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طراحي منظور به القايي کوره از استفاده بررسي
برد اشت برش ماشينهاي کاري تيغههاي سخت براي آن

bb

چکيده
بديهياستکههزينهگزافيبرايوارداتآن توجهبهتعدادحدوددوميليونتيغهدروگروکمبايندرسال کهدر کشورمصرفميشود (۱)، با
اختصاصمي يابد.عمدهمشکلدرتوليداينتيغهها،مربوطبهعملياتحرارتيوسختکاريسطحيآنهاميباشد کهبايدلبههايتيغهسخت
شرايط حصول و اقتصادي همچنين صرفه و بودن عملي خاطر به القايي کوره از استفاده روش بماند. نشده باقي سخت تيغه وسط ولي شده
سختکاري،مورد تحقيققرارگرفته است وتوانموردنياز کورهمعادل ۱۰۰کيلووات بهد ستآمد.د ر اين راستا،سيستميکسوسازبرقشهرو
زمان همچنين و ساعت در معادل۳۰ ليتر هدکوره کن خنک پمپ بد ه گرديدندو انتخاب سختي نفوذ و عمق ساز نوسان سيستم و هدکوره
روش اين با عدد تيغه هر کاري سخت براي شده تمام هزينه خاتمه و د ر است گرديده محاسبه ثانيه برابر۶ تيغه هر فوق براي عمليات انجام

است. ريالمحاسبهشده حدود۲۰۰ کاري سخت

تيغهبرداشت،سختکاريسطحي،کورهالقايي،کشاورزي كلماتکليدي:

Pajouhesh & Sazandegi No 74 pp: 56-62

An investigation in to the induction furnace usage in order to its design for hardening of harvesters cutting 
blades
By: H. Sharifnasab, Member of  Scientific Board of Agricultural Engineering Research Institute (AERI)
With a yearly use of about 2000000 pieces of triangular blades for mowers, binders and combines in Iran, their 
fabrication seemed economically feasible. The major problem, however, is the blade hardening. Only the edges of 
blades should be hardened leaving the rest softened in order to withstand shocks. Among all methods of hardening; the 
traditional and modern; the method of case hardening using a frequency stove, served the purpose the best. The various 
components for the hardening method consisting the rectifier, head and frequency changer as well as hardening depth 
and hardening time were calculated. The peripherals, that is; the flow rate for the stove head cooler was determined. An 
economical coast analysis was given for a piece of hardened blade. 

Keywords:  Harvesting knife, Surface hardening, Induction furnace, Agriculture
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روشها و مواد
استاندارد تيغههاي فني مشخصات

صنعتي تحقيقات ــتاندارد و اس موسسه طرف از شده اعالم ــتاندارد اس
کشور، در وارداتي تيغههاي خصوصيات و ۲۸۰۸ شماره ــتاندارد اس در ايران

است: آورده شده جدول زير در
و c ۱ راکول ۵۹ تا ۵۵ لبههاي تيغه ميزان سختي استاند ارد همين مطابق
نشان شده است. آزمايشها توصيه c راکول ۳۵ تا تيغه سختي ۲۵ ميانه براي

مقدمه
مشکالت از نظر دنيا صرف ــورهاي کش ــاير س ايران مانند ــاورزي کش در
ــي اساس ارکان از ــي يک ــوان عن ــه ب ــاورزي ــينهاي کش آوردن ماش ــم فراه
ضروريات از نيز غيره کود و ــده، اصالح ش بذرهاي آب، ــيون، تامين مکانيزاس
زراعي، توليد فعاليتهاي در ماشين آالت با استفاده از ميآيد. ــمار ش به اصلي
مي دهد. سطح کاهش واحد در را هزينهها و يافته چشمگيري افزايش نحو به
امر در ــکوفا ش و بارور ــتمي سيس وجود منوط به ــور ــدن کش ش صنعتي
نرخ پاي به پا توليد کشاورزي حداقل که است الزم بنابراين ــت. اس کشاورزي
به ــود و ايجاد ش تحول جامعه که در آن ــراي ب کند . ــد رش افزايش جمعيت،
ــاورزي کش بخش گردد، تبديل اجتماعي و اقتصادي ــرفته پيش و نو اي جامعه

د ارد(۶): عهده به عمده وظيفه سه
و امکانات صادرات از اين راه انساني. جمعيت روز افزون نياز غذايي تامين

پديد ميآيد. ارزي هزينه و واردات از گيري جلو يا ارز و تهيه
است. ــاختههاي صنعتي کننده س خود مصرف مدرن، ــاورزي کش بخش
اهميت و... نباتي آفات دفع سموم شيميايي، کود هاي کشاورزي، ــينهاي ماش

دارد. بخش اين شکوفايي براي اي برجسته
کشور صنعتي کردن براي سرمايه کننده تامين کشاورزي ميتواند بخش
نوپردازان و اختيار صنعتگران بايد در کشاورزي از بخش درآمد حاصل ــد. باش

گردد. ملي هزينه توسعه راههاي د ر و قرار گيرد اقتصادي
عنوان به کشاورزي به اسالمي جمهوري نظام اين که مسوالن به عنايت با
نمي ماند باقي شکي جاي هيچ مينگرند، توسعه اقتصادي د ر کليدي بخش يک
کاربردي آنها، بايد قد مهاي اساسي فن آوري و آالت ماشين تامين با رابطه در که
آن کمبود که امروزه ــاورزي کش بخش به وابسته جمله ادوات از شود . ــته برداش
يا اقدامي براي که ــد ميباش کمباينها  دروگرها و تيغه هاي ميشود، ــاس احس
يا هزينه آميز نبوده اند و آن اقدامات موفقيت يا و توليد آنها صورت نگرفته است
براي است. ــده نش کافي توليد تعداد ويا ــت نبوده اس به صرفه مقرون آنها توليد

اساسي توجه نمود: نکته به دو تيغه هايي الزم است توليد چنين
مطابقت استاندارد ) فرم ) امروزي مصرفي تيغه هاي فرم با آنها فرم و شکل

داشته باشد.
نمايند. مطابقت جهاني استانداردهاي با دوام و کيفيت نظر از

عمليات و جنس انتخاب به بستگي تيغه دوام و کيفيت مينمايد يادآوري
.(۳) صورت مي گيرد تيغه روي که بر است حرارتي

غالت و علوفه برداشت کشاورزي براي در صنعت امروزه مذکور تيغه هاي
تيلرهاي کنها، چاپرها، درودسته کمباينها، اي، مورهاي شانه نظير: ادواتي در

ميگيرند. قرار استفاد ه مورد و... برنج برداشت کوچک

تاريخچه
ــال قبل ۵۰۰۰ س که از ــت اس بوده د اس علوفه، ــت ــيله برد اش وس اولين
هنوز در د اس است. از ميگرفته ــتفاده قرار اس مورد نيز غالت ــت برداش براي
استفاده کوچک زمين هاي براي ــعه، توس حال جهان در و ايران نقاط از خيلي
۱۰۰۰ ــاميله ش با متر مربع و ۲۵۰ حدود با داس معمولي کارگر ــود.يک ميش

ميدهد. انجام برداشت روز در مربع متر
ميالدي ۱۸۰۰ سالهاي در مي کرد ند کار دام نيروي با که ــينهايي ماش
نصب آن روي د اس ــه ک مدوري بود صفحه نمونه آن ــن اولي ــدند. اختراع ش
براي تيغهها ــتي برگش و حرکت رفت از د روگري که ــينهاي ماش ــده بود. ش
در دوار دروگرهاي ــدند. ش ۱۸۲۰ اختراع دهه ــتفاده ميکردند در اس برش
اين تجهيز ــدند. ش ــاخته س تيز لبه مدور صفحه يک صورت ۱۸۲۲ به ــال س
يافته تکامل شد. ماشينهاي دهه ۱۸۴۰ انجام در اواخر صندلي به ماشينها
ماشينهاي اختراع شدند . ۱۸۵۱ ــال س در علوفه آوري جمع درو و اي براي
بيشتر استفاده مي کنند تيغه ها ــتي برگش و رفت حرکت از که اي ــانه درو ش

اند (۲). بوده ــاورزان کش توجه مورد
کوبهاي ثابت خرمن و ــبي ــينهاي دروکن اس از ماش ــتفاده اس تاريخ
بردارند ه- ــه ک ــيني ماش امتياز ــد. حق ميرس ميالدي ۱۸۰۰ دهه اوايل ــه ب
اعطا ــن۲ لي ــاموئل س به ۱۸۲۸ ــال س در ــد، مي ش ناميده توام۱  ــوب خرمنک
ــطح س د ر خود گردان ــاي کمباينه ۱۹۴۰ ــه د ه اواخر از قبل ــا ــد. ت گردي

ــتند (۵). ــيعيوجودنداش وس
کشور در تيغه ساالنه نياز تعيين

ميشود. شانه برش محسوب اي شانه د روگر يک اصلي شانه برش، قسمت
کف صفحات و مثلثي تيغههاي که نمود ــبيه تش قيچي به تعدادي را مي توان
ساير در شانه برش از ميکنند. عمل قيچي اين نيمه دو آن مانند انگشتيهاي
ماشينهاي و بسياري ساز۳ها ساقه درو و کمباينها برداشت چون ــينهاي ماش

نيز استفاده ميشود. ديگر
تخميني ــورت ص به که باال ــده ش ــبه محاس تيغههاي تعد اد خصوص در
تعويض مرتبه دو ــال س تيغه ها در اين عمومًا که ــت داش ــد، بايد توجه ميباش
سال در ميليون قطعه  ۲ ــورحدود مصرفي کش تيغههاي تعداد لذا ــوند. ميش

مي گردد. برآورد
و انواع خارجي د ر کشور ( ــر سراس در ــکل ميانگين ش به تيغه قيمت اين

.(۱) ميباشد ريال حدود ۵۰۰۰ داخلي)

۱۴۲ يعني حدود کار ــاعت ۴۱ س پس از حد ود لبه تيغههاي برنده که داده اند
اند. همچنين د اشته ميليمتر سايش ۰/۳ حدود مزرعه، در در کيلومتر پيشروي
کرده پيدا افزايش کار، حد ود ٪۲۴ ساعت طي ۱۵ انرژي برش ديگر آزمايشي در
د ر طي دروگر تيغه مصرفي انرژي داده است که نشان ديگري نتيجه نيز است و

دارد(۸). افزايش ٪۴ نو حد ود تيغه به نسبت کار، ساعت ۴
لبه کاري ــخت س عمليات ــام ــاندهنده اهميت انج نش ــور مذک ــوارد م

مي باشند. برش تيغههاي
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تيغهها براي جنس انتخاب
توجه ۲۸۰۸ و استاند ارد با موجود و مطابقت تيغههاي آناليز توجه به با
عمليات انجام براي جنس پيشنهادي کشور، در داخل توليد قابل فوالدهاي به
شماره و MS۷۰ بهلر با مارک است ــي جنس سخت کاري آن و تيغه ــاخت س
و ميباشد کربن ٪۰ /۷ داراي که ــتاندارد ۱۷۵۰ اس ــماره ش با C۷۵W۳ دين
در ــت(۳). اس گراد ــانتي س د رجه ۸۳۰ تا ۸۱۰ بين آن آبکاري حرارت درجه

است (۴). شد ه نيز توصيه ck۴۵ فوالد ساده کربني استفاده از برخي منابع

روش کار
کاري تيغهها سخت مناسب انتخاب روش

ــخت س ابعاد تيغههاي مذکور روش هاي ــکل و و ش جنس به توجه ــا ب
د هي، کربن ــامل شيميايي (ش روشهاي از قبيل ــوم ــطحي۲ مرس س کاري
و گوگرد دهي) کاري آلومينه دهي، کروم کردن، دهي، کربونيتريده نيتروژن
و اي شعله کردن سخت ليزر، ازاشعه استفاده ــامل (ش حرارتي روش هاي و

قرار گرفتند. بررسي مورد القايي) کوره استفاده از
لذا ــد، کربن ميباش پر فوالد نوع از ــي انتخاب جنس اينکه ــه به توج با
تيغه ها روي ــخت کاري س انجام ــب ــيميايي مناس ش روشهاي يک از هيچ
و داشته زيادي بسيار ليزر هزينه روش حرارتي نيز روشهاي ميان از نيست.
جنبه فقط حال حاضر در و نيست ميسر چندان کشور در توليد آن امکانات
کردن کربوره علت به نيز شعله توسط دادن حرارت روش دارد. آزمايشگاهي
يکنواخت عدم تيغه و برداشتن همچنين تاب و قطعه کرد ن سطح اکسيده و

داراست. را مشکالت خاص خود شدن، داغ

کوره القايي موثر انتخاب عوامل
ميباشند: توجه مورد کوره القايي طراحي براي مهم چهارعامل

-۳ کاري سخت ۲- عمق القايي  براي سخت کاري ــب فرکانس مناس
.(۱۰ ،۹) القايي کوره نياز مورد توان -۴ کاري سخت براي الزم زمان

ــطح س د ايره هايي، ــد مانن ــي مغناطيس قواي ــوط که خط ــي آنجاي از

رديف
نام

رايج ماشينهاي
متوسط عرض

متر) (سانتي رايج
هر تيغه تعد اد

دستگاه
دستگاه تعداد
کشور موجود

کل تعداد تيغه

۱۵۰۲۰۲۴۴۸۴۸۹۶۰دروگر۱

۴۲۰۵۷۸۵۴۴۴۸۷۰۰۸کمباين۲

۱۴۰۱۸۱۳۳۱۵۲۳۹۶۷۰بافه بند۳

۲۰۰۲۶۸۱۰۱۰۵۳۰چاپر۴

۷۸۶۱۶۸---جمع

(۱) سال يک طي در استفاده مورد تيغههاي تعداد برآورد -۱ جدول

آن اجزاي شانه برش و استانداردشکل۱- تيغه يک نماي شکل۲-

القايي... استفاده از کوره بررسي
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يک گداختگي موضعي باعث ــورت ص به لذا ميکنند ، قطع را ــته) تيغه(هس
خواهد شد. تيغه لبه از معين حاشيه

و اين  پذيرفته ميشود عمق سخت کاري عنوان ــيه به اين حاش عرض
ميليمتر ۵ سخت کاري عمق گرفت. ــتباه اش ضخامت تيغه نبايد  با را عمق
برابر۱۰ مناسب فرکانس ۴ شماره جدول طبق لذا ــود. مي ش گرفته نظر در

کيلوهرتز انتخاب ميشود.
چنين است: روش الزم توان محاسبه براي

مورد سخت کاري * مساحت ويژه = توان القايي توان کوره

کاري سخت مورد مساحت
A= (۰/۰۷۶*۰/۰۳۴)+(۰/۵*۰/۰۷۶*۰/۰۶۵)= ۰/۰۰۵  m۲

القايي هد کوره طراحي
دهد و انجام ــد ميخواه که عملي با بايد ــل کوئي ــکل ش که آنجايي از
لذا داشته باشد ، مطابقت ــت، ــخت کاري اس مورد س که اي قطعه همچنين
مقطع ابعادسطح مس با پروفيل جنس از و ۶ مطابق شکل کوره هد شکل
طول و مربع سانتي متر ۰/۲۵ د اخلي ابعاد و مربع سانتي متر يک خارجي

است: شده مترانتخاب سانتي ۵۰ کل
تلفات -۱ وجود دارد: دو علت (هد کوره) مسي حلقه ــدن گرم ش براي

شده گداخته تيغه از ۲-تشعشع مسي
کيلووات، ۱۰۰ کل و توان ــوره ک هد از آمپر جريان ۲۲ ــدت ش عبور با

ميآيد: دست به آمپر ۴۵۴۵/۴۵ معادل موثر جريان شدت

شيميايي عنصر CMnSiPSCrنام

استاندارد تيغههاي در موجود ----۰/۹۵۰/۵درصد

وارداتي در تيغههاي موجود ۰/۸۲۰/۵۱۰/۱۳۰/۰۱۶۰/۰۱۶۰/۱۲درصد

(mm)نشانه اندازه

B۷۶

C۵۱

H۶۵

N۸ ۰-

S۳۴

Фd۵/۵

فرکانس و ۵ ميليمتر عمق ــکل۴ و انتخاب نمودار ش به مراجه با اکنون
:(۱۰) کيلوهرتز خواهيم داشت ۱۰

چنين هستند: نمود ار از اين آمده د ست اعداد به
ثانيه ۶ هر تيغه = سطحي کاري سخت زمان الزم براي انجام

ــطح س گرفتن در نظر با مربع که متر مگاوات بر ۱۵ = الزم ويژه ــوان ت
ــبه محاس کيلووات ۷۵ ــادل مع کوره ــوان ت مربع) ــر ( ۰/۰۰۵ مت ــات عملي
۱۰۰ معادل را است توان الزم احتمالي افتهاي احتساب با ميگردد. البته

کيلووات در نظر بگيريم.

داريم: همچنين

داريم: آن در که
(ژول) مسي تلفات از حاصل حرارت =Q

(اهم) مقاومت حلقه مسي =R
شدت جريان موثر(آمپر) =Ieff

(ثانيه) زمان = t
A=۱cm۲ – ۰/۲۵ cm۲ مسي   سطح موثر حلقه باشيم: ــته داش اگر

= ۰/۷۵ cm۲

د اريم: آن در گرفتن   که نظر در و
متر) – (اهم مس ويژه مقاومت =

(متر) کل لوله طول = L
مربع) (متر مقطع سطح = A

ژول Q=۷۰۰۴/ ۱۲۵ اهم و  R= ۱/ ۱۳ * ۱۰ -۴ آمد :  خواهد د ست به
استفان-بولتزمن قانون ــعي طبق تشعش گرمايي توان ــبه محاس براي و

خواهيم داشت:

داريم: آن در که
(وات) گرمايي توان = H

مربع) (متر سطح = A
واحد ) (بد ون e>۰<۱ گسيل ضريب = e

ها تيغه درصد عناصر تشکيل دهنده -۲ جد ول

استاندارد  ابعاد تيغه جدول۳-
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باغباين و زراعت  در
۶۱

(۵ /۶۷۲ * ۱۰ -۸ بولتزمن ( معادل استفان ضريب =
کلوين) (د رجه اوليه د ماي =T۱ 

کلوين) (د رجه ثانويه د ماي = T۲
ثانيه t=۶ و با د ر نظر گرفتن وات H= داشت:   ۴۱۷/۵ خواهيم پس

ژول H= ۲۵۰۵ ميآيد: د ست به
آمد: دست خواهد به موجود کل حرارت نتيجه در

Qt= ۷۰۰۴/۱۲۵ + ۲۵۰۵ = ۹۵۰۹/۱۲۵ ژول
کننده) خنک ــتم سيس بدون (حتي ــرارت ح اين ــيم باش مطمئن بايد

شد. لذا: هد کوره نخواهد شدن باعث ذوب

داريم: آن در که

متر)فرکانس (هرتز) (ميلي کاري سخت عمق

از۴۵۰۰۰۰ - ۱/۲۵باالتر ۰/۴

۴۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۲/۵ - ۱/۲۵

۱۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۵ - ۲ /۵

Ω m ويژه .Kj/ Kgمقاومت oC ويژه گرماي سانتيگرادظرفيت درجه ذوب g/cm۳دماي مخصوص جرم

۱ /۷*۱۰ - ۸۰/۳۹۱۰۸۳۸/۹۶

(کيلوژول) منتقله حرارتي انرژي
(کيلوگرم) جرم = m

گراد ) سانتي درجه کيلوگرم (کيلوژول بر ويژه گرمايي ضريب = c
گراد) سانتي (د رجه حرارت د رجه تغييرات =

۱۳۸/۶۴ ذوب معادل براي الزم انرژي هد، کل جرم ــن نظر گرفت در با
قطعا هد که ميشود Qt مالحظه با مقايسه که در ميآيد دست به کيلوژول

شد. نخواهد ذوب

هد کوره القايي کننده خنک طراحي سيستم
براي ولي نخواهد شد ذوب هم عادي کارکرد شرايط کوره در هد گرچه
از آب کننده با جريان خنک سيستم هد يک عمر اطمينان از طول حصول

القايي کاري سخت براي فرکانس انتخاب جدول۴-

.(۷) مس مشخصات -۵ جدول

مغناطيسي قواي خطوط عبور نماي -۳ ويژهشکل توان و سخت کاري، فرکانس، زمان بين عمق رابطه -۴ شکل

القايي... استفاده از کوره بررسي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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باغباين و زراعت  در
۶۱

القايي الکترونيکي کوره کليات مدار شکل۵-

الکتريکي سيستم طراحي مدار

ولتاژ تغييرات ورودي در برابر حفاظت B۱ بلوک

فاز ايزوله سه B۲ ترانسفورماتور بلوک

تايرستوري گزتز پل به صورت سه فاز کنند ه يکسو B۳ بلوک

رايپل کاهش براي خروجي فيلتر B۴ بلوک

ساز فرکانس ورود ي در DC ولتاژ سطح کنترل کننده مدار شامل B۵ بلوک

فرکانس توليد کننده B۶ بلوک

خروجي ولتاژ سطح کننده کنترل B۷ بلوک

خروجي فرکانس کنترل B۸ بلوک

ميدهيم. افزايش را اطمينان ضريب سيستم، هد لوله داخل
(Qt ــوژول (برابر کيل ۹/۵ معادل تقريبا ــتم سيس از دفع قابل ــرارات ح

داشت: لذا خواهيم ميباشد.

۹/۵ (kj) = m (kg) * ۴/۱۸ (kj/kg) * (۱۰۰-۲۵)    m = ۰/۰۳ (kg)
نياز)  مورد آب (جرم

ميباشد. کافي ساعت بر حدود ۳۰ ليتر در دبي با پمپي لذا

 نتايج
اندازه بررسيهايانجامشدههيچکدام از روشهايسختکاريسطحيبه در

اينموضوعهستند: بيانگر داليلزير روشالقاييمناسب شناخته نشد ندو
ميباشد . آلود گي بدون که ديگر، سوخت هر بجاي برق از استفاده - ۱

ميباشد . ارزانتر روشها ساير از شده تمام قيمت - ۲
شد . نخواهد اکسيده تيغه سطوح - ۳
است. زياد عمليات انجام سرعت - ۴

شد . نخواهد برد اشتگي تاب دچار تيغه - ۵
گرفته ــرار ق حرارتي ــت عمليات تح مورد نياز ــمتهاي قس ــط فق - ۶
لبهها در تيغه عمر عين اينکه نتيجتًا در و ــده نش سخت قسمتها ــاير س و

ميگردد. حفظ نيز پذيري آن ميکند، ضربه پيد ا افزايش

شده پيشنهاد هد -۶ شکل

.(۱۱) حاشيه تيغه د ر پيوسته شکل به ايجاد سختي - ۷
و ــتم الکترونيکي سيس و کوره ــد ــامل ه القايي ش کوره پروژه ــن اي در

گرديد. طراحي آن کنند ه خنک سيستم

بحث
۶ ثانيه که ــک تيغه ــخت کاري ي س براي الزم زمان گرفتن نظر در ــا ب
۶۰۰ حدود ــوان کوره ميت ــاعت با يک س هر در لذا گرديده بود، ــبه محاس
۱۵۰ ريال هر کيلووات صنعتي برق قيمت نمود. ــخت کاري س را تيغه عد د

داشت: لذا خواهيم ميباشد،

                                    
ميليون د و سالي براي و سال، ۱۰ براي د ستگاه مفيد عمر ــاب با احتس
کوره هاي ــر گرفتن نظ د ر ــاخت کوره (با س برآورد هزينه ــه توليدي، و تيغ

داشت: ريال خواهيم ميليون ۲۰۰ حدود ايراني) در مشابه
(تيغه) ۱۰۷ * ۲ = (تيغه) ۲۰۰۰۰۰۰ * ۱۰(سال)

و جاري، ثابت هزينههاي ــاير س و کارگري هزينههاي نظر گرفتن با در
بود. خواهد ۲۰۰ ريال تيغه کمتر از عمليات حرارتي براي هر انجام قيمت

طرح پيشنهاد ميگردد: بهبود اين براي
ارزانتر هم زيرا گردد استفاده قدرت۱ ماسفت از تايرستور سيستم جاي به
خواهد بود. نيز ارزانتر بهعالوه و مينمايد فرکانس توليد بهتر هم و است
استفاده نمود. گاز فرئون سيستم از آبگردان ميتوان جاي سيستم به

گوش چهار مقطه ــطح س با مسي پروفيل لوله هد با ــتم سيس جاي به
کرد. استفاد ه مناسب ضخامت با مسي لوله از ميتوان

پاورقيها
1 -Combined Harvester- Thresher
2 - Samuel Lane
3 - Mower Conditioner
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4- Rockwell C
5- Case Hardening
6- Power Mosfet

استفاده مورد منابع
کشاورزي. جهاد وزارت مکانيزاسيون، توسعه مرکز گزارش ۱۳۸۲؛ نام. بي - ۱

ــينهاي ماش طراحي و ــناخت ش ــي درس جزوه ۱۳۶۸؛ ــور، الر،منص ــروزي به - ۲
تهران. دانشگاه کشاورزي دانشکده برداشت،

طراحي کمباين و و دروگر کاري تيغه روش سخت ۱۳۷۵؛ هومن، شريف نسب. - ۳
منصور د کتر ــي راهنماي ــد با ارش ــي کارشناس پايان نامه آن"، انجام ــتگاههاي د س

دانشگاه تهران. الر، بهروزي
کربني ــاده س فوالد مطالعه ــدم، اق صبورروح ــا عليرض ــدي و مه ــرايي، کس - ۴
ــاورزي کش ــي مهندس تحقيقات ورزي، مجله خاک ابزار ــتفاده اس جهت ck۴۵

.۱۹ شماره جلد ۵
ــارات انتش ــاورزي، کش ــينهاي ماش و تراکتورها ۱۳۷۲؛ داوود، راد، منصوري - ۵

.۲ و ۱ جلد سينا، بوعلي دانشگاه
آالت ــين ماش جهاني بازار ۱۳۷۰؛ بازرگاني، ــهاي پژوهش و مطالعات ــه موسس - ۶

.(۹ (شماره کاالها جهاني بازار انتشارات سري از کشاورزي،
انتشارات حر. ماشينسازي، و و استانداردهاي طراحي جد اول ۱۳۷۲؛ ع، نژاد ، - ولي ۷

8- Brown. R.H, 1988; Handbook of Engineering in Agriculture , 
Vol. 3, John Wiley & Sons, USA.
9- Donald G.Fink & H. Wayne Beaty,1987; Standard Handbook for 
Electrical Engineers, Mc Graw-Hill, USA. 
10-Parbhudev.K.H, 1992; Handbook of Heat Treatment of Steels, 
Tata Mc Graw-Hill, India.
11-http://www.plustherm.com/eng/Starte.html.
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