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مستخلصال

لالجھادات المتولدة علیھ اثناء عملیة الحراثة وفي تربتین مختلفتین.

(High quality steel)

محددة  ل ناصر ا Finite)الع element technique) نـوع(Ansys Release 14.0)
(x, y, z)

(Von Mises)(Principal stresses)
.(x, y, z)المحاور الثالثة 

نفعاال(strain gauges)تم خالل ال
) سم .50، 45، 40اعتمد عامل التربة وبواقع نسیجین وعامل العمق وبواقع ثالث مستویات (

سیجین من التربة.اظھرت النتائج ان ھناك اختالف في قیم االجھادات المتولدة من حیث مستویات العمق ولكال الن

Practical Analysis for Studying the Effect of Both Depth and Soil
types on the Stresses Generated on the draw-bar During Plowing

Process

Shamil M. Hassan, Assistant lecturer
Coll. of Agric. Univ. of Mosul

Abstract
A study was conducted for the purpose of determining the stresses generated on the
draw-bar as a result of different types of soil and depth produced during plowing
process in two different soils.
Laboratory analysis was conducted for studying the soil analysis in the department of
Civil Engineering University of Mosul.
Analysis revealed that there were two different types of soil (clay and mixed). At the
same time mechanical properties and basic measurements of draw-bar was carried out.
At the same time stress analysis of draw-bar was done using finite elements program
(Ansys releases 14.0 types), to determine the properties during application in different
stress analysis parameters where used (x, y, z) and Von
Mises in addition to principal stresses and percentage deviation of the direction of the
three axes (x, y, z).
During practical phrase, installation of strain gauges on draw-bar was done , for two
types of soil at different depth level factors using three level (40, 45, 50) cm.
The present results revealed that there was a difference in the stress values generated in
relation to depth and types of soil.
Keywords : Soil Test, Stress Analysis, Finite Element Analysis, Draw-bar
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دمة :المق

لالجھادات كما یستخدم تحلیل االجھادات في عملیات الصیانة ومعرفة اسباب انھیار البنیة او االنھیارات المیكانیكیة.
موثو

]10الموضوعة. [التصمیمیةوأمان قادرة على تحمل الشروط 
(subsoiler)یعتبر المحراث تحت التربة 

]11، 3تشوه او كسر فیھ. [
Rohlf]9ویبینتعد عملیة تھیئة التربة من اولى عملیات المكننة الزراعیة واكثرھا انتشارا 

بھا االجھادات داخل التربة ھي الوسیلة التي تساعد على تقدیر قیمة تلك االجھادات المتولدة فیھا ع

الشغالة.
]2

واالنفعاالت المؤثرة على ھیكلتھا الناتجة من تعرضھا لمجموعة
للمحاریثمقاومة مختلف االجزاء 

لة عدم  الى حا رض 
انتظام في العمل ومن ثم عدم االستقراریة مثل حدوث االنحراف او االعوجاج او الكسر.

Adamchuk]4والحظ
و

للحراثة.

مواد البحث وطرائقھ :

(High quality steel analloyod) والتي
590-780 (

2HRB)143 نسبة ،(
لخضوع (14-12االستطالة ( -255ا

]7.[2) نیوتن/ ملم440
یر االعماق على ثكما تم اجراء قیاسات لدراسة تا

) سم على 50، 45، 40ساق المحراث وھي (
التوالي وتثبیت القیاسات االساسیة لساق المحراث 

)، وباالعتماد على ھذه 1كما مبین في الشكل (
القیاسات واالبعاد تم توزیع االجھادات المؤثرة 

)على ھیكلیتھ باستخدام طریقة العناصر المحددة 
Finite element )نامج مستخدما بر( Ansys

Release 14.0)دى ـولكال الموقعین وبیان م
ك ـلھ لتلـتحم

]5). [1علیھا نتیجة القوى المسلطة علیھ والتي یتم حسابھا باستخدام المعادلة (

D – Fi [A+ B(s) + C(s)
2] . WT …….. (1)

) مخطط ساق المحراث تحت التربة1شكل (
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حیث ان :
D(نیوتن) قوة سحب االلة :
Fمعامل یعتمد على نسجة التربة :

A, B, Cعوامل دالة االلة :
S(كیلومتر/ ساعة) سرعة الحراثة :

Wعدد االجزاء الشغالة مع التربة :
Tعمق الحراثة :
iدلیل نوعیة التربة :

(strain gauges)

]6ي). [نلموقع اللصق ومن ثم فحص مقاومة االنفعال بواسطة جھاز قیاس الفولتیة بعد لصقھ على الساق (السطح المعد

)2.39) سم وبثبوت السرعة عند (50، 45، 40(
) مكونات نسیجة التربتین .1ویبین الجدول (

