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 خالصه

گیاه  رای برشمورد نیاز بکار تحقیقاتی حاضر، تاثیر زاویه برش تیغه بر روی تنش برشی و نیروی در 

 د.شخوانده  دیجیتالی بر حسب کیلو نیوتن  با دقت نیروسنجنیروی برشی توسط  تعیین و مقایسه شد. سویا

سطح مقطع  با در دست داشتن .بر حسب میلی متر  اندازه گیری شد  توسط کولیس دیجیتالینیز قطر ساقه 

به محاساه سویا مورد نیاز گیتنش برشی حداقل مقدار ه، اندازه گیری شدمقدار نیروی برشی عرضی ساقه ها و 

ی نیروشده  مشاهدات انجاما توجه به بتعیین گردید.  آزمایشهمچنین رطوبت ساقه ها در حین انجام  شد.

درجه  33ای تیغه ی بربیشترین مقدار نیروی برش با افزایش زاویه تیغه روند افزایشی داشت وسویا ساقه برشی 

  .میلی متر مشاهده گشت 93/3و در قطر 

 

 برشی، ساقه سویا. تنش سویا، زاویه تیغه، برش، کلمات کلیدی:

   مقدمه
هیه مواد شیمیایی تدر  غذای میلیون ها نفر را فراهم می کند و )لوبیا( نکه غالف و دانه آسویا یکی از بقوالت است 

یک ینولِئلوی اسید این روغن حا .هاست رین انواع روغنروغن استخراج شده از گیاه سویا یکی از مهم ت .داردای نقش عمده 

 ت بوته ایا به صورگیاه سویتهیه روغن سرخ کردنی استفاده کرد. ن نمی توان برای آاز  بسیار باالیی است و به همین دلیل

 30مق عریشه در  این راناما در شرایط ای,ریشه سویا مستقیم وبا انشعاب زیاد است  ,استوار و با شاخ و برگ زیاد رشد می کند

ن آشیده شده غن کرو لذا کنجاله ،ین سویا دو برابر سایر دانه های روغنی استئمیزان پروتِمی شود. سانی متر خاک پراکنده 

  برای تغذیه انسان بسیار مناسب است.

یاه اهم بافت سلولی ضروریست تا مشخصات فیزیکی گ ,به منظور درک رفتار مواد با در نظر گرفتن عملیات متفاوت کشاورزی

 ,ضخامت ساقه ها,این مشخصات به انواع . چگالی و اصطکاک را بدانیم ,خمش ,کشش)تنش( ,فشردگی :مواد در برش شامل

در ارتفاع های متفاوت  این مشخصات. (Chancellor W J, 1958 ) بستگی داردمقدار رطوبت و ساختمان بافت سلولی  ,بلوغ

تنش برشی و نیروی برشی الزم برای  ,مکانیکی مثل خمش -ضروریست تا خواص فیزیکی ا، لذساقه گیاه متغیر می باشد

بسیاری از تحقیقات به منظور تعیین مشخصات مکانیکی گیاهان  پارامتر های اجرایی را تعیین کنیم. طراحی مناسب تیغه و

 Curtis L M and).گیری کردند ساقه های کتان اندازهکرتیس و هندریک ضریب برش در خمش را برای .انجام شده است

Hendrick J G, 1969)  شد که نیروی مورد نیاز برای بریدن ساقه های کشیده شده  تعیینمحققین دیگری توسط  آزمایشدر
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)ذرت خوشه ای(  برای ساقه ی سورگم و پاندی تنش خمشی  دهیایچاتوپا می باشد. )رها شده( کمتر از ساقه های راست 50%

تاکید کرده اند که ناحیه  و گوپتا پراساد .(Chattopadhyay P S and Pandey K P, 1999)و علیف تعیین کردند رادر مرحله دانه

 ,Prasad J and Gupta C B)سطح مقطع عرضی و مقدار رطوبت محصول اثر مهمی روی انرژی بریدن و حداکثر نیروی برشی دارد

1975). 

