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چکیده
برخی از عملیات کشاورزی مانند کاشت نشاء ،شعله افکنی و حفر کانال نیاز بهسررعتهرای پرایین تراکترور دارد .ایرن سررعتهرا در
تراکتورهای پیشرفته با استفاده از دنده خزشی تولید میشوند .متداولترین تراکتور موجود در ایران تراکتور مسیفرگوسرن مردل 285
تک دیفرانسیل ساخت شرکت تراکتورسازی تبریز است .استفاده از این تراکتور با توجه به عدم توانایی در ایجاد سرعت های کر بررای
عملیات با سرعت ک  ،محدود میشود .در این تحقیق سامانه دنده قابل نصب بر روی تراکتور مسیفرگوسن مدل  285طراحی و ساخته
شد و عملکرد آن از لحاظ سرعت و حداکثر نیروی کششی انتقالی به چرخ های تراکتور مورد ارزیابی قرار گرفت .این سامانه متشرکل از
یک هیدرو موتور و یک کاهنده خورشیدی است که در آن جریان هیدرولیک خروجی تراکتور به هیردروموتور متصرل شرده و حرکرت
هیدروموتور پس از کاهش دور در کاهنده به محور  PTOتراکتور منتقل میشود .از آنجا که محور  PTOدر حالت چرخ گرد قرار دارد،
حرکت محور موجب حرکت چرخ های تراکتور میشود .ارزیابیهای انجام شده نشان داد که سامانه انتقال توان ساخته شده قرادر اسرت
سرعتهای حدود  0/12تا  0/38کیلومتر در ساعت را برای تراکتور تامین کند .در این حالت حداکثر نیروی کششری مالبنردی1421/42 ،
نیوتن بهدست آمد .این سامانه انتقال توان را میتوان برای حرکت تراکتور در عملیاتی مانند شعله افکنی ،حفر کانالهای سراسری بررای
کوددهی درختان میوه ،نشاءکاری و برداشت صیفیجات بهکار برد.
واژههایکلیدی :تراکتور ،جعبهدنده خزشی ،سرعت خزشی ،نیروی مالبندی

 -1مقدمه
امروزه بسیاری از ادوات کشاورزی توسط تراکتورهای مناسب راهانداازی
میشونا .توان مورد نیاز این وسدایل از طریدق تدوان کششدی ،گشدتاور
خروجی محور انتقال قارت یا خروجیهای هیدارولیک تراکتدور تدامین
میشود .سرعت پیشروی تراکتور در انجام عملیات مختلف کشداورزی از
عوامل مهم در اجرای دقیق و مدورر عملیدات محسدو مدیشدود و هدر
عملیات در محاوده مشخصی از سرعت تعریف میشود تا از این طریدق
رانامان مزرعهای و بهطور کلی رانامان مصرف انرژی در حا قابل قبول
باشا .این سرعتهدا را مدی تدوان در ههدار دسدته خزشدی رکمتدر از 2
کیلومتر در ساعت) ،آرام رحاود  5کیلومتر در ساعت) ،مزرعهای رحاود
 10کیلومتر در ساعت) و حمل و نقل که سدرعتهدای بدارتر را شدامل
میشود ،تقسیم کرد ررادمرد.)1385 ،
از جمله عملیاتی که نیاز به سرعتهای خزشدی دارد مدیتدوان بده
عملیات کاشت نشاء ،شعله افکنی و حفر کانال اشاره کرد .سرعت پایین

