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                                                                                       Preface-اٌؼدعي:  

مممممممم                         

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

زراسيم,مبــو ماظطـر,م,مممــعمجدًاميفمعبقعماجملوالتمطوظـــؽؾموادــاٌكؿؾػيمبشممبلغقاسفوتلؿعؿؾماظلوحؾوتم

ماظصـوسقيموشريػوم.متواٌـؿفو,مغؼؾماظؾضوئعمماألراضلموادؿصالحاظريم

عمــــمتـؿؿمعبقممومبلـوسدةماظلـوحؾوتماظزراسقـيمممم_واظـ مػـلميفمذبـولماخؿصو ــومممممم_اظزراسقـيممماإلسؿوليفم

,اظؾذارم,ماظؿلـؿقدم,مخدعـيماظـؾـوتمإثــو مممممماظعؿؾقوتمايؼؾقيماظزراسقيمطؿعوعؾيماظرتبيموحراثؿفوموتفقؽؿفو

اظزراسقيموغؼؾفوماظبمربالتماًزنم,موطذظؾؽممبلوسدةماظلوحؾوتمؼؿؿماظؽــريممؾمو قادوارماظـؿقم,مجينماحمل

ووؿقعفوموغؼؾماظػضالتماًو يمبوالغؿـوجمايقـقاغلمممعـماسؿولمخدعيمورسوؼيمايققانمطـؼؾماٌقادماظغذائقيم

موشريػومعـماالسؿولم.

معصدرمضدرةميفمايؼؾ((.))صؾفذامتعؿربماظلوحؾيم

,موؼؼصدمبفومعدىمتوثريمماظغريمعؾؾطيماألراضلغضرؼيموتعؿربماظلقؾوتماظزراسقيمعـماٌعداتماظ متؼعمضؿـم

اظلوحؾيموػذامؼؽؿـمســدماغـزال,مجفـوزماظـؿالعسممممممةاظلوحؾيمسؾكماالرضموععدلمتوثريمغقعماظرتبيمسؾكمضدر

وغـقعممسؾكماظرتبيمصؽؾؿومزادماالغزال,مضؾيماغؿوجقيماظلوحؾيمغؿقفيمالدـؿـزا ماظؼـدرةمايصـوغقيمظؾلـوحؾيمممممم

اظرتبيمؼؾعىماظدورماظؽؾريميفمسؿؾقيماالغزال,مصونماظرتبيماظرعؾقيمتؽقنمغلؾيماالغزال,مسوظقيمعؼورغؿًومبوظرتبـيمم

م,االغـزالمذظؽمبزؼودةموزنماظلوحؾيمظؽـمػذامالؼػدمععماظرتبيماظطقـقـيمبـؾمؼزؼـدمعــمسؿؾقـيمممممماالخرىمموسقجلم

يفماظرتبماظطقـقيمبزؼودةمعلـوحيماظـؿالعسموتؼؾقـؾممممم,االغزالسؿؾقيمعـم ؾماظعؾؿو مبعدماظؿفوربمظؾؿؼؾقؾمقوت

ماظقزنم.

صــعيمظؾلـوحؾوتمسـددعـممممظذامصبىمانمتؿقصرميفماظلوحؾوتماظزراسقيمسدةمعؿطؾؾـوتمموضـدموصـرةماظشـرطوتماٌمممم

ماٌؿطؾؾوتماظضرورؼيمظؾلوحؾيماظزراسقيم...

م

م

م

م
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مم

م-اٌؿطؾؾوتماظقاجىمتقصرػوميفماظلوحؾوتماظزراسقيم:

 صبىمانمتؽقنمذواتمضقىمدقىمطؾريةممتؽـفومععودظيمعؼووعيماالالتماظزراسقيماظ متربطمبفو. .1

ميؽــمعــماالغـزال,ميفمممممؾمعـوماظعفالتماظؼوئدةمظؾلوحؾيماظزراسقيمصبرىمتصؿقؿفومبشـؽؾمؼضـؿـماضـممم .2

ذامبـدورةممًماظرتبيماظبمجزؼؽوتم ـغريةم,وػـمماالراضلماظرخقةم,مالنماالغزال,ماظؽؾريمؼمديماظبمتػؿق

ؼمديماظبمخػضماالغؿوجقيماظزراسقيم.ػذاماضوصيماظبمانماالغزال,مؼمديماظبمخػضماالغؿوجقـيماظشـغوظيممم

 ظؾلوحؾيمغػلفوم.

 ضؾقؾمضدرماالعؽونمظضؿونمسدممدطفومظؾرتبيصبىمانمتؽقنماظلوحؾيماظزراسقيمذاتموزنم .3

بقـفومؼضؿـونمسدمماحداثمتؾػمظؾؿزروسوتماثــو ممموصبىمانمتؽقنماظعفالتممبؼوؼقسموعلوصوتمصقؿ .4

 اظؼقوممبوسؿولمخدعيماحملو قؾماظزراسقيمودريماظلوحؾيمبنيماًطقطماظزراسقيمظؾـؾوتوت.

شغقؾماالالتماظزراسقيماظ متـربطممدرسيمدريماظلوحؾيماظزراسقيمصبىمانمتؿـودىمععمدرسيمدريمت .5

مبفوموتشغؾمععفومطؿفؿقسيمعؽـقيمعؿؽوعؾيم.

عـمطؾمعومدـؾؼمميؽــماالدـؿـؿوجمانمظؾلـوحؾوتماظزراسقـيمدورمطـؾريمواػؿقـيمضصـقىمالدا مطوصـيماظعؿؾقـوتممممممممممم

مظـذاماظزراسقيمودورموصوئدةماضؿصودؼيمطؾريةمجدًا,موطذظؽمغلؿـؿٍمانمػـوكماغقاعمسدؼدةمظؾلـوحؾوتماظزراسقـيممم

متصـػماظلوحؾوتماظبماغقاعمسدؼدةم.

زبؿؾػماظعؿؾقوتماظزراسقيمبقادطيماٌؽوئـمواآلالتمواظ متعؿؿدمسؾكماظؼدرةماحملرطـيممموػلمادا مم-اٌؽــيم:

إعومعقؽوغقؽقيمأومطفربوئقيمععمبذلماضـؾمذبفـقدمبشـريماومحقـقاغلمظؾقصـقلمسؾـكمأسؾـكمإغؿوجقـيموبلضـؾمممممممممم

متؽوظقػم

ميماظزراسقــــيم:اػؿقـــــــــــيماٌؽـــــــ

م:خػضمتؽوظقػماالغؿوجماظزراسل -1

اظؿؽوظقػموػذامؼـمديماظبمزؼـودةماظـربيمحقـٌمممممموبلضؾظؾؿقو قؾممإغؿوجقيمأسؾكوػلمسؿؾقيمايصقلمسؾكم

ًمازفرتمغؿوئٍماظؿفوربماظـ مممماإلغؿوجوععمثؾوتماومزؼودةمماإلغؿوجؼزدادمطؾؿوممضؾًمتؽوظقػم يفمممأجرؼـ

اظزراسقـيمايدؼــيمعـعماالالتماظؼدميـيماٌعؿؿـدةمسؾـكمايققاغـوتميفممممممممماآلالتعؼورغيمتؽوظقػمادؿكداممم

 .دقؾفوم

م:األرضزؼودةماالغؿوجماظزراسلمظقحدةمم-2



 - 4 - 

وػذامموغقسقؿفماظؿـػقذؼمديمادؿكدامماٌؽــيمماظزراسقيماظبماغؿظوممادا مػذهماظعؿؾقوتمعـمحقٌموضًم

حؿكمميؽــومايصقلمسؾكمغوتٍمجقدمصعؾكممؿوجقياإلغاظؿقؽؿميفماظعقاعؾماٌكؿؾػيماٌمثرةمسؾكمماعؽوغقيؼعقينم

ـمانوزمسؿؾقوتماظؾذارميفماظػرتةماٌؼررةمظـذظؽماحملصـقلممممإظبدؾقؾماٌـولمادؿكداممععداتماظؾذارمؼمديم مأحلـ

زؼـودةمدرجـيممممإظبعـمادؿكدامماظطرؼؼيماظؾدائقيماظــرماظقدويموطذظؽماظلقطرةمسؾكمسؿؼماظؾـذارموػـذامؼـمديمممم

م.اإلغؾوت

م:زماظعؿؾقوتماظزراسقيدرسيمانوم-3

عـوخقيمعـودؾيمصؿـالميراثيماظرتبـيمممزرو انمظؽؾمسؿؾقيمزراسقيموضًمربددموؼؿطؾىمانوزػوميفم

مإطؿـولمعالئؿـيموصبـىممممزـرو ماظرتبيمسـدمررقبيمعـودؾيموايصـودميفممميراثيموعـوخقيمعـودؾيممزرو يفم

وطؾمعومتؼدممؼؿطؾىمادؿكدامماظعددماظؽـويفممزراسقيمضؾؾماغؿشورػوممآصياظؾذارمضؿـمصرتةمربددةماوماظؼضو مسؾكم

ماآلالتوعؼورغؿفـومعـعمممماآلالتعــممماإلغؿوجقـيماٌطؾقبـيمواظطوضـيممممتايؼؾمواظعؿؾقـومحلىمعلوحيمماآلالتعـم

سفمبقـؿومسبؿوجماظبمدوم2بوظطرؼؼيماٌقؽوغقؽقيمؼؿطؾىممدوٍم4اظزراسقيماظؾدائقيماظقدوؼيممصؿـالميراثيموبذارم

م.ارممبوظطرؼؼيماظؾدائقيمأيماظقدوؼيدوسيمظؾقراثيمواظؾذم46

م:زؼودةماغؿوجقيماظعوعؾموزؼودةمرصوػقؿي -4

اجملفقدماظؾدغلمظؾعوعؾمععمزؼودةماغؿوجقؿفؿمممومضبلــمعــمممماظبمتقصرياظزراسقيمؼمديمماآلالتدؿكدامما

 .احقاهلؿماٌعوذقي

 :تقصريماظـروةمايققاغقيم -5

ؾيموهقؼؾفوماظبمحققاغوتمعـؿفيمظؾؾقؿموايؾقـىممانمادخولماٌؽــيمؼقصرماظقضًمظرتبقيمايققاغوتماظعوع

وبذظؽمؼرتػعماالغؿوجموتؿقلـمغقسقؿيموضدموجدمانماالغؿوجماظذيمؼؾقذظيممايققانمٌدةمدوسيمؼؼؾـؾماغؿـوجممم

م.طغؿمم1ايؾقىمممبؼدارم

م:تؼدمماظصـوسيموزؼودةماًربةماظػـقي -6

اظزراسقـيموػـذامؼـؿؿمســمررؼـؼمممممممالتواآلظدميقعيماٌؽــيماظزراسقيموتعقؼضماظـؼصمايو ـؾميفماٌؽـوئـممم

موبذظؽمتؿقيماظػر يممواألػؾقياٌصوغعمايؽقعقيم

م.وتصؾققفومإغؿوجفومو قوغؿفومظزؼودةمخربةماظعوعؾنيميفم

م:مواألصؼلزؼودةماظؿقدعماظرادلممإعؽوغقي -7

اٌلؿصؾقيمظؾزراسيمموعلـوحوتمجدؼـدةمممماألراضلبودؿكدامماٌؽــيمميؽــومادؿغاللمعلوحوتمجدؼدةمعـم

ظقحدةماٌلوحيموذظؽمسـمماإلغؿوجقيظؾزراسيماعومزؼودةمماألصؼلوييمظؾزراسيموػذامعوؼطؾؼمسؾقيمبوظؿقدعم 
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ررؼؼمادؿكدامماظطرؼؼيماظعؾؿقيمايدؼـيميفمهلنيمغقعماحملصقلمموودوئؾماالغؿوجمصوغيمؼـقصرماٌلـوحيممم

م.ظرادليفماظلـيموؼطؾؼمسؾكمػذهماظعؿؾقيمبوظؿقدعماظزراسلمامإغؿوجلعـمعقدؿممألطـر

اظزراسقيمطوصيماٌؽوئـماٌلرصيمواٌدوظؾيمذاتماظعفـالتممواظـ ممممبوظلوحؾوتؼؼصدمم-:اظلوحؾوتماظزراسقي

تـظقـػممموآالتتعؿؾمالنوزمسؿؾمزراسلمععنيمطويراثيمواظؾذارموغؼؾماٌقادماظزراسقـيموادارةماٌضـكوتممم

وػـلمعصـدرمظؾؼـدرةماالظقـيممممممظؾذورموشريػومواظلوحؾوتمػلماٌصدرماظرئقلـلمظؾؼـقةماحملرطـيمظؾؿزرسـيمممما

ماالزعيمظؿشغقؾماالالتماظزراسقيمدقا مسـمررؼؼمجرػوماومدصعفوماومادارتفو

م

 -انواع الساحبات الزراعٌة :

متؼلؿماظلوحؾوتمايدؼـيمحلىماظغـرضموغقسقيماظؿصؿقؿم:ماالدؿعؿولحلىماظغرضمعـم (1

ماظبم:ــمعـماالدؿعؿول

تصـؿؿمسؾـكمادـوسمادـؿغالهلومظؿـػقـذماظعؿؾقـوتممممممموػلماظلـوحؾوتماظـ ممم(اظلوحؾوتماظزراسقيم:ماواًل

م-اظزراسقيمبوغقاسفوم.مظذاموظؿعددمػذهماالغقاعمعـماالسؿولمضلؿًماظلوحؾوتماظزراسقيمبدورػوماظبم:

,.حمم60-30(اظلوحؾوتماٌؿعددةماالشراضم:وؼؿؿقزمػذاماظـقعمعـماظلوحؾوتمبؼـدرةمحصـوغقيمعؿقدـطيمحملرطوتفـوم)مممم1

مالتفوم.(وطذظؽمبؽربماٌلوصيمبنيمسف

تلؿعؿؾمػذهماظلوحؾوتميفمسؿؾقوتماداعيموخدعيماظـؾوتوتم(مدوحؾوتماظعؿؾمبنيماٌروزموايوعالتماظذاتقيمايرطيم:م2

واظؿلؿقدماثـو مادوارماظـؿقموخو يمبوظـلؾيمظؾـؾوتوتماىذرؼيموؼؽقنمضلؿمعـفومبـالثمسفالتم.ماعومايؿوالتماظذاتقيم

وؼؾؼكماظؼلؿماالعوعلمعـمػذاماهلقؽؾميفماىفيماًؾػقيمعـماهلقؽؾم)اظشو ل(مايرطيمصؿؿؿقزميفمطقنمربرطوتفومتقضعم

مخولمالعؽونمغبؾماغقاعمزبؿؾػيمعـماالالتماظزراسقيموتؽقؼـمذبؿقسيمعؽـقيمعؿؽوعؾيم.

(دوحؾوتماظـؼؾماٌزودةمبصـدو,مهؿقؾم:موػلمغقعمعـمايوعالتماظذاتقيمايرطيموتزودمبصــدو,ممثوغقًو

لؿماًوظلمعـماهلقؽؾم,موتلـؿعؿؾميفمغؼـؾماالغؿـوجماظزراسـلمواالوـدةمواظؾضـوئعمممممممهؿقؾمؼـؾًمسؾكماظؼ

ماٌكؿؾػيم.

م-(ماظلوحؾوتماظزراسقيماًو يم,موتصؿؿمسؾكمادوسمسؿؾفوميفمضرو مخو يموتؼلؿماظبم:ثوظـًو

تـزودممدوحؾوتماظراضلماٌـقدرةم:مودبصصمظؾعؿؾمسؾكمدـػقحماىؾـولمواالراضـلمذواتماالسبـداراتماظؽـؾريةم.مومممممم(1

.موطذظؽمتزودممبؼعدمعرؼيمظؼوئدماظلوحؾيموبشؽؾمضبؿقيمعـماخطـورمممثؼؾفومجبفوزمخوصمظؿـظقؿمعقضعمعرطزم

ماغؼالبماظلوحؾيم.

دوحؾوتمعزودةمجبفوزمرصعم:موتلؿعؿؾمظؿقؿقؾمدوحؾوتماظـؼؾماوماظلقوراتمايؿؾمبوالغؿوجماظزراسـلموايقـقاغلممم(م2

ماومظؿقؿقؾماظؾضوئعم.
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ودبصصمظؾعؿؾميفماظؾلوتنيموتؿؿقزمبصغرمحفؿفومواعؽوغقؿفومسؾكماظـدورانممبفـوالتمضـقؼيمممممم(مدوحؾوتماظؾلوتنيم:3

طرماظدورانم غري(م.موطذظؽمؼصؿؿمبدغفومبشؽؾمضبؿلمضوئدػومعـماخطورماالذفورماثـو ممدريػومبقـفوم.موتؽقنمذواتم)ض

مضدراتمحصوغقيمشريمسوظقيمحملرطوتفوم.

ةمبوٌقوةم:موؼؿؿقزمػذاماظـقعمعـماظلوحؾوتمبوعؽوغقيمسوظقيمظعفالتفوموجفـوزمم(مدوحؾوتماٌلؿـؼعوتمواالراضلماٌغؿقر4

تالعلفوماالرضلمسؾكماجؿقوزماالراضلماٌغؿقرةمموذظؽمسـمررؼؼمتؽؾريمدطيماظعفالتماٌالعـسمظؾرتبـيم.موتؽـقنمسؾـكممممم

ماالطـرمذواتمسفالتممعلرصيم.

ماظبم:مموتؼلؿ(محلىمتصؿقؿمجفوزماظؿالعسماالرضلموسفالتماظلوحؾيم2

مأ(اظلوحؾوتماٌدوظؾيم.ايمبعفالتمعطورقيمػقائقيم.

مب(اظلوحؾوتماٌلرصيم.

ميفماحملقرماالعوعلمتزودمبعفالتمعطورقيمظغرضماظؿقجقفمويفماًؾػمتزودمبلرصي.ج(دوحؾوتمغصػمعلرصيم.

م(حلىمغقعماحملركماٌزودمبفماظلوحؾيموتؼلؿماظبم:3

قعمربرطوتماظشرارةم)اوتـق(ماومربرطـوتماظضـغطمممم(دوحؾوتممبقرطوتماحرتا,مداخؾلموتؽقنماعومعـمغ1

م)دؼزل(م.

(دوحؾوتممبقرطوتمطفربوئقيم,موػلمالتزالمضؾقؾيماالدؿعؿولمغظرًامظصعقبيماؼصولماظؿقورماظؽفربوئلم2

مماظقفوميفمضرو ماظعؿؾمبويؼقلموسدمماظؿق ؾماظبمبطورؼوتمرقؼؾيماًدعيم.

مموتؽقنمسؾكمثالثماغقاع(حلىمغقعماهلقؽؾم:4م

مذاتمػقؽؾ.ممودوحؾوتمبـصػمػقؽؾ.ممودوحؾوتمبدونمػقؽؾمدوحؾوت

ماظدؼزلمواظؾوغزؼـموشريػو.م-:م(حلىماظقضقدماٌلؿكدم5

م(.1-2-4-6)م-(محلىمسددماالدطقاغوتميفماحملرك:6

مموتؽقن-(حلىمترطقىماالدطقاغوتميفماحملركم:7

ممم(.vاعومسؾكمذؽؾمخطمواحدماومذؽؾمذعوسلماوذؽؾم)

م

م

م

م
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م-جز معـمػذهماالجزا م:لوحؾيممووزقػيمطؾماالجزا ماظرئقلقيمظؾ

وحدةمتقظقدماظؼقىم:موػلماظ متؼقممبؿققؼؾماظطوضيم)أيمروضيمطوغً(ماظبمذـغؾمعقؽـوغقؽلممم (1

موعـمػذهماظقحداتماٌلؿعؿؾيميفماظلوحؾوتمػقماحملركمععماجفزتيماٌلوسدةم.

رطـيمعــماحملـركماظبمممماجفزةمغؼؾمايرطيم)اظعزومماظدائرؼي(م:موػلمتؾـؽماالجفـزةماٌؿكصصـيمبـؼـؾمايمممم (2

اظعفالتماظؼوئدةمظؾلوحؾيم,موطذظؽمعوؼؿؾعفومعـماالتمعلـوسدةماخـرىم,موتشـؿؾمػـذةماالجفـزةمواالالتمممممم

وتق قؾمايرطيمبنيماالجفزةمم,م ــدو,ماظلـرسيم,مجفـوزممممماٌلوسدةمسؾكم:مجفوزماظػو ؾم,ماسؿدةماظربطم

ارةم)بوظـلؾيمظؾلوحؾوتماٌلرصي(موجفوزماظـؼؾماظـفوئلم,مجفوزمتػووتماظلرسيم)اظػرضل(مماوجفوزماالدؿد

 اظـؼؾماظـفوئلمظؾقرطيم.

جفوزماظؿالعسماالرضـلم:مؼؼـقممػـذاماىفـوزمبؿققؼـؾمايرطـيماظدائرؼـيمظعفـالتماظلـوحؾيماظبمحرطـيممممممممممم (3

علؿؼقؿيمهلومؼمديماظبمدريػوموطذظؽمؼـؾـًمسؾـكمػـذاماىفـوزمبـدنماظلـوحؾيموؼؿؽـقنمجفـوزماظـؿالعسمممممممممم

 )ضقودتفو(.مظؾلوحؾيموعالحؼوتفومععمآظيمتقجقفمدريماظلوحؾياالرضلمعـماظعفالتماظؼوئدةم

اجفزةماظلقطرةم:موتؿؽقنمعــمذبؿقسـيمعــماالالتمواٌعـداتمواظعـؿالتماظـ مبقادـطؿفومؼلـؿطقعمضوئـدمممممممممم (4

مريبشؽؾمسومموسؾكماجفزتيماٌلوسدةمبشؽؾماغػراديمعـؾمتغقماظؿوثريمسؾكماذؿغولماحملركموسؿؾفماظلوحؾي

ؾيمودرسؿفوم,متقضػماظلوحؾيم,متشغقؾماوابطولمحرطيمسؿقدمعوخـذماظؼـدرةمعــمممماووهمحرطيمودريماظلوح

 اظلوحؾيموتقجقفمحرطيماالالتماٌعؾؼيماوماٌلققبيمبقادطيماظلوحؾيم.

 بدنماظلوحؾيممواظذيمضؿـفموؿعمعبقعماالجزا مووحداتمواجفزةماظلوحؾيم. (5

دؿغاللمضدرةمربركماظلـوحؾيم,موذظـؽممماالجفزةماٌلوسدةم:موتشؿؾماالجفزةماظؿكمبقادطؿفوممميؽـمغؼؾموا (6

ظؿشغقؾموهرؼؽماالالتماالغؿوجقيمعـؾماالالتماظزراسقيمواٌضكوتموشريػـوم.موعــمػـذةماالجفـزةمسؿـقدمممممم

مم_مميفمبعـضماظلـوحؾوتمممم_وغؼطـيماظلـقىمموبؽـرةماالدارةماىوغؾقـيمممممعوخذماظؼدرةم)عم.ممم.م,م(ماًؾػـلمم

 موجفوزماظؿعؾقؼماهلقدروظقؽلم.

مممئلموعؼوؼقسماٌراضؾيم.اىفوزماظؽفربو (7
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م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-:عؽقغوتماحملركماالدودقي

مؼؿؽقنماحملركمعـمثالثماجزا مرئقلقيم:

مstationary partsمممماجزا مثوبؿيمممممممممممممممممممممممم -1

 motion partsمممممممممممممممممممممماجزا معؿقرطيمم -2

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم              systemsاٌـظقعوتمممممممممممممممممممممممممممممم -3

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مسؾكم:ماجزا ماحملركماظـوبؿيموتشؿؾ

 cylinder cover     (head)شطو ماالدطقاغوتممممممممممممممممممممممممممممممممم-1

ومععـفمموػلمسؾورةمسـماىز ماظذيمؼغطلماحملركمعـماالسؾكموؼؽقنماعومعـػصالمسـمطؿؾيماالدطقاغيماوعلـؾقطم

ميفمضطعيمواحدةم.

م cylinder Blockطؿؾيماالدطقاغوتممممممممممممممممممممممممممممممممم-2

وػلمسؾورةمسـمدؾقؽيمععدغقيموتؿقؿؾمدرجوتمايرارةماظعوظقيموسـودةمتلـؾؽمسؾـكمذـؽؾمعـػـردماوزوجـلممممممم

مواغفومتؽقنمعبقعفوميفمطؿؾيمواحدةموػذةماالخريمتعؿربمعـماحلـماالذؽولمعـماظـوحقيماظػـقيم.

مهؿقيمطؿؾيماالدطقاغوتمسؾكم:

 دًاموغزواًلم.وقؼػماالدطقاغوتموػقماىز ماظذيمؼؿقركمصقفماٌؽؾسم عق 
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 .اىققبماٌوئقيموػلمصراشوتماظ مهقطمبوالدطقاغيمومتال مبوٌو مظغرضماظؿربؼد 

 االغوبقىماٌؿشعؾيموػلماظػؿقوتماظ مؼدخؾمعـفوماظقضقدماظبمذبوريماظقضقدم,مويفمبعضماحملرطـوتمطبـرجمعـفـومممم

 اظعودمم

 .ذبوظسماظصؿوعوتمظؽؾم ؿوممضوسدةمصبؾسمسؾقفوماظصؿوممبصقرةمربؽؿي 

 ظربطممشعيماظؼدحميفمربركماظؾـزؼـمصؿقوتممشعوتماظؼدحموػلمصؿقوتمذاتمادـونمظقظؾقيم 

م

مcrank shaft case ـدو,ماحملقرماظؼالبمممممممممممممممممممممممممم-3

موضبؿقيمسؾكم:

 طرادلماحملقرماظؼالبم 

 طرادلمربقرمايدبوتم 

 ًصؿقيماعال ماظزؼ 

 صؿقيمجوغؾقيمظعصوماظزؼًم 

 البماظطقورمعـماىفيماًؾػقيصقفمعفؾطميػظماظدو 

م

مخزانماظزؼًموؼصـعمسودةمعـماظصؾىماٌـؽؾمبوظضغط -4

بقـفؿومحشقةمضؽقؾيممتــعمموؼؼعميفمادػؾماحملركموؼربطمبصـدو,ماحملقرماظؼالبمبقادطيمبراشلموؼؽقنم

متلربماظزؼًمعـمخالهلوموضبؿقيمسؾك

 ًصؿقيمالجؾمتػرؼغماظزؼ 

 ًضوسدةمعضكيماظزؼ 

 ادػؾفومزسوغػمرقؼؾيمظؾؿربؼد.ميفمبعضماالغقاعمتقجدميف 

 وجقدمضـقاتمهًمطؾمذراعمتق قؾمالجؾماظؿزؼًميفمبعضماغقاعماحملرطوت 

 وجقدم ػوئيمسرضوئقيممتـعمارتطومماظزؼًمداخؾيم 

 ممممممممممممممممممممممممممممؼدورمصقيماحملقرماظؼالب

م

 االجزاءالمتحركةمممممممممممممممممممممممم
 : اوالً/ اىَنبص

اضطوىاّت ّفطم ٍفى طت َفطْد عطا ة ٍطِ ضطبانل االىَُْطىً وخيَطا َططخ  ً وهى عبارة عِ 

ح َطط  اىسهططر اىرٍططا ٌ وَخنططىُ اىَنططبص ٍططِ اال ططساا اىخاىُططت راش اىَنططبص وحططا  اىَنططبص 
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وٍْوقت اىحيقاث وصرة ٍطَار اىَنبص وَنىُ راش اىَنبص اٍا ٍططخىَا اوٍحط ًاً ً ر طت 

 خيُيت 

 

 وظانم اىَنبص :

(َيخقططٍ خططىة 2رك ًططُِ فر ططت االحخططراو وصططْ وو اىَر طط      ( َعَططو مَططاّد حطططر  ٍخحطط1

(َىصو اىحرارة ٍِ   ار االضطوىاّت اىطً 3ضغظ االحخراو وَْقيها اىً ذراع اىخىصُو      

 (َخحنٌ ًحرمت اىغازاث  ٍ اضوىاّاث ٍحرماث ثْانُت االشىاط 4اىسَج     

 ثاُّاً / حيقاث اىَنبص : 
 3-2ٍ عيً ّىعُِ حيقاث ضغظ وَنطىُ عط  ها وهٍ عبارة عِ ٍفَىعت ٍِ اىحيقاث وه

وحرمطب  2-1اىَنبص ٍِ االعيً وحيقاث اىسَج وَنىُ عط  ها ٍطِ راشحيقت وحرمب عيً 

اىَنبص ٍِ االضفو ححج حيقاث اىضغظ وَفطب اُ َنطىُ اىطخ ٍص ًطُِ اىحيقطاث  راشعيً 

وّطت و  ار االضوىاّت  ُ  ىضَاُ ٍِ اىخططر  ًفطىرة  ُط ة وىهطجا َفطب اُ ححطخفر ًاىَر

ٍد احخفاضها ً ىاص االّسالو وحرمب اىحيقاث ًحُط  حنطىُ اىساوَطت ًطُِ  خحطاث اىحيقطاث 

 اواخو   ˚181ًح و  

 وظانم اىحيقاث:

( ٍْد وصطىه اىسَطج اىطً 2(ٍْد حطر  اىغازاث ٍِ فر ت اىحرَ  اىً عيبت اىَر         1

 فر ت االحخراو 

 (حىصُو اىحرارة ٍِ راش اىَنبص   ار االضوىاّت  3

 

 ثاىثاً/ ٍطَار اىَنبص :
اىفغري ىجراع اىخىصُو وَْقطو اىقطىة اىَطةثرة عيطً اىَنطبص  تواىجٌ َرًظ اىَنبص ًاىْهاَ

 اىً ذراع اىخىصُو وَخعرض اىً ا ها  حٍْ ىجىل َحخا  اىً خيب ٍخُِ وضوح صي   

 

 راًعاً/ ذراع اىخىصُو  :
خنططىُ ٍططِ اىْهاَططت وهططى عبططارة عططِ ذراع َفططْد ٍططِ اىفططىالذ اىَفططي  وٍوبططد حرارَططا وَ

اىفغري و يبخها واىْهاَت اىعضًَ ٍد اىغواا ٍِ اىَحَو وٍطاٍُر اىرًظ اىَيىىبت وَرًظ 

 ًه اىَنبص ٍِ ّهاَخه اىفغرىى اىْهاَت اىعضًَ حثبج عيً عَى  اىَر   

 وىه وظانم:

(حىىُط  3(ّقو اىقىة ٍطِ اىَنطبص اىطً عَطى  اىَر ط    2(وصو اىَنبص ًعَى  اىَر      1

 ( ححىَو اىحرمت اىخر  َت اىً حرمت  وراُّت  4عيً عَى  اىَر        عسً اىٍ

 

 اى ىاص اىىا ب حى رها  ٍ ذراع اىخىصُو:

(خفططت ًططاىىزُ     3(ٍقاوٍططت عاىُططت ال هططا  اى طط    2(ٍقاوٍططت عاىُططت ال هططا  االّبعططا     1

 (خىاص اّسالو  ُ ة ىيَحاٍو 4
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  -خاٍطاً/ عَى  اىَر   :
ٍفٌَ ً نو زاوَت خانَت  ٍ امثر ٍِ ٍىضد وىه ع ة وظانم ٍْها  وهى عبارة عِ عَى 

حىىُطط  اىحرمططت اى وراُّططت وحىىُطط  عططسوً  انرَططتوحثبُج اىحجا ططت عيُططت ومططجىل ا ارة حططروش 

 اىخحنٌ وٍض ت اىَاا واىَىى  واىَروحت     اىخ

 وَفْد ٍِ اىفىالذ او ح َ  اىسهر وفاىبطا َططخ  ً  طىالذ ضطباننٍ وحفطي  مضطوح ٍرحنطساث

 ورة ًاىثاُّططت وحثبططج عيُططت اىْهاَططت اىعضططًَ  111اىعَططى  وىَقاوٍططت اال هططا اث  وَطط ور 

 ىجراع اىخىصُو  

 

 

 

 

 ضا ضا / اى وال  اىوُار :
حخفو ًعَى  اىَر   وحفْد ٍِ اىح َ  اىفيب اىَ يطىط ًطاىسهر اىرٍطا ٌ اى طاص وحطة ٌ 

 اىً ع ة وظانم :

قً بٍه الىقطتٍه المٍتتٍه العلٍا ٌساعذ على تحشٌل واخشاج اجضاء الجهاص المشف -1

 والسفلى

 ٌقلل مه عذم تىاصن عمىد المشفق اثىاء الذوسان -2

 ٌقىم باداسة عمىد المشفق اثىاء االشىاط المساعذة -3

شٌل الساحبه مه وضع د المشفق تساعذ مزلل على بذء تحالطاقت المختضوه فً عمى -4

 السنىن

 

المحشك ورلل الن صٌادة عذد وٌقل وصن الذوالب الطٍاس ملما صاد عذد اسطىاواث 

 االسطىاواث تؤدي الى صٌادة تىاصن المحشك

 

مممم

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:ممسؿؾماحملرك

سـدماحرتا,ماظقضقدمداخؾماحملركمتؿققلماظطوضيماظؽقؿووؼيماٌكؿزغيمبفمعؾوذرةماظبمروضيمحرطقيمحقـٌماغـفممم

طـؾماوـوهمعلـؾؾيمغشـممضـغطمؼلـؿػودمعــفمممممممميفماثـو مسؿؾقيماالحرتا,متؿؽقنماظغوزاتماظ متوخذميفماظؿؿددميفم
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عقؽوغقؽقًوميفمهرؼؽماالجزا مواٌؽقغوتماٌكؿؾػيمظؾؿقركمصقـزظؼمطـؾمطؾـوسمداخـؾمادـطقاغؿفمغؿقفـيمدصـعممممممم

اظغوزاتماٌؿؿددةمظفمصقضغطمػقمبوظؿوظلمسؾكماظعؿقدماٌرصؼلمغوضالماظقيمايرطيمعـمررؼؼمذراعماظؿق قؾموبذظؽم

اظبمحرطيمدوراغقيميفمسؿـقدماٌرصؼـلموتـؿؼـؾمػـذهمايرطـيماظدوراغقـيماظبممممممممتؿققلمايرطيماظرتددؼيمظؾؿؽؾس

 ـدو,ماظرتوسمعرورًامبوظػو ؾمحقـٌمؼـؿؿمســمررؼـؼم ــدو,ماظـرتوسماخؿقـورماظلـرسيماٌـودـؾيميرطـيممممممممممم

ماظلوحؾيماواظلقورةم.

م

مم

 -:االذقاطموالثنائي االذقاطالدورة الحرارية لمحرك رباعي  
م:مطاالذقامدورةماحملركمربوسلم٭

اهلـقا مواظقضـقدم)اظؾـوغزؼـ(مبـلـؾيممممماظبماالدطقاغوتموػقمسؾورةمســمخؾـقطمعــمممممسـدمدخقلمذقـيمعـماظقضقد

عــماظقضـقدمػـذاميفمربرطـوتمممممم13بوظقزنمأيمانمطؾمطؿمعـماهلـقا مضبؿـوجماظبمممم16م–م1اظبمم13م-1ترتاوحمعـم

ؾيماًؾـطمصقـيمويفمغفوؼـيمذـقطممممماظؾـزؼـمموؼدخؾماًؾقطماظبماحملركمسـمررؼؼماٌغذيماظذيمؼؼقممبؿـظقؿمغلـم

اظضغطمؼؿؿماذعوظفمبقادطيمودقؾيماذعولمخورجقيموػلماظشرارةماٌـؾعـيمعـممشعوتماظؼدحم,ماعويفمربرطـوتمم

ذقطماظلقىمؼضغطمػذاماهلقا ميفمذقطماالغضغوطمثـؿمضبؼــمصقـفماظقضـقدميفممممماظدؼزلمصقؿؿمدقىماهلقا مصؼطميفم

وطـذظؽمممم2طؿ/دـؿمم40م–م30تػوعمضغطماهلقا ماظذىمؼرتاوحمبـنيممغفوؼيمذقطماالغضغوطمصقشؿغؾمذاتقًومغؿقفيمار

م.مم◦مم600ظشدةمدكقغيماهلقا ماظذيمتصؾمدرجيمحرارتفماظبمحقاظلم

ايمانماظػر,مبنيماذقاطمربركماظدؼزلمعـؾماذقاطمربـركماظؾــزؼـمبلدـؿــو مدخـقلماهلـقا مصؼـطماظبمربـركمممممممم

معولمذاتقًوم.اظدؼزلميفمذقطماظلقىموسدمموجقدممشعيمذررمحقٌمؼؿؿماالذؿ

 -االشواط :

 :ذقطماظلقىم -1

يفمػذاماظشقطمؼؿقركماٌؽؾسماظبماالدػؾمعـم)ن.ممم.مع(موؼؽقنميفمػذاماالثـو م ؿومماظلـقىمعػؿقحـًومو ـؿوممممم

ماظعودممعغوضًومصؿدخؾماظشــقـيم)خؾقطمعـماهلقا مواظقضقدميفمربرطوتماظؾـزؼـم,مواهلقا مصؼطميفم

اظبمداخـؾماالدـطقاغيموتلـؿؿرمحرطـيماٌؽـؾسماظبماالدـػؾمعـعمممممممممربرطوتماظدؼزلم(مسـمررؼؼم ـؿومماظلـقىمم

ادؿؿرارمدخقلماظشقـيماظبماالدطقاغيمح مؼصؾماٌؽؾسماظبم)نم.ممم.س(مصقـؿفلمبذظؽمذقطماظلقىموؼؽقنم

ماظعؿقدماٌرصؼلم)احملقرماظؼالب(مضدمدارمغصػمدورة.

م
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 ذقطماالغضغوطم: -2

شطًوماظشقـيماٌقجقدةماعوعـفميفمحقـزماالدـطقاغيميفماوـوهممممممويفمػذاماظشقطمؼؾداماٌؽؾسمبوظصعقدماظبماالسؾكمضو

وؼؽقنميفمػذاماالثـو م ؿوعلماظلقىمواظعودممعغؾؼنيمويفمغفوؼيمػذاماظشقطمؼؽؿؾماظعؿقدماٌرصؼـلمم)نم.ممم.مع(م

مظػؿيماظؽوعؾيم.

 ذقطماظؼدرةم)االحرتا,(م: -3

ؼؿؿمبـؼماظقضقدموغؿقفؿًومظضغطماهلقا مماالذؿعولمبقادطي)ماظشرارةميفمربركماظؾـزؼـماعوميفمربركماظدؼزلمؼؿؿ

وارتػوعمدرجيمحرارتيمؼمديماظبماالذـؿعولمذاتقـًوم(مبعـدميضـوتمعــمو ـقلماٌؽـؾسماظبم)نم.مم.ع(محقـٌممممممممم

ضبرت,ماظقضقدماٌـضغطميفماىز ماظعؾقيمعـماالدطقاغيموؼـؿٍمعـمايرارةماظؽؾريةمظالحـرتا,ممتـددمظؾغـوزاتمممم

مػذةماالثــو مايرطـيماظرتددؼـيمظؾؿؽـؾسماظبمحرطـيمدوراغقـيميفمسؿـقدممممممممصؿدصعماٌؽؾسماظبماالدػؾموتؿققلميف

اٌرصؼلموؼؽقنميفماثـو مػذاماظشقطم ؿوعلماظلقىمواظعودممعغؾؼنيم,مويفمغفوؼيمػذاماظشقطمؼؽقنمسؿقدماٌرصـؼمم

مضدماطؿؾمدورةمطوعؾيموغصػماظدورةم.

مذقطماظعودم: -4

بماظبماالسؾكميفماووهماظـؼطيماٌقؿيماظعؾقومحقٌمؼدصعمويفمػذاماظشقطمؼؿقركماٌؽؾسمبعدمانوزهماظشغؾماٌطؾق

اظغوزاتماحملرتضيماعوعفمظطردػومخورجماالدطقاغيمسـمررؼؼم ؿومماظعودمماظذيمؼؽقنمعػؿقحًوماثـو مػذاماظشقطم

بقـؿومؼؽقنم ؿومماظلقىمعغؾؼًومويفمغفوؼيمػذاماظشقطمؼغؾؼم ؿومماظعودمموؼػؿيم ؿومماظلقىمظدخقلمذـقـيمم

الدطقاغيموؼؾدا ماحملركميفمدورةمجدؼدةمعـمدوراتماالذؿعولموؼؽـقنميفمػـذهماالثــو مضـدماطؿـؾممممممجدؼدةماظبما

ماظعؿقدماٌرصؼلمدورتنيمطوعؾؿنيم.

 

مدورةماحملركمثـوئلماالذقاطم:م٭

ويفمػذاماظـقعمعـماحملرطوتمؼؿؿمايصقلمسؾكماظدورةماظؽوعؾيميفمذقرنيمصؼطموظـقسميفماربعـيماذـقاطمطؿـوميفممممم

ــيم ــوتمربوسق ــيمواممممربرط ــدورةميفمظػ ــؿؿماظ ــيمت ــذهمايوظ ــقاطمويفمػ ــلم.مماالذ ــقدماٌرصؼ ــوتماظعؿ ـــمظػ ــدةمع مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممح

م:م))مربركم((ماظؾـزؼـ

م-شــــــــــــقطماالولم:اظ

ؼؾدامؼؿقركماٌؽؾسماظبماالسؾكميفماووهم)ن.م.ع(مضوشطوماًؾقطميفمحقـزماالحـرتا,مويفمػـذهمايوظـيمؼؽشـػمممممم

خؾـقطمعــمممجزؤهماظلػؾلمصؿقيماظلقىمضؾؾماظق قلماظبماظـؼطيماٌقؿـيماظعؾقـومبؼؾقـؾمويفمػـذهمايوظـيمؼـدخؾممممممم



 - 14 - 

االذـؿعولمضؾـؾم)نم.مم.مع(مبؼؾقـؾمأيماغـفميفمػـذاماظشـقطمؼـؿؿممممممممماظبمسؾؾيماٌرصؼماحملؽؿيموؼـؿؿمم اظقضقدمواهلقا

ماظضغطمواظلقىميفمغػسماظشقطمويفمغفوؼيمػذاماظشقطمؼؽقنمسؿقدماٌرصؼمضدماطؿؾمغصػماظدورةم.

م-اظشــــــــــقطماظـوغلم:

تدصعماظغوزاتماٌؽؾسماظبماالدػؾمحقٌمؼغطـلماثــو مػؾقرـفمصؿقـًماظلـقىموؼـضـغطمخؾـقطممممممممبعدماالذؿعولم

قا مواظقضقدماغضغورًومعؿؼدعًوميفمسؾؾيماٌرصؼمموضؾؾمو ـقلماٌؽـؾسماظبم)مم.منم.مس(مبؼؾقـؾمؼؽشـػماىـز مممممماهل

اظعؾقيمسؾكماٌؽؾسمصؿقيماظعودممظؿكرجماظغوزاتماحملرتضيماظبمخورجماالدطقاغيمطؿومؼؽشػميفماظقضًمغػلـفمم

دمبعؾؾـيماٌرصـؼمبعـدماغضـغورفمممممذبريماظؿق قؾماىوغيبمبداخؾماحملركمظقدخؾمخؾقطماهلقا مواظقضقدماٌقجق

االدـطقاغيمظؿكـرجمعــمممماغضغورًومعؿؼدعًوماظبمداخؾماالدطقاغيمطودقًوماعوعفماظغوزاتماحملرتضفماٌؿؾؼقيمداخـؾمم

مصؿقيماظعودمم,مويفمػذهمايوظيمؼؽقنمسؿقدماٌرصؼمضدماطؿؾمدورةمطوعؾيم.

بـوهلقا مصـالمميؽــمعؾمػـومبوظزؼـًموا ـومممممممتؿؿمسؿؾقيماالغضغوطماٌؾدى مظؾفقا ميفمسؾؾيماٌرصؼمصؿؽـقنمممؿؾؽـفممم

مظرتمعـماظقضقدممم.م30-م25ؼضو ماظزؼًماظبماظقضقدمبـلؾيمظرتمواحدمعـماظزؼًمظؽؾم

عـماحملرطوتمبعدمموجقدم ؿوعوتموضؾيماالجزا ماٌؿقرطيمممومؼؼؾؾمعـماحؿؿوالتمتعرضـفممموميؿوزمػذاماظـقع

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممظيمسؿؾقوتماظصقوغيم.ظالسطولمودفق

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م:مدؼزل))مربركم((ماظ

وؼؿؿماظؿزؼًميفمػذهماحملرطوتمعـؾماحملرطوتماظربوسقيماالذقاطموذظؽمغظرًامظالحؽوممواظؼقىماظؽؾريةمغلـؾقًومم

وتزودمػذهماحملرطوتمشوظؾًوممبضكوتمخو ـيمظـدصعماهلـقا ماظـؼـلماظبمداخـؾممممممماظ ممتؿوزمبفومػذهماحملرطوت

مشرصيماالحرتا,م.

زال,ماٌؽؾسمبوووهم)ن.م.ع(مضوشطًوماهلقا ماعوعفموؼؿؿمحؼــماظقضـقدميفمغفوؼـيمممموتؾداماظدورةمبوغ:اظشقطماالول

ؼؽـقنمسؿـقدممممويفمغفوؼـيمػـذاماظشـقطمممحرطيماٌؽؾسماظبماالسؾكموؼشؿعؾماًؾقطمذاتقًومغؿقفؿًومحرارةماالغضغوطم

ماٌرصؼمضدماطؿؾمغصػمدورة.

 االشىاط ٍحرك ًْسَِ ثْانٍ
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ظلقىمبؼؾقؾمؼػؿيم ؿومماظعودممصؿؿؿددموؼدصعماًؾقطماٌؽؾسماظبماالدػؾموضؾؾماغؽشو مصؿقيما:اظشقطماظـوغل

ػؾقطماٌؽؾسماظبماالدػؾمتـؽشػمصؿقيماظلقىمصؿدصعمعضـكيمماظغوزاتماحملرتضيمداخؾماالدطقاغيمويفماثـو م

اظؽليماهلقا ماىدؼدماظبمشرصيماالحرتا,موغؿقفيمظذظؽمتطـردماظغـوزاتماحملرتضـيمبوظؽوعـؾماظبماًـورجمســممممممم

اظبم)ن.م.س(مؼؾـدا معـرةماخـرىمايرطـيماظبماالسؾـكمظؿؾـدا مدورةممممممممررؼؼم ؿومماظعودمموسـدعومؼصـؾماٌؽـؾسمم

م.ضدماطؿؾعؿقدماٌرصؼمدورةمطوعؾيمجدؼدةموبـفوؼيماظدورة

وميؿوزمػذاماظـقعمعــماحملرطـوتمبطرؼؼـيماظؽلـيمبوعؽـونمدصـعمطؿقـيمزائـدةمعــماهلـقا ماىدؼـدماظبمشرصـيممممممممممممم

ادـؿفالكماضـويفمظؾقضـقدمطؿـومػـقمايـولميفممممممماالحرتا,محبقٌمدبرجمجزئقًومعـم ؿومماظعودمموالؼـؿٍمسـمذظؽم

مربرطوتماظؾـزؼـماظــوئقيماالذقاطم.

م

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

معؼورغيمبنيماظدورةمايرارؼيماظــوئقيماالذقاطمواظربوسقيماالذقاط

ماظدورةمايرارؼيماظربوسقيماالذقاطمماظدورةمايرارؼيماظــوئقيماالذقاطم

تكتملللل اللللشوري بشلللوطٌا لكمكلللب  اولكلللل شوري ل ملللوش -1
 المرفك لذلن ٌتم الحصول عكى شوط لشري واحش

او  الحذافللة تكللوا الحركللة اكنللر انتذامللا لللذلن تسللت شم-2
 الل وزناً. الشوالب الطٌار

نتٌجة لوجوش شوط لشري واحش لكلل شوري واحلشي ل ملوش -3
المرفلللك فلللاا الملللشري الناتجلللة عنلللش الللذا المحلللرن الننلللا ً 

 االشواط تكوا اكبر.
متطكبللللات التبرٌللللش والتزٌللللت وكللللذلن م للللشل اسللللت  ن -4

 المحرن ٌكوا اكبر .
الككفللة لكٌكللة تسللت شم فللً التطبٌمللات التللً تكللوا فٌ للا -5

 والوزا  فٌف منل الشراجات النارٌة والزوارق الب ارٌة.

تكتملللل اللللشوري بارب لللة اشلللواط او لكلللل شورتلللٌا ل ملللوش  -1
 المرفك وبالتالً الحصول عكى شوط لشري واحش.

الحركللة رٌللر منتذمللة ممللا ٌتطكللب وجللوش الللشوالب الطٌللار -2

م.بحجم اكبر

ل ملوش المرفلك نتٌجة لوجوش شوط لشري واحش لكل شورتٌا -3

 فاا المشري الناتجة تكوا الل.
متطكبللللات التبرٌللللش والتزٌٌللللت تكللللوا الللللل وكللللذلن م للللشل -4

 است  ن المحرن.
 الكفللاءي م مللة كمللا فللً السللٌارات تسللت شم عنللشما تكللوا-5

ممموالحاف ت والساحبات والمطارات ومحركات تولٌش الطالة.

 َسه ثْانٍ االشىاطك  ٍحر
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م

م

مبوظشرارةملعواظػر,مبنيمربرطوتماالذؿعولمبوظضغطموربرطوتماالذؿ

مبوظشرارةملوربرطوتماالذؿعوممربرطوتماالذؿعولمبوظضغطم

 باالعتماش عكى شوري الشٌزل .-1
 الذاتً لكولوش واط ة.شرجة االشت ال -2
ٌتم ضخ الولوش بصوري مباشري وتحت ضغط عالً اللى -3

 ررف االحتراق والٌحتوي عكى مغذٌة)كابرٌتر(.
الضلغط والحلراري محركات اللشٌزل االشلت ال ٌلتم نتٌجلة -4

 شم ات االشت ال.ال الٌة والٌوجش نذام االشت ال ا
السللرعة المصللوو تكللوا واط للة والكفللاءي اعكللى وانمللل -5

 وزا.

 باالعتماش عكى شوري اوتو1
 .شرجة االشت ال الذاتً لكولوش عالٌة-2
  ل شوط السحب ٌش ل مزٌج ما الوللوش وال لواء للذلن -3

ر عكللى كمٌللة المللزٌج البللش مللا وجللوش المكللربا الللذي ٌسللٌط
 .الشا كً

ضللروري وجللوش نذللام االشللت ال مللد شللم ة المللش  شا للل -4
 .ررفة االحتراق

وا لللف  أوطللل السلللرعة المصلللوو تكلللوا عالٌلللة والكفلللاءي -5
 ً ممم.وزنا

 -: منذومات الساحبة 

مقيوتعؿربماالجفزهماٌلوسدةماظرئقلقيميفمسؿؾقيمتشغقؾماحملركموادؿؿرارؼؿفميفماظعؿؾمواٌـظقعوتماالدود

مظؽؾمربركمػلم:

 Fuel Systemممممممممممممممممممممعـظقعيماظقضقدمممممممممممممممم-

 Air Systemممممممممممممممممممممعـظقعيماهلقا مممممممممممممممممم-

               Lubricutionعـظقعيماظؿزؼقًمممممممممممممممم-

مممممممممCooling Systemممممممممممعـظقعيماظؿربؼدممممممممممممممممم-

                      Electrical system                                     ماظؽفربوئقيعـظقعيمم-

                  

 :                          محملركماظدؼزلمعـظقعيماظقضــــقد

موتؿؽقنمعـماالجزا ماظؿوظقي

مخزانماظقضقد -1

 صؾرتمابؿدائل -2

 عضكيماظؿق قؾم -3

 مصؾرتمثوغقي -4

 عضكيمحؼـماظقضقد -5

 اغوبقىماظؿق قؾم -6
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اظبمرؾؾيماظؿق قؾمحقٌمتدصعفمهًمضغطمبلقطمظقؿرممـفعؼصؾماظقضقدمعـمخزانماظقضقدماظبماظػؾرتماالبؿدائلمو

خاللماظػالترماظـوسؿيموعـفوماظبمعضكيمحؼـماظقضقدمحقٌمتدصعيمهًمضغطمبلقطمظقؿرمخاللماظػالترموهًم

طمجقيمسـمررؼـؼماظؾوثؼـوتماظبمداخـؾمشـر ماالحـرتا,ماعـوماظقضـقدممممممممضغم300اظبممم200ضغطمعرتػعمؼصؾمعـم

اظزائدمسـمحوجيماظؾوثؼوتمصقعقدمعرةماخرىماظبماًزانمويفماحملرطوتمايـدؼٌمالؼعـقدمػـذاماظقضـقدماظزائـدمممممم

عؾوذرةماظبمعضكيمايؼـمحقٌماغفموضقدمغؼلموالضبؿوجماظبمعـرورهمسؾـكماظػالتـرمعـرةماخـرىمصقلـؿػودمعــفمممممممم

ماخرىمعـمدوراتمايؼـم.معؾوذرةميفمدورة

مخزانماظقضقدم:

وػقمسؾورةمسـمتـؽمعـماظصػوئيماٌعدغقيماظغريمضوبؾيمظؾصدا موظفمصؿقيمٌال ماًزانمبوظقضقدموؼؿؿمشؾؼفومبغطو م

ربؽؿموذظؽمٌـعمتطوؼرماظقضقدمعـمداخؾماًزانموطذظؽمظؾؿقوصظيمسؾقيمعـماالتربيمواالودوخموؼؿصؾماًـزانمم

قىمتق قؾماظقضقدماظبماظػؾرتمطؿومضبؿقيماًزانمطذظؽمسؾكموحدةمالردولماذـورةمٌـؾنيمممبوظؼربمعـمضوسدةماغوب

مطؿقيماظقضقدم.

م

م:)عضكيماظؿقضريماالبؿدائقي(معضكيماظؿق قؾم

ضقؼـيمثـؿمممدتؼقممػذهماٌضكيمبؿق قؾماظقضقدمعـماًزانمثؿماظػؾرتماالبؿدائلمودصعفمظقؿـرمخـاللماٌرذـقوتماظممم

ماظقضقدم.متق قؾفمبعدمذظؽماظبمعضكيمحؼـ

معرذقوتماظقضقدمم:

ؼلؿكدممسودتًوميفمربرطوتماظدؼزلمذبؿقسيمعـماٌرذقوتمالتؼـؾمشوظؾـًومســمثالثـيمعرذـقوتموذظـؽمظضـؿونمممممممم

تـؼقيماظقضقدمبوظؽوعؾمضؾؾمدخقظفماظبمعضكيمايؼـمواظؾوثؼوتمممومؼلوسدمسؾكماروظيمسؿرمػذهماالجـزا موسؾـكممم

دوخماظ مضدمتصؾماظبمعضـكيمايؼــميفمحوظـيمسـدمماظرتذـقيممممممرصعمطػوئيمادا ماحملركمحقٌمانماالتربيمواالو

ماٌضؾقطمظؾقضقدمضدمتمديماظبمخدشمايؼـماوغلدادماظؾوثؼوتمم.

م

م

م

م

م
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معضكيمحؼـماظقضقدم:

ؼزلمسوعيمحقـٌماغفـومبوالضـوصيماظبممممدتعؿربمعضكيمايؼـمعـماػؿماالجزا موادضفوممبـظقعيماظقضقدموربركماظ

اظبمشر ماالحرتا,مهًمضغطمعرتػعمصوغفومتؼقممػـلمواظؾوثؼـوتمبؿقؼقـؼممممضقوعفومبزؼودةمضغطماظقضقدمودصعفم

ماالتلم:

مععوؼرةمطؿقيماظقضقدماظالزممحؼـفو. -1

 تقضقًمحؼـماظقضقد. -2

 تـظقؿمععدلمايؼـ. -3

 تذرؼرماظقضقدمووزئؿيماظبمدضوئؼم غريةمجدًا. -4

 االغؿشورماىقدمظؾقضقدمداخؾمشر ماالحرتا,. -5

يفمضغطمايؼــموتقزؼـعماظقضـقدمبطرؼؼـيمعـودـؾيمداخـؾمممممممكماظؿقؽؿمتؼقمماظؾوثؼوتمبوظعؿؾمسؾ:ماظؾوثؼوت

عــمممصشرصيماالحرتا,موتذرؼرماظقضقدموضطعماالعدادمبوظقضقدمصقرًامداخؾمشرصيماالحرتا,مبدونمحدوثمغؼـم

ماظقضقدمداخؾماظغرصيم.

م

م
م

م

م
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م

م

معـظقعيماظقضــــقدمحملركماظؾـزؼـم:

مخزانماظقضقدم -1

 عضكيماظقضقد -2

 اٌغذيم)اظؽوبرؼؿي( -3

 خقلموخطقطماظقضقدماظ متصؾمبنيماجزا ماٌـظقعيمدوريماظذب -4

 عرذقوتموعصويفماظقضقد -5

 عـظػوتماهلقا  -6

م

م
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م

ماظػؾرتمم:

هؿقيمعـظقعيماظقضقدمسؾكمعرذقوتموعصويفمظؾقضقدمٌـعماالودوخماٌقجقدةمبيمعـماظق قلماظبمعضكيماظقضـقدمم

دمبـداماظؿشـغقؾموؼرطـىماظػؾـرتمسـودةمســدممممممماوماٌغذيمحقٌمانمػذهماالودوخمتمثرمسؾكمطػوئيمػذهماالجفزةمسـ

عدخؾمعضكيماظقضقدموؼؽقنمشوظؾًوميفمػذهمايوظيمعـماظـقعماظزجـوجلموضـدمؼرطـىميفمبعـضماالحقـونمطقحـدةممممممم

عـػصؾيمسؾكماغوبقىمتق قؾماظقضقدمعـماًزانماظبماٌضكيمػذامبوالضـوصيماظبمانماٌغـذيمضبؿـقيمسؾـكمعصـويفمممممم

مظؿـؼقيماهلقا م.

م

م

م:رةاظـوصقاٌغذيمذوم

داخؾمادطقاغيمإغو معـماظؾـزؼـمذيمغوصقرةمعؿصؾيمبوالدطقاغيموســدعومؼؿقـركمممررؼؼيماظعؿؾم,مؼقجدمعؽؾسم

سؾكم.موعـؾمذظؽمادؿعؿولمعو يماٌو معـمطقبموتعؾقؾمذظؽمبلقىماظؾـزؼـمعـماالغو ماظبماالماٌؽؾسماظبماالدػؾ

ضـغطممداخـؾماالدـطقاغيمؼـمديماظبمرصـعمممممماغفميفماثـو محرطيماظؽؾوسماظبماالدـػؾمضبـدثمتػرؼـغماوػؾـقطميفماظمممم

ومطؿـومؼلـقىماهلـقا معــمخـاللمعودـقرةمضـقؼيمممممممماظضغطماىقيمسؾكمدطيماالغو ممبؿلثرياظؾـزؼـميفماظـوصقرةم

اظطر معـشقرؼيماظشؽؾموذظؽمحبرطيماظؽؾوسماظبماالدػؾم,موبذظؽمؼلقىماهلـقا مواظؾــزؼـمخـاللماٌودـقرممممم

م,طؿومعؾنيميفماظشؽؾمادغوه.االدػؾموػذهمػلمغظرؼيماٌؾكرةماٌـشقريموميؿزجونماثـو محرطيماظؽؾوسماظبم
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م
موتؿؽقنماٌغذيمعـماالجزا ماظرئقلقيماظؿوظقي:

ماظعقاعيموشرصيماظعقاعي -1

 شرصيماٌزج -2

 اظـوصقرة -3

  ؿومماًـؼ -4

م                                مممممممممممممممممممممممم

 -منضومة تنمٌة ال واء :
  ============ 

 

اظذيمؼصؾمداخؾماالدطقاغوتمصبىمتـؼقؿفمبشؽؾمجقدمعـمذراتماظغؾـورمواظشـقائىمالنمدـؼقطمذراتمممماهلقا م

شؾورمسؾكمعرآةمادطقاغيماحملركمؼـمديماظبمادـؿفالكمدـرؼعمهلـومظـذظؽمتـزودمعبقـعمربرطـوتماظلـوحؾوتمممممممممم

ضـرورؼيممػوتماهلقا مبؿكؾقصماهلقا معـماٌـقادماظعوظؼـيموتعؿـربمعــماالجفـزهماظمممممصؿؼقممعـظممبـؼقوتمػقا م,

يؿوؼيماحملركمعـماٌقادماظغرؼؾيماظ مضدمتصؾماظبماالدطقاغيمممومؼلؾىمدبدشماٌؽؾسموطذظؽماالدطقاغيم,م

اظـػمظـرتمعــماهلـقا مػـذهماظؽؿقـيمممممممم10-9ظؽؾمظرتموضـقدمعـوبنيمممتؾؾغمطؿقيماهلقا ماظ مؼلؿفؾؽفوماحملركم

طغـؿموػـلمطؿقـيمممم5ظداخؾـيمدـق متؽـقنممممشؿمعقادمشرؼؾيمصونمطؿقيماٌـقادمامم0.5اظؽؾريةمظقمحقيمطؾمظرتمسؾكم

طؾريةمظذظؽموجقدماٌـظػوتمعفؿمجدًاميؿوؼيماحملركموعـماًطلماظؽؾريمرصعفومحبفيمزؼودةمضوبؾقيماحملركم
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سؾكمدقىماهلقا موضـدمؼـمديماظبمتوطـؾماحملـركمبصـقرةمطـؾريةموطـذظؽموؿـعماالتربـيميفمممـراتماهلـقا مممممممممممم

موخصق وماذامطوغًمعؾؾؾيمبوظزؼً.

م-اهلقا م:م*اغقاعمعـؼقوت

معـظػيماهلقا ماىوصيم)ذاتماظعـصرماظقرضل(مم:م-1

مسؾكمادؿكداممور,مخوصمظؿـؼقيماهلقا معـمجزؼؽوتماظغؾورم.تعؿؿدمػذهماٌـظػيم

معـظػيماهلقا مذاتمايؿومماظزؼ م:م-2

م.تعؿؿدمػذهماٌـظػيمسؾكمجعؾماهلقا مخوظقومعـمجزؼؽوتماظغؾورمبقادطيمدقىماىزؼؽوتماظبمغبومماظزؼًمم

معـظػيماهلقا ماٌرطؾيم.-3

ظقؾـدأمبؿـوثريما ـطداعفممممم˚45ؼدخؾماهلقا مصقفوماولمعرحؾيمعـمخاللماالجـقيماٌقضقسيمطـؾمعـفـومبزاوؼـيمممم

سـفماظشقائىماظؽؾريةمغلـؾقومهـًمتـوثريممممومتـػصؾمػبفذهماالجـقيمبوظؿقرؼؽمدائرؼوم)دواعيمػقائقي(موسـد

ذؼنيمعقجقدؼـميفمادػؾماظغال موبعدػومؼلـؿؿرمتقـورماهلـقا مممماظؼقةماظطوردةماٌرطزؼيموتطردماظبماًورجمسربم

بوظدورانموؼـكػضمسبقماالغؾقبمظقصطدممبوظزؼًماٌقجقدميفمايقضمصقمديماظبمغـرماظزؼـًمثـؿمؼغـريمدـريهممممم

مبشؽؾمعػوجك مبوووهمععوطسمتؼرؼؾومسبقماالسؾكم.

تماظزؼـًماٌؿــوثرمغؿقفـيمممموسـدػومتؿلربمجزؼؽوتماظغؾورميفماظزؼـًمثـؿمؼـؿؼـؾماهلـقا مبعـدػومعـعمجزؼؽـوممممممم

ال طداممتقورهمبويقضماظزؼ ماظعؾقيمسبقماٌصـػلماظلـؾؽلمواظـذيمعــمخالظـفمميـرمتقـورماهلـقا مظؿؿعؾـؼمممممممممم

ممبلطقفمذراتماظغؾورماظصغريةمواٌؿؾؼقيمضؾؾمانمؼؿقجفماظبمادطقاغيماحملركم.

م*وػـوكمربودـمظؾؿـظػيماظقرضقيمعؼورغؿومبوٌـظػيماظزؼؿقيم:

 دفقظيم قوغؿفوم. .1

 هؿوجماظبمدوراتم قوغيماضؾم. .2

 اظؼشمواظزشىمالؼلؾىمددمذبوريماهلقا مالغفمؼطرحماظبماًورجم. .3

 اضؾمودوخيم. .4

 طػو مماطـرميفماحملرطوتماظلرؼعيم. .5

م

م

م

م
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م

م-اهلقا :مػياػؿماالسطولماظ متؿعرضمهلومعـظ

ظغرؼؾيمبفوموخصق ـوممتؿعرضماٌـظػوتمسؾكماخؿال ماغقاسفوماظبمعشوطؾماػؿفوماغغالضفومبلؾىموؿعماٌقادما

ماظـقعماىو معـفو.

اعوماظررؾيمصؿؿفؿعماٌقادماظغرؼؾيمبداخؾفومموؼـكػضمعلؿقىماظزؼـًمصقفـومصؿؼـؾمطػوئؿفـومبـوظؿـظقػمظـذظؽممممممم

صبىم قوغؿفومبنيمصرتةمواخرىمظزؼـودةمطػوئؿفـومسؾـكماظؿـظقـػموزؼـودةمضوبؾقؿفـومسؾـكمهرؼـرماهلـقا ماظبمممممممممم

ماحملركم.

مطقػقيمصؿيمعـؼقيماهلقا م:

 ؼو ماحملركاؼ .1

 تػرؼغماظغؾورمعـمضدحماظغؾورماٌطورل .2

 ؼػؿيمشطو ماٌـؼقيم .3

 تـظػمعـطؼيمسـصرماظؿـؼقيمبؼطعيمضؿوشمالؼلؿكدمماظـػطماوماظؾـزؼـمظغلؾماظعـصرماظقرضلم .4

 تػقصمحوظيمايشقةماٌطورقيم .5

 

م- قوغيماٌـظػيماىوصي:

وٌـو ماومبقضـقدماظـدؼزلموصبػـػمبـوهلقا .ممممممبغلؾفمبتػؿيماٌـظػيمبصقرةمتوعيموؼـظػماٌـظػماالبؿدائلموذظؽم

وؼؿؿمتـظقػماىز ماظقرضلموذظؽمبغلؾيمبوٌو ممتموػقػفمبوهلقا ماوادؿكدامماهلقا مواٌو مظغلؾفمبوظؽوعؾمثـؿمم

صبػػمحقٌمؼرتكمصرتةمهًماذعيماظشؿسموؼعودماظبمعقضعفمويفمحوظيمحدوثممتز,مظـفمؼغـريمبوظؽوعـؾمويفمممم

االودوخمسؾقيمميؽـماالطؿػو مبؿـظقػيمبقادطيماهلقا ماٌظغقطمحػوزـومسؾقـفمممحوظيمسدمموجقدمطؿقوتمطؾريةمعـم

معـماظؿؿز,م.

م- قوغيماٌـظػيمذومايؿومماىو م:

تػؿيمعبقعماجزا ماٌـظػمدقىمطوغًماالبؿدائقيماوماظرئقلـقيموتـظـػمبقضـقدماظـدؼزلمالزاظـيمبؼوؼـوماظزؼـًمممممممم

ذيمؼقضعمصقفم,صبػػماٌشؾؽمواظقسـو موطـذظؽماىـزى ممممواالتربيمواػؿماالجزا مػقماٌشؾؽماٌعدغلمواظقسو ماظ

اظذيمؼؼعمصقضفمثؿمؼرطىموؼضو ماظزؼًمحبقٌمالؼؿفووزمايدماالضصكماٌمذرمسؾكماظقسو مطؿـومصبـىماضـوصيمممم

ماهميفماظقسو م.اظزؼًمسـدماشبػوضمعلؿق

م
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م-منذومة التبرٌش:ممممم
(مدرجيمعؽقؼيمحقٌم2000قاغـوتمتصؾماظبم)انمايرارةماظعوظقيماٌؿقظدةمعـمجرا مذقطماالحرتا,مداخؾماالدط

دبرجمغلؾيمطؾريةمعـمػذهمايرارةماظعوظقيمععماظغوزاتماحملرتضيمسـمررؼؼماظعودمماعـوماظؽؿقـيماٌؿؾؼقـيمعــممممم

%معـمايرارةماظؽؾقيموػذهمتـؿؼؾماظبمجدرانمطؿؾيماالدطقاغوتمصوذامملمصبريمتربؼدػوم30ايرارةماظ متؼدرم

انمػذهماظـلؾيمايؼقؼقـيمم.مايرارةمالجزا مطؿؾيماالدطقاغيماظبمدرجيماالغبرارممصوغفومتؽػلمبونمترصعمدرجي

ماٌؿؾؼقيمعـمايرارةميفمحولمسدممتربؼدػومدؿمديماظبم:

 متددماالجزا ماٌكؿؾػيمظؾؿقركمواسقجوجمتؾؽماالجزا م. .1

زؼودةمغلؾيماالحؿؽوكمبنيماجزا ماحملـركمسؾـكماثـرماظؿؿـددموػـذامؼلـؾىمادـؿفالكمودـقصونممممممممم .2

 ائفوم.اجز

 عـماٌؿؽـمحدوثماحرتا,مدوبؼمالواغيمظشقـيماظقضقدمسـدمدخقهلوماالدطقاغيم .3

 صؼدانمزؼًماظؿزؼًمخقا فمودرجيمظزوجؿفم .4

 احرتا,مزؼًماظؿزؼًمسؾكمجدرانماالدطقاغوتم .5

,معــمجوغـىماخـرمصـونماشبػـوضممممممطؾمػذهماالعقرمتمديماظبمغؼصمطػو ةماحملركمبوظؿوطقـدموسـدممادـؿؿرارؼؿفممم

ماظبحؿؿًومدرجيمايرارةمظؾؿقركماظبمدونمدرجيمايرارةماالسؿقودؼيمواشبػوضفومبشؽؾمعػوجهموطؾريمدقمديم

ؾـوظظرو ممسدمماذؿعوظفمبوظشؽؾماظطؾقعلموانماظؿفوربماظعؾؿقيمبقـًمانماظدرجيماٌـودؾيمالذـؿعولمأيمربرطم

م-:ميمحرارةماحملركمدقمديماظبػوضمدرجانماشبدرجيمعؽقؼيمم90-80اظطؾقعقيمػلم

مغؼصمطػو ةماحملركمايرارؼيم -1

 تؼؾقؾمعـمطػو ةماحملركماٌقؽوغقؽقيمغؿقفيمالرتػوعمطـوصيماظزؼًموازدؼودمعؼووعيماالحؿؽوكم. -2

 التؿؿمسؿؾقيماالذعولمبوظشؽؾماظطؾقعلموذظؽمالزدؼودمغلؾيمطـوصيماٌزؼٍموخبورماٌو  -3

ؼٍموخبورماٌو ماظعودممواغلقوبيمسؾـكمجـدرانماالدـطقاغيممممانماظزؼودةمايو ؾيميفمغلؾيمطـوصيماٌز -4

 دقمديماظبمتوطؾمو دا ماجزا ماحملركماضوصيماظبمزؼودةمدرجيمايؿقضيميفمزؼًماحملركم.

م-اغقاعماظؿربؼدم:

ماظؿربؼدماهلقائلماٌؾوذرم:

غيمواظـ مؼوخـذممميفمػذهماظطرؼؼيمعـماظؿربؼدمظؾؿقركمؼلؿػودمعـماظؿقوراتماهلقائقيماٌالعلـيمظؽؿؾـيماالدـطقاممم

ػذاماظـقعمعـماحملرطوتمتقجدمحقلمطؿؾيماالدطقاغوتمظقائيمععدغقيمسرؼضيمؼلؿػودمعـفومايرارةماظزائدةميفم

معـفوميفمزؼودةماظلطيماٌالعسمظؾؿقورماهلقائلمواالدراعميفماظؿربؼدموتلؿكمػذهماالظقاحماٌعدغقيمبوظزسوغػم.
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قـركمتـقربقينمظزؼـودةمغلـؾيماهلـقا مودـرسيمتربؼـدمممممممميفمبعضمربرطوتماظؿربؼدماهلـقائلماٌؾوذـرمتـزودممبممم

احملركموزقػؿيمدقىماهلقا ماًورجلمودصعفماظبماظداخؾمسؾكمطؿؾـيماحملـركموبـذظؽمتـؿؿمدوراتمػقائقـيمممممم

مدرؼعيمظؿربؼدماحملركم.

م:م*اػؿمعزاؼومربرطوتماظؿربؼدماهلقائل

ميفماظصـعمواالداعياضؿصوديمم-2ممممممممممخػيموزنماحملركمممممممممممممممممممممممممممم-1

مبدرجوتمايرارةماٌـكػضيمرالمتؿلثم-4طػوئؿفومايرارؼيمجقدةممممممممممممممممممممممممممممممم-3

م*اػؿمسققبمربرطوتماظؿربؼدماهلقائلم:

موجقدمزسوغػمو ـوسيموترطقىماالدطقاغوتمبشؽؾمعـػردمادىماظبمزؼودةمرقلماحملركم-1

مسوظلمادىماظبمزؼودةماظؼدرةماٌصروصيمضرورةمادؿعؿولمعضكيمػقائقيمذاتمتصرؼػم-2

 عقبيمتشغقؾماحملركميفماالجقا ماظؾوردةمورقلمصرتماظق قلماظبمدرجـيمايـرارةماٌـوظقـيمظؾؿقـركمممـوممممممم-3

مادىماظبمزؼودةميفمادؿفالكماجزا ماحملرك

ماضؾمطػو ةمواضؾمتلووؼومبوظـلؾيماظبمعبقعماجزا ماحملرك.ممم-4

مماظبمػـوماحملوضرةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعؾوذر(اظغرياظؿربؼدم)اظؿربؼدماٌوئلم:م

مقجقدمحقلمطؿؾيماالدطقاغوتمحقٌمدبػضيفماحملرطوتماظ متربدمبقادطيماٌو مؼلؿػودمعـماظؼؿقصماٌوئلماٌ

ضـودرمممانمصفقاتموممراتماظؼؿقصماٌوئلمؼؽقنمعصؿؿًومبشؽؾمصبعؾـفممايرارةماٌؿقظدةمعـماثرماحرتا,ماظقضقدم

مسؾكماعؿصوصماطـرمظؾقرارةماٌؿقضدةميفماالدطقاغوتمموتقجدمػـوكمررؼؼؿونمظؾؿربؼدماٌوئلم:

 اظؿربؼدماٌوئلمذىماظلقػقنمايراريم -مأ

تؿؿمدورةماٌو مايراريمبطرؼؼيمايؿؾماظطؾقعلمظؾؿو مصوٌو ماظذىمؼلكـمداخؾماىقـقبماٌوئقـيمتؼـؾمطـوصؿـفممممم

اظعؾقومسبقماظؼلؿماظعؾقيمعـمعربدةماٌـو موؼؿقـركماٌـو ماظؾـوردمذومممممطورقيموؼؿقركماظبماالسؾكمخاللماظق ؾيماٌ

اظؽـوصيماظعوظقيمخاللماظق ؾيماٌطورقيماظلػؾكمسبقماظؼلؿماظلػؾلمعـماىققبماٌوئقيمظؾؿقـركم.وبفـذامميؽــمممم

ؿؿـودامسؾـكممماظؼقلمبونمجفوزماظؿربؼدماٌوئلماظذيمؼعؿؿدمسؾكماظلقػقنمايراريمظدورةماٌو متؿؿماظـدورةمصقـيماسمم

اظػر,مبنيمطـوصيماٌو ميفماىققبماٌوئقيموبنيمطـوصؿفميفمعربدةماٌو .موتؿؿمسؿؾقيمتربؼدماٌو ميفماٌربدةممبلوسدةم

متقورمػقائلمطبرت,ماٌؿراتماهلقائقيمٌربدةماٌو مواظذيمضبدثمغؿقفيميرطيمعروحيمػقائقيمخو يم.

م-يم:عزاؼوموسققبماظؿربؼدماٌوئلمذيماظلقػقغيمايرارؼ

م.ماظؾلوريماظـلؾقيميفمترطقىماىفوزمم1

مضصرمصرتةماظق قلماظبمدرجيمايرارةماٌـوظقيم.مم2
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م.متـظقؿماظـشوطماظذاتلمظدورةماٌو مم3

م-اىفوزم:ػذامسققبمماعو

مصبىمانمؼؽقنمحفؿماىفوزمطؾريمظضؿونمتربؼدماحملركمم-1

ورجمعــماظؼلـؿمممواٌـو ماًـمممركمعـماالدـػؾمدرجيمحراةماٌو ماظداخؾمىققبماحملصبىمانمؼؽقنماظػر,ميفمم-2م

مممم˚م300اظعؾقيمعـفماظبماٌربدمعلووؼومحقاظلم

مضعػمغشوطمدورةماٌو ماٌعؿؿدمسؾكماظلقػقغيممؼمديماظبمزؼودةماظؿؾكرم.م-3

ظذظؽمػذاماىفوزمضبؿوجماظبماظراضؾيماظدورؼيم,وػذاماىفوزمالؼلؿكدممحوظقوميفمربرطوتمااحـرتا,مايـدؼٌممم

مدمصعولم.ممطففوزمتربؼ

 جفوزماظؿربؼدمذوماظدورةماالجؾورؼيمظؾؿو م: -مب

تؿؿمدورةماٌو مبؿوثريمعوؼلؿكمبويؿؾماالجؾوريمظؾؿو ماظذيمؼـؿٍمسـمعضكيمروردةمعرطزؼيمتؼقممبلقىماٌو م

اٌربدمعـمعربدةماٌو مبقادطيماظق ؾيماٌطورقيماظلػؾكمظؿدصعفماظبماظؼلؿماظلػؾلمعــماىقـقبماٌوئقـيمظؾؿقـركممممم

ؼؿؿمدصعماٌو ماظلوخـمعـماىققبماٌوئقيماظبماىفيماظعؾقومعـمعربدةماٌو م.ماعومخػضمدرجيمحرارةماٌو مموبفذا

يفماٌربدةمصقفرىمطؿومػقمايولميفماظؿربؼدماٌعؿؿدمسؾكمايؿؾممبلوسدةمتقورمػقائلمطبرت,ماٌؿراتماهلقائقيم

ـمدورةمبلـقطيموصعوظـيمظؾؿـو م,مظـذظؽمؼؽـقنمممممم.ماٌضكيماظطوردةماٌرطزؼيمتضؿظؾؿربدةمهدثيمعروحيمػقائقيم

حفؿمجفوزماظؿربؼدماٌوئلماالجؾوريماضؾمعـفميفمررؼؼيماظلقػقغيمايـراريم.مسـدامذظـؽميفماظـظـومماالجؾـوريمممممم

اٌربدةمحـقاظلممؼؽقنماظػر,ميفمدرجوتمايرارةمظؾؿو ماظداخؾماظبماىققبماٌوئقيمظؾؿقركمواًورجمعـفـومسبـقمم

ةمظؿربؼدمادطقاغوتماحملرك.ظذظؽما ؾيمادؿعؿولمػذاماظـقعماطــرمادـؿعؿوالميفممم.موػذامؼعطلمزروصومجقد˚م10

ماحملرطوتمايدؼـيمظؾلوحؾوتماظزراسقيم.

م-اجزا مجفوزماظؿربؼدماٌوئلم:م-&

 -:مRadiatarعربدةماٌو ممم)اٌشعي(مممم-1

قىماظضقؼيمذؽؾفوماعومطؾريمعـماالغوبمتؿؽقنماٌشعيمعـمخزانمسؾقيمواخرمميفماالدػؾمتربطفومععمبعضفوممسدد

بقضقيماوعؿعرجم.مطؿومتزودماالغوبقـىمبزسـوغػمظزؼـودةماٌلـوحيماٌعرضـيمظؾـفقا مبوالضـوصيماظبمربطفـومعـعمممممممممم

بعضفوماظؾعضمطؿومهؿقيمسؾكمشطو مؼلؿيمظؾؾكورمبوًروجماظبماًورجماوماظذػوبمعـعماٌـو ماظػـوئضماظبماظبمممم

ؾـمماظبمايـدماٌلـؿقحمبـيمظؾلـؿوحمظؾؿـو ماظػـوئضممممممممخزانمؼطؾؼمسؾقيمخزانماالحؿقوطماظـذيمصبـىمانمؼؽـقنمممممم

بوظرجقعماظقيم.طؿومؼلؿيمبدخقلماهلقا مظؿعقؼضماظػراغماظــوتٍمعــمصؼـدماٌـو ماوماظؾكـورمطؿـومهؿـقيمسؾـكممممممممم

ماغؾقبنيماحداػؿوميفماالسؾكمواالخرميفماالدػؾمظربطماٌشعيمععماحملركمعـمخاللماغوبقىمبالدؿقؽقيم.
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ماٌشعي:ماٌشوطؾماظ متؿعرضمهلو&_

ا طدامماٌقادماظصـؾؾيمبوٌشـعيمممم*ػماظشعوسقيممماسبـو ماظزسوغم*تردىماظؽؾسمداخؾفومممممممممم*اظصدا مممممم*

ماغلدادماومتز,ماالغوبقىماظؾالدؿقؽقيمممممم*وػذامميز,ماظـوبقىمممممممممممممممممم

متقضػمسؿؾمشطو ماٌشعيمممومؼمديماظبماحؿؾوسمخبورماٌو مواٌو ماظػوئضم*

م-ٌعوىيماٌشوطؾماظلوبؼيماظ متلؾىمسدممجقدةمسؿؾماىفوزممظؿكػقضمحرارةماحملرك:&_

تـظػمعـماظؿؽؾسماٌرتدىمسؾقفـوممم*ادؿؿرارمتـظقػماٌشعيمم*اضوصيمعودةمعوغعيمظؾصداموبؽؿقوتمطوصقيمممم*

الزاظـيماٌـقادممممادؿكدامماهلقا ماٌظغقطمواٌـو ممم*اسودةمتـظقؿماظزسوغػمممم*وشلؾفومبقادطيمربؾقلمحوعضلممم

متغريماالغوبقىماظؾالدؿقؽقيماٌؿزضيموضؾفومسـدعومتؽقنمعردبقيم.م*اٌؿؾؼقيمبوٌشعيم

م-اٌضكيم:م_2مم

وتؼقممبؿدوؼرماٌو مداخؾمجققبماٌو ميفمجلؿماالدطقاغوتماومراسماالدـطقاغوتموػـذامؼلـوسدمسؾـكماعؿصـوصمممممم

تلوسدمسؾكمزؼودةمضغطماٌو مداخؾماحملركمممـوممايرارةموووغسماٌو ماؼضومحنيمؼصؾيمعؿلوويمايرارةمطؿوم

ؼلوسدمسؾكمحرطؿفمعـماحملركماظبماٌشعيموتلقىماٌو معـماالدػؾموتدصعفماظبماالسؾكموتصؾمحرطؿفـومبعـضممم

ركماظبماٌشـعيموهؿـقيمسؾـكمزسـوغػمممممعـمايـمعو مظرتمم460دورةمبوظدضقؼيموتدصعمعوؼؼوربمم400االحقونماظبم

(مظؿلفقؾمحرطؿفموتوخذماٌضـكيمحرطؿفـومممgreaseلمؼشؾعمبوظشققمم)وتـؾٌمسؾكمسؿقدمؼدورمداخؾمطرد

معـمسؿقدماٌرصؼمبقادطيمحزامم.

متؿعرضمجملؿقسيمعشوطؾماػؿفوم:

.م ـدا مطردـلماظؿقؿقـؾمممـومؼؼؾـؾمعــمحرطؿفـومممممممممممممممممممممممم3.متوطـؾمزسـوغػماظـدصعمممممم2.متوطؾمطردـلماظؿقؿقـؾم.مممممم1

ماممغؼؾمايرطي..ماردبو محز5توطؾمحشقةمتلربماٌو ممممم4

م-وٌعوىيمػذهماٌشوطؾم:م-=

م.وضعماظشققمموبؽؿقوتمطوصقيمعـمخاللماظغطو ماًوصمبفو1

مٌضكيامتغري.تغريمطردلماظؿقؿقؾمسـدمتوطؾفماو2

م.ذدمايزاممسـدماردبو هموتغريمحشقةمتلربماٌو ميفمحولمحدوثمتلربمعو .3

م

م
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م-اٌروحيم:م-3

اللماٌشعيمظزؼودةمطؿقؿفمودرسؿفمظزؼودةماظػؼدمبـويرارةموطـذظؽمدصـعممممتلؿكدمماٌروحيمظلقىماهلقا معـمخ

اهلقا مبوووهماحملركمالزاظيمايرارةمسـمررؼؼماالذعوعمػذهماظطرؼؼـيمتلـؿكدممظؾؿقرطـوتماظـ متلـؿكدممممممم

م.يفمحوظيماحملرطوتماظقاضػيمصونماهلقا مؼدصعماظبماًورجمموسؾكماٌرطؾوتمماع

متوخذمحرطؿفومعـمسؿقدماٌرصؼم.ٌو مظذظؽموتربطماٌروحيمسؾكمسؿقدمعضكيما

ماػؿماٌشوطؾماظ متؿعرضمهلوماٌروحيم:م_

اسبـو مزسوغػفومبلؾىمضغطماهلقا مسؾقفوموخصق وميفمحوظيماظعقا ػموطذظؽمغؿقفيمتصـودعفومعـعممم .1

مبعضماٌقادماظعوظؼيمبوهلقا .

وبوظؿوظلمتوطـؾماظؽردـلممماسبـو مظقظىماظضؾطمظذظؽمصبىمانمؼعدلماالسبـو مالغفمؼمديمسدممتقازغـفوم .2

 وضعػمطؿقيماهلقا ماٌدصقسي.

 ؼلؾىمضؾيمطؿقيماهلقا ماٌدصقسيموارتػوعمدرجيمحرارةماحملرك.صبىمضؾطمايزامماظـوضؾمظؾقرطيم .3

بعضماالحقونمواظؾلرسيماظعوظقيمحقٌمتؽقنمطؿقيماهلقا مطوصقيمظؿربؼدماحملركمتلؾىمخػـضمايـرارةممم

عــماظـؿقطؿمممجبفوزمظػصؾمحرطؿفوموطذظؽمتلؿكدمميؿوؼؿفومبشؽؾمؼمثرمسؾكمسؿؾماحملركمظذظؽمتزودم

ؾؿرطؾـفمضبـوولمممظاهلقا مغؿقفيماظلرسيماظعوظقـيمممـلرسفمععقـفموالطبألنمدرسًماحملركمضدمتلؿيمهلوم

م.ؽلرػوتقؿقظدمسؾقفومضغطمؼلؾىمصهرؼؽفومبلرسيمأسؾكم

 

م:م thrmostatateـظؿمايراريممماٌم-4

وجلؿماحملركمعـماىفيماظعؾقـومظؾؿقـركموسـودةمؼـربطمعـعمجلـؿمممممممومػقمجفوزم غريمؼؼعمعوبنيماٌشعيم

احملركمؼؼقممبغؾؼمممرماٌو ماظعؾقيماظبماٌشعيمسـدعومتؽقنمحرارةمعو ماحملركماضؾمعـمايدماٌلؿقحمبـفمم

ؼـػؿيماٌـضؿمايراريمم˚م90وبعضماحملرطوتمم˚م80ظؾػؿيم.ممسـدعومتؾؾغمدرجيمحرارةماحملركمحبدودم

رةماحملركمايـرارةماٌـؾـكمظؾؿشـغقؾمصقؿقـركماٌـو ماظبمعــماحملـركماظبماٌشـعيمممممممممحقٌمسـدهمبؾغًممحرا

مظغرضمضغطمحرارتفوم.ؼعؿؾماٌـظؿمبطرؼؼيماظؿؿددمحقٌمضبؿقيمسؾكمدوئؾمطققلماالثؾلماواظشؿعم.
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عـماػؿماسطولماٌـظؿم:متلربماظؽققلماواظشؿعمممومؼمديماظبمتقضـػمسؿؾـفموؼلـؾىمشؾـؼماٌؿـرموارتػـوعممممممم

ماحملركم.درجيمحرارةم

وؿعماظصدأماوموجقدمعقادمشرؼؾيميفماٌو مميــعمعــمحرطؿـفم,مواؼضـًومغؿقفـيمعـرورمصـرتةمزعـقـيمسؾـكمممممممممم

مادؿكداعفمؼمديماظبماظؿؼودمموصؼدم ػوتفماٌقؽوغقؽقيم.

م

معـظقعيماظؿربؼـــــــدماٌوئلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

 الى انا المحاضري     -منذمة التزٌٌت:
بشؽؾمعلؿؿرماظبمدطقحماالجزا ماٌؿقوطيميفمربركماالحرتا,ماظـداخؾلممتؼقممعـظقعيماظؿزؼقًمبنؼصولماظزؼًم

ضلـؿمطـؾريمعــماظؼطــعماٌؽقغـيمحملرطـوتماالحـرتا,ماظــداخؾلمتؽـقنمذواتمدـطقحمعؿقوطـيمصقؿــومممممممممممحقـٌمانم

ؿكماظلطقحماظ مصبـرىم ـؼؾفوم ـؼالمجقـدامممممبقـفو.وػذهماظلطقحمعفؿومطوغًمعؾلو مالدبؾقمعـماظـؿماتمموح

ذهماظلـطقحمســدمممعؾؿموػذهماظـؿماتمتمديماظبمادؿفالكمػـمم0.005ؼؿفووزمارتػوعمطؾمعـفوممغؿماتمتؾؼكمسؾقفو

االحؿؽوكمبعضفومععماظؾعضموبوظؿوظلمتوطؾماجزا ماحملركموؼمديماظبمأسطوظف,الطـمبعؿؾقيماظؿزؼقًمتؼؾؾمعـم

مادةمايدؼدمبعقدامسـمػذهماالجزا مبوالضوصيماظبمتربؼدػو.احؿؽوكماالدطيماٌعدغقيموغؼؾمبر

م-اػؿمصقائدماظزؼًم:م-

م.تزؼقًماألجزا ماٌؿقرطيمظؾؿؼؾقؾمعـماظؿكطؾماظبمأضصكمحدم.1

م.تؼؾقؾماظؼدرةماٌػؼقدةمداخؾماحملركمغؿقفيماالحؿؽوكم.2

ماظزؼًمطؿعوعؾمتربؼد..3
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م.ددماًؾقصمبنيماٌؽؾسموجدرانماالدطقاغي.4

موصماظصدعوت..اعؿص5

م.اظؿـظقػ.6

وعؼووعؿـفمممؼـماظؽـوربقنمتؽـقمميوعـماػؿم ػوتماظزؼًمػـلماظؾزوجـيموؼعـينمعؼووعـيماظزؼـًمظؾؿـدصؼموعؼووتـممممممم

مظؾؿوطلد.

م-اغقاعماجفزةمتزؼقًماحملركم:م-

مػـوكمثالثماجفزةمظؿزؼقًماحملركموػلم:

م(.اٌؿقوطيجفوزماظؿزؼقًمبوظــر)غـرماظزؼًمسؾكماالجزا م

م.ؾوريم)ؼدصعماظزؼًمهًمضغطماظبماالجزا ماٌؿقوطي(جفوزماظؿزؼقًماالج

مجفوزماظؿزؼقًماٌرطىم)اظذيمؼؿؿمصقفماؼصولماظزؼًمظؾعضماالجزا مبوظــرموظؾؾعضماالخرمبطرؼؼيماظضغط(.

م

م-االجزا ماٌؽقغيمٌـظقعيماظؿزؼقً:م-

مـممخزانماظزؼً:م1

متقجدمبقـفؿومحشقةمصؾقـقيم.وؼؽقنماصؾماحملركموؼربطمبصـدو,ماحملقرماظؼالبمبقا طيم وعقالتمو

مـمشطو موصؿقوتماعال ماظزؼًم:2

موصبرىمعال ماظزؼًمظؾؿقركمعـفومويفمبعضفومتقجدمذؾؽيمدؾؽقيمتلؿعؿؾمطؿصػوتماوظقي.

مـم ؿوممتػرؼغماظزؼًم:3

متقجدمصؿقيمادػؾماًزانموهلوم ؿوممظقظيبمؼػؿيمسـدعومؼرادمتػرؼغماظزؼؿؿـماًزان.

مـمسصومضقوسماظزؼًم:4

صؿقيمخو يميفمجوغىم ـدو,ماحملقرماظؼالبموػلمسؾورةمسـمسصومععدغقيمعمذرمسؾقفومايدؼـممتقضعميف

ماالسؾكمواالدغكمظؽؿقيماظزؼًماٌقجقدميفمخزانماظزؼًمواظؼقوسماظصققيمظؾزؼًمؼؽقنمبنيماظعالعؿني.

مـمعؼقوسمضغطماظزؼًم:5

ودتوماعومماظلوئؼميفمظقحيم(موؼؽقنمس2ػقمسؾورةمسـمجفوزمدضقؼمعمذرمسؾقفمدرجوتمضغطماظزؼًم)طؿ/دؿ

ماٌؼوؼقسمؼقضيمعؼدارمضغطماظزؼًم.

مـمعضكيماظزؼً:6
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اطـرماالغقاعماغؿشورًاميفماظلوحؾوتمػلمعضكيماظزؼًماظرتدقيموتؿؽقنمعـمسؿـقدمؼـؾـًمسؾقـفماظـرتسماظؼوئـدمممممم

ظؾؿضكيماظذيمؼلؿؾؿمايرطيماظدائرؼيمعـمترسماخرمعـؾًمسؾكماظطر ماالخرمعــماظعؿـقدموعؿعشـؼومبـرتسممممم

وظٌمعقجقدمسؾكمسؿقدماظؽوعوتمىفوزماظؿقضقًم,موؼؿعشؼمترسمعؼودمحرمايرطيمععماظـرتسماظؼوئـدمسؾـكممممث

صقلقىمربقرماٌضكيماثـو ماغؿؼولمايرطيماظبماٌضكيمؼدورانماظرتدنيم)اظؼوئدمواٌؼود(مبوووػنيمعؿعوطلنيم

خؾلمهلقؽـؾماٌضـكيمؼـدصعمممماظرتدنيمواىـدارماظـدممظضغطماظزؼًمبنيموووؼػمماظزؼًمداخؾماٌضكيموغؿقفؿوم

ماظزؼًماظبماالسؾكم.

مـماٌصػلماظلؾؽلم:7

عؾؿمعــماٌـرورممم0.12_0.025وؼؼقممػذاماٌصػلمبؿـؼقيماظزؼًمتـؼقيماوظقيماذمبقادطؿفممتـعماظشقائىمبؼقوسم

مععماظزؼً.

مـمعصػلماظزؼًماظـوغقيم:8

ممعؾؿمم.0.005ؼؼقممػذاماٌصػلمبؿصػقيماظزؼًمعـماظشقائىماٌقؽوغقؽقيمبؼقوسمؼصؾماظبم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

 -مة الك ربا ٌة:والمنذ
 

تؼقمماٌـظقعيماظؽفربوئقيمبؿشغقؾماحملركميفمبداؼـيماظؿشـغقؾمحؿـكمؼؾـدا ماالحـرتا,مثـؿمتـؿفـلموزقػؿفـوممممممممم

بوظـلؾيمهلذةماظعؿؾقيموػلمالدبؿؾػميفمذظؽمبوظـلؾيمحملرطوتماظدؼزلمماوربرطوتماظؾـزؼـمطؿومتؼـقمماؼضـًوممم

ؾـزؼـمبوظشرارةماظالزعيمالحـرتا,ماظشـقـيمداخـؾماالدـطقاغوتميفماذـقطماالحـرتا,ممػـذاممممممممبلعدادمربرطوتماظ

مبوالضوصيماظبمضقوعفوميفمتشغقؾماالجفزةماالضوصقيماالخرىم.

االجفزةمواٌعداتماظ متدخؾمضـؿـماجملؿقسـيماظؽفربوئقـيمممم-

م-تؼلؿماظبم:

مؽفربوئلم.علؿفؾؽوتماظؿقورماظم-عصودرماظؿقورماظؽفربوئلم.ممممممممممبمم-َام

م:معصودرماظؿقورماظؽفربوئلميفماجملؿقسيماظؽفربوئقيمظؾلوحؾيمػل

م-اظؾطورؼيم:م_1

وتضؿـماظؿغذؼيمبوظؿقورماظؽفربوئلمىؿقعماالجفزةمواٌعداتماٌلؿفؾؽيمظؾؿقورماظؽفربوئلمواٌؽقغيمجملؿقسيم

ؿـقضػنيمســماالذـؿغولماومممماظلوحؾيماظؽفربوئقيموذظؽمخاللماظػرتةمسـدعومؼؽقنماحملركمواٌقظـدماظؽفربـوئلمعمم

مسـدمبعددمظػوتمضؾقؾيم.

م-اٌقظدماظؽفربوئلم:م-2

ذيماىفدماظقارهمواظذيمؼضؿـماظؿغذؼيمبوظؿقورماظؽفربوئلمالجفـزةممؼعؿربماٌصدماظرئقللمظؾؿقورماظؽفربوئلم

ظؽموععداتماجملؿقسيماظؽفربوئقيمظؾلوحؾيماثـو ماذؿغولماحملركمبعددمظػوتماسؿقودؼيمظعؿقدماٌرصـؼم,موطـذمم

مؼؼقممبشقـماظؾطورؼيماذامتقصرموجقدػوميفماجملؿقسيماظؽفربوئقي.

م-اٌقظدماظؽفربوئلم:م-3

ؼضؿـمتغذؼيمجفوزماظشرارةم)االذعول(محملركماظشرارةماظرئقللمظؾلوحؾيماومحملركماظضـغطمســدمادـؿعؿولمممم

قظـدمتقـورمممربركمذرارةمعلوسدمظؾد متشغقؾفماومسـدمادؿعؿولماظؾــزؼـمظؾـد متشـغقؾمربـركماظضـغطم.وػـقمؼمممممم

ماظػمصقظً.م20-12جبفدمؼرتاوحم

م
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م:معلؿفؾؽوتماظؿقورماظؽفربوئلميفماجملؿقسيماظؽفربوئقيمظؾلوحؾيمػل

معلؿفؾؽوتماظؿقورماظؽفربوئلمػلم:

م.موربركمبدا ماظؿشغقؾماظؽفربوئلم2.مشعوتماظؼدحمحملرطوتماظشرارةمممممممممممممممممممممممممممممممممم1

م.موجفوزماظؿـؾقفموعؼوؼقسماٌراضؾيمواظلقطرة.4ورجقيمظؾلوحؾي.ممممممم.ععداتماظؿـقؼرماظداخؾقيموا3ً

م-:اٌـظؿم)اٌرحؾ(م

ؼضو مظالجفزةماظؽفربوئقيمظؾؿقورماظـوبًميفماظلـوحؾيمعــظؿمؼؼـقممبوؼصـولماٌقظـدماظؽفربـوئلمعـعماظشـؾؽيممممممممم

يموضبوصظمسؾكماٌقظدماظؽفربوئقيمظؾلوحؾيمذاتقوم)أوتقعوتقؽقو(مموضبوصظمسؾكمجفدمثوبًميفماظشؾؽيماظؽفربوئق

ماظؽفربوئلمعـماظؿقؿقؾماظؽؾريمسؾقف.م

وؼؿؽقنمعـمثالثماجفزهمطفروعغـورقلقيمعـؾؿيمسؾكمظقحمواحـدموعغطـوةمبغطـو معشـرتكموػـذهمممممم

ماألجفزةممػلم:

:موؼؼقممبشؽؾماوتقعوتقؽلمبوؼصولماٌقظدمععماظشؾؽيماظؽفربوئقـيمســدعومممعرحؾماظؿقورماظعوئدمم -1

جفدماظؾطورؼيم,موؼؼطعماالتصولمبـنيماٌقظـدمواظشـؾؽيمســدعومؼؽـقنممممممؼؽقنمجفدماٌقظدماسؾكمعـم

مجفدهماضؾمعـمجفدماظؾطورؼيم.

:مضبوصظمسؾكمجفدماٌقظدمضؿـمايدودماٌـؾؿيمظذظؽمبوظرشؿمعـمتغـقريمسـددمظػـوتممممعـظؿماىفدم -2

 سؿقدماٌؾػوتماٌؿقرطيموعؼدارماظؿقؿقؾماٌلؾطمسؾكماٌقظدماثـو مادؿغالظفم.

مضبوصظمسؾكماٌقظدماظؽفربوئلمعـماظؿقؿقؾماظؽؾريم.:مومربددماظؿقور -3

م

 -المولش الك ربا ً :

 ـؾمعؿقـركمؼؼـورعمذبـوالمعغـورقلـقومم,ممممممزفقرمايٌماظؽفربوئلميفمعقؼصؿؿماٌقظدماظؽفربوئلمسؾكمادوسم

موؼقجدمعقظدمطفربوئلمذومتقورمعلؿؿرمواخرمذومتقورمعؿـووبم.

فربوئلميفمذبـولمعغـورقلـلمؼؿقظـدميفمػـذاماٌق ـؾمتقـورامممممممتعؿؿدمغظرؼيماٌقظدمسؾكماغفمسـدمهرؼؽمعق ؾمط

طفربوئقومبوالدؿـؿوجموسؾكمػذاماالدوسمؼؼقمماٌقظدمبؿققؼؾماظطوضيمايرطقيماٌلـؿؿدةمعــماحملـركماظبمتقـورممممم

طفربوئلمؼعؿؾمسؾكمذقـماظؾطورؼيموتعقؼضفومسـماظشقـماظ مصؼدتمعـفـوماثــو مبـدا ماظؿشـغقؾمطؿـومؼؼـقمممممممم

كمبوظطوضيماظؽفربوئقيماظالزعيمجملؿقسيماالذعولمواجفزةماظؾقونمواالجفـزةماظؽفربوئقـيمممطذظؽمبوعدادماحملر

ماالخرىماظ مضدمتؽقنمعقجقدةمععماحملركمتؾعوماظظرو ماظؿشغقؾقي.
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)عقحدماظؿقور(مموعؾػـوتمايـٌمممموسضقماظؿقحقد)االرعقفر(ممعـمسضقماالغؿوجمماظؽفربوئلمقظدؼؿؽقنماٌ

انمماالرعقفرماٌرطىمسؾقفميفمعـؼؾـوتمخو ـيمعؾػـوتمعــمادـالكمسبودـقيميفمممممممواظػرشماظؽوربقغقيممصعـدمدور

احملقطمبوالرعقفرمتؼطعمعؾػوتماظلؾؽماظـقودلمخطقطماظؼـقىماٌغـورقلـقيماٌؿقظـدةمبـنيممممماجملولماٌغـورقللم

ضطيبماٌغـورقسمصؿؿقظدمضقىمعغـورقلقيميفمعؾػماالرعقفرموغؿقفيمظـذظؽمؼلـريمتقـورمطفربـوئلمســدمضػـؾممممممم

مرةماظؽفربوئقيمعـؿؼالمعـمسضقماظؿقحقدماظبماظػرشماظؽوربقغقيموعـفوماظبماظؾطورؼيم.اظدائ

وصبىمتربدماٌقظدماثـو ماظعؿؾمظقؿكؾصمعـمايرارةماظزائدةماظ متـشك مصقفموؼـؿؿماظؿربؼـدمبقادـطيماهلـقا ممممم

داخؾماٌقظـدمممةماًورجلميفمبعضماالغقاعماٌؿقظدةمعـماٌروحيماومتربدمداخؾقومسـمررؼؼمترطقىمعروحيم غري

مسؾكمسؿقد)سضقماالغؿوج(ماالرعقفرم.

م- قوغيماٌقظدم: 

ؼـظػمعـماألودوخمم,صوذامطونمػـوكمرؾؼـيمرضقؼـيمعــماظزؼـًمتغلـؾمبـوظـػطماالبـقضمووػـػممممممممم -1

م.وؼػؿيماٌقظدمبودؿكداممضطعيمضؿوش

 اظؽشػمسـموجقدمتردؾوتمواظؼقوممبؿـظقػفومدقىمطوغًمسؾكماظغطو ماوداخؾماهلقؽؾم. -2

 ػقؿوتمعـماالدؿفالكماوماظؽلرمصقصماظ -3

تشدمعبقعماالدالكماظؽفربوئقيماظؽشػمسـماىوععماظؽفربوئلموتـظقػماالودوخماومرؾؼيمتشؾفم -4

 اظزجوجمسؾكمدطيماىوععم

مؼعودماظغطو ماذاطونمعقجقداموؼعؿؾمحٌماٌقظدمضؾؾماظؿشغقؾمظضؿونمسؿؾفم. -5

 
م-اج زي نمل الحركة :

م-:مجفـــوزماظػو ـــؾ

وتماٌفؿيميفمدؾلؾيماجفزةمغؼؾماظؼدرةمصفقمؼق ـؾموؼػصـؾماظؼـدرةماٌـؼقظـيمعــماحملـركماظبممممممموػقماحدمايؾؼ

اوتغـقريممممدائؿقيم ـدو,ماظلرسيموػذامؼلوسدمسؾكمتغقريماظلرسيماالعوعقيماوماؼؼو ماىرارمبصقرةمعمضؿيماو

احـوديماظؼـرصممممموتمػـومذـققسوموادـؿكداعوميفماظلـوحؾمممماغقاعمسدةمعـماظػقا ؾماطـروػـوكمايرطيماظبماظقرا مم

موعؿعددماالضراصموعـماظـقعماىو م.

موؼؿؽقنماظػو ؾمعـمضرصماالحؿؽوكموضرصماظضغطمواظـقابضموسؿالتماالرجوعموطردلماظػو ؾمواظغطو م.

م

 Friction disk                 :مممممضرصماالحؿؽوك



 - 35 - 

ورجقيموتؿقدعمبوووهماٌرطـزممؼـؾًمسـدمحوصؿفماًموػقمضرصمتـؾًمسؾكمجفؿقفماٌودةماالحؿؽوطقيموسودةمعو

.موتقجدمحزوزميفمودطماظؼرصمسددػوممموثؾمظؿؾؽماٌقجقدةمسؾكماظعؿقدماظذيمؼـؼؾماظؼدرةماظبم ـدو,ماظلـرعمم

ظغرضماغزالضفمسؾكماظعؿقدموضرصماالحؿؽوكمؼقجدمسؾكمغقسنيم ؾىموعرنمؼؿؿقزماظـقعماالولمبعدمماحؿقائفم

ابضموزقػؿفوماعؿصوصماظصـدعيمســدعومؼؼـقممبـؼـؾماظؼـدرةماظبممممممسؾكمغقابضماعوماظـقعماظـوغلمصققؿقيمسؾكمغق

ػقمعـماظـقعماالولمواٌودةماالحؿؽوطقـيمتؽـقنماعـومعــمعـودةممممممؼلؿكدممظؾفراراتممذي ـدو,ماظلرسيمواظـقعماظ

م.االدؾلؿقسماٌصـعمبشؽؾمخققطمعربوعيماومعـمعودةماظلرياعقؽماٌضو ماظقفماظطنيمواٌعدنماٌلكـمبوظػرنم

م

مdisk essurerP                 :مممممضغطضرصماظ

وػقمضرصموقؽمغقسومعومؼؼعمخؾػمضرصماالحؿؽوكمبلؾىماظقاجفماظبمضرصماالحؿؽوكممخشـمغقسومعومظؿؼؾقؾم

االغزال,موسرضفمعلوويماواطربمعـمضـرصماالحؿؽـوكمبؼؾقـؾمووزقػؿـفماالدودـقيمػـقمضـغطماالحؿؽـوكمسؾـكمممممممممم

مؿؾقيمبقادطيمغقابضمضقؼيمتؼعمخؾػمضرصماظضغطم.اظدوالبماظطقورمظغرضمغؼؾماظؼدرةم.مووريماظع

مSprings:مممممممممممممممممممممممماظـقابضم

ؼزودماظػو ؾمبـقابضمضقؼيموسددػومطبؿؾػمعـمصو ؾماظبماخرموؼزدادمسددػومبوٌرطؾـوتماظـؼقؾـيمطـوىراراتمممم

مظزؼودةمضوبؾقؿفومسؾكمغؼؾماظؼدرةموتؼؾقؾماظػؼدم.

م

مearingb clutch م:ممممممممممطردلماظػو ؾ

خؾػماظػو ؾمعقجقدمسؾكمسؿقدمغؼؾماظؼدرةماظبم ـدو,ماظلرعمؼلؿكدممظـدصعمسـؿالتمارجـوعمممموػقمطردلمؼؼعم

مضرصماظضغطماظبماظقرا مظؿقرؼرمضرصماالحؿؽوكمظغرضمصصؾمايرطيمبنيماحملركمو ـدو,ماظلرعم.

 release leversم:ممممممممممسؿالتماالرجوعم

 

اخرمتؿصؾمعـماحدمررصقفـومعـعمضـرصماظضـغطمعــمخـاللمسـؿالتممممممممموػلمسؿالتمطبؿؾػمغقسفومعـمصو ؾماظب

مودوئؾيمعـماظطر ماالخرماٌقاجفماظبمطردلماظػو ؾم.معػصؾقيمعـماظقدطم

م-ررؼـــؼيماظعؿـــؾم:

طردلماظػو ؾماظبماالعوممصقدصعمسؿالتماالرجوعماظبماالعوممومبوماغفومعػصؾقيمؼؿؼدمممممسـدمادؿكداممدواديماظؼد

جعماظبماظقرا معـماالسؾكموػذامؼمديماظبمارجوعمضرصماظضغطماظبماظـقرا مصؿؽـؾسماظــقابضممممعـماظقدطمصوغفومتر

اظ متؼعمخؾػفمصقمديماظبمازاظيماظضغطمسؾكمضرصماالحؿؽوكماٌػروضمسؾقـفمعــماظـقرا مصقلـؾىمرجقسـفماظبمممممم



 - 36 - 

 ــدو,ممةماظبماًؾػمبقادطيماظطردماٌرطزيمظؾدوالبماظطقورممصقؿقضػمسـماظدورانموبوظؿوظلمؼؿقضػمغؼؾماظؼدر

اظلرع.موسـدمرصعماظضغطمسـمدواديماظؼدممصونمضقةماظلقىمسؾكمضرصماظضغطمتـؿفلمصؿؼقمماظـقابضماٌؽؾقديم

بقـفموبنيمشطو ماظػو ؾمبدصعفماظبماالعوممصقضغطمضرصماالحؿؽـوكمسؾـكماظـدوالبماظطقـورمصؿـؿؼـؾماظؼـدرةمعــمممممممم

مجدؼدماظبم ـدو,ماظلرعم.

وؼقجدمصو ؾمعؿعددماالضراصمؼعينمضر لمضغطموضر لماحؿؽـوكمظزؼـودةممموػـوكماغقاعمسدةماغقاعمعـماظػقا ؾم

ماظؼدرةمظـؼؾمايرطيم.

م

م
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م
م

م-:ماظلرع ـدو,م

مممبوظقزوئػماظؿوظقيم:موؼؼقمم ـدو,ماظلرسي

م.مظؾؿقركمثوبؿيتغريمسزومماظؼقىماظدائرؼيماٌـؼقظيماظبماظعفالتماظؼوئدةمظؾلوحؾيمعـمسزوممدائرؼيم (1

 اظبماًؾػم.ماعؽوغقيمهرؼؽماظلوحؾيم (2

 

 (( ٌ اىقرصا اصو ّىع اح))رضٌ 



 - 38 - 

 تقصريماعؽوغقيماؼؼو ماظلوحؾيمظػرتةمرقؼؾيمدونماؼؼو ماحملركمسـماالذؿغولم. (3

موعـماػؿماظـراعمظصـودؼؼماظلرعم:م

م. ـدو,ماظلرسيمذوماظؽرياتماٌـزظؼيم.1

م ـدو,ماظلرسيمذوماظؽريمايؾؼلماومايؾؼيماىوععي.م.2

مذوماظؽرياتماظؿقاصؼقيم.م.3

م

ماظؽرياتماٌـزظؼيم:م* ـدو,ماظلرسيمعـماظـقعمذو

موػقماطـرماالغقاعمذققسوميفماٌؽوئـموخو ؿوماظلوحؾوتماظزراسقيموػقمسؾكمغقسنيمم:

مآ.مذومماالسؿدةماٌؿقازؼيم

مب.مذوماالسؿدةمسؾكمخطمواحدم.

م-)ذوماالاسؿدةماٌؿقازؼي(م:وغوخذماظؿصـقػماالولم

اظؼـدرةمعــماظػو ـؾمماظبم ــدو,ماظلـرعممممممؼقضيماظشؽؾماالتلمػذاماظـقعمعـم ـودؼؼماظلرعموصقفمسؿقدمادخـولمم

بصقرةمدائؿقـيماعـوممم C,B,Aعقازيماظبمسؿقدماخراجماظؼدرةمعـفم,مؼـؾًمسؾكمسؿقدمادخولماظؼدرةماظؽرياتم

صؿعشـؼمبصـقرةمممم Fصفلمعــماظــقعماٌـزظـؼماعـوماظؽـريممممممواجملقدةمسؾكمسؿقدماخراجماظؼدرةمم E,Dاظؽرياتم

وضبؿقيمسؾكمطريم غريمؼؿؾعمظـفموؼلـؿكماظؽـريماظؿـوبعممممممعؿقداظوظؽـفمشريمعـؾًمسؾكمم Cدائؿقيمععماظؽريم

موػذامتطقرمادخؾمحدؼـًومظؿؼؾقؾمعـمسددماظؽرياتماٌـزظؼيم.

ادـؿكدامماظػو ـؾممممبعـدممممAاظبماالعـوممظقعشـؼمعـعماظؽـريمممممم Dيفمػذاماظـقعمعـم ـودؼؼماظلرعمؼـزظـؼماظؽـريممم

رسفمبصقرةمطـؾريةموذظـؽمالنمسـددمادــونمممممالؼؼو مسؿقدمادخولماظؼدرةمسـمايرطيموػذامؼمديماظبمخػضماظل

سـممD,موظؾقصقلمسؾكماظلرسفماظـوغقيمؼػصرماظؽريممDا غرمبصقرةمطؾريةمعـمسددمادـونماظؽريمم Aاظؽريم

ومبومانمادـوغفؿمعؿؼوربمصؿزدادماظلـرسفممم Bسـماظؽريمم Eبعدمادؿكدامماظػو ؾمثؿمؼعشؼماظؽريمم Aاظؽريم

اظبماظـقرا مواظـذيمممم Eظـوظـيمصقؿؽـمايصقلمسؾقفومســدعومؼـزظـؼماظؽـريممممعؼورغؿومبويوظفماالوظبماعوماظلرسيما

سؾـكمسؿـقدهممممFم صقـمديماظبمتـؾقـًماظؽـريممممم Fضبؿقيمسؾكموقؼػمربززمؼؿداخؾمععماظؽريماظؿوبعمظؾؽريم

مGاظبماظقرا موؼعشؼمععماظؽـريممم Dوبصقرةمشريمعؾوذرهم.ماعومظؾقصقلمسؾكماظلرسيماظعؽلقيمصقـزظؼماظؽريم

صؿـعؽسماظلـرسيمواظـ متـمديماظبمرجـقعماىـرارماظبممممممم Dوم Aاظبمادخولمطريمودقطمبنيماظؽريموػذامؼمدي

مطؿومػقميفماظشؽؾم.مE ومم Dاظقرا م.ماعومحوظيمايقودمصقؿؽـمايصقلمسؾقفومبػصؾماظؽريؼـم

م
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م
م

م

م

م

م

م-*مجفوزمتػووتماظلرسيم)اىفوزماظػرضل(م:

تموعفؿؿـفماالدودـقيمػـقماظلـؿوحمظؾعفؾـؿنيماًؾػقـؿنيممممممموػقمعـماجفزةمغؼؾماظؼدرةمعـماحملركماظبماالرـورام

)سفالتماظدصع(مظؾفرارمبوظدورانمبلرعمزبؿؾػيمسـدماظـدورانمحـقلمعـعطـػماومغـزولماحـداػؿوممعــكػضممممممم

,موطؿـومانماىفـوزمؼلـؿكدممظؿكػـقضمممممميماًورجقيمعلوصيماطربمعــماظداخؾقـيممماو عقدمعرتػعمصؿؼطعماظعفؾ

مدؼيماٌـؼقظفمعـماحملركماظبمضدرةمسرضقيمسبقماالروراتم.,موطذظؽمضبقلماظؼدرماظعؿقماظلرسيم

م

م-ترطقىماىفوزماظػرضلم:

واظؽــرياتماظػرضقــيممBاظشــؽؾماالتــلمؼقضــيمترطقــىماىفــوزماظػرضــلمواظــذيمؼؿؽــقنمعـــماظؽــريماظؿــوجلممم

C,D,E,Fوايووؼيماظ متضؿماظؽرياتماظػرضقيم.ماظؽريممCعـؾًمسؾكماحملقرماظـذيمؼؿصـؾمعـعماظعفؾـيمممممم

عـؾـًمممAؼـؾًمسؾكماحملقرماٌمديماظبماظعفؾـيماظقلـرىمواظؽـريماٌكرورـلممممممDظؾفرارمبقـؿوماظؽريماظقؿـكم

مAتـؿؼؾماظلرسيمعـماظؽـريمممBسؾكمغفوؼيمسؿقدماخراجماظؼدرةمعـم ـدو,ماظلرسيموععشؼمععماظؽريماظؿوجلم
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يمتــكػضمبصـقرةمممصونماظلرسمAاطربمعـمسددمادـونماظؽريممBومبومانمسددمادـونماظؽريممBاظبماظؽرياظؿوجلم

طؾريةموسـدعومتؽقنمايرطيماظبماالعوممموسؾكمخطمعلـؿؼقؿمودـطيمعلـؿقيمصـونمايووؼـيماٌؿصـؾيمعـعماظؽـريممممممممم

طؿفؿقسيمواحدةمويفمػـذهمايوظـيمتؽـقنمممممC,D,E,FاظؽرياتماظػرضقيممتدورمععفموتدورمععفوممBاظؿوجلم

تـزظـؼمممC,Dعـالمصونماظؽرياتماظػرضقيمدرسيماحملقرماالميـمواالؼلرمعؿلووؼونموسـدماالدؿدارةماظبماظقلورم

متؼؾم.مDتزدادمودرسيماظؽريممC  وبذظؽمدبؿؾػمدرسؿقفؿومصلرسيماظؽريممE,Fسؾكماظؽرياتم

م
صعــدعومتؽـقنماظرتبـيمهـًماحـدمممممموسؾكماظرشؿمعـماظػقائدمظؾففـوزماظػرضـلماالماغـفمضـورميفمبعـضماالحقـونممممممم

ةماظقفوموؼؿقضػماالرورماالخرمسـمايرطيمممومؼلؾىماالروراتمرخقةمصوغفومتـزظؼمبصقرةمطؾريةموتـؿؼؾماظؼدر

متقضػماىرارمبصقرةمطوعؾيموظؾؿغؾىمسؾكمػذهماظظوػرةمصبىماؼؼو مسؿؾماىفوزماظػرضل.

موضدمزودمجبفوزمؼلؿكمجفوزماظغرزم.

وػقمسؾكماغقاعموعـفوماظـقعماٌقؽوغقؽلموؼعؿؾمسؾكمسؿؾماؼؼو ماىفوزماظػرضلمسـدمايوجيموؼؿؿماظؿقؽؿمبـفمم

خاللمسؿؾفماعومؼدوؼيماومبقادطيماظؼدمم.وبعدمامتومماظعؿؾقيمصبىمارجوسفـوماظبموضـعفوماال ـؾلمواالمادىممممعـم

متوطؾماالرورماوتؽلرماظؽرياتميفماظلرسيماظعوظقيماوحدوثماالغؼالب.

م

م

م

م

م
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م

م-ػقؽؾماظلوحؾيم:
ؾيم.موػــوكمسـدةمممسؾقفومعبقعماٌعـداتمواالجفـزةماٌؽقغـيمظؾلـوحمممممًتـؾؼعؿربمػقؽؾماظلوحؾيماظؼوسدةماظ م

ملوحؾيموطوظؿوظلمظؾهلقؽؾماماغقاعمعـ

مبفقؽؾم-1م ممدوحؾي وقتكون ؿن عارضتني طوؾوتني ؿوصلتني ػوما بونهما بوادطة ,

 .ودتخدم فذا اهلوكل ؾلساحبة املسرػة غاؾبااجلسرقن اؾعرضني 

قستخدم ػوها فوكل اجهزة اؾساحبة املصنوع بشكل ؿوحد ,ممدوحؾيمبدونمػقؽؾم-2م

م.

عدة اجزاء  بشكل جزء  واحد اومقصنع ؼسم ؿن اهلوكل,مؾيمبـصػمػقؽؾمدوحم-3

ؿوصلة ػوما بونها ؿن فواؽل اجهزة اؾساحبة اؿا اؾقسم االخر ؿن فوكل اؾساحبة ػوصنع 

بشكل عارضتني طوؾوتني وقتم اؾتوصول بني فذقن اؾقسمني هلوكل اؾساحبة ذات ـصف 

وكل اؾساحبة ؿن فوكل ؽل ؿن هلاهلوكل بوادطة براغي , وقتكون اؾقسم اخللفي 

جهازي اؾتفاوت اؾسرع وصندوق اؾسرع املصنوعني بشكل ؿوحد وقربط ؿعه بوادطة براغي 

اهلوكل جلهاز اؾفاصل اؿا اؾقسم االؿاؿي هلوكل اؾساحبة ػوتكون ؿن عارضتني وؼاعدتهما 

ؾعارضتني بوادطة اؾرباغي على فوكل جهاز اؾفاصل واؾطرػان االؿاؿوان  ؾنهاقيت ا املثبتة

ؿوصالن ػوما بونهما بوادطة اجلسر اؾعرضي مبساعدة اؾرباغي وعلى اؾسطح اؾعلوي هلذا 

 اجلسر تثبت ؿربدة املاء وؼاعدة حمرك اؾساحبة .
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م-اٌعداتماظشغوظيميفماظلوحؾيم:

وػلمتؾؽماٌعداتمواالجفزةماظ مبقادـطؿفومؼـؿؿماالدـؿػودةمعــمضـدرةماحملـركموغؼؾـفومظغـرضممممممممم

مؿؾقوتماظزراسقيم.وتؿؽقنمعـاجرا ماظع

بشـؽؾمرئقلـلمطؿصـدرمظلـقىموتلـقريمماالمالتمممممموػلماظقيمتلـؿكدمممماظقيماظلقىميفماظلوحؾوتم: -1

اظزراسقيماٌكؿؾػيموظـؼؾمايؿقالتماظزراسقيموشريػوموتؽقنماظقيماظلقىميفماظلوحؾوتماٌدوظؾيمضؾؾيم

م.مظؾؿـظقؿماصؼقوموسؿقدؼوماعوماظلوحؾوتماٌلرصيمتـظؿماصؼقومصؼط

سؿقدمعوخذماظؼدرةم:موؼلؿكدممطؿصدرمالدارةمبعـضماالالتماظزراسقـيماظـ مؼؿطؾـىمتشـغقؾفومغؼـؾممممممم -2

ايرطيمهلوم,موػقمسؿقدمعشؼىمعــماًـورجمبشـؼقبمضقودـقيمحبقـٌمؼؽـقنمعالئؿـومالدارةماالالتمممممممم

وتربطماالالتمبقادطيمسؿقدمعشؼىمعـماظداخؾمظؿؿعشـؼمذـؼقبمطـؾمعــممممماٌكؿؾػيماٌؿقرطيمواظـوبؿيم

ؼـمعـعمبعضـفؿومظؿـؿؼـؾمعــمخالهلؿـومحرطـيمربـركماظلـوحؾيماظبماالجـزا ماظشـغوظيمظالظـيمممممممممممماظعؿقد

 اظزراسقيم.

جفوزماظؿعؾقؼماظـفوئلم:وػقمجفوزمؼلؿكدممظغرضمتعؾقؼماالالتماظزراسقيموطذظؽمؼزودمبوظقيمرصـعمم -3

وخػضماالظيمواظقيمتـظـقؿمسؿـؼمععوعؾـيماٌزروسـوتماواظرتبـيمموؼلـؿكمجفـوزماظؿعؾقـؼماوماىفـوزمممممممممم

 هلقدروظقؽلم.مما

م

ماىفوزماهلقدروظقؽلم:

اهلقدروظقؽقـيمممواألدـطقاغيموؼؿؽقنمعــماٌضـكيماهلقدروظقؽقـيمواظػؾـرتمو ـؿومماظؿشـغقؾموسؿؾـيماظؿشـغقؾممممممممم

م.ماذرعماظشؾؽمواظبماذرعماظرصعمممبوإلضوصيواٌؽؾسم

ؾمظقصؾيميفموضعمسؿؾيماظؿشغقؾمبوووهمعقضعماظرصعموػذامؼمديماظبمدصعم ؿومماظؿشغقموؼعؿؾماىفوزمسـدمدصع

اظرصعممومتمذظؽمبقادطيمثالثمسؿالتمعرتابطيمصقـدصعماظزؼًماظبماالدطقاغفماهلقدروظقؽقـيمبقادـطيماٌضـكيمممم

عـماظرتوسماظ متعشؼفومععمبعضفومماهلقدروظقؽقيماظ متوخذمحرطؿفومعـم ـدو,ماظلرعمسـمررؼؼمذبؿقسي

ظـذيمؼعؿؿـدمسؾـكمعؼـدارماظزؼـًماٌــدصعمعــممممممممسؿؾيمخو يمبفومؼـدصعماٌؽؾسماظبماًورجمغؿقفيمضغطماظزؼًما

خاللم ؿومماظؿشغقؾموػذامؼمديماظبمدصعماظعؿؾيمحقلمغػلفومعلوصيمربدودةمممومؼمديماظبمدقىماذرعماظرصعم

ترصعمععفومسؿالتماظشؾؽماظبماالسؾكموػذامؼمديماظبمرصعماالظيماظبماالسؾـكمموظؿكػـقضماالظـيمممماظبماالسؾكمواظ م

اظؿكػقضمصقؿقركم ؿومماظؿشغقؾماظبموضعماظؿكػقضمحقٌمؼـدصعمزؼًماٌضكيممتدصعمسؿؾيماظؿشغقؾماظبموضع
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سوئداماظبماًزانماظرئقللموغؿقفيمظـقزنماالظـيمواشبػـوضماظضـغطمخؾـػماٌؽـؾسمتــكػضماذرعماظشـؾؽماظبممممممممم

م.ماالدػؾموتؿقركمبوضلماظعؿالتمبوووهماٌعوطسموؼـدصعماٌؽؾسماظبماظقرا مداصعوماظزؼًماظبماًزانم

 ؼؼقم بقـؿو اىرار بؿشغقؾ طبؿص األول :صردؼـ تشغقؾ تؿطؾى اٌكؿؾػي اظؿشغقؾ اسؿول غًطو دوبؼك

 اظـوغل

 أعؽـ واحد سوعؾ بلدؿكدام اظعؿؾ غظوم ادخول وعع ايرث, سؿؾقوت يف طؿو بف اٌؾقؼي اٌعدات بؿشغقؾ

 غؼؾ ودقؾي طقؼرت سؾك اظعؿؾ ذظؽ تطؾى وضد .عـودى بلضؿصود اظؿشغقؾ يف اٌرشقب اظؿؼدم اظب اظق قل

 تزوؼد اعؽـ وضد  قققك, ادؿكداعك بف اٌؾقؼي واٌعدات اىرار ادؿكدام ميؽـ حؿك اٌلؿكدعي اظؼدرة

 عقضع عـ خو ي راصعي ررؼؼ سـ ضقة بؿقظقد وتؼقم ػقدروظقؽقي بطرؼؼي تعؿؾ رواصع مبفؿقسي اىرار

 :عـفو اظطرؼؼي ػذه بندؿكدام هؼقؼفو ميؽـ اضوصقي صقائد وػـوك .بوىرار اظلوئؼ

 .اظقضً وتقصري اظعوعؾ وطػو ة اظزراسقي اظعؿؾقوت ادا  طػو ة رصع 1-

 .اظطر, سرب اآلالت غؼؾ دفقظي 2-

 .بدضي أظقو بوىرار اٌشؾقطي اآلالت سؿؼ ضؾط 3-

 .اًؾػل اظعفؾ سؾك وزن غؼؾ 4-

 .ظمالت االظب اظشؾؽ دفقظي 5-

 .اظزراسقي اظعؿؾقوت أدا  يف اٌـوورة دفقظي 6-

 .(وأوتقعوتقؽق)ماآلظي او اىرار سؾك عػوجه اضويف هؿقؾ اي عـع 7-

 .اىرار اغؼالب عـع 8-

 البد ػقدروظقؽل جفوز اي ان اإل بوىرار اٌؾقؼي اهلقدروظقؽقي ظألجفزة اظؿصؿقؿوت تعدد عـ وبوظرشؿ

 وان

 :اآلتقي األدودقي األجزا  ؼشؿؾ

ممممممممم(اظزؼً علور يف ظؾؿقؽؿ )ماظؿقؽؿ  ؿوم -3 (ممزؼًاظ ضغط ظرصع) اظزؼً عضكي -2 اظزؼً خزان 1- -

م.(ماظضغط زؼودة عـ اظـظوم يؿوؼي)مم األعون  ؿوم م5ممممماظؿشغقؾ ادطقاغيممم-م4 

 

م
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م

م((لاهلقدروظقؽىفوزم))زبططم

م

م-ذبؿقسيماظؿقجقف:

مقريػوم.وػلمتؼقممبؿققؼؾمايرطيماظدائرؼيمظؾعفالتماظؼوئدةمظؾلوحؾيماظبمحرطيمعلؿؼقؿيمظؿل

م-وتؿؽقنمعـم:

تلؿؾؿماظعفالتماظؼوئدةمايرطيماظدائرؼيمعـماجفزةمغؼؾمايرطيمظؿؼـقممبؿلـقريماظلـوحؾيمممم/ماظعفالتماظؼوئدة

وطذظؽمتـؼؾمضلؿومعـموزنماظلوحؾيماظبماظرتبيمواظعـصرماظقحقدماظذيمؼؼررم ػيماظلقىمظؾلوحؾيمػقمتصـؿقؿمم

تمذاتمدطيمطؾريمظؿؼؾقـؾماالغـزال,مسؾـكماظرتبـيموؼؼؾـؾمممممموضقودوتمدوالبماظعفؾيم)اظقؼؾ(وتؽقنمػذهماالرورا

ماظضغطماظـقسلمسؾكماظرتبيم.

/مموتؼقممبؿقجقفمدريماظلـوحؾيموطـذظؽمظـؼـؾمضلـؿمعــقزنماظلـوحؾيماظبمدـطيممممممممممسفالتماالدؿدارةم)اٌؼودة(

وماالرضموتزودمدوالبماظعفؾيماٌؼودةمبؽرؼيمتقجقيمتلـؿيمصقـفمبـوظؿزحؾؼماىـوغيبمظؾعفؾـي.وتؽقنماضطورػـمممممم

م.ا غرمعـماظعفؾيماٌؼودةم

ؼؿقؿؾماحملقرماالعوعلموزنماظؼلؿماالعوعلمعـماظلوحؾيموجفدماػؿزازاتمػقؽؾمماالعوعلمظؾلوحؾيم/ماحملقرم

ماظلوحؾيموترطىمسؾكماحملقرماالعوعلمسفالتماالدؿدارةماٌؼودةمومو ؾيمربطمجفوزماالدؿدارةموسؿالتفوم.

م-ذبؿقسيماظؿقضقػ:
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ظلوحؾيماٌدوظؾـيمبقزقػـيمتـؾقـًماظلـوحؾيميفمعقضػفـومســدعومؼـرادماؼؼوصفـومسؾـكمممممممممموؼؼقممجفوزماظؿقضقػميفما

معـكػضماومعرتػعم

واٌقضػــوتمذواتموتلــؿعؿؾميفماطـــرماغــقاعماظلــوحؾوتماظزراسقــيمايدؼـــيماٌقضػــوتمذواتماالحذؼــيماٌقضػــفم

وتمايدؼـيمػقماٌقضػماالذرريماٌقضػيموػذانماظـقسونمعلؿعؿالنمبشؽؾمعؿلوويمتؼرؼؾوموؼقجدمغقسومعـماٌؼػ

ماهلقدروظقؽلم.

اظـذيمؼـؿؿمتشـغقؾفمبقادـطيمضـدممدـوئؼمممممممموطؿومعؾنيمبوظشؽؾمادغوهممؼؿؽقنمجفوزماظؿقضقػمذوماالحذؼيماٌقضػف

واظ متؼقممبدورػومبودارةمطوعيمم(3)واظعؿؾي(م2)وبؿوثريػومؼؿقركماظذراعم(م1)اظلوحؾيمبضغطفمسؾكماظدوادي

وؼؿؿمبـذظؽماغضـغوطمممم(6)اٌرطؾيمبشؽؾمعرنمسؾكماحملوور(م5)ذؼيماٌقضػفموػذهماظؽوعيمهركماالحم(4)اظضغط

وضـرصماظؿـؾقـًمػـذامعؿصـؾمممممماٌـؾؿفمسؾكمضرصمتـؾقًمسفؾيماظلوحؾيم(7)ػذهماالحذؼيمسبقمرؾؾيماظؿقضقػ

ؼـؿؿماؼؼـو ممم(7)بـفوؼيمغصػمسؿقدماظعفؾيماظؼوئدةمغؿقفيماالحؿؽوكمبنيمبطوغوتماحذؼيماظؿقضقـػمواظطؾؾـيممم

بشؽؾمتدرصبلمسـمايرطيمظقؿـمبذظؽمحرطيمسفـالتماظلـوحؾيموســدمرصـعماظضـغطمســمدوادـيمممممممممػذهماظطؾؾي

ماٌقضػمتعقدماحذؼيماظؿقضقػماظبموضعفوماظطؾقعلمبؿوثريمغوبضمحؾزوغلمؼربطمبنيمحذائلماٌقضػ.

م
م

م-:ماداعيمجفوزمادؿدارةماظلوحؾيماٌدوظؾيموجفوزماظؿقضقػ
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صماالتصـالتمبـنيماجـزا موضطـعماىفـوزموتزؼقـًماالجـزا ممممممممجفـوزماالدـؿدارةميفمصقـمممتؿؾكصمسؿؾقيماداعيم

ماٌؿقوطيموصقصمايرطيمشريماظشغوظيمظعفؾيماالدارةم.

مدوسيمسؿؾم.م900دوسيمسؿؾمظؾلوحؾيموتؾدؼؾماظزؼًمبعدمطؾم100صقصمعلؿقىماظزؼًمبعدمطؾم

ؾمصبـىمتـظـقؿمممدـؿفالكمضؾقـمماعومبالغلؾيمىفوزماظؿقضقػمصقفىماجرا متـظقػفمدورؼوموتـظقػفممواذامطونماال

ماًؾقصمبنيماالحذؼيمورؾؾيماٌقضػمواذامطونماالدؿفالكمطؾريمصبىماالدؿؾدالمجبدؼدم.

مشريماظشغوظفمظعؿؾيمدواديماىفوزم.صبىمتـظقؿمايرطيم

م

م

م- قوغيماظلوحؾيم:

اظلوحؾيماظزراسقيمايدؼـيموععداتفوماٌؾقؼيمبفومممؽـمبقادطؿفومعؽـــيماطــرماظعؿؾقـوتماظزراسقـيمبشـؽؾمممممم

اطــرمتعؼقـداموهؿـوجماظبمعشـغؾمذيمخـربةمواظلـوحؾوتممممممممواضؿصوديموسؾقفمصونماظلوحؾيما ؾقًماظققممطو 

مصونمسؿرػوماالضؿصوديمعـماٌؿقضعمانمؼؼصرم.اظزراسقيمشوظقيماظـؿـمصوذامملمؼعؿينمبفومبوظشؽؾماظصققيم

ماػؿقيم قوغيماظلوحؾيم

موحؾيماظزراسقيمظفماػؿقيمطؾريةمعـفو:انمعؿطؾؾوتماظصقوغيماظققعقيماظؾلقطيمواظصقوغيماظدورؼيمظؾل

ماحملوصظيمسؾكمسؿرػوماالضؿصوديم. -1

 انوزماظعؿؾقوتمايؼؾقيميفموضؿفوموبدونمحصقلماسطالتماثـو ماظعؿؾم. -2

 %م.14َ4%موخػضميفمادؿفالكماظقضقدممبعدلم11َ1تمديماظبمزؼودةمبوظؼدرةمحبدودم -3

م.متلوسدماظصقوغيمظؾقصقلمسؾكماظؼدرةماٌصؿؿيمسؾقفوماظلوحؾي -4

م-اغقاعماظصقوغيم:

ؼؿقجىمانمؼـظؿمجدولمدوريمظؾصقوغفموؼعؿؿدمسؾكمدوسوتماظعؿؾماظ متلفؾفوماظلوحؾيمموعالحظـيمطـراسممم

اظؿشغقؾماًوصمبوظلوحؾيمبشؽؾمدضقؼمالغفومتق قوتمخو يم,ماعوماظؿق قوتماظعوعـيمظؾصـقوغفمصفـلم ـقوغيممممم

مرتاتمعـؿظؿيم.دوسيمسؿؾموبػم100,مم500,مم250,مم100,مم50,م10دورؼيمورىمطؾم

م

موتشؿؾمدوسيمسؿؾم:م10-8اظصقوغيماظققعقيم

تشققؿمعـظقعيماظؿربؼدممممممممممممممممممممممممممزؼًمحقضماحملركممممممممممممخزانماظقضقدمممممممممممممممممممم

ماالروراتمممممممممممممدققرماٌروحيمواٌقظدماظؽفربوئلمممممممممممممممممممممممعبقعماالجزا ماٌؿقرطي
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م.مممماالبؿدائقيممممامعـظػيماهلقا واخري

م

موتشؿؾمدوسيمسؿؾم:م50اظصقوغيماالدؾقسقيممبعدم

 قوغيماظؾطورؼيمممممصقصموتعريمتقترماظلريمممممتشققؿمعقؽوغقؽلماظػو ؾمممم قوغيمعلؿقىماظزؼًم

ماهلقدروظقؽلمممممممم قوغيمعـضػيماهلقا ماىوصيمم

م

مدوسيمسؿؾمم:موتشؿؾم100اظصقوغيمبعدم

مًماحملركمممممممتؾدؼؾمعـؼقيماهلقا ممممممممم قوغيمعؿـػسمخزانماٌرصؼمتؾدؼؾمزؼ

م قوغيماروراتماظلوحؾي

م

مدوسيمسؿؾم:موتشؿؾم250 قوغيمبعدم

اجرا مسؿؾقيمتعريماظصؿوعوتمظؾؿقركممممم قوغيممشعوتمواظؽوبرؼرتماظؼدحمحملركماظؾـزؼـممممتـظقػم

متعريمعؼػوتماظلوحؾيموطذظؽماظػو ؾمممماظرتدؾوتماٌقجقدةميفمضدحماظقضقدموعصػقوتماظقضقدم

م

مدوسيمسؿؾم:مموتشؿؾمم500اظصقوغيمبعدم

م قوغيماٌزعماظؽفربوئلموتؼقًماالذؿعولمممم قوغيماٌقظدموربركماظؿشغقؾماظؽفربوئل

م قوغيمعصويفموضقدماظدؼزلمممممممم قوغيمغبوالتماحملقرماالعوعلمظؾلوحؾي

م قوغيمعـظقعيماظؿربؼدمممممممممممممم

مدوسيمسؿؾمماظلـقؼيم:موتؿضؿـم100غيمبعدماظصقو

متـظقػمحقضماظزؼًممممممم قوغيماجفزةمغؼؾمايرطيمواٌـظقعيماهلقدروظؽقيتـظقػماظلوحؾيممممممم

متعريماحؽوممعظكيماظضغطماظعوظلممممممهضريماظلوحؾيمظؾكزنم.

  م

 

 

 

 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماٌصـــودرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

متوظقػممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظلوحؾــوتماظزراسقيم...........................مممممممممد.عفـدسمسؾدماظلالممربؿقدمسزتممم

ملمممظطػـــلمحلـــنيمربؿــــدمسؾــــــمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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