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การทดสอบสมรรถนะเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ใช้ ใบมีดจอบหมุนต่ างชนิดสําหรับรถแทรกเตอร์
Performance Test of Rotary Tiller for Tractor using the Different Blade Types
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลเนื่องจากรู ปร่ างจากใบมีดจอบหมุนต้ นแบบที่ติดตังบนเพลาโร
้
เตอร์ ในลักษณะเช่นเดียวกันกับใบมีดจอบหมุนยุโรปที่มีผลต่อความลึกการไถพรวนดิน การลื่นไถล ขนาดก้ อนดิน
เฉลี่ย กําลังฉุดลาก กําลังที่เพลาอํานวยกําลังและกําลังรวม เปรี ยบเทียบกับเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตังใบมี
้ ด
จอบหมุนยุโรปรู ปตัวซีที่ความเร็ วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ 0.49 0.73 และ 1.35 m/s ความเร็ วรอบการหมุน
ที่เพลาโรเตอร์ 183 และ 212 rpm และจํานวนเที่ยวการไถพรวนดิน 1 เที่ยว และ 2 เที่ยว โดยทดสอบในแปลงดิน
ร่ วนปนดินเหนียว ความหนาแน่นมวลรวมสภาพแห้ งของดิน 2.44 g/cm3 ความชื ้นในดิน 12.84 % (d.b.) ความ
ต้ านทานการแทงทะลุดิน เท่ากับ 2.32 MPa ผลการทดสอบแสดงให้ เห็นว่ารู ปร่ างส่วนปลายใบมีดจอบหมุน
ต้ นแบบ (scoop surface) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความลึกการไถพรวนดินและกําลังรวม โดยพบว่าขนาดก้ อนดิน
เฉลี่ยของใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี และใบมีดจอบหมุนต้ นแบบ มีขนาดตังแต่
้ 10.22 - 20.56 mm. และ 12.17
- 24.80 mm. ตามลําดับ เปอร์ เซ็นต์การลื่นไถลใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซีและใบมีดจอบหมุนต้ นแบบอยู่ในช่วง
-4.60 % ถึง-7.85% และ -3.60 % ถึง-7.69% ตามลําดับ และเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตังใบมี
้ ดจอบหมุนยุโรป
รู ปตัวซีใช้ กําลังจําเพาะน้ อยกว่าเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตังใบมี
้ ดจอบหมุนต้ นแบบ

Abstract

This research work aimed to study the effects of the shape of the prototype rotary blades that were
installed on the flanges similarly to the European blade on slip, mean soil clod diameter, drawbar power,
P.T.O. power and total power of the rotavator comparing with the European C-shaped blades at different for
ward speeds of 0.49, 0.73 and 1.35 m/s and rotor speeds of 183 and 212 rpm. To study the effect of tilling
passes, two tilling passes were given (1 pass and 2 passes). Tests were carried out in the clay-loam field
with soil dry bulk density of 2.44 g/cm3 and soil penetration resistance of 2.32 MPa. The results showed that
the shape of the tip blade portion of the prototype rotary blade (scoop surface) affected on the tilling depth of
the rotary tiller and the total power of the tractor. It was found that the mean soil clod diameter as tilling in the
cases of the prototype rotary blades and the European C-shaped blades was about 10.22 mm. to 20.56 mm.
and 12.17 mm. to 24.80mm. The tractor wheel slips as tilling in the cases of the prototype rotary blades and
the European C-shaped blades was about -4.60% to -7.85% and -3.60% to -7.69%, Also, it was observed
that the European blades consumed less specific power
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คํานํา
เครื่ องพรวนไถจอบหมุนเป็ นอุปกรณ์เตรี ยมดินที่สามารถไถดะและพรวนดินภายในหนึง่ รอบการไถ ส่งผล
ให้ เกษตรใช้ เครื่ องพรวนจอบหมุนต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ อย่างแพร่ หลายเพื่อการไถเตรี ยมดิน (Ruangrungchaikul,
1996) อีกทังการใช้
้
รถแทรกเตอร์ เพื่อทุ่นแรงในการทําเกษตรกรรมมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2551
เกษตรกรไทยใช้ รถแทรกเตอร์ เพื่อการทําเกษตรกรรมจํานวน 291,577 คัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2551) การพัฒนาเครื่ องพรวนจอบหมุนให้ เหมาะกับสภาพดินและการทําเกษตรกรรมในประเทศไทยจึงจําเป็ น
ใบมีดจอบหมุนแบบใหม่สําหรับรถไถเดินตามถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อลดแรงกระแทกและพลังงานการไถพรวน
ดินจําเพาะต่อรอบการหมุนของใบมีดจอบหมุนหนึ่งใบ (Niyamapa & Chertkiattipol, 2010) ผลการทดลองใน
ห้ องปฏิบตั ิการที่ความเร็ วการเดินทาง 0.069 และ 0.142 m/s และความเร็ วการหมุนรอบ 150 218 278 และ 348
rpm พบว่าในหนึง่ รอบการไถพรวนดินใบมีดจอบหมุนต้ นแบบที่มมุ length wise slide angle 15° ใช้ พลังงานการ
ไถพรวนจําเพาะลดลง 48.1-71.6% และ 29.5-52.0% เมื่อเปรี ยบเทียบกับใบมีดจอบหมุนญี่ ปุ่นรู ปตัวซี
(Japanese C- shaped blade) และใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี (European C-shaped blade) ตามลําดับ อีก
ทังการกระแทกขณะใบมี
้
ดจอบหมุนแบบใหม่เริ่ มไถพรวนดินน้ อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ป
ตัวซี ดังนันวั
้ ตถุประสงค์ของงานวิจัยนีค้ ือพัฒนาใบมีดจอบหมุนต้ นแบบที่ติดตังบนเพลาจอบหมุ
้
นในลักษณะ
ใบมีดจอบหมุนยุโรปและเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตังใบมี
้ ดจอบหมุนแบบใหม่นีส้ ําหรั บต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
และทดสอบสมรรถนะการไถพรวนดินในแปลงเปรี ยบเทียบกับเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตังชุ
้ ดใบมีดจอบหมุน
ยุโรปรู ปตัวซี

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
1. แผนการทดลอง
รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ Massey Ferguson 390 กําลังเครื่ องยนต์ 86 Hp ใช้ สําหรับฉุดลากเครื่ องพรวนจอบ
หมุนในการศึกษานี ้ โดยทําการทดสอบสมรรถนะการไถพรวนของเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตังใบมี
้ ดจอบหมุน
ต้ นแบบ 42 ใบ เปรี ยบเทียบกับเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ตดิ ตังใบมี
้ ดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี 42 ใบ ที่เงื่อนไข
ความเร็ วรอบการหมุนที่เพลาโรเตอร์ 183 และ 212 rpm ความเร็ วการเดินทาง 0.49 0.73 และ 1.35 m/s และ
จํานวนเที่ยวการไถพรวน 1 และ 2 เที่ยว โดยทําการทดลองในแต่ละเงื่อนไขจํานวน 2 ซํ ้า
2. การติดตัง้ ใบมีดจอบหมุนต้ นแบบ
ใบมี ด จอบหมุน ต้ น แบบ (รู ป ที่ 1ก) ถูก ออกแบบให้ ส ามารถติ ด ตัง้ บนแผนเหล็ก หน้ าแปลนรู ป แบบ
เดียวกันกับใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี (รู ปที่ 1ค) ใบมีดจอบหมุนต้ นแบบพัฒนามาจากใบมีดจอบหมุนต้ นแบบ
สําหรับรถไถเดินตาม (รู ปที่ 1จ) เงื่อนไขในการออกแบบใบมีดจอบหมุนคือ ระยะการตัดดิน (bite length) 11.7
cm ความเร็ วในการเดินทาง (forward speed) 55 cm/s ความเร็ วการหมุนรอบ (rotational speed) 180 rpm
รัศมีใบมีดจอบหมุน (rotor radius) 22 cm และระดับความลึกการไถพรวน (tilling depth) 13 cm โดยออกแบบ
ให้ สว่ นตรงของใบมีดจอบหมุนต้ นแบบเอียงทํามุมกับระดับผิวดิน 15 องศา (lengthwise slide angle; α) เครื่ อง
พรวนจอบหมุนสําหรับรถแทรกเตอร์ ที่ติดตังใบมี
้ ดจอบหมุนต้ นแบบและที่ติดตังใบมี
้ ดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซีดงั
แสดงในรู ปที่ 1ข และ 1ง ตามลําดับ เพลาโรเตอร์ ติดตังเหล็
้ กหน้ าแปลนจํานวน 7 แผ่น แต่ละแผ่นติดตังใบมี
้ ด
จอบหมุน 6 ใบ โดยติดตังใบมี
้ ดจอบหมุนด้ านซ้ าย 3 ใบ และด้ านขวา 3 ใบ บนเหล็กหน้ าแปลนแต่ละแผ่น
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

รู ปที่ 1 การติดตังใบมี
้ ดจอบหมุนที่ตา่ งชนิด
3.สถานที่ทดสอบ
การศึกษาสมรรถนะเครื่ องพรวนจอบหมุน ทําการทดสอบในแปลงภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม เนื ้อดินในแปลงประกอบด้ วยอนุภาค
ดินทราย (sand) 29.45% อนุภาคดินทรายแป้ง (silt) 31.72 % และอนุภาคดินเหนียว (clay) 39.23% เป็ นดิน
ชนิดดินร่ วนปนดินเหนียว (clay loam) ซึง่ มีพิกดั พลาสติก (plastic limit) และขีดจํากัดเหลว (liquid limit) เท่ากับ
21.47% และ 29.13%(d.b.) ตามลําดับ ที่ระดับความลึกดิน 10 cm ความหนาแน่นมวลรวมสภาพแห้ งดินเฉลี่ย
เท่ากับ 2.44 g/cm3 ความชื ้นในดิน 12.84 % (d.b.) ความต้ านทานการแทงทะลุดิน (cone penetration
resistance) เท่ากับ 2.32 MPa ค่าพารามิเตอร์ ความแข็งแรงของดินในแปลงทดลอง ได้ แก่ ค่าแรงดึงดูดระหว่าง
อนุภาคดิน (cohesion) และมุมเสียดทานภายในระหว่างเม็ดดิน (angle of internal friction) เท่ากับ 20.02 kPa
และ 35.16° ตามลําดับ ค่า adhesion parameter ของดินในแปลงทดลอง ได้ แก่ ค่าแรงดึงดูดระหว่างดินกับ
โลหะ (adhesion) และมุมเสียดทานระหว่างอนุภาคดินกับโลหะ (angle of internal friction) เท่ากับ 5.10 kPa
และ 20.96° ตามลําดับ
4.การปรั บความเร็วการหมุนรอบโรเตอร์
การปรับเปลี่ยนความเร็ วรอบโรเตอร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบเนื่องจากความเร็ วรอบการหมุน
ที่เพลาโรเตอร์ ที่มีผลต่อสมรรถนะการไถพรวนดินของจอบหมุน โดยการออกแบบให้ ความเร็ วรอบการหมุนที่เพลา
อํานวยกําลัง 540 รอบต่อนาที เฟื องสามารถเปลี่ยนได้ สองขนาด ได้ แก่ เฟื อง 12 ฟั น และเฟื อง 14 ฟั น ส่งผลให้
ความเร็ วรอบที่เพลาโรเตอร์ เท่ากับ 212 rpm และ 183 rpm ตามลําดับ
5.การติดตัง้ อุปกรณ์ วัด
การทดสอบสมรรถนะเครื่ องพรวนจอบหมุนขณะไถพรวนดิน การวัดแรงฉุดลาก (drawbar pull)
ดําเนินการโดยการติด strain gauges แบบ wheatstone bridge บน lower link pin ทังสองอั
้
นและ top link (รู ป
ที่ 2ก) ติดตัง้ PTO-torque transducer เพื่อวัดแรงบิดที่เพลาอํานวยกําลัง ติดตัง้ Potentiometer เพื่อวัดมุมเอียง
ระหว่างแนวระนาบกับแนวแกน top link และติดตังอุ
้ ปกรณ์ Magnetic pick up ที่โครงเครื่ องพรวนจอบหมุนเพื่อ
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วัดความเร็ วรอบที่เพลาขับ
สัญญาณไฟฟ้าจากเครื่ องมือวัดเหล่านี ้จะส่งผ่านไปยังอุปกรณ์บนั ทึกสัญญาณ
อเนกประสงค์ dynamic recorder (รู ปที่ 2ข) ยี่ห้อ KYOWA รุ่ น EXD-100A วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม DCS100A

หมายเลข 1 และ 2: lower link pin
หมายเลข 5: potentiometer

(ก)

หมายเลข 3:
หมายเลข 6:

top link
magnetic pickup

(ข)

หมายเลข 4:
หมายเลข 7:

P.T.O.-torque transducer
driven shaft

รู ปที่ 2 การติดตังเครื
้ ่ องมือและอุปกรณ์วดั
6. แรงฉุดลาก (Drawbar pull) กําลังฉุดลาก (Drawbar Power) กําลังจากเพลาอํานวยกําลัง (Powertakeoff Power : PTO power) และอัตราการลื่นไถล (slip)
นําค่าแรงฉุดลากในแนวระดับที่ได้ จาก Lower link pins transducer และ Top link transducer เอาค่า
มาคํานวณหากําลังฉุดลาก (Drawbar Power) ซึง่ หาค่าได้ จากสูตร
Drawbar Power (kW) = F ⋅ v
.... (1)
แรงบิด (torque) ที่วดั ได้ จะถูกนําไปแทนลงในสมการที่ (2) เพื่อคํานวณหากําลังที่เพลาอํานวยกําลัง ซึง่
หาค่าได้ จากสูตร
2𝜋𝑁𝑇
𝑃𝑇𝑂 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 =
.... (2)
60000
จากสูตร

นําค่ากําลังฉุดลากและกําลังที่เพลาอํานวยกําลังมาคํานวณกําลังรวม (Total power) ซึง่ สามารถหาได้
Total power = Drawbar Power + PTO Power

เมื่อ Total power หมายถึง กําลังรวม (kW)
PTO Power หมายถึง กําลังของเพลาอํานวยกําลัง (kW)
N หมายถึง ความเร็ วรอบของเพลาอํานวยกําลัง (rpm)
v หมายถึง ความเร็ วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ (m/s)

.... (3)

Drawbar Power หมายถึง กําลังฉุดลาก (kW)
F หมายถึง แรงฉุดลากในแนวระดับ (kN)
T หมายถึง แรงบิดที่ใช้ (N-m)

เปอร์ เซ็นต์การลื่นไถลทําโดยการนับจํานวนรอบการหมุนที่ล้อหลังของรถแทรกเตอร์ แล้ วคํานวณเป็ น
ระยะทางที่ล้อเคลื่อนที่เอามาคํานวณอัตราการลื่นไถลได้ จากสมการ
=

เปอร์ เซ็นต์การลื่นไถล
เมื่อ

A− B
⋅100
A

A หมายถึง ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ ขณะไม่มีการไถเตรี ยมดิน, m
B หมายถึง ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ ขณะไถเตรี ยมดินโดยจํานวนรอบหมุนของล้ อเท่ากับ ระยะทาง A, m
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7.กําลังจําเพาะ (Specific power)
นําค่ากําลังรวมและปริ มาตรของดินในระยะทาง 1 m ซึง่ สามารถหาได้ จากสูตร
เมื่อ

𝑊s =

𝐸𝐸
𝑉𝑖𝑣

𝑊s หมายถึง กําลังจําเพาะ, N-m/m3
𝑉𝑖𝑣 หมายถึง ปริ มาณของดินในระยะ 1เมตร, m3/s

𝐸𝐸 หมายถึง กําลังรวม, N-m/s

.... (5)

ผลการทดลองและวิจารณ์

การเปรี ยบเทียบสมรรถนะการไถพรวนดินระหว่างเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตังใบมี
้ ดจอบหมุนต้ นแบบ
กับเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ใช้ ใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี โดยการพิจารณา ความลึกการไถพรวนดิน เปอร์ เซ็นต์
การลื่นไถล กําลังฉุดลาก กําลังที่เพลาอํานวยกําลัง กําลังรวม และกําลังจําเพาะ โดยทําการทดลองที่ความเร็ ว
การเดินทาง 3 ระดับ คือ 0.49 0.73 และ 1.35 เมตรต่อวินาที
1. เปอร์ เซ็นต์ การลื่นไถล
ผลการทดสอบแสดงให้ เห็นค่าเปอร์ เซ็นต์การลื่นไถลมีคา่ ลบ หมายความ ว่าเมื่อเครื่ องพรวนจอบหมุนไถ
พรวนดิ น จะก่ อ ให้ เ กิ ด แรงผลัก ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ทิ ศ ทางการเคลื่ อ นที่ ข องรถแทรกเตอร์ ส่ ง ผลให้ ร ถ
แทรกเตอร์ เคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าได้ ไกลกว่า ดังนัน้ เปอร์ เซ็นต์การลื่นไถลที่มีค่าลบเป็ นเพียงการแสดงทิศทางการ
เคลื่อนที่เท่านัน้ ซึง่ ทุกเงื่อนไขการทดสอบเปอร์ เซ็นต์การลื่นไถลมีค่าลบ ผลการทดสอบพบว่าเปอร์ เซ็นต์การลื่น
ไถลใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี (รู ปที่ 3ก-1) และใบมีดจอบหมุนต้ นแบบ(รู ปที่ 3ก-2) เฉลี่ย -4.60 % ถึง-7.85%
และ -3.60 % ถึง-7.69% ตามลําดับ
2. ความลึกการไถพรวนดิน
ผลการทดสอบสมรรถการไถพรวนดินของเครื่ องพรวนจอบหมุนของเครื่ องพรวนจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี
แสดงให้ เห็นว่าเมื่อความเร็ วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ เพิ่มขึ ้น ความลึกการไถพรวนดินลดลง เช่นเดียวกันกับ
ใบมีดจอบหมุนต้ นแบบ ความลึกไถพรวนจะแปรผกผันกับความเร็ วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ พิจารณาได้
จากเงื่ อนไขการไถพรวน 2 เที่ ย ว ขณะที่ ใบมี ดจอบหมุนต้ นแบบไม่แสดงให้ เห็นอย่างเด่นชัดถึงผลเนื่ องจาก
ความเร็ วรอบการหมุนที่เพลาโรเตอร์ มีผลต่อความลึกการไถพรวนดิน ความลึกการไถพรวนดินของใบมีดจอบ
หมุนยุโรปรู ปตัวซี (รู ปที่ 3ข-1) และใบมีดจอบหมุนต้ นแบบ (รู ปที่ 3ข-2) อยู่ที่ 5.05 cm ถึง 12.10 cm และ 2.30
cm ถึง 5.60 cm ตามลําดับ
3. ขนาดก้ อนดินเฉลี่ย
ขนาดก้ อ นดิ น เฉลี่ ย ของใบมี ด จอบหมุน ยุ โ รปรู ป ตัวซี แ สดงให้ เ ห็ น ว่ าเมื่ อ ความเร็ ว การเคลื่ อ นที่ ร ถ
แทรกเตอร์ เพิ่มขึน้ ขนาดก้ อนดินเฉลี่ยจะมีขนาดเพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกันกับใบมีดจอบหมุนต้ นแบบ ขนาดก้ อนดิน
เฉลี่ยของใบมีดจอบหมุนยุโรป (รู ปที่ 3ค-1) และใบมีดจอบหมุนต้ นแบบ (รู ปที่ 3ค-2) มีขนาดตังแต่
้ 10.22 mm.
ถึง 20.56 mm. และ 12.17 mm. ถึง 24.80 mm. ตามลําดับ
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ก-1

ข-1

ค-1

ก-2

ข-2

ค-2

ความเร็วการเดินทาง (m/s2)

รู ปที่ 3 เปอร์ เซ็นต์การลื่นไถล ความลึกการไถพรวน และขนาดก้ อนดินเฉลี่ย ขณะไถพรวนดิน
4.กําลังฉุดลาก กําลังขับที่เพลาอํานวยกําลัง กําลังรวม และกําลังจําเพาะ
ผลการวัด ค่าของเครื่ องพรวนไถจอบหมุน ที่ ติ ด ตัง้ ใบมี ด จอบหมุน ยุโรปรู ป ตัวซี แ ละใบมี ด จอบหมุน
ต้ นแบบ ค่ากําลังฉุกลากเพิ่มขึ ้นเมื่อความเร็ วการเคลื่อนที่รถแทรกเตอร์ เพิ่มขึ ้น ค่ากําลังใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ป
ตัวซี (รู ปที่ 4ก-1) แลใบมีดจอบหมุนต้ นแบบ (รู ปที่ 4ก-2) 1.35 kW ถึง 4.56 kW และ 1.36 kW ถึง3.83 kW
ตามลําดับ
ผลการวัดค่ากําลังขับที่เพลาอํานวยกําลังของเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตังใบมี
้ ดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี
แสดงให้ เห็นว่าความเร็ วรอบเครื่ องพรวนจอบหมุนที่เพลาโรเตอร์ 212 rpm กําลังขับที่เพลาอํานวยกําลังของรถ
แทรกเตอร์ สงู กว่าที่ความเร็ วรอบเพลาโรเตอร์ 183 rpm ยกเว้ นเงื่อนไขความเร็ วการเดินทาง 1.35 m/s และเที่ยว
การไถพรวน 1 เที่ยว ต่างจากใบมีดจอบหมุนต้ นแบบที่ไม่แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มและผลกระทบเนื่องจากการไถ
พรวนดิน ค่ากําลังขับที่เพลาอํานวยกําลังใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี (รู ปที่ 4ข-1) แลใบมีดจอบหมุนต้ นแบบ (รู ป
ที่ 4ข-2) 7.99 kW ถึง 15.89 kW และ 4.77 kW ถึง 9.33 kW ตามลําดับ
ผลการวัดค่ากํ าลังรวมของเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ ติดตัง้ ใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซีแสดงแนวโน้ ม
สอดคล้ องกับค่ากําลังขับที่เพลาอํานวยกําลัง ที่ความเร็ วรอบการหมุนที่เพลาโรเตอร์ 212 rpm กําลังขับที่เพลา
อํานวยกําลังลดลงเมื่อความเร็ วการเคลื่อนที่รถแทรกเตอร์ เพิ่มขึ ้น ต่างจากใบมีดจอบหมุนต้ นแบบที่ไม่แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้ มและผลกระทบเนื่องจากการไถพรวนดิน ค่ากําลังรวมใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี (รู ปที่ 4ค-1)
และใบมีดจอบหมุนต้ นแบบ (รู ปที่ 4ค-2) 10.43 kW ถึง 17.24 kW และ 5.69 kW ถึง 11.01 kW ตามลําดับ
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ก-1

ข-1

ค-1

ก-2

ข-2

ค-2

ความเร็วการเดินทาง (m/s2)

รู ปที่ 4 กําลังฉุดลาก กําลังขับที่เพลาอํานวยกําลัง และกําลังรวม ขณะเครื่ องพรวนจอบหมุนไถพรวนดิน
ผลการเปรี ยบเทียบกําลังจําเพาะ แสดงให้ เห็นว่าไม่ปรากฏแนวโน้ มที่ชดั เจนระหว่างกําลังจําเพาะและ
ความเร็ วการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ (รู ปที่ 5ก-1) ยกเว้ นใบมีดจอบหมุนต้ นแบบที่เงื่อนไขความเร็ วรอบเพลาโร
เตอร์ 183 rpm เที่ยวการไถพรวน 2 เที่ยว ความเร็ วการเคลื่อนที่รถแทรกเตอร์ 1.35 m/s มีค่ากําลังจําเพาะ
361.18 N-m/m3 (รู ปที่ 5ก-2)

ก-1

ก-2

ความเร็วการเดินทาง (m/s2)

รู ปที่ 5 กําลังกําลังจําเพาะ
การเปรี ยบเทียบสมรรถนะการไถพรวนดินระหว่ างเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตัง้ ใบมีดจอบหมุน
ต้ นแบบกับเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ตดิ ตัง้ ใบมีดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี
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การเปรี ยบเทียบสมรรถนะการไถพรวนดินของเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ใช้ ชดุ ใบมีดต่างกัน ผลการทดสอบ
แสดงให้ เห็นว่าเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตังใบมี
้ ดจอบหมุนต้ นแบบไถพรวนดิน ความลึกการไถพรวนดินน้ อยกว่า
เครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตังใบมี
้ ดจอบหมุนยุโรปรู ปตัวซี (รู ปที่ 6ข) เหตุผลเนื่องจากรู ปร่ างส่วนปลายใบมีดจอบ
หมุนต้ นแบบ ในส่วนของ scoop surface (รู ปที่ 6ก ) ที่สง่ ผลให้ สว่ นปลายด้ านหลังใบมีดตัดดินในลักษณะปะทะ
ดินก่อให้ เกิดแรงต้ านการไถดินที่สงู ต่อใบมีดแต่ละใบ

ข

ก
รู ปที่ 6 เปรี ยบเทียบส่วนปลายใบมีดจอบหมุน

ผลจากเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตังใบมี
้ ดต้ นแบบไถพรวนดินได้ น้อยกว่าใบมีดยุโรปรู ปตัวซี ส่งผลให้
ค่ากําลังขับที่เพลาอํานวยกํ าลังและกําลังรวมของเครื่ องพรวนจอบหมุนที่ติดตัง้ ใบมีดต้ นแบบน้ อยกว่าเครื่ อง
พรวนจอบหมุนที่ติดตังใบมี
้ ดยุโรปรู ปตัวซี
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