پیشروی ،گاهاً در حا هنا سانتیمتر در رانیه ،رزمۀ انجدام ایدن امدور و
عملیاتهای مشابه است .دستیابی به این سرعت ها از طریق سامانههای
کاهناه سرعت ،ماننا دناه خزشدی موجدود در تراکتدورهدای پیشدرفته
امکانپذیر است .بهعنوان مثال تراکتور مرکترنتور ساخت انگلیس عالوه
بر قابلیت حرکت در سرعت  80کیلومتر درساعت ،قادر به تولیا سرعت
پیشروی  1/5کیلومتر در ساعت نیز هست رعلیمردانی.)1381 ،
تا قبل از دهه  90میالدی تراکتور های موجود در دنیا بدرای انجدام
عملیات با سرعتهای خیلی پایین قابلیت رزم را نااشته و این عملیدات
عموماً با نیروی کارگری انجام میشا .در دو دهده اخیدر در جعبدهدنداه
تراکتور ها یک دناه حلزونی برای سرعت های خزشی ر 0/2تا  1کیلومتر
در ساعت) تعبیه شاه است که به دناه خزشی معدروف بدوده و معمدورً
بهعنوان یک گزینه اضافی بر روی برخدی از تراکتدور هدا نصدب گردیداه
است .در حالیکه در تراکتورهای معمولی هنین سامانهای تعبیده نشداه
است و عمالً امکان ایجاد سرعتهای پدایین در ایدن تراکتدورهدا وجدود
ناارد .در ایران با توجه به اینکه فناوری سداخت تراکتدورهدای متدااول
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ساخت داخل به دهه های قبل از  90میالدی باز میگردد ،امکان نصدب
این گزینه الحاقی در جعبهدناه پیشبینی نشاه است .با این حال بدرای
انجام برخی از امور خاص ماننا استفاده از آسفالتبرها در کدارگداههدای
محلی با نصب یک جعبهدناه حلزونی و هیاروموتور بر روی تراکتورهای
دو دیفرانسیل تدوان را از موتدور تراکتدور بده هیداروموتور و سدسس بده
جعبددهدندداه حلزوندی و در نهایدت بدده محددور طددولی انتقددال قددارت بدده
دیفرانسیل جلو منتقل مینماینا .ایدن روش کداهش سدرعت پیشدروی
بهعلت استهالک زیاد جعبهدناه حلزونی برای تامین گشتاور هدای زیداد
قابل استفاده نبوده و معمورً برای امور غیر کششی بهکار گرفته میشود
رتاکی.)1390 ،
با توجه بهموارد مذکور ،تحقیق و توسعه در مورد مکانیزمهای ایجاد
سرعت پایین در تراکتورهای معمولی و رایج مفیا خواهدا بدود .در یدک
نمونه جعبه دناه سرعت خزشی ،از دناههای رینگدی داخلدی و خدارجی
جهت کاهش سرعت استفاده شا که در آن سرعت خروجدی بدین  5تدا
 35برابر نسبت به سرعت ورودی کاهش مییافت .این جعبهدنداه قدادر
بود سرعتهای کمتر از  0/5کیلومتر در ساعت را تولیا نمایا رویمدن و
ویالسی .)1999 ،شرکت کوتا یک سامانه سرعت خزشی بدرای اسدتفاده
در ماشین های سدنگین طراحدی نمدود .در ایدن سدامانه از یدک موتدور
هیاروستاتیکی بعا از جعبهدناه اصلی برای تامین قارت اسدتفاده شدا.
در زمانی که نیاز به سرعتهای خزشی وجود دارد .جعبهدناه اصدلی در
حالت خالص قرار گرفته و هرخش هیداروموتور باعدح حرکدت وسدیله
میشود .استفاده از این سامانه موجب تغییرات باون خسارت سدرعت از
جعبهدناه اصلی به حالت سرعت خزشی میگردد .همچنین تغییر جهت
حرکت ردناه معکوس) بهسادگی قابل انجام است ربینام.)2005 ،
در طرحی به منظور جلوگیری از اتصال ناخواسته توان از موتدور بده
خروجی دناه خزشی که در ارر اینرسی روغن جعبدهدنداه یدا درگیدری
دناهها ایجاد می شود ،سامانه ای طراحدی گردیدا کده در آن در صدورت
ایجاد حرکت ناخواسته ،عملیات سوخترسانی تراکتدور قعدو و حرکدت
متوقف میشود رزارنکی و بال .)1993 ،بال و ویلیامز ر )1989کالهدی را
طراحی کردنا که به وسدیله آن هرگونده انتقدال قدارت از حالدت دنداه
خزشی به حالت عادی و برعکس باون خسارت به موتدور و جعبدهدنداه
انجام شود.
در تحقیقددی ،جعبددهدندداه  MF285بددرای اسددتفاده در تراکتددور
 MF399باز طرحی گردیا .نتایج تحقیق نشان دادنا که با تغییراتی در
ماده ،ابعاد و مشخصات فنی هرخاناهها میتوان ظرفیدت انتقدال تدوان
جعبدهدندداه را افددزایش داد رنویدا .)1375 ،رمضددانیبوکددت و همکدداران
ر )1395به طراحی مجاد جعبه دناه تراکتور  ITM285برای دستیابی
به سرعت های خزشی پرداختنا .به این منظور دیاگرام سینماتیکی تهیه
گردیا و تحلیل ابعاد هرخ دناهها و نیروهای وارد به آنها با اسدتفاده از
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نرمافزارهای  Solidworks 2008 ،Geartrax 2008و Cosmos
 2008انجددام شددا .نتددایج تحقیددق نشددان دادنددا کدده بددا توجدده بدده
محاودیت های طراحدی و اعمدال حدااکثر تغییدرات ممکدن در ابعداد و
مشخصات فنی هرخدنداههدای تراکتدور  ،MF285امکدان حصدول بده
سرعت های خزشی نیست .به پیشنهاد این محققان ،استفاده از کاهنداه
نهایی تراکتور  ITM399با نسبت کاهش  4/8مدیتواندا روشدی بدرای
دستیابی به سرعتهای خزشی باشا.
حااقل سرعت تراکتور های موجود ،یکی از محاودیت های آن ها در
انجام برخی از عملیات کشاورزی محسو میشود .در تحقیق حاضر بده
منظور رفدو مشدکل تراکتدورهدای رایدج در ایجداد سدرعتهدای پدایین
پیشروی ،یک سامانه تامین سرعت پیشروی خزشی برای تراکتدور هدای
مسی فرگوسن مال  285طراحی و ساخته شا .در ادامه ،عملکدرد ایدن
سامانه از نظر سرعت و نیروی کششی مورد بررسی قرار گرفت.

 -2مو اد و روشها
بهمنظدور سداخت سدامانه سدرعت خزشدی از یدک دسدتگاه موتدور
هیارولیکی رهیاروموتور) و یک دستگاه کاهناه سدیارهای -خورشدیای
استفاده شا رشکل های  1و  .)2در انتخا یدک موتدور هیدارولیکی دو
فاکتور میبایست ما نظر قرار گیرنا :گشتاور تولیای موتدور و محداوده
دوری که موتور میتوانا در دبی تولیای توسط پمپ ،باون ارتعاش کار
کنا .با اناازهگیری دور محور تواناهی و هرخ هدای تراکتدور ردر حالدت
هر خ گرد) مشخص شا که نسبت  9به  1بدین ایدن دو سدرعت برقدرار
است .بر این اساس برای تامین سرعت حاود  0/2کیلومتر در ساعت ر5
سانتیمتر بر رانیه) بهعنوان حااقل سرعت پیشروی و با در نظر گدرفتن
قعر هرخ باریک تراکتور مسی فرگوسدن مدال  285ربدا قعدر متوسدط
 1550میلیمتر) ،سرعت دورانی  0/68دور در دقیقه برای هرخ تراکتور
تخمین زده میشا .دستیابی به این سدرعت بدهمعندی هدرخش محدور
تواندداهی بددا سددرعت حدداود  6/12دور در دقیقدده خواهددا بددود .از ی دک
جعبهدناه کاهناه سیارهای -خورشیای رشکل  )2بهمنظور انتقال تدوان
از بیرون به محور تواناهی  PTOاستفاده شا.

شکل  -1هیدروموتور مورد استفاده در جعبه دنده خزشی

29

ساخت و ارزیابی سامانه سرعت خزشی برای تراکتور مسی...

شکل  -2مجموعه هیدروموتور و جعبه دنده خورشیدی

نسبت کاهش دور در این جعبهدناه به اناازه  4/3به  1بود .با احتسدا
کدداهش دور کاهندداه ،سددرعت ورودی آن حددااقل  26/3دور در دقیقدده
خواها بود .این سرعت توسط یک هیاروموتور تامین گردیا .فاکتورهای
انتخا هیاروموتور شامل سرعت هرخشدی ،حجدم جابجدایی ،گشدتاور
خروجی براساس دبی ورودی روغدن بده موتدور هیدارولیکی و راندامان
هیاروموتور میباشا .حجدم جابجدایی یدک هیداروموتور از رابعده ر)1
بهدست میآیا رمرتضوی پور و همکاران.)1387 ،
ر)1

Qp ×1000
nm

= Dm

در این رابعه  : Dmحجم جابجائی هیاروموتور رسانتیمتر مکعدب)،
 :nmسرعت هیاروموتور ردور در دقیقه) و  :Qpدبدی روغدن ورودی بده
هیدداروموتور رلیتددر در دقیقدده) اسددت .بددا توجدده بدده خصوصدیات پمددپ
هی دارولیکی تراکتددور فرگوسددن مددال  ،285دبددی خروج دی پمددپ در
سرعت های  800تا  2000دور در دقیقه موتور ،بین  7/9تدا  20/4لیتدر
در دقیقه و حااکثر فشار روغن  233بار میباشا .با مراجعه به رابعه ر)1
و با توجه به حااقل دبی پمپ تراکتدور ر 7/9لیتدر در دقیقده) ،حدااقل
حجم جابجایی هیاروموتور  300سانتیمتر مکعب در دور بهدست آمدا.
در نهایت یک هیاروموتور از نوع دناهای داخلی با حجم جابجدایی 400
سانتیمتر مکعب در دور رمال )EPRM 400و گشتاور بیشدینه 560
نیددوتنمتددر انتخددا شددا .پمددپ اخیددر نسددبت بدده نددوع مشددابه خددود
رمال  )EPRM 315که حجم جابجایی آن نزدیک به مقاار محاسدبه
شدداه اسددت ،تولیددا گشددتاور بیشددتری مددینمایددا .منحن دی مشخصدده
هیاروموتور مذکور در شکل  3نشان داده شداه اسدت .بدر ایدن اسداس
رانامان هیاروموتور در حااکثر گشدتاور ،حداود  65درصدا مدیباشدا.
همچنین بیشترین رانامان هیاروموتور در گشتاور خروجی حاود 200
نیوتن متر بهدست میآیا.
مجموعه هیاروموتور و کاهناه نهایی به هم متصل شاه و از طدرف
خروجی کاهناه که یک طوقه  6خار است ،به محدور توانداهی تراکتدور
متصل گردیا رشکل  .)4بعا از نصب سامانه بدر روی محدور توانداهی و
روشن کردن تراکتور با قرار دادن اهرم راهانااز محور تواناهی در حالدت