اه بریدن گی غه براینیروی برشی و تنش برشی گیاه سویا و انتخاب بهترین تی برای تعیین ضروری استبا توجه به نکات باال 

  .معین گرددبرداشت محصول با در نظر گرفتن مقدار رطوبت  برای

 هامواد و روش 

ز ساری )مرکز زمینی در منطقه دشت نا ساقه ها از ، به منظور تعیین تنش برشی و نیروی برشی خالص گیاه سویا 

ه ها بر ساقطوبت مقدار ر آزمایشدر این قرار گرفتند.  آزمایشوغنی( به طور تصادفی انتخاب شده و مورد کشت دانه های ر

ظ ی و لحانین قطر ساقه در سطح مقطع عرضی تعیین نیروی برشی اندازه گیرهمچ. حسب وزن خشک نیز اندازه گیری شد

گی و واص فیزیخاین گفته تفاوت  ,ز در محل گره هاقطر ساقه ها به طور معمول از پایین به باال کاهش داشت به ج .شد

یک از وی برشی برای تعیین نیر آزمایشدر این  .(Annoussamy, 2000) مکانیکی را در ارتفاع های متفاوت نشان می دهد

شش  گاه شاملشانه برش دستاستفاده گردید که شامل یک نیروسنج دیجیتالی می باشد. دستگاه اندازه گیری ساخته شده 

یز به نیغه پایینی تسه گردیده و سه تیغه باالیی به ترتیب درجات روی یک تسمه فوالدی پرچ  .درجه می باشد 33و23،28تیغه 

دون خاصیت بیک طناب نرم (. 1)شکل  را تشکیل دادند ی برشهمین ترتیب در کنار هم قرار گرفتند و روی هم یک چاقو

ن نی و کشیدو پایی با قرار گرفتن ساقه بین دو تیغه باالیی. یتالی نصب شددیج لودسل به ارتجاعی به تسمه فوالدی و سپس

عی گیاه ه های فرشاخ آزمایشدر این  .خوانده می شد نیروسنجنیروی برشی بر حسب کیلو نیوتن توسط  ،طناب بعد از لود سل

ا انجام صول سویی در برداشت محقرار گرفت چرا که ساقه سویا نیروی برشی زیادی را می طلبد تا روش جدید آزمایشمورد 

ش توسط ر محل برقطر شاخه د یا اینکه جنس و زاویه تیغه با سطح افق را تغییر داده تا فرسایش تیغه کاهش یابد. شود و

 اشتن نیرویو با دع لذا با در نظر گرفتن سطح مقط، ن در تحلیل ها دخالت داده شدآکولیس دیجیتالی اندازه گیری و مقدار 

  .محاسبه شد)نیروی برشی تقسیم بر سطح مقطع عرضی(  رابطهتنش برشی طبق برشی، 

 
آزمایشمورد استفاده در برشی دستگاه  -1شکل  
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 و بحث جنتای

 افزایش یافت. سویااقه سمورد نیاز نیروی برشی متوسط با افزایش زاویه تیغه  3و  2 شکلنتایج نشان داده شده در با توجه به 

ا داشت و ند افزایشی ردرجه روند تغییرات نیرویی مورد نیاز مشابه یکدیگر بوده است،که یک رو 28درجه و  33برای تیغه های 

ش یافته قدار نیرو افزایممیلی متر دارای یک افت شدید نیرویی بود و دوباره با افزایش قطر  4تا  3,5هر دوی آن ها برای قطر 

ن کمتری 3,08ر ای برش با افزایش قطر ابتدا روند نزولی داشت و در قطنیروی مورد نیاز بردرجه،  23برای تیغه  است.

رشی ب، تنش 3ل ده در شکبا توجه به نتایج ارائه ش ن دوباره روند افزایشی پیدا کرده است.آو بعد از  مقدارنیرویی بدست آمد

 درجه حداکثر بدست آمد. 33مورد نیاز برای برش ساقه سویا در زاویه تیغه 

 
 

 
 نسبت به تغییرات زاویه برشیمورد نیاز ساقه سویا برش تنش نمودار تغییرات  -2 لشک
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 متوسط تنش برش مورد نیاز ساقه سویا نسبت به تغییر زاویه برشی  -3 شکل

 نتیجه گیری

ظر نو با در  یاه سویانیروی برشی و تنش برشی گ ،برای برداشت محصول  سویا انتخاب بهترین تیغه برای بریدن گیاهبه منظور 

 درجه حاصل شد. 23گشت و بهترین نتیجه برای تیغه گرفتن مقدار رطوبت معین 
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ABSTRACT 
In this paper, shear force and shear stress required for cutting the soybean stems was determined and measured. 

Measurements have been performed using a laboratory cutter bar model and a connected digital load cell. 

Soybeans diameter were measured by means of a precision digital caliper.  Finally the required shear stress for 

cutting the soybean stems were computed by dividing the measured force to the measured cross sectional area of 

the stems. The obtained results indicate that the average cutting stress increases with increasing the cutting angle. 

 

Key words: cutter bar, cutting angle, Shear, shear stress, soybean.  


