناه یک سنگین تراکتور و سامانه خزشی 

 .شا

 
 EPRM400  مدل دروموتوریمشخصه ه یمنحن -3 شکل
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 یدیدنده خورش موتور و جعبهدروینحوه اتصال مجموعه ه -4 شکل

 تراکتور PTO به

 

 
 یقابل نصب در محل دسترس انیکنترل جهت جر ریش - 5 شکل

 راننده

 

 
 DBBP 5tمدل   یفشار نیروسنج -6 شکل

 

 نتایج و بحث -3

 شیتراکتدور  و انجدام آزمدا    سداخته شداه بدر روی   سامانه  نصبپس از 

و سرعت بر حسدب دور موتدور تراکتدور     یکشش یروین راتییکشش، تغ

مختلدف   یهدا   در دور یشدرو یسدرعت پ  راتیید تغ 7دست آما. شکل  به

نشدان  را در دو حالت دناه یک سنگین تراکتور و سامانه خزشی تراکتور 

از در حالت استفاده از سامانه خزشی  یشروی. محاوده سرعت پدها یم

در قددرار دارد.  هیددمتددر در ران یسددانت 5/10تددا  هیددمتددر در ران یسددانت 5/3

 26بدین   تدرین رکنداروترین( دنداه    که سرعت تراکتور در سدنگین  حالی

(. 7شدکل  متغیدر اسدت ر   هید در ران متدر  یسانت 59تا  هیدر ران متر یسانت

 اتید اندواع عمل  یبدرا دست آماه در سدامانه خزشدی    به یشرویسرعت پ

-بده اسدت.   ایمف ،نادار یشرویپ نییپا یها   به سرعت ازیکه ن یکشاورز

 یسراسر یها  حفر کانالسرعت مناسب برای عملیاتی نظیر  ،عنوان مثال

 2/0حداود  در  یارید آب زاتینصب تجه ایو  وهیدرختان م یده کود یبرا

 یهدا   کدار  نشاء. همچنین ت( اسهیمتر بر ران یسانت 5در ساعت ر متر لویک

خدط کاشدت، بده     یبدار رو  یهدا    راکمبه تد  یابیدست یبرا خودکار مهین

از دیگددر  .دارنددا ازیدددر سدداعت ن لددومتریک3/0-4/0 یشددرویسددرعت پ

جهت حرکت تراکتور رعقدب و   ضیامکان تعوهای سامانه جایا،  ویژگی

 نید . ااسدت  یکیارولید اهدرم ه  لهیدناه بوسد  ضیبه تعو ازیجلو( باون ن

جهدت دارد از   ضیبده تعدو   ازید کده تراکتدور مکدرراً ن    یامکان در مدوارد 

 . کنا یم یریلوگدناه ج از حا کالچ و جعبه شیاستهالک ب

که توسدط دسدتگاه    ی راکشش یروین راتیینمونه از تغ کی 8شکل 

موجدود   راتیی. تغدها ینشان م ،شاه است یریگ اناازه یفشارنیروسنج 

و بافدت و مقاومدت خداک     راتیید از تغ یناشد  یکششد  یروید در اناازه ن

ربدت   یروی. حااکثر نباشا همچنین تغییرات عمق کار گاوآهن قلمی می

جهت مقایسده  مختلف تراکتور(  یها  کشش ردر دور شیشاه در هر آزما

 یهدا   را در دور یکشش یرویحااکثر ن راتییتغ 9 . شکله استربت شا

 یروید اسداس حدااکثر ن   نید . بدر ا دهدا  یمختلف موتور تراکتور نشان م

 ،مجهدز شداه اسدت    ایجا یتراکتور که به سامانه خزش یایتول یکشش

 انیکشد مقاار نیروی ربت شاه برای شا.  یریگ اناازه وتنین 42/1421

باشا.  کافی می 285با تراکتور مس فرگوسن قابل حمل  یها   اکثر کارناه

 یندوع  انیکشد  یرزم بدرا  یکششد  یروین( 1387جعفری و همکاران ر

 طبدق . کردندا  یرید گ انباره خداک انداازه   طیگاوآهن کج ساق را در شرا

 وتنید ن 819 زانیرزم به م یافق یکشش یروین نیشتریها ب  کار آن جینتا

اتصدال سده    ندامومتر ید ک( ید 1390عسگری و همکاران ردست آما.  به

 زانید م اید جا ندامومتر ید یها بدر رو   آن یها   شینقعه ساختنا. در آزما

و  یهدرس بشدقاب   ،یگداوآهن برگردانداار، گداوآهن قلمد     یکشش یروین

، 5072، 12264 بیترت هر متر عرض کار به یبه ازا یا مزرعه واتوریکولت

 زانید م( 1391پور و همکاران ر عبااله ما.دست آ به وتنین 1582و  952

 15تدا   5 یهدا    کدار را در عمدق   یخع کیکار  یرزم برا یکشش یروین

( 2002کارناتداک ر . ندا گدزارش نمود  وتنین 3118تا  1565متر  یسانت

را بدا عدرض کدار     ینیواحا کارناه بادام زم کی یکشش مقاومتحااکثر 

آبدادی و همکداران    حیاری سدلعان  دست آورد. به وتنین 790متر،  2/1

 ازکنید دسدتگاه پ  کید در  ها      لهیخالص وارد بر م یکشش یروین( 1392ر

دست آوردنا که  به لهیهر متر م یبه ازا وتنین 2484تا  1043را  یا لهیم

 انیکش یبرا ازیکل مورد ن یکشش یرویسوم ن کی حاودمقاار در  نیا

 یراحتد  بده  اید مجهدز بده سدامانه جا    تراکتدور  .اسدت  ازکنید مجموعه پ

در کشدش   یهناان تیو محاود کنا یم یموجود را راه انااز یها   کارناه

  .ها ناارد  آن
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 بار یدر حالت ب یسامانه خزشدر دو حالت دنده یک سنگین و استفاده از تراکتور  یشرویسرعت پمقایسه  -7 شکل

 

 
 دور در دقیقه(  1400یک نمونه از تغییرات نیروی کششی تولید شده توسط تراکتور مجهز به سامانه خزشی )در دور  -8شکل 

 

 های مختلف موتور  گیری شده در دور حداکثر نیروی کششی اندازه -9شکل 
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 گیری  نتیجه -4

 هدا    کارنداه اندواع  از جملده ملزومدات کداربرد     یشرویسرعت مناسب پ

 یدنداه خزشد   جعبه کی قیتحق نی. در اباشا یم خصوص نشاکارها به

مدس فرگوسدن   تراکتدور مدال    کی یساخته شا و سسس با نصب رو

 یابید مدورد ارز  یخروجد  یکشش یرویاز نظر سرعت و حااکثر ن 285

ها    ه لغزش هرخکه در محاود نانشان داد ها   شیآزما جیقرار گرفت. نتا

دناه  از جعبه یانتقال یکشش یرویدرصا، حااکثر ن 13تا  11 زانیم به

 نید . ااید آ یدست مد  به وتنین 42/1421تراکتور،  یها   به هرخ یخزش

ندوع   نید قابل حمل بدا ا  یها   اکثر کارناه انیکش یبرا یکشش یروین

دنداه   تراکتور مجهز شاه با جعبه یتراکتور مناسب است. سرعت خع

 نید شدا کده ا   یریاناازه گ هیبر ران متر یسانت 5/10تا  5/3 نیب ایجا

خاص ماننا کاشت نشداء،   یها   اتیعمل یبراپیشروی محاوده سرعت 

 .قابل قبول است ،و حفر کانال یشعله افکن
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Abstract 

Some agricultural operations such as transplanting, flamethrower and digging canals need a low tractors speed, 

while this speed is created by creep gear in new tractors. ITM 285 tractor is a common tractor used in different 

agricultural operations in Iran and most agricultural activities are done by them. Its use is limited due to inability 

to establish low speeds for such operations. In this study, a gearbox was selected to be installed on ITM 285 

tractors and its performance in terms of speed and maximum drawbar pull was evaluated. The gearbox consists 

of a hydromotor and a planetary gear. The tractor hydraulic output is connected to hydromotor. By reducing 

rotational speed in planetary gear, the hydromotor rotation movement is transmitted to PTO shaft. Because PTO 

shaft is in wheel round position, the shaft moves cause to movement of tractor. Assessments showed that the 

made power transmission system is able to produce a speed of 0.12 to 0.38 km/h for tractor. In this case, the 

measured maximum drawbar pull force was 1421.42 N. This power transmission system can be used in 

operations such as, transplanting, flamethrower, digging canals and vegetables harvesting. 

Keywords: Creep speed, Drawbar pull, Creep gear, Tractor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