هرخگرد و هاایت روغن از خروجی هیارولیک تراکتور بده هیداروموتور
سامانه توسدط شدیر کنتدرل جهدت جریدان رشدکل  ،)5حرکدت محدور
هیاروموتور به جعبهدنداه خورشدیای و سدسس محدور  PTOتراکتدور
منتقل میشود .با بهحرکت درآمان محور توانداهی تراکتدور حرکدت از
طریق دیفرانسیل و کاهناه نهایی به هرخ های تراکتدور منتقدل شداه و
میتوانا سبب پیشروی تراکتور به جلو یا عقدب گدردد رتعدویض جهدت
توسط شیر کنترل جریان هیارولیک) .در ادامه بهمنظور ارزیابی سدامانه
مورد نظر ،طی آزمایشی نیروی کششی و سرعت پیشروی تراکتور مجهز
به سامانه جایا اناازهگیری شدا .بدرای انداازهگیدری نیدروی کششدی،
تراکتور مجهز به سامانه خزشی ،یک تراکتور دیگر را که به آن گداوآهن
قلمی متصل بود ،مدیکشدیا .رابدط بدین دو تراکتدور بده یدک دسدتگاه
نیروسنج موتور فشاری مال  DBBP 5tرشکل  )6متصل شا .در هدر
آزمایش ،دور تراکتور مجهز به سامانه خزشدی روی  800دور در دقیقده
تنظیم گردیا و سسس با اتصال جریان روغن به سامانه ،شروع به حرکت
کرد .تراکتور پشتی در حالیکه برای تنظیم عمق گاوآهن قلمی متصدل
به آن روشن بود و گاوآهن در خاک نفدو کدرده بدود ،بدهصدورت دنداه
خالص کشیاه میشا .عمل کشیان تا رسیان تراکتور جلویی به لغزش
 11تا  13درصا از طریق افزایش عمق نفو گاوآهن قلمی در خداک در
طول  35متر ادامه مییافت .این آزمایش بهترتیب برای دورهای  900تا
 2000دور در دقیقه تکرار شا .در هر آزمایش تغییرات نیدروی کششدی
بهصورت تغییدرات ولتداژ در خروجدی نیروسدنج ظداهر شداه و توسدط
دیتارگر مال ) (Personal Daq/55به خروجی دیجیتدال تبدایل و
در یک لپتاپ خیره گردیا .سسس در هر  35متر مسافت طدی شداه،
حااکثر نیروی کششی ربت شدا .همچندین در یدک آزمدایش جااگانده
سرعت پیشروی تراکتور در دورهای متفداوت موتدور ربداون بدار) در دو
حالت دناه یک سنگین تراکتور و سامانه خزشی اناازهگیدری و مقایسده
شا.

شکل  -3منحنی مشخصه هیدروموتور مدل EPRM400
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شکل  -4نحوه اتصال مجموعه هیدروموتور و جعبهدنده خورشیدی
به  PTOتراکتور

