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 أسس اللحام

لحام السعادن هه عسمية وصل أو ربط السعادن بالحخارة أو الزغط أو باستخجامها معا. ويكهن الخبط من 
 الشهع الثابت، أي ال يسكن فك األجداء السمحهمة دون ضخر. 

السطمهبة لحامها إلى درجة االنرهار وتدتخجم عادة وقج تتم عسمية المحام بخفع درجة حخارة األجداء 
معجن ممئ )سمك المحام( لمخبط بين القطعتين السخاد لحامها وقج تتم عسمية المحام بجون أنرار األجداء الستالحسة 

 كسا في لحام الزغط بل تكهن بحالة عجيشة.
 وقج تدتخجم مهاد مداعجة في عسميات المحام تدسى مداعجات الرهخ.

 

 األمور الواجب مراعاتها في اللحام 
 أن تكهن مشطقة المحام نظيفة وخالية من االكاسيج.  .1
 أن يتم رفع درجة حخارة األجداء السخاد لحامها إلى الحج الحي يكفي لتطاوع األجداء تحت الزغط السدمط. .2
 

 الطرق الرئيدية للحام
 . لحام االنرهار ويذسل:1

 المحام الغازي  -
 الكهخبائي ويذسل:لحام القهس  -

 لحام القهس السفتهح. .1
 لحام القهس السغسهر. .2
 لحام الغازات الهاقية. .3
 

 . لحام الزغط ويذسل:2
 لحام الزغط عمى الحار ويذسل: -

 لحام السقاومة الكهخبائية ومشها: لحام الشقطة ، لحام الخط.  .1
 لحام الحجادة. .2
 لحام الزغط عمى البارد. .3
 م الكاوية )لحام الدسكخة(.لحام التبخيذ )لحام السخونة( ولحا .4
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 -تقسين العوليات الوستخذهة فً اللحام إلى:
 

رسخٍِ اىَؼذُ اىَشاد ٗصئ إىى دسجخ اقو ٍِ دسجخ االّصهٖبس ٍٗهِ صهٌ رسهيٍػ ظهتػ ىٍهزٌ اىيلهبً ٍضهو ىلهبً  -1

 اىلذادح.

 صٖش اىَؼذُ فً اىَْطقخ اىَشاد ٗصيٖب ٍضو اىيلبً اىتبصي ٗىلبً اىق٘ط اىنٖشثبئً . -2

صٖش اىَؼذُ فً اىَْطقخ اىَشاد ٗصهيٖب ٍٗهِ صهٌ رسهيٍػ ظهتػ ػيٍٖهب ٍضهو ىلهبً اىَقبٍٗهخ اىنٖشثبئٍهخ ٗاىيلهبً  -3

 اىٍٍ٘عً.

 رسيٍػ ظتػ ػيى اىَؼذُ اىَشاد ٗصئ ٗفً دسجخ حشاسح اىتشفخ ٍضو اىيلبً اىجبسد. -4

 

  Gas weldingاستيلين(  –اللحام الغازي )لحام األوكسجين 

 
 ريلٌ األجضاء ثٖزٓ اىطشٌقخ ثيٖت غبصي ٍِ فٕ٘خ أّج٘ة ٗاىتبص اىَسزؼَو ػجبسح ػِ ٍضٌج ٍِ األٗمسجٍِ 

ٍٗضو ٕزٓ اىذسجخ قبدسح ػيى صٖش اىَؼبدُ °( 3333ًٗاالسزٍيٍِ اىزي ٌؼَو شؼيخ ثذسجخ حشاسح رقبسة )

 ِ اىَْطقخ اىَجبٗسح.ٗاىسجبئل ثفزشح قصٍشح ٍَب ٌؤدي إىى صٖش غشفً اىقطؼزٍِ اىَشاد ىلبٍٖب ٗرسخٍ

 مَب ٗاُ ٕزا اىصٖش اىسشٌغ ٗاّزقبه اىلشاسح سزؤدي إىى األمسذح ىيَْبغق اىَجبٗسح ىَْطقخ اىصٖش .

 

 

 
 

 ( اللحام االوكسً استيلين1ًشكل )
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   مزايا لحام االوكدي استيلين
 يسكن استخجامه لمحام جسيع السعادن والدبائك. .1
 معجات المحام فيه رخيرة ندبيا وال تحتاج إلى صيانة معقجة.  .2
 يدتخجم لقطع السعادن باستخجام نفذ معجات المحام.  .3

 من تفاعل أحجار كاربيج الكالديهم مع الساء.  c2h2يحض غاز االستيمين   
Cac2 + 2 c2h2 + ca(oh) 

ويتم تحزيخ غاز االستيمين حدب التفاعلل أعلالب باسلتخجام مهللجات غلاز االسلتيمين فلي اللهرش أو تعب لة 
 غاز االستيمين في قشاني خاصة. 

 
 مقارنة بين قشيشة االوكدجين واالستيلين

كغم/سللم بيشسللا ضللغط الغللاز داخللل قشيشللة االسللتيمين حللهالي  151ضللغط الغللاز داخللل قشيشللة االوكدللجين حللهالي  .1
 /سم. كغم15

رأس قشيشللة األوكدللجين الللحي يللخبط بلله مللشظم ضللغط الغللاز يكللهن يو سللن يسللين ورأس قشيتللة االسللتيمين يو سللن  .2
 يدار. 

 تطمي قشيشة األوكدجين بالهن األسهد أو األزرق وقشيشة االستيمين بالهن األصفخ.  .3
يختملللل الرلللهت الشلللات  علللن يخيلللب القشيشتلللين بدلللبب وجلللهد سلللائل االسللليتهن والسلللهاد السدلللامية بلللجاخل قشيشلللة  .4

 االستيمين. 
 

 األدوات السدتخدمة في لحام االوكدي استيلين
مشظسات ضغط الغاز: تدتخجم مشظسات ضغط الغاز لخفض ضغط الغاز في االسطهانة إلى ضغط التذغيل  .1

 .151لغاز األوكدجين من  السشاسب حيث يتم خفض الزغط
 

 انواع اللهب في لحام االوكدي استيلين 
هلللحا الشلللهع ملللن المهلللب تكلللهن ندلللبة األوكدلللجين إللللى االسلللتيمين لمحرللله  عملللى المهلللب  المهلللب الستعلللاد  : فلللي .1

( حجم أوكدجين لكل حجم واحج من غاز االستيمين ويستلاز هلحا المهلب بهجلهد 1014 – 1014الستعاد  هي )
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كلللدي ملللع غلللالح هلللهائي محسلللخ ويدلللتخجم هلللحا المهلللب فلللي لحلللام الرلللمب ب نهاعللله ومعظلللم مخلللخوب ابللليض مخ 
 الديارات الحجيجية ألنه يقي السعادن من األكدجة وال يحجث أي تفاعل كيسيائي مع معجن المحام.

 ( اللهب الستعادل2شكل )    
المهللب السسكدللج :تكللهن ندللبة األوكدللجين أكثللخ مللن  .2

المهلللللب الستعلللللاد  أو يكلللللهن المهلللللب قرللللليخ وكلللللحلك 
السخللخوب السخكللدي ولكشلله أكثللخ اسللتجقاقا مللن المهللب 
الستعلللللللاد  وتكلللللللهن وصللللللللمة المحلللللللام الشاتجلللللللة هذللللللللة 
الحتهائها عمى عجد كبيخ من السدلام الغازيلة لتفاعلل 
األوكدللجين مللع كخبللهن الرللمب. ومللع يلللك يدللتخجم 
هحا المهب في لحام سبائك الشحاس والبخوند والفزة 
الشيكمية الن المهب السسكدج يسشع تحلخر الهيلجروجين 

في السعجن السشرهخ حيلث إن الهيلجروجين يدلبب تكلهن السدلام الغازيلة فلي هلحب الدلبائك وكلحلك يدلتخجم فلي 
 لحام البخاص الن اوكديج الخارصين الستكهن يسشع تبخخ الخارصين.   

السختد  )السكخين ( تكهن ندبة هلحا األكدلجين إللى االسلتيمين اقلل مسلا فلي المهلب الستعلاد  يتسيلد هشلا المهب  .3
المهب بهجهد مخدون ابيض متهه  محاب بسشطقة بيزاء عمى شكل ريذة ومحاب بغالح احسخ تكلهن درجلة 

ن واع الرلمب ألدلبائكي الحخارة في هحا المهب اقل مسا هي في المهب الستعاد  يدلتعسل فلي لحلام األلسشيلهم وا
 عجا الرمب مقاوم لمرجأ العالي.   

 

 اللحام اليداري او اللحام اليسيشي 
 اللحام اليداري 

 هه المحام الحي تتقجم فيه عسمية المحام من اليسين الى اليدار ويدبب فيه سمك المحام السذعل. 
 إما اللحام اليسيشي

 ى اليسين ويدبب فيه السذعل سمك المحام. فهه الحي تتقجم فيه عسمية المحام من اليدار ال
 ويختمل هحان المحامان عن بعزهسا البعض في االمهر التالية :

في المحام اليسيشي تكهن مجة تدخين مشطقة المحام أيه  ندلبيا مسلا عميله فلي المحلام اليدلاري بدلبب التدلخين  .1
 السدبب لسشطقة المحام من قبل مذعل المهب ألنه يتقجم عسمية المحام.
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  ( اللحام اليداري واللحام اليسين3شكل )
فللي المحللام اليسيشللي يكللهن تبخيللج مشطقللة المحللام أسللخع مللن المحللام اليدللاري الن السذللعل المهللب ابعللج ندللبيا عللن  .2

 مشطقة المحام.  
مملم( بدلب إمكانيلة نفلاي المحلام 6يدتخجم المحام اليسيشي في لحام ألهاح الرمب يات الدسك الكبيلخ )أكثلخ ملن  .3

وجهدتلله لتللهفخ حللخارة أكثللخ. ويدللتخجم المحللام اليدللاري فللي لحللام الحجيللج الدهللخ والسعللادن غيللخ الحجيجيللة وألللهح 
 ممم.  6الرمب التي سسكها اقل من 

 لحام االوكدي هيدروجين 
اع لحام الغلد حيلث يلتم إشلعا  غلاز الهيلجروجين ملع األوكدلجين فلي مذلاعل خاصلة  نتلاج درجلة من أنه 

م ويدتخجم في لحلام أللهاح الخقيقلة ملن الدلبائك التلي درجلة انرلهارها مشخفزلة ويدلتخجم  2111حخارة ترل إلى 
 ن األكاسيج عشج المحام. لهب االوكدي هيجروجين أحيانًا في لحام السهنة )لحام التبخيذ( ألنه يستاز بعجم تكهي

 
   Electric Arc Weldingلحام القوس الكهربائي 

هللله احلللج أنلللهاع لحلللام االنرلللهار ويلللتم صلللهخ مشطقلللة المحلللام نتيجلللة الحلللخارة العاليلللة الستهللللجة ملللن القلللهس 
 م وتتكللهن نقللخة 5511الكهخبلائي الللحي يتكللهن بللين قطللب المحللام )االلكتللخود( والذلعمة وترللل درجللة الحللخارة حللهالي 

 المحام في مشطقة المحام بدبب ضغط تيار غازات القهس.
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 ( اللحام بالقوس الكهربائي4شكل )
 

 تيار اللحام:
يدلللتخجم التيلللار الكهخبلللائي السدلللتسخ أو التيلللار الكهخبلللائي الستشلللاو  فلللي عسميلللة المحلللام وفلللي حاللللة التيلللار 
السدتسخ ف نه يتم تحجيج القطب الدالب أو السهجب الحي يهصل بالذعمة والحي يهصل باللكتخود ويكهن التهصليل 

 بطخيقتين:   
السهجلب بيشسلا يلخبط االلكتلخود إللى القطلب الدلالب : حيلث تلخبط الذلعمة إللى القطلب  طريقة القطبية السباشرة .1

وهللي الحالللة الذللائعة االسللتخجام وتكللهن الحللخارة الستهلللجة بالذللعمة اكبللخ حيللث إن كسيللة الحللخارة الستهلللجة عمللى 
القطللب السهجللب تكللهن اكبللخ بحللجود امثللي كسيللة الحللخارة الستهلللجة إن هللحا الشللهع مللن الللخبط يدللاعج عمللى تللهفيخ 

 لكهنها يات حجم اكبخ من االلكتخود.  الحخارة لرهخ القطعة
: وفيهلللا يلللخبط  االلكتلللخود إللللى القطلللب السهجلللب وتدلللتعسل هلللحب الحاللللة فلللي حاللللة  طريقةةةة القطبيةةةة السعكوسةةةة .2

اسللتخجام أنللهاع خاصللة مللن االلكتللخودات التللي تحتللاج إلللى حللخارة عاليللة لتشرللهخ أو عشللج لحللام ألللهاح رقيقللة مللن 
 الرمب  

 طرق الحام بالقىس الكهربائً 

  اىنشثًّ٘اىلبً ثبىق٘ط  غشٌقخ -1

 غشٌقخ اىلبً ثبىق٘ط اىَؼذًّ : ٗرقسٌ اىى غشٌقزٍِ  -2

 ٗسيل ٍؼذًّ رٗ سيل ىلبً ٍنش٘ف  فٍٖب ق٘ط ٍؼذًّاىطشٌقخ االٗىى ٌسزخذً 

ٗمسهٍذ  –ً فٍٖب سيل ىلبً رٗ غطبء ٌٗزنهُ٘ اىتطهبء ٍهِ اىَه٘اد اىزبىٍهخ )اٗمسهٍذ اىشصهب  ذٌسزخ اىضبٍّخ اىطشٌقخ

 سينب ٍبدٓ مبسثٍّ٘ٔ ( –في٘سٌذ –مبسثّ٘بد اىنبىسًٍ٘ –اىزٍزبًٍّ٘ 
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 فوائد تغليف األقطاب السعدنية
 زيادة ابات القهس الكهخبائي واستقخارب.  .1
تكهن سحابة واقية من الغازات تحسي معجن المحام السشرهخ من الت كدج كحلك ف ن قذخة الخبث الستكلهن بعلج  .2

 المحام تبطئ سخعة تبخيج مشطقة المجام. 
 تقميل تشااخ قطخات المحام السشرهخ.  .3
 إضافة عشاصخ سبكيه إلى وصمه المحام فسا يحسي الخهاص السيكانيكية لمهصمة.  .4
 

 األطوارالتٌار الثالثً 

التً  محطات الطالة وهو المستعمل واألكثر شٌوعا فً بالتٌار المتردد هو نظام كهربابً متعدد األطوار خاص 
ت ثالثٌة األطوار ألن ثالثة تٌارات تسٌر فً ثالثة أسالن ، وكل تٌار من هؤالء الثالثة وسمٌ . الكهرباء تنتج
درجة ، أي ثلث دابرة . وهذا النظام هو األكثر انتشارا فً  021منزاح عن اآلخر بممدار  بطور ٌبدأ

التً تعمل بمدرة عالٌة فً المصانع والمركبات وٌسٌر  المحركات الكهربابٌة تشغٌل
استخدامات أخرى ولكن بشرط وجود طرف أخر ٌسمً طرف كما لها  المطارات الكهربابٌة و المترو بواسطتها
 . التعادل

وإنتاج  الكهرباء ممتازة بالنسبة لنمل بكفاءة ٌتمتع هذا النظام بمدرات كبٌرة جدا واستمرارٌة كبٌرة وكذلن ٌحظى
%. هذا النظام 79% إلى  01حٌث تصل كفاءتها بٌن  الثالثً أطوارمحركات التٌار  الطالة الحركٌة فً

 . استطاع تلبٌة حاجة العالم الصناعً بتوفٌر طالة آمنة وكافٌة ، ٌمكن االعتماد علٌها

دون الحاجة لوسابل استهالل وبداٌة، بل  محركات الحث ٌفضل التٌار الثالثً كذلن بسبب لدرته على إدارة
وبكفاءة  التٌار أحادي الطور أضعاف محركات 01ٌمكنه تدوٌر المحرن بسرعة كبٌرة ولدرات تصل حتى 

 .%71تفوق 

 

 
 إلى الٌمٌن وإلى الٌسار محملٌن كرات محمول على ممطع فً آلة تٌار ثالثً األطوار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84
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 الطورلتٌار أحادي ا

لكنها مرتبطة أكثر بالمتردد، كان  ددتٌار متر أو تٌار مستمر ٌمكن أن ٌكون تٌار كهربً أو أحادي الوجه هو 
هذا التٌار هو السابد والمنتشر فً بداٌات صناعة المحطات الكهربٌة، لكن بعدها وحٌن انتشرت المصانع 

 : وزادت األحمال إلى مستوٌات عالٌة تم االستغناء عنه لثالثة أسباب

دن حتم إٌجاد وسٌلة جدٌدة لمجابهة أن اضطراد الزٌادة فً أعداد المستفٌدٌن وضخامة الطلب وتوسع الم (1
من توفٌر  الكهرباء الطلب المتزاٌد على الطالة، وبعث الطالة محملة على تٌار واحد لن ٌمكن معامل إنتاج

سلن التوصٌل( محدودة ومحددة مسبما فال ٌمكن ) الموصل الكهربً ن لدرةالطالة بالكمٌات المطلوبة بسبب أ
 .الطالة الكهربابٌة تلبٌة الطلب علىتجاوزها مطلما وتحمٌل السلن ما ال ٌحتمل وبالتالً حصل عجز فً 

وبالتالً  أن الطلب العالمً المتكاثر على المنتجات والبضابع جعل المصانع تسعى لزٌادة اإلنتاج (2
من الكهربٌة، وهذا ما ٌتعذر فً حالة  الطالة المٌكانٌكٌة لدرات ضخمة للتحوٌل إلى تحثٌة ذامحركات  جلب

ال على البدء فً الدوران وذلن إلن الموجبة التٌار األحادي إلن المحرن الدوار ٌحتاج إلى وسٌلة تساعده أو
الموجبة للتٌار تساوي وتكافا تماما الموجبة السالبة منه وبالتالً ال ٌمكنه الدوران فً البداٌة وٌكون فً حاجة 

 .إلى وسٌلة مساعدة تغلب إحدى الموجتٌن على األخرى فٌدور المحرن باتجاه الموجة الغالبة

المدرة نسبٌا والتتجاوز على األكثر  ضبٌلةممة للعمل على التٌار األحادي كما أن لدرات محركات المص (3
، فكفابته منخفضة وبالكاد تتجاوز النصف، فٌكون الهدر فً الطالة الكهربٌة كبٌرا فً سبٌل حصان مٌكانٌكً 3

 .حصان مٌكانٌكً 2-0الحصول على طالة مٌكانٌكة تتراوح من 

 : واستبداله بوسٌلتٌن أخرىٌن هن محطات المدرة دعت هذه األسباب إلى االستغناء عن التٌار األحادي تماما فً

 تٌار ثالثً األسالن 

 تٌار ثالثً األطوار 

 

 الكهربائية الوىصالت و الكىابل
 

 

 اُ مَب اىنٖشثبئً ىيزٍبس ػبصىخ ٍٗ٘اد اىنٖشثبئً ىيزٍبس ٍ٘صيخ ٍ٘اد ٍِ ػبً ثشنو اىطجٍؼخ فً اىَ٘اد رزنُ٘

 . اىَ٘صالرذ اشجبٓ ٗرسَى ٍؼٍْخ ششٗغ ر٘فش ػْذ ٍ٘صيخ رنُ٘ اُ ٌَنِ اىَ٘اد ثؼط

 ٍقبٍٗخ ٗىالسالك ٗاىلَو. اىَصذس ٍِث اىنٖشثبئً ىيزٍبس اىْبقو اىخػ ثبّٔ اىنٖشثبئٍخ اىذاساد فً اىَ٘صو ٌؼشف

 . صتٍشح اىْ٘ػٍخ ٍقبٍٗزٖب رنُ٘ اىَ٘صالد مو اُ مَب اىَسزخذً اىَ٘صو ّ٘ع ثبخزالف رخزيف ّ٘ػٍخ
 

 اىْ٘ػٍخ ٍٗقبٍٗزخ اىَ٘صالد ػضه فً ٗرسزخذً اىنٖشثبئً اىزٍبس ثَشٗس رسَح ال ٍبدح ػِ ػجبسح فٖ٘ اىؼبصه اٍب

 .اىزبىً اىشنو ػبىٍخ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1
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 . هقاوهتها وقين الوىصلة الوىاد

 أُ ػيى ػالٗح اىؼبصىخ ىيَ٘اد اىْ٘ػٍخ اىَقبٍٗخ ٍِ أقو اىَ٘صالد ىَ٘اد اىْ٘ػٍخ اىَقبٍٗخ اُ ىْب ٌزجٍِ سجق ٍَب

 ٍٗقبٍٗزٔ ٍزبّزٔ ًٕٗ اىَ٘صو ٍْٖب ٌصْغ اىزً اىَبدح اخزٍبس ػْذ االػزجبس ثؼٍِ أخزٕب ٌجت ػ٘اٍو ػذح ْٕبك

 . رصٍْؼٔ ٗاٍنبٍّخ اىخبسجٍخ ىيزؤصٍشاد

 ٗرىل اىْ٘ػٍخ ٍٗقبٍٗزٖب اىنٖشثبئٍخ اىذٗائش رَذٌذ فً ٗاسزخذاٍب شٍ٘ػب األمضش اىَ٘صالد ٌ٘ظح اىزبىً اىجذٗه

 .ٍئٌ٘خ دسجخ 23 حشاسح دسجخ ػْذ

 
 

 ىْقبء اىَئٌ٘خ اىْسجخ ػيى رؼزَذ اّٖب حٍش ٍطيقب صبثزخ ىٍسذ ٗاىَقبٍٍخ ىيَ٘صيٍخ اىَزم٘سح اىقٌٍ اُ اىَؼيً٘ ٍِٗ

  : ًٕ اىَ٘صو ٍقبٍٗخ ػيٍٖب رز٘قف ػ٘اٍو ْٕٗبك ىَ٘صوا ٍبدح

  اىط٘ه- 1-    

  اىَقطغ ٍسبحخ -  2-   

  اىَبدح ّ٘ع - 3-  

  اىلشاسح دسجخ - 4-  

 

https://4.bp.blogspot.com/-RUoaH0FXVGo/WKya6zpQwiI/AAAAAAAAD-E/Z-WIbgeUIx0v-WWl0DRYirZlkVlhhK27wCLcB/s1600/Connectors+and+electrical+cables1.gif
https://1.bp.blogspot.com/-LyHxVzTjs8c/WKycMl75RWI/AAAAAAAAD-Q/wokbmNc-6PYBOB3gFrdyLUlMankVuzcMgCLcB/s1600/Connectors+and+electrical+cables2.gif
https://4.bp.blogspot.com/-RUoaH0FXVGo/WKya6zpQwiI/AAAAAAAAD-E/Z-WIbgeUIx0v-WWl0DRYirZlkVlhhK27wCLcB/s1600/Connectors+and+electrical+cables1.gif
https://1.bp.blogspot.com/-LyHxVzTjs8c/WKycMl75RWI/AAAAAAAAD-Q/wokbmNc-6PYBOB3gFrdyLUlMankVuzcMgCLcB/s1600/Connectors+and+electrical+cables2.gif
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 : الكهربائية والكابل األسالك أنىاع

 : ٍْٖب اىز٘صٍو فً اىَسزخذٍخ ٗاىنبثو األسالك ٍِ مضٍشح اّ٘اع ر٘جذ

 : اىَجبًّ مٖشثبء فً اىَسزخذٍخ االسالك

  ًٕٗ غبىجب سزسزؼَيٖب اىزً اىصتٍشح االحجبً راد اىَ٘صالد ٍِ فئبد ثضالس اىجضء ٕزا ٌزؼيق

  اىَشّخ االسالك1- 

  االظبءح اسالك2- 

  اىَْخفط اىعتػ اسالك اٗ اىجشط اسالك3- 

 

  الكيبل: واستخذام نىاع

 رشمٍجٖب ٌٗسٖو مضٍشح الغشاض مٍجو شنو ػيى ثؼعٖب ٍغ ٍجزَؼخ االسالك ٍِ ٍجَ٘ح اٗ سينٍِ اسزخذاً ٌَنِ

 ٌٗطيق اىجذساُ فً اىفشاغبد خاله ٍِ سلجٔ ىى ٌسبػذ اىنٍجو رصٌٍَ الُ ّظشا اىزسيٍل اػبدح حبالد فً خبصخ

 اىفٍْخ، اىْبحٍخ ٍِ صلٍلب الٌؼزجش ٗرىل ثبىنٍبثو %4 اىَقبط ػِ ٍقبسٖب ٌضٌذ اىزً اىؼبدٌخ االسالك ػيى احٍبّب

  ٗاسزخذاٍبرٖب: نٍبثواى اّ٘اع ٌيً ٗفٍَب

  ٍؼذًّ: ٗغٍش ٍؼذًّ ثتالف ٍتيفخ مٍبثو

 ٗ (NM) اىنٍبثو ٕزٓ ٍِ ّ٘ػبُ ْٕٗبك اىصتٍشح اىزجبسٌخ ٗاىَؤسسبد اىَضسػخ ٍٗجبًّ اