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Abstract

This study was conducted in two parts, A theoretical work consisted
of-a full- design of the bottom of a moldboard plow, having, a
cylindroidal type, using the usual philosophy of the design, then a Ruck-
shape was added to the upper free- border,. Complete-stresses analysis of
the model was conducted, in order to obtain the Von-Mises max stress



and Tangential stresses using the finite element-Technique. The model
was manufactured according to the specified, precession and dimension.

The aim of the work was to evaluate the performance of the two
types of mold board plows (designed and usual - 113), for comparison
with three depths (15-20,20-25,25-30 cm) and with three forward speeds
(3.484,6.353,9.818 km/hr), In the following the most important
mathematical results: Designation indicators The designed moldboard
plow recorded Von Mises stress and tangential stress on the bottom least
than from the usual moldboard plow according to the finite element
analysis.
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تحدید سطح المطرحة على المستوى األفقي و الجانبي): 4(الشكل 
:تحدید سطح المطرحة على المستوي األفقي

n ) (
الكنتوریة المتغیرة وھي تتغیر تبعا لتغیر المنحنیات حسب نوع المطرحة المستخدمة في المطارح 

اد إلى minتنقص إلى nالتي تعمل بعمق متوسط وعمیق الزاویة تزد و maxminثم 
max 1(أعطیت في الجدول) (Bernacki1972،رون وآخ.(

:یبین درجات زوایا الفصل العلیا والدنیا للمطرحة المھذبة والنصف حلزونیة(1)الجدول رقم 
max-min0 -minنوع المطرحة

5-81-2مھذبة

10-162-4نصف حلزونیة

ي minیمكن أیجاد ارتفاع 
7.5)على ارتفاع  – 5.0cm).

n

:للمطارح المھذبة 
6.2 Z2 – 100y – Z2 y =0 ...............................................................(20)
6.2Z2

max – 100 ymax – Z2
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n=(y)عدد او ارتفاع الخط الكنتوري: (Z)حیث ان 

0-min

:الكنتور وذلك وفقا للمعادلة



n = 0 - m1 Zn ..........................................................................(22)
معامل یعبر عن التداخل في الزاویاm1حیث ان 

nأوال من المعادلة نفسھا لتقدیر أحد طرفي التناسب للزاویةm1ویمكن حساب قیمة المعامل 

=min

3

min
1 Z
m  

  ..............................................................................(23)

3المحسوبة في المعادلة نفسھا نحصل على الزوایا m1وبتعویض قیمة  , 2 ,1

minحیث ان  = 3

max-min

:أیضا یجب ان تتوافق مع المعادلة

0 = min + m2 100
2.6

2

2

n

n

Z
Z ..........................................................(24)

معامل یعبر عن التداخل في الزوایا: m2حیث ان 
m2n =max

Z3min

(7.5 – 5.0m)Zn
H/tعند الرقم الذي یساوي حاصل قسمة 

من المعادلةm2من الجدول وذلك لحساب قیمة maxویتم االختیار لـ

m2 =   
2

2
minmax

.2.6
100

n

n

Z
Z  .........................................................(25)

والتي n) 25(من المعادلة رقم m2وبعد تعویض قیمة 
H/t .n عند

Znه الزاویا بارتفاع الخطوط الكنتوریة بقیم ھذ
(4) .

(1962,Sohen)
).1972،وآخرونBernacki(الخاصة ألنواع المطارح والسرع المختلفة لھا sزاویة 

):العلوي(رسم المسقط االفقي 

وبعد مد .بدون أیة إضافات( t )على امتدادات للخطوط الكنتوریة والتي تبعد عن بعضھا بمسافة 



لتكون بذلك تحدید للمنظر العلوي للمطرحة على المستوي ( t )تقسم إلى خطوط كنتوریة بمسافة 
.(4)األفقي كما في الشكل رقم 

):الجانبي(رسم المسقط العمودي 

.الثالثةالمتقاطعة بین المسا قط
العلوي( لجزء  ) ا

14cm
) .أذن اللوح(المطرحة 

:إن إضافة ھذه اإلجراءات ھو للتأكید على مھمتین

.لعملیة الحراثة والحصول على تفكیك بشكل  أفضل
الثانیةو

وعدم السماح لشریح
.من جھة أخرى

النتائج والمناقشة

:اإلجھادات الموزعة على بدن المحراث
) 5(یوضح الشكل 

-Von(وقد تم الت. توزیع اإلجھادات على بدن المحراث المصمم) 6(
Mises (

)7(المحراثین من الشكل 
)8(الشكل 

)Suministrado1990 ()7 (و)8  .(

. عملھ ف
بب في . ) أنف السكة(السالح  الس و



ذلك أن بدایة السالح تتعرض أوال لإلجھادات، وتكون عالیة ومن ثم بقیة أجزاء السالح ثم الصدر 
). 6(و)5(و

(و) Culpin ،1981(التآكل والصدمات، وتتفق ھذه النتائج مع الباحثین كل من 
1984.(

حظ أیضا أن قیمة اإلجھاد األعظم في المحراث المصمم أقل من المحراث االعتیادي ونال

.التجربةالضغط المسلط من قبل 

F.B.D: أوالً :

. :
. یغلب علیھا إجھاد االنحناء) سلوكیة ( االنھیار 

االستنتاجات
1  .

.على بدن المحراث
بینما أعلى إجھاد مماسي یمكن ، جھاد األعظم یمكن رصده على صدر المحراثأعلى قیمة لإل2.

.رصده على أنف السكة
.یمكن االستنتاج بان اإلجھاد المسبب لالنھیار على بدن المحراث ھو إجھاد االنبعاج3.

التوصیات
1  .

.في تعیین مواطن الضعف والقوة



)5:(
(kg/cm2)المحددة

)6 :(
(kg/cm2)المحددة
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