شکل  - 5شیر کنترل جهت جریان قابل نصب در محل دسترسی
راننده

شکل  -6نیروسنج فشاری مدل DBBP 5t

 -3نتایج و بحث
پس از نصب سامانه سداخته شداه بدر روی تراکتدور و انجدام آزمدایش
کشش ،تغییرات نیروی کششی و سرعت بر حسدب دور موتدور تراکتدور
بهدست آما .شکل  7تغییدرات سدرعت پیشدروی در دور هدای مختلدف
تراکتور را در دو حالت دناه یک سنگین تراکتور و سامانه خزشی نشدان
میدها .محاوده سرعت پیشروی در حالت استفاده از سامانه خزشی از
 3/5سددانتیمتددر در رانیده تددا  10/5سددانتیمتددر در رانیده قددرار دارد .در
حالیکه سرعت تراکتور در سدنگینتدرین رکنداروترین) دنداه بدین 26
سانتیمتر در رانیه تا  59سانتیمتدر در رانیده متغیدر اسدت رشدکل .)7
سرعت پیشروی بهدست آماه در سدامانه خزشدی بدرای اندواع عملیدات
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کشاورزی که نیاز به سرعتهای پایین پیشروی دارنا ،مفیا اسدت .بده-
عنوان مثال ،سرعت مناسب برای عملیاتی نظیر حفر کانالهای سراسری
برای کوددهی درختان میوه و یا نصب تجهیزات آبیداری در حداود 0/2
کیلو متر در ساعت ر 5سانتیمتر بر رانیه) است .همچنین نشاءکدار هدای
نیمه خودکار برای دستیابی به تدراکم هدای بدار روی خدط کاشدت ،بده
سددرعت پیشددروی 0/3-0/4کیلددومتر در سدداعت نیدداز دارنددا .از دیگددر
ویژگی های سامانه جایا ،امکان تعویض جهت حرکت تراکتور رعقدب و
جلو) باون نیاز به تعویض دناه بوسدیله اهدرم هیدارولیکی اسدت .ایدن
امکان در مدواردی کده تراکتدور مکدرراً نیداز بده تعدویض جهدت دارد از
استهالک بیش از حا کالچ و جعبهدناه جلوگیری میکنا.
شکل  8یک نمونه از تغییرات نیروی کششی را که توسدط دسدتگاه
نیروسنج فشاری اناازهگیری شاه است ،نشان میدها .تغییرات موجدود
در اناازه نیدروی کششدی ناشدی از تغییدرات بافدت و مقاومدت خداک و
همچنین تغییرات عمق کار گاوآهن قلمی میباشا .حااکثر نیروی ربدت
شاه در هر آزمایش کشش ردر دورهای مختلف تراکتور) جهت مقایسده
ربت شاه است .شکل  9تغییرات حااکثر نیروی کششی را در دور هدای
مختلف موتور تراکتور نشان میدهدا .بدر ایدن اسداس حدااکثر نیدروی
کششی تولیای تراکتور که به سامانه خزشی جایا مجهدز شداه اسدت،
 1421/42نیوتن اناازهگیری شا .مقاار نیروی ربت شاه برای کشدیان
اکثر کارناههای قابل حمل با تراکتور مس فرگوسن  285کافی میباشا.
جعفری و همکاران ر )1387نیروی کششدی رزم بدرای کشدیان ندوعی
گاوآهن کج ساق را در شرایط انباره خداک انداازهگیدری کردندا .طبدق
نتایج کار آنها بیشترین نیروی کششی افقی رزم به میزان  819نیدوتن
بهدست آما .عسگری و همکاران ر )1390یدک دیندامومتر اتصدال سده
نقعه ساختنا .در آزمایشهای آنها بدر روی دیندامومتر جایدا میدزان
نیروی کششی گداوآهن برگردانداار ،گداوآهن قلمدی ،هدرس بشدقابی و
کولتیواتور مزرعهای به ازای هر متر عرض کار بهترتیب ،5072 ،12264
 952و  1582نیوتن بهدست آما .عباالهپور و همکاران ر )1391میدزان
نیروی کششی رزم برای کار یک خعی کدار را در عمدق هدای  5تدا 15
سانتی متر  1565تا  3118نیوتن گدزارش نمودندا .کارناتداک ر)2002
حااکثر مقاومت کششی یک واحا کارناه بادام زمینی را بدا عدرض کدار
 1/2متر 790 ،نیوتن بهدست آورد .حیاری سدلعان آبدادی و همکداران
ر )1392نیروی کششی خالص وارد بر میلهها در یدک دسدتگاه پیدازکن
میلهای را  1043تا  2484نیوتن به ازای هر متر میله بهدست آوردنا که
این مقاار در حاود یک سوم نیروی کششی کل مورد نیاز برای کشیان
مجموعه پیدازکن اسدت .تراکتدور مجهدز بده سدامانه جایدا بدهراحتدی
کارناههای موجود را راه اناازی میکنا و محاودیت هناانی در کشدش
آنها ناارد.
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 -4نتیجهگیری
سرعت مناسب پیشروی از جملده ملزومدات کداربرد اندواع کارنداههدا
به خصوص نشاکارها میباشا .در این تحقیق یک جعبهدنداه خزشدی
ساخته شا و سسس با نصب روی یک تراکتدور مدال مدس فرگوسدن
 285از نظر سرعت و حااکثر نیروی کششی خروجدی مدورد ارزیدابی
قرار گرفت .نتایج آزمایشها نشان دادنا که در محاوده لغزش هرخها
بهمیزان  11تا  13درصا ،حااکثر نیروی کششی انتقالی از جعبهدناه
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خزشی به هرخ های تراکتور 1421/42 ،نیوتن بهدست مدیآیدا .ایدن
نیروی کششی برای کشیان اکثر کارناههای قابل حمل بدا ایدن ندوع
تراکتور مناسب است .سرعت خعی تراکتور مجهز شاه با جعبهدنداه
جایا بین  3/5تا  10/5سانتیمتر بر رانیه اناازه گیری شدا کده ایدن
محاوده سرعت پیشروی برای عملیاتهای خاص ماننا کاشت نشداء،
شعله افکنی و حفر کانال ،قابل قبول است.
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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