) مكونات نسجة التربتین1الجدول (
المكوناتنوع التربةالموقع

Sandرمل siltغرین clayطین 
%17%23%60طینیةاالول
%35%47%18مزیجیةالثاني

النتائج والمناقشة :
ـ

لموق بة ل لنسـ -2(principal stresses)لـبا
لشد 305002( نضـغاط 46802، و((Tension)عند ا اال لشـكل ((compression)عند  ب)، -2ا

y(y-stress)) لشكل Von)247002-2ا Mises)
لشكل (245002x(x-stress)د) وكان (-2الشكل ( ، ثم 163002-2ا

القص 2) نیوتن/سم5310و) وكان (-2الشكل (z(z-stress)االجھاد باتجاه 
.2) نیوتن/سم2300ز) والتي كانت (-2الشكل (

(principal stresses) ،
3-218002(Tension)) 33002، و

(compression)) ومن ثم االجھاد باتجاه -3الشكل (بy(y-stress)) ثم 2) نیوتن/سم17500جـ) حیث كانت (-3الشكل
لشكل (175002x(x-stress)-3الشكل ((Von Mises)اجھاد الـ  -3ا
51302-23) نیوتن/سم11000وكانت (

.2) نیوتن/سم3750ز) والتي كانت (-3الشكل (z(z-stress)باتجاه 

) 42000بالرغم من تلك القیم العالیة لالجھادات وخصوصا الرئیسیة فإنھا تعتبر ضمن حدود اجھاد الخضوع للمعدن وھي (
1.38، وان معامل االمان ھو (2نیوتن/سم

والعمق المستخدم.



Al-Rafidain Engineering                     Vol.23                      No. 2 April 2015

16

Compressionب) - 2شكل (Tensionآ) - 2شكل (

Von mises) د- 2شكل (y-stress) جـ- 2شكل (

Z-stressو) - 2الشكل (X-stressھـ) - 2الشكل (

ح)- 2الشكل (Shear xyز) - 2الشكل (
deformed and undeformed shape
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Compressionب) - 3شكل (Tensionآ) - 3شكل (

Von misesد) - 3شكل (y-stress) جـ- 3شكل (

Shear xyو)  - 3الشكل (X-stressھـ) - 3الشكل (

ح)- 3الشكل (Z-stressز) - 3الشكل (
deformed and undeformed shape
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لموقع االول و(8.4 بة ل لنس ) ملم 5.88) ملم با
) ح-3) و (ح-2(

ویعزى ھذا الى ان انف السالح الذي ھو
تقبل التربة وال

Mouzan]8الن انف [
الحراثة.

22.39ویوضح الجدول (
ساعة.

ین مختلفینع) قیم االجھادات لموق2الجدول (
السرعة الموقع

(كم/ساعة)
)2االجھادات (نیوتن/سمالعمق (سم)

2.39404550228002570029280االول
2.39404550204902085021360الثاني

یالحظ من قیم االجھادات التي تم الحصول علیھا وعند نفس العمق للموقعین ان قیم االجھادات في الموقع االول اعلى مما 
)، 1مقاومة التربة وكما موضح في الجدول (التربتین أي اختالف في الموقع الثاني وھذا یعزى الى اختالف مكونات نسجة 

حیث یالحظ ان تماسك جزیئات 
التربة في الموقع االول أكثر وذلك 
الحتوائھا على نسبة كبیرة في الطین 
وھذا بدوره یؤدي الى زیادة مقاومة 
اختراق التربة وبالتالي زیادة 

]1االجھادات. [
ھادات بزیادة ویالحظ زیادة االج

الذراع والتي × العمق أي ان القوة 
تكون اعلى عند زیادة (M)م عزھي ال

الذراع الذي یمثل العمق وھذا بالطبع 
یؤدي الى زیادة االجھادات المعادلة 

] وھذا یعزى الى زیادة 3). [2(
لة والتي تمثل بـ المساحة الشغالة لآل

(A) والذي یزید من قوة مقاومة
وبالتالي (P)مثل بـ التربة والتي ت

) والشكل 3زیادة االجھادات المعادلة (
) یوضح مخطط اجھاد مع العمق .4(

σ = --------- (2)

PA = F ……………. (3)

في ھذه الحالة الضغط والذي یكون بمثابة االجھاد على السطح.Pوالذي تمثل 

5كما یمثل الشكل (
]2للحراثة ولكن قیمتھا بدأت باالنخفاض تدریجیا كلما قل العمق. [

عمق-) مخطط اجھاد 4الشكل (
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الساق تحت التربةمسار ) توزیع القوى على 5الشكل (

االستنتاجات والتوصیات :
النتائج یمكن صیغة االستنتاجات على النحو االتي :على ضوء 

التربة تاثیرات مباشرة على قیم االنفعاالت المتولدة على بدن المحراث.نوعاوضحت الدراسة ان للعمق و-1
عاالت سوف تتغیر بصورة خطیة .واالنفاالجھاداتتبین ان كلما ازداد عمق الحراثة فإن قیم -2
ك عامل أمان عالي عند تصمیم المحراث وعلى ضوء ذلك یمكن الاوضحت النتائج ان ھنا-3

% على االكثر.15اوال ومن ثم الجانب العملي والتي یمكن ان یكون الفرق بنسبة 
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