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  خالصه

 

ترین مراحل تولید محصوالت کشاورزی است؛ این عملیات با صرف انرژی بسیاری باال خاکورزی یکی از مهم

 تا اندکردهها تالش سال محققان .گیردبرای بریدن، باالبردن، برگرداندن و بازسازی ساختار خاک صورت می

 یهانهیخاک و فلز هز انیم چسبندگیکاهش اصطکاک و از طریق  یدرست ادوات کشاورز یبا طراح

تفلون،  یهادر جهت استفاده از پوشش شتریب هاکوشش نیا ؛ اماکاهش دهندرا  یخاکورز اتیعمل

 یچسبندگ ریمقاددستگاهی برای اندازه گیری  قیتحق نی. در ااست و هوا و الکترواسمز بوده عیما ونیامولس

 یشرویپ هایتحت سرعت یلوم-یرس و یلوم ،یلوم-یبافت خاک شن هس طراحی و ساخته شد، سپس با

فوالد معمولی، فوالد گالوانیزه، فایبرگالس، نانو نتیریت تیتانیوم و کاربید )پنج جنس مختلف متفاوت و 

میزان چسبندگی  خاک نوع رطوبت در هر شیکه با افزا نشان داد جینتا .مورد ارزیابی قرار گرفت تانتالیوم(

همچنین با افزایش سرعت، نیروی چسبندگی نیز روند افزایشی داشت، با توجه  .ابدییم شیافزاخاک و فلز 

لومی، -های شنیهای چسبندگی خاک و فلز مشاهده شود که در بافتبه نتایج تجزیه و تحلیل واریانس داده

 زینکته حادار است. معنی 01/0لومی اثرات اصلی رطوبت، سرعت و جنس در سطح احتمال -رسی لومی و

با  (ومیتانیت تیرینت و دیکارب ومی)تانتالنانو با پوشش  ییها غهیت است که استفاده ازتحقیق آن  نیا تیاهم

 نرم اینهیزم ایجاد لیبدلروش کندوپاشی که در محیط پالسما بوجود آمده اند، به    DCنشانیسیستم الیه

 طلبد.یرا در خاک م رویداشته و حداقل ن یترکم یچسبندگ ها غهیت رینسبت به سا

 

 چسبندگی، پوشش نانو، خاک، رطوبت: کلمات کلیدي

 

 

  مقدمه .1
 

ارتباط بین خصوصیات فیزیکی خاک و رطوبت در پدیده  بر برقراریهای تحقیقاتی گذشته، تاکید از جوانب تالش 

اما به طور مناسبی توسط یک  استبه خصوصیات فیزیکی  وابستهچسبندگی بوده است. خصوصیات دینامیکی چسبندگی 

ماشین وخاک  بین چسبندگی دو شکل یا ترکیب رفتاری مهم دارد که در رابطه کمیتی تعریف نشده است.-حرکت توصیفی

ت. اگر چه خاک به مواد مختلفی در رابطه با خود چسبندگی اس گردد. اول در رابطه با اصطکاک لغزشی و دومباید بیان 

توان . در یک وضعیت مشابه میاستعمود برسطح متفاوت  چسبد، نیروهای موردنیاز برای حرکت مماسی روی سطح ومی

ها به آن اند.ی آب بهم نگه داشته شدهای)صیقلی( با یک الیهدو سطح شیشهکه  نمودای را به این صورت تصور نمونه
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گیری چسبندگی شود. اندازه گیریصورت باید اندازه . تاثیر نیروی چسبندگی در هر دوبلغزندتوانند روی هم سر تی میراح

نیروی عمودی روی  -3سطح و حرکت خاک مماسی به  -2بار اصطکاکی  -1گیری همزمان اصطکاک نیازمند اندازهمشابه 

. ]4[( تصور کردند1( چسبندگی خاک را به عنوان یک پارامتر اضافی در )معادله1954پاین و فانتاین ) .]2[استسطح 

  زیر در می آید: صورتبراین اساس معادله به 

(1) 𝑆ˊ = 𝐶𝑎 + 𝜎𝑡𝑎𝑛𝛿 
´S = تنش برشی(2N/m) 

σ = تنش برشی(N/m2) 

Ca  چسبندگی =(N/m2) 

δ = زوایه اصطکاک خارجی     

 یهمان عرض از مبدا نشان دهنده چسبندگ ای  ´S هیمقدار اول نیصفر است، ا عمودی بار  ´Sمحور  یاز آنجا که رو

 نیو فانتا نیپا نیبنابرا دهد.یرا نشان م یاصطکاک لغزش هیزاو  δ هیخط تانژانت زاو بیپارامتر موردنظر است. ش جهیدر نت

 استفاده کردند. ینشان دادن چسبندگ یبرا یاضیمدل ر کیبه عنوان  1شکل و  1ازمعادله

 

 
: پوش گسیختگی خاک1شکل   

 
 

 هامواد و روش .2

در کارگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه  2مطابق شکل دستگاهی ابتدا  ،یری چسبندگیگدر این تحقیق جهت اندازه

اطالعات ضریب اصطکاک خارجی و چسبندگی را در حافظه کامپیوتر  . دستگاه فوق قادر استحقق اردبیل ساخته شدم

مده و حاصل این حرکت تماس قطعات ثابت آبه حرکت در ی دو ریل موازی توسط الکتروموتورثبت نمائید. مخزن خاک رو

همچنین در  جنس شامل فوالد معمولی، فوالد گالوانیزه، فایبرگالس، 5با سطح خاک است.  قطعات فلزی درگیر با خاک از 

این پروژه از نانو ذرات نتیریت تیتانیوم و تانتالیوم کاربید بوسیله روش الیه نشانی کندو پاشی )اسپاترینگ( بر اساس محیط 

 (4و3)شکل 37St برروی فوالد زنگ نزنمیلی بار  10پالسمای گاز یونیزه شده بی اثر و در یک محفظه خال با فشار حدود 

ساخته متر سانتی 10×10این سطوح با ابعاد  انجام گردید.ای فنون هسته پژوهشکده علوم وی در نشانعمل الیه .اعمال شد

گیری مستقیم نیروی کششی استفاده شکل برای اندازه Sمتصل به لودسل  DT 800شد، همچنین از یک دیتاالگر مدل 

 گردید.
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 : دستگاه اندازه گیري ضریب اصطکاک خارجی و دگر چسبی خاک2شکل 

  
 برابر400نانو ،با بزرگ نمایی تصویر میکروسکوپی نمونه هاي : 3شکل

 

 
قطعات نانو نیتریت تیتانیوم وکاربید تانتالیوم                 :4شکل  

 

و  هیمتر برثان 4/0 و3/0، 2/0، 1/0 یهابا سرعت کامال تصادفیدر قالب در طرح به صورت فاکتوریل و  شاتیآزما 

، 10)یسطح رطوبت4از  شاتیرطوبت در آزما بررسی اثر یبرا ؛رفتی( انجام پذ نیمتوسط وسنگ-در سه بافت خاک )سبک

 میتنظ یبرا که SS-021-1.5Kمدل  نورتریم ای( استفاده شد. بعداز اعمال خاک در مخزن با تنظیرطوبت وزن40و 30، 20

حرکت تماس قطعات با  نیبه حرکت درآمده و حاصل ا یمواز لیر یدستگاه نصب شده بود، مخزن رو یدور موتور رو

شود. یثبت م وتریو در حافظه کامپ یریگد نظر توسط لودسل اندازهمور یکشش یروین .باشدیخاک مخزن م یسطح مماس

شد با توجه از قانون مقاومت کلمب  رهیذخ یاصل یو به عنوان داده ها شدبار تکرار 3 شیدقت هر مرحله آزما شیافزا یبرا

مورد تجزیه و  minitabافزار آماری های حاصل با استفاده از نرمداده .گردید نییخاک و فلز تع ی( چسبندگ1)معادله

 تحلیل قرار گرفت.
 

 

 نتایج و بحث           .3
 

با توجه به نتایج بدست آمده  داده شده است،نشان  1ها در جدول دادهتجزیه و تحلیل واریانس نتایج حاصل از 

های چسباننده باعث افزایش سریع ؛ لذا نیرودار هستند یمعن 01/0در سطح احتمال مشخص شد که تمام اثرات عوامل 

درصد به وضوح شاهد 40. با توجه به افزایش رطوبت تا ]2[شوندمی اصطکاک ظاهری با محتوای رطوبتی ضریب
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حد باالی چسبندگی در هر سه نوع خاک است.  نشان دهندهکه  هستیمچسبندگی خاک به سطح زیرین قطعه تماسی 

کند اما این افزایش روندی ارام و با شیب بسیار مالیم زاویه اصطکاک داخلی افزایش پیدا می ،همچنین با افزایش سرعت

فوالد  قطعه مورد آزمایش 5دربین  .]5و3[گزارش شده است در بسیاری از مقاالت این پژوهشای با دارد، نتایج مشابه

ترین مقادیر چسبندگی را به خود اختصاص دادند و ترین و نانو تانتالیوم کاربید و نتیریت تیتانیوم به ترتیب کمبیش

نانو مواد  شود زیرا نوع و صیقلی بودنمی مشاهدهها بین آن از نظر چسبندگی 01/0در سطح احتمال  داریالف معنیتاخ

فوالد که رطوبت را به سطوحی مثل  (.5)شکل شوندگیر ضریب اصطکاک ظاهری و چسبندگی خاک میباعث افت چشم

تری از خاک را در خود نشان کنند در یک سطح رطوبتی در مقایسه با سطوح دیگر مقادیر چسبندگی بیشخود جذب می

-باالیی را درخاک ایجاد نمیگیرند مسلما نیروی چسبندگی نمیوشش نانو که رطوبت را به خود دهد و موادی چون پمی

از طرفی موادی مانند نانو با خواص فلز پایه موجب خصوصیات برتر در سختی، مقاومت به سایش، مقاومت به . ]1[کنند

کاهش میزان  منجربهدر نتیجه  چسبندگی و اصطکاک میان خاک و فلز وخوردگی، مقاومت به اکسیداسیون، کاهش 

 .دنگردمصرف سوخت و انرژی می

 
 فلز-: نتایج تجزیه واریانس اثرات عوامل مورد ازمایش بر چسبندگی خاک1جدول 

 باشد می درصد 1 و 5 احتمال سطح در دار معنی-**

 

 
گوناگون سطوحبافت خاک متفاوت و مقابل در  چسبندگیتغییرات :  5شکل  

 F میانیگن مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییر

67/3567 4906611 9813221 2 خاک ** 

 **29011 39899075 159596300 4 جنس

 **2979 4097309 12291928 3 رطوبت

 **2970 4085449 12256347 3 سرعت

جنس×خاک  8 4016562 502070 06/365 ** 

رطوبت×خاک  6 570007 95001 08/69 ** 

سرعت×خاک  6 122077 20346 14/79 ** 

رطوبت×جنس  12 6671812 555984 26/404 ** 

سرعت×جنس  12 2491028 207586 94/150 ** 

سرعت×رطوبت  9 403892 44877 63/32 ** 

رطوبت×جنس×خاک  24 1368597 57025 76/41 ** 

سرعت×جنس×خاک  24 340389 14183 31/10 ** 

سرعت×رطوبت×خاک  18 158957 8831 42/6 ** 

سرعت×رطوبت  × جنس  36 590131 16393 92/11 ** 

سرعت×رطوبت ×جنس×خاک  72 500602 6953 06/5  

  1375 660143 480 خطا

   211351994 719 کل
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 گیرينتیجه .4
 

اتالف  نیاز ا یادیبخش ز ،گرددیم یخاکورز تادوا شیداشته و باعث فرسا یادیز یمصرف انرژ یخاکورز اتیعمل

 دهد. نتایج پژوهش حاضر نشان میباشد یخاک و سطح ادوات م نیب یمربوط به اصطکاک و چسبندگ شیو فرسا یانرژ

 و یرطوبت سطوح مختلف عملکرد را در نیبهتر بیبه ترت ومیتانیت تیریو نت دیکارب ومیکه جنس سطوح با پوشش نانو تانتال

کندوپاش  یگذارهینانو با ال یهااستفاده از پوشش رسدلذا به نظر می دارد. یگوناگون در مقابل چسبندگ یهاخاک

 گردد.یم یاقتصاد بهروری و در نتیجه یخاکورز ندیآو بهبود فر یبهرور شیافزا ،یکاهش اتالف انرژ منجر به( نگی)اسپاتر

 

 

 قدردانی .5
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ABSTRACT 
Tillage is one of the most important stages in the production of agricultural products, this operation is carried 

out with high energy costs for cut, raise, reverse and rebuild soil structure. For years, researchers have been 

working to reduce the cost of tillage operations by reducing the friction and adhesion between soil and metal 

by properly designing agricultural implements. These efforts have been focused on using Teflon coatings, 

liquid and air emulsions and Electro-osmosis. In this study, a device for measuring adhesion values was 

designed and fabricated then evaluated by three soil texture of sandy-loamy, loamy and clay-loamy with 

different velocity and five various materials (galvanized steel, fiberglass, titanium Nano-nitride and tantalum 

carbide  ( at three replications. The results showed that increasing moisture content increased adhesion 
between soil and metal in any type of soil. Also, with increasing velocity, the adhesion force was also 

increasing. According to the results of variance analysis, it is observed that in sandy loamy, loamy and clay 

loamy texture, the main effects of moisture, velocity and material are significant at a probability of 0.01. The 

important point of the present study is that the use of Nano coatings (tantalum carbide and titanium nitride), 

which have been created by the system of DC Coating with a sputtering method in the plasma environment, 

due to the softness profile that it creates, are less adhesive than other blades and requires minimal amount of 

force in the soil. 
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