
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 15/4/84تاریخ دریافت نسخه نهایی             25/3/83تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 3(م، شماره دهدوازسال 

  
  
  
  

کننده و سرعت پیشروی بر بکسوات و  تاثیر میزان سنگین
  ITM285مصرف سوخت تراکتور 

  
  قادر نقوی مرادخانلو 

  کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
  تقاضا  محمد هادی خوش

  )مسئول مقاله(استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس 
  میناییسعید 

  استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
  

  چکیده
 حـین    دار، در    کـابین  ITM285کننده و سرعت پیشروی بر بکسوات، نیروی مالبندی و مصرف سـوخت تراکتـور                تاثیر میزان سنگین  

هـای سـه و چهـار          در دنـده   km/h 5/5 و   5/4هـای پیـشروی      عملیات شخم در دو سـرعت     . کشش گاوآهن، مورد بررسی قرار گرفت     
 سـطح و    9ها روی محور عقب تراکتـور در          کننده میزان سنگین . ها انتخاب شدند   برای انجام آزمایش  ) rpm2000دور موتور   (سنگین  

بکـسوات بـه روش     . های فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت          صورت آزمایش ه  سرعت پیشروی در دو سطح ب     
نتـایج ایـن تحقیـق نـشان داد کـه           . گیری قـرار گرفـت       میزان مصرف سوخت بوسیله سوخت سنج ساخته شده مورد اندازه          دستی و 

 م همچنـین  ITM285داری بر مصرف سـوخت و بکـسوات تراکتـور             کننده و اثر متقابل آنها تاثیر معنی       پارامترهای سرعت و سنگین   
کننـده   سنگین kgf1150که با افزایش     طوریه  داشتند، ب % 1 در سطح احتمال     دار کننده بر روی نیروی مالبندی تاثیر معنی       سنگین

سرعت بـر   . افزایش داشته است  % 3/36کاهش و نیروی مالبندی     % 9/58، و بکسوات    %6/15روی محور عقب تراکتور، مصرف سوخت       
  .داری نداشته است نیروی مالبندی تاثیر معنی

  
  .کننده، نیروی مالبندی، بکسوات ینتراکتور، مصرف سوخت، سنگ: های کلیدی واژه

 
 قدمهم

 دسـتگاه   14014 در ایران ساخته شده و تولید ساالنه حـدود           ITM285 درصد قسمتهای مختلف تراکتور      95 حدود   1381در سال   
ت با توجه به آمار تولید تراکتور در کشور، اگـر مـصرف سـوخ   . 1بینی شده است  دستگاه پیش 17500 تولید   1382بود که برای سال     

                                                            
  .تبریز در زمان اجرای این طرح در این شرکت از دفتر ساالنه استخراج شده است-  این اعداد از مسئولین شرکت تراکتور سازی ایران-1
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فرگوسن در مقایسه با      با توجه به اینکه تراکتورهای مسی     . جویی خواهد شد    تراکتور بهینه گردد، مبالغ هنگفتی در هزینه کشور صرفه        
ورزی برای رسیدن به راندمان      تراکتورهای دیگر نظیر جاندیر و رومانی از وزن کمتری برخوردارند لذا در عملیات سنگینی مثل خاک               

های چـدنی یـا بـصورت آب در داخـل تایرهـا افـزوده                 ها به صورت وزنه     کننده سنگین.  استفاده گردد  1 کننده نگینباالتر بایستی از س   
و کـاهش مـصرف   ) 3لغـزش چـرخ   (2گیرایی بیشتر تایر با خاک باعث کنتـرل بکـسوات       ها بدلیل افزایش زمین     کننده سنگین. شود  می

  . گردد سوخت می
  و65 حداکثر توان موتورترتیب با ه  ب650 و یونیورسال 285فرگوسن  های مسی یران به نامعملکرد کششی دو تراکتور متداول در ا

hp 75 از بین پارامترهای کاری موثر بر عملکرد کششی ایشان . مورد بررسی قرار گرفت) 1994 (5لغوی  و 4لو توسط معصومی کاله
نتایج . دادندمورد ارزیابی و مقایسه قرار را ورزی  ات خاکای در عملی  ظرفیت مزرعه ولغزش چرخ، میزان مصرف سوخت، تراکتورها

فرگوسن در مقایسه با تراکتور یونیورسال دارای بکسوات و مصرف سوخت   نشان داد که با بار کششی یکسان، تراکتور مسیهاآزمایش
  .دای کمتری بو بیشتر و عملکرد مزرعه

 ،3140جانـدیر  (د کشـشی سـه نـوع تراکتـور متـداول در ایـران        اصـالح عملکـر  در مـورد ) 1382(طی تحقیقی شـاکر و همکـاران       
 مذکور، با فاکتورهای فـشار      های اصالح عملکرد کششی تراکتور    برای. ی انجام دادند  آزمایشهای) 650 و یونیورسال    285فرگوسن   مسی

 درصـد   18 تـا    براسـاس افـزایش وزن    (های محرک، سرعت پیشروی و وزن محور عقـب در دو وضـعیت موجـود و مطلـوب                    باد چرخ 
 نتـایج   .انجام شد تجربی   ها با دو روش تجربی و نیمه       آزمایش) خوابیدگی تایرهای تراکتور در فشار باد تایر توصیه شده توسط سازنده          

باشد و فقط   رسیدن به وضعیت مطلوب نمی  برای نیاز به اضافه نمودن وزنه اضافی        ،دست آمده نشان داد که در تراکتور یونیورسال       ه  ب
(توصیه شده  ست فشار باد چرخهای محرک در حدالزم ا

2cm
kg1 (در تراکتورهای جاندیر وزن محور عقب در وضعیت . تنظیم گردد

بایـد   وضعیت مطلـوب     برای رسیدن به  فرگوسن   تراکتور مسی  وزن محور عقب  . یابدکاهش  بایستی   موجودمطلوب نسبت به وضعیت     
kgf700 تر گردد سنگین موجود نسبت به وضعیت.  

 و همکاران بیشینه نیروی کشش مالبندی دو نوع تراکتور متداول در ایران را با توجه به خواص  هریس لو  سید1380در سال 
فاکتور اول در سه سطح .  تکرار انجام شد6آزمایشها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با . گیری کردند مکانیکی خاک اندازه

 شخم نخورده، خاک شخم خورده و خاک شخم خورده بعالوه دیسک خورده و فاکتور دوم در دو سطح ورزی یعنی خاک خاک
نتایج نشان داد که دو نوع تراکتور از . در نظر گرفته شد) کننده بدون سنگین ITM750کننده و تراکتور  با سنگین MF285تراکتور (

نسبت به تراکتور  MF285باشند، و تراکتور  می% 1 احتمال داری در سطح نظر بیشینه نیروی مالبندی دارای اختالف معنی
ITM750 همچنین اثر شاخص مخروط خاک روی بیشینه نیروی کشش . روی هر سه سطح خاک دارای کشش باالتری بود

 بیشترین کشش مالبندی روی خاک شخم نخورده و کمترین کشش مالبندی. دار بود معنی% 1مالبندی تراکتورها در سطح احتمال 
تاثیر سرعت پیشروی و درصد بکسوات روی بیشینه نیروی کشش مالبندی تراکتورها در سطح . روی خاک دیسک خورده بدست آمد

  .دار بود معنی% 1احتمال 
هـا روی   کننـده   انجام گرفت کـه اثـر میـزان سـنگین      1997 در سال    6های تراکتور تحقیقی توسط ویلیام      کننده برای مدیریت سنگین  

 بوسـیله مقاومـت     توان و   داده درصد رخ    15 تا   8راندمان کششی ماکزیمم در محدوده بکسوات       . ن کششی بررسی شد   افزایش راندما 
رانـدمان کشـشی بایـد مقاومـت غلتـشی و           بدسـت آوردن حـداکثر       برای    که شد  محدود می چرخ محرک تراکتور    غلتشی و بکسوات    

                                                            
1 Ballast 
2 Slippage 
3 Wheel slip 
4 Masumi kolahloo 
5 Loghavi 
6 Wiliam 
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 ITM285 695کننده و سرعت پیشروی بر بکسوات و مصرف سوخت تراکتور   تاثیر میزان سنگین

ی کـه در   بـصورت محـرک جلو و عقب را بـرای تراکتورهـای دو چـرخ        بر این اساس آنها توزیع وزن بین محور         . بکسوات کمینه گردند  
   بدست آوردند ذکر شده،1جدول 

  
  )Wiliam, 1997(های تراکتورهای دو چرخ محرک  توزیع وزن مناسب بین محور: 1جدول 
 نوع ادوات محور جلو محور عقب

  کششی ادوات  25%  75%
   سوارنیمه ادوات  30%  70%
  سوار ادوات  35%  65%

  
مطالعات صورت گرفتـه توسـط      . باشد، در ایران بررسی نشده است       ها که عامل مهمی در افزایش بازده تراکتور می          کننده یر سنگین تاث

هـا، بـرای      کننـده  ، روش افـزایش سـنگین      ها  کننده محققان ایرانی بیشتر مقایسه بین تراکتورها بوده است، با توجه به اهمیت سنگین            
کننده بر بکسوات و مصرف سـوخت در حـین           اهداف این تحقیق بررسی اثر سنگین     . د ارزیابی قرار گرفت   افزایش راندمان تراکتور مور   

 ITM285 کننده و ارائه مدلی برا ی تخمین میزان مصرف سوخت تراکتور منظور تعیین بهترین میزان سنگینه زنی ب عملیات شخم
کننده و نیروی مالبنـدی   پر هزینه تست کشش و با داشتن میزان سنگین       توان بدون انجام آزمایشهای         از مدل ارائه شده می    . باشد  می

  .مورد نیاز برای ادوات مورد استفاده، بکسوات و مصرف سوخت تراکتور را تخمین زد
  

  :ها مواد و روش
 حـین   دار، در    کـابین  ITM285کننده و سرعت پیشروی بر بکسوات، نیروی مالبندی و مصرف سـرخت تراکتـور                 تاثیر میزان سنگین  

 و  kgf 1000 اسب بخار، وزن محـور جلـو ایـن تراکتـور             ITM285  ،75توان اسمی تراکتور    . کشش گاوآهن مورد بررسی قرار گرفت     
  mm و ارتفـاع مالبنـد از زمـین   mm  2290 و فاصله محور چرخهـا mm 3893طول کلی  تراکتور. باشد  میkgf 1900محور عقب 

خیش  های کشش با گاوآهن سوار سه سپس آزمایش.  مختلفی مورد استفاده قرار گرفت های  کنندهدر این آزمایش سنگین   .  است 380
 50های جمع آوری شده شامل نیروی مالبندی، میزان مصرف سوخت، زمـان طـی مـسیر                   داده. های مختلف انجام گردید     در سرعت 

لـومی و     سازی با بافـت خـاک رسـی         شرکت تراکتور آزمونها در تبریز و در مزارع       . بود) برای محاسبه بکسوات  (متری با بار و بدون بار       
هـای سـه و چهـار سـنگین            که به ترتیب در دنده     km/h 75/8 و   49/5 و   43/4  دو سطح سرعت  . بر پایه خشک اجرا شد    % 8رطوبت  

ای این دو سرعت در محدوده توصـیه شـده بـر          . شد، برای انجام آزمایشها انتخاب شدند       تامین می ) rpm2000همگی در دور موتور     (
  ).1378راد،  منصوری(باشد  عملیات شخم می
باشد که در محدوده توصیه شده برای  در محور عقب می% 65در محور جلو و % 35دار به میزان   کابینITM285 توزیع وزن تراکتور

، )دهبـدون سـنگین کننـ     (در این تحقیـق ضـمن ارزیـابی کـشش تراکتـور در وضـعیت فعلـی                  ). 1جدول  (گیرد   ادوات سوار قرار می   
کاهش و محـور عقـب از       % 25تا  % 35به طوری که وزن محور جلو در محدوده         . های دیگر نیز برای مورد ارزیابی قرار گرفت        محدوده

 نیـازی   kgf 3000لذا با افزایش وزن روی محور عقب تا           .  بود kgf 1000وزن محور جلوی این تراکتور      . افزایش نماید % 75به  % 65
کار گرفته ه کننده فقط برروی محور عقب ب    های سنگین   به همین دلیل در این تحقیق وزنه      . محور جلو نبود  به اضافه کردن وزنه روی      

) نیـرو   کیلوگرم1150 و 950، 800، 750، 600، 550، 400، 200کننده،  بدون سنگین( سطح 9کننده در  در این طرح سنگین  . شد
کننـده   های چدنی بکار برده شد و برای اضافه کـردن سـنگین   ، وزنهkgf 800 برای اضافه کردن وزنه تا . به محور عقب اضافه گردید

های کامل تصادفی برای تحلیل  از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک   . بیشتر، از روش افزودن آب به تایرهای عقب استفاده گردید         
  .  های حاصله استفاده شد داده
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  یسعید مینای، تقاضا محمد هادی خوش، قادر نقوی مرادخانلو  696

پرکردن تایرها با  (kgf 550 تایرهای عقب  کننده رهای جلو، زمانی که سنگینکننده به تای برای بررسی تاثیر اضافه کردن سنگین
  . نصب شدkgf 280 وزنه و بار دیگر kgf 140بود، روی محور جلو یک بار وزنه ) آب

  ):1380لو و همکاران،  ؛ هریس1369الماسی و همکاران، (برای بدست آوردن بکسوات چرخهای محرک از فرمول زیر استفاده شد 
  

)1                                                                               ( 
a

t

t

a

t
t

1
V
V

1SW −=−=  
  

 به aV وtV متری بدون بار و با بار، 50برای طی مسیر ) s( به ترتیب زمان الزم at و tt) اعشار( بکسوات WSدر این رابطه، 
برای محاسبه بکسوات کافی است زمان . باشد بر حسب متربرثانیه می) با بار(و سرعت واقعی تراکتور ) بدون بار(ترتیب سرعت تئوری 

  . بکسوات محاسبه گردد1گیری و از رابطه   متری با بار و بدون بار اندازه50طی مسیر 
 متری مناسب تشخیص داده 50  برای مسیر cm3 300گیری مصرف سوخت، طبق محاسبات اولیه یک مخزن با ظرفیت   برای اندازه

سنج مورد استفاده قرار گرفت که این شیر بین باک  همچنین یک عدد شیر سه راهه برای تغییر مسیر سوخت از باک به سوخت. شد
. گردد زمایش، تغییر وضعیت شیر، باعث مصرف سوخت از سوخت سنج میدر موقع انجام آ. گوش تراکتور نصب گردید و پمپ سه

  ).1شکل (راهه از دو عدد شیر گاز استفاده شد  برای ساخت شیر سه 
  

 
  سوخت سنج ساخته شده: 1شکل 

  
تور مورد در روش تست دو تراکتوری، تراک. گیری نیروی مالبندی، از روش متداول تست دو تراکتوری استفاده گردید برای اندازه

برای ایجاد نیروی مالبندی در تراکتور مورد آزمایش بصورت ) تراکتور واسط(کند و تراکتور دیگری  آزمایش بصورت کشنده عمل می
توسط تراکتور مورد ) ای این نیرو بواسطه گاوآهن که در خاک فرو رفته است ایجاد می گردد در آزمایش مزرعه(چرخهای ترمز کرده 
این لودسل ساخت . گیری نیروی بین دو تراکتور بکار برده شد  در این تحقیق، یک لودسل برای اندازه. شود آزمایش کشیده می

  .باشد  می003/0گیری   تن و با دقت اندازه5 با ظرفیت 1ای شرکت کره
  

  نتایج و بحث
دار در   کـابین ITM285بنـدی تراکتـور   کننده و سرعت بر بکسوات و مصرف سوخت و نیروی مال   نتایج تجزیه و تحلیل آماری تاثیر سنگین      

داری بـر مـصرف سـوخت و بکـسوات      کننده، سرعت و اثر متقابـل آنهـا، تـاثیر معنـی       مطابق این تحقیق، سنگین   .  داده شده است   2جدول  
 در کننـده و سـرعت   و اثـر متقابـل سـنگین   %  1کننده در سطح احتمال  سنگین. تایرهای تراکتور در سطح احتمال یک درصد داشته است   

داری بـر نیـروی مالبنـدی نـدارد کـه بـدلیل اسـتفاده از                  ولی سرعت تاثیر معنـی    . بر نیروی مالبندی تاثیر داشته است      % 5سطح احتمال   
  .)این تاثیر در بکسوات ثابت بیشتر مشخص خواهد شد(باشد  سیستم کنترل کشش و ایجاد نیروی مالبندی تقریبا ثابت می

                                                            
1 Bongshing 
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ه منظور بدست آوردن حداکثر راندمان کششی میزان وزن مناسب برای محور جلوی تراکتور  ب1999 در سال 1مطابق تحقیق ود
 یا به عبارت دیگر، kgf 1150کننده از صفر به در تحقیق حاضر نیز با افزایش سنگین. وزن کل تراکتور پیشنهاد شده است% 25

بکسوات % (11بکسوات تراکتور به مقداری مطلوب ) سبنزدیکتر شدن به توزیع وزن منا% (7/24به % 5/34کاهش وزن محور جلو از 
در سرعت ) پرکردن الستیک با آب (kgf 550کننده تا با افزایش سنگین). 2شکل (رسیده است %) 15- 10مطلوب در محدوده 

km/h 43/4 درصدی و در سرعت 6/28 مقدار بکسوات کاهش km/h 49/5 چنانچه این .  درصدی حاصل شده است7/37 کاهش
  . درصد کاهش خواهد یافت8/58  و5/45های مذکور بترتیب   برسد، بکسوات در سرعتkgf 1150کننده به  ینسنگ

  
  کننده و سرعت بر پارامترهای مورد آزمایشتاثیر سنگین: 2جدول 

 نیروی مالبندی مصرف سوخت بکسوات درجه آزادی متغیر میانگین مربعات

  ns324/3  ns408/1  ns6/513416  2  تکرار
  268/4458092** 543/69**  447/234** 8 کنندهسنگین
  ns519/683778 893/745** 785/60** 1  سرعت
 07/730218* 79/24** 644/35** 8  کنندهسنگین× سرعت 

 203/202669 468/3 523/7 36  خطا
  داری وجود ندارد  تفاوت معنیnsو % 5 معنی دار سطح *، % 1دار در سطح   معنی**
  

 در .(Willam, 1997)دهد  درصد رخ می8- 15 راندمان کششی بیشینه در بکسوات AFMRC3 و 2PAMIبا توجه به تحقیق موسسه 
 با 2با توجه به شکل . رخ داده است% 13 و در بکسوات km/h 49/5در سرعت پیشروی % 6/75این تحقیق نیز حداکثر راندمان کششی 

یعنی با افزایش . باشد  میkm/h 43/4 بیشتر از سرعت km/h 49/5 تراکتور در سرعت کننده، سیر نزولی بکسوات افزایش سنگین
  .(Kumar Lohan and Aggarwal, 2001)کننده کمتری نیاز داریم که با مطالعات محققین دیگر مطابقت دارد  سرعت، سنگین
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  کننده بر بکسوات چرخهای تراکتورتاثیر میزان سنگین: 2شکل 

                                                            
1 Wedd 
2 Pattern Analysis and Machine Intelligence 
3 Alberta Farm Machinery Research Centre 
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 2وزن کل تراکتور، مصرف سوخت % 13 به% 30 کاهش وزن محور جلوی تراکتور از با) 1989 (2 و چانکلور1زانگ  اساس تحقیقاتبر
 kgf با% (7/24به ) کننده بدون سنگین% (5/34  کاهش وزن محور جلو از بانیز حاضر در تحقیق .  درصد کاهش داشته است20تا 

% 1/12 مقدار km/h 49/5و در سرعت % 6/15 مقدار km/h 43/4 تمصرف سوخت در سرع) کننده روی محور عقب سنگین 1150
کاهش )  عقبمحورکننده روی   سنگینkgf 550 با% (30به % 5/34همچنین اگر وزن محور جلو از . )3شکل  (استکاهش داشته 

 .کاهش خواهد داشت% 3/5مقدار  km/h 49/5 و در سرعت% 9/10 مقدار km/h 43/4  مصرف سوخت در سرعت،یابد
 تغییـر   kgf 750 کننـده   و تقریبـا بعـد از سـنگین        کاهش یافتـه   مصرف سوخت با شیب مالیمی       ،کننده  سنگین افزایشبا   3  توجه به شکل   با

% 8/2  مـصرف سـوخت   نیـرو،  کیلوگرم1150 و 950 به 750کننده از   با افزایش سنگینمثال برای .آید زیادی در مصرف سوخت بوجود نمی
 kgf کننـده   در مقـدار سـنگین     km/h 49/5 در سـرعت  ). اسـت های کمتر، بیشتر      کننده سنگینبت این کاهش در     نس(یابد    کاهش می % 9/3و

به دلیـل افـزایش نیـروی        شود که   دیده می ) 3 شکل (مصرف سوخت و در نتیجه در     ) 2شکل  (بکسوات   یک افزایش ناگهانی در مقدار       ، 200
  .دی سوخت گردمصرفدر )  درصد28(فزایش محسوس او % 65/38 بکسوات تا افزایشباعث در نتیجه که است مالبندی 
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  کننده بر مصرف سوختتاثیر میزان سنگین: 3شکل 

  
 نیروی  kgf750  کننده یابد و تقریبا بعد از سنگین       کننده، نیروی مالبندی افزایش می      مشخص است که با افزایش سنگین      4از شکل   

 کیلـوگرم نیـرو،     1150 و   950 بـه    750 از   km/h43/4کننده در سـرعت      یش سنگین بطوریکه با افزا  . کند  مالبندی تغییر زیادی نمی   
 از km/h 49/5رسد و این مقادیر برای سرعت  می)  درصد افزایش4حداکثر ( نیوتن 14750 و 14370 به 14170نیروی مالبندی از 

 یـک   kgf 200کننـده     و سـنگین   km/h 49/5در سـرعت    . رسد  می)  درصد افزایش  2حداکثر  ( نیوتن   14438 و   13960 به   14040
تغییر ناگهانی در مقدار نیروی مالبندی حاصل شده است که شاید ناشی از تغییرات وضعیت زمین باشد که این تغییر باعث افـزایش                

. توان نیروی مالبندی ثابتی ایجـاد کـرد         فقط در شرایط آزمایشگاهی پیست بتنی می      . گردیده است % 38به  % 32بکسوات تراکتور از    
در تحقیق حاضر بدلیل اینکه . گردد یست بتنی برای مقایسه بین تراکتورهای مختلف که شرایط یکسانی مورد نیاز است استفاده میپ

از سـطح  ) 1377کمـاریزاده،  (کننده به تراکتور روی سطح بتنی بر مقاومت غلتشی تراکتور تـاثیر خیلـی کمـی دارد           افزایش سنگین 
  بتنی استفاده نگردید

                                                            
1 Zahang 
2 Chancellor 
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 ITM285 699کننده و سرعت پیشروی بر بکسوات و مصرف سوخت تراکتور   تاثیر میزان سنگین

به دلیل سرعت باالتر در دور (ای خواهد داشت  های باالتری استفاده گردد، مصرف سوخت کاهش قابل مالحظه  سرعتچنانچه از
ها  کننده استفاده از سرعتهای باالتر برای کاهش مصرف سوخت راه حل مناسبتری نسبت به افزایش سنگین). مشخص موتور

% 70استفاده از  (1978 در سال 1زنه و با توجه به تحقیقات گی کلودر این تحقیق، با توجه به دشوار بودن نصب و. باشد می
 km/h در سرعت kgf 750کننده  توان مناسبترین گزینه برای کاهش مصرف سوخت را اعمال سنگین می) کننده مطلوب سنگین

  .              عنوان کرد49/5
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  .کننده بر نیروی مالبندیتاثیر میزان سنگین: 4شکل

  
  لوی تراکتورهای ج وزنه

، نسبت به زمانی )اند تایرهای عقب نیز با آب پر شده(اند  های جلو نصب شده  میانگین متغیرهای وابسته، زمانیکه که وزنه3در جدول 
اند و درصد کاهش یا افزایش پارامترهای مصرف سوخت، بکسوات و  که تایر عقب تراکتور فقط از آب پر شده است مقایسه گردیده

اند، این مسئله به علت افزایش  های جلو باعث افزایش بکسوات و مصرف سوخت تراکتور شده وزنه. دی محاسبه گردیدنیروی مالبن
الزم به ذکر است که افزایش وزنه روی محور محرک . باشد نیروی مقاومت غلتشی تراکتور در چرخهای جلو به دلیل افزایش وزنه می

کننده جلو را به دلیل انتقال وزن به محور بعضی از محققان افزایش سنگین. گردد میگیرایی چرخهای تراکتور باعث افزایش زمین
 کافی وزن روی محور جلوی تراکتور وجود دارد  در مورد این تراکتور چون به اندازه. دانند گیرایی مفید می جلو و افزایش زمین

های جلو نه تنها باعث افزایش راندمان زمین  فزایش وزنهلذا ا) محور عقب % 75درصد محور جلو و % 25ال  بیشتر از نسبت ایده(
  .اند اند، بلکه باعث افزایش مقاومت غلتشی تراکتور نیز شده گیرایی نشده

  
  کننده بر محور جلومقایسه مقادیر متغیرهای وابسته در حالت افزودن سنگین: 3جدول 

  روی محور عقبkgf( 550(سنگین کننده
  + روی محور عقب550

 ی محور جلو رو140
  +محور عقب
 محور جلو

 km/h(  43/4 49/5 43/4 49/5 43/4 49/5(سرعت پیشروی
 5/29 76/29 2/23 2/28 8/19 6/25  (%)بکسوات

 16/13926 03/13737 65/14039 37/14227 8/14093 56/14293 (N)نیروی مالبندی 
 39/44 56/35 67/45 68/36 78/46 08/41 (L/ha)مصرف سوخت

                                                            
1 Gee-Clough 
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   مصرف سوختمدل تعیین
براساس  ITM285با توجه به آزمایشهای صورت گرفته، با بکارگیری رگرسیون، مدلهایی برای محاسبه مصرف سوخت تراکتور 

گیری مصرف سوخت  این فرمولها زمانیکه وسایل مورد نیاز برای اندازه. ها بدست آمد کننده بکسوات، نیروی مالبندی و میزان سنگین
  km/hمصرف سوخت در سرعت. کند های موجود کمک می قان در تخمین مصرف سوخت تراکتور با دادهدر دسترس نباشد به محق

  .باشد  قابل محاسبه می3 از رابطه km/h 49/5  و در سرعت2 از رابطه 43/4
)2                    (3.90R 2 =                         P*0.467s*64.4B*0.9720.7U +++=  
)3      (              .940R 2 =                         P*2.04s*53.4B*1.842.63U ++−−=  

  
بر حسب ( بکسوات S، ) تن15/1برحسب تن در محدوده صفر تا (کننده  میزان سنگینB، )L/ha(مصرف سوخت U در روابط باال 

از مدل . باشد می)  نیوتن  کیلو4/1 تا 1/1 نیوتن در محدوده  برحسب کیلو( نیروی مالبندی Pو ) 38/0 تا 11/0اعشاری در محدوده 
کننده، بکسوات و توان بدون انجام آزمایشهای پر هزینه تست کشش و با داشتن اطالعات اولیه مثل میزان سنگین  ارائه شده می

  .نیروی مالبندی مورد نیاز برای ادوات راندمان تراکتور را تخمین زد
  

  نتیجه گیری
  : که از این تحقیق حاصل گردید عبارتند ازنتایج کلی

با .  درصد داشته است1داری در سطح  کننده روی محور عقب، کاهش معنی مصرف سوخت در اثر افزایش سنگین - 1
  . کمتر بوده استkm/h 43/4 نسبت به سرعت km/h 49/5کننده یکسان، مصرف سوخت در سرعت پیشروی  سنگین

. داشته است درصد 1 سطح درداری  کننده روی محور عقب، کاهش معنی زایش سنگینبکسوات چرخهای تراکتور در اثر اف - 2
چرخهای محرک ) km/h 43/4 نسبت به سرعت km/h 49/5(کننده مساوی در سرعت پیشروی باالتر  همچنین با سنگین

 .اند تراکتور دارای بکسوات کمتری بوده
 4دنده  (km/h 5/5بکسوات کمتر، از سرعت پیشروی حدود گردد برای انجام عملیات شخم با مصرف سوخت و  توصیه می - 3

 .کننده روی محور عقب استفاده گردد  سنگینkgf  750با) rpm2000سنگین در دور موتور 
  

 سپاسگزاری
از بخش فنی و مهندسی اصفهان، مرکز آزمون ماشینهای کشاورزی و بخش طراحی محصول شـرکت تراکتـور سـازی تبریـز کـه در                    

  گردد اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می یق همکاری نمودهانجام این تحق
  
 

  : و مĤخذمنابع 
تراکتورهای ) عقب(های محرک اندازه گیری و مقایسه درصد لغزش چرخ). 1369. (ج. ، بهرامی، ه و شیخ داودی، م.الماسی، م .1

 .117- 103، صفحه 2 و 1های  شماره14جلد . مجله علمی کشاورزی. متداول در خوزستان
مجموعه مقاالت اولین . اصالح عملکرد کششی سه نوع تراکتور متداول در ایران). 1382. (، افضلی نیا، ص و لغوی، م.اکر، مش .2

  .169-161صفحه . کنفرانس دانشجوئی مهندسی مهندسی ماشینهای کشاورزی ایران
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Abstract 
The effect of ballast weight on tractive efficiency, slippage drawbar force and fuel consumption of the 
ITM285 tractor with a cabin was examined during moldboard plow operations. The speeds of 4.43 and 
5.49 km/h at 3rd and 4th low gear (2000 rpm, engine rotation), respectively, were selected for the 
experiments. In this research a factorial experiment at 9 different levels of ballast weights (on rear axle) 
and two levels of speed were used in completely randomize design. Slippage was measured manually and 
fuel consumption was measured by constructed fuel meter. Results of this search showed that ballast and 
speed parameters and their interaction had significant (P<0.01) effect on slippage and fuel consumption of 
ITM285 tractor and ballast had significant (P<0.01) effect on drawbar force. By increasing ballast to 1150 
kgf on the rear axle, fuel consumption and slippage decreased 15.6%, and 58.9%, respectively, and 
drawbar force increased 36.3%. Also speed did not have significant effect on drawbar force. 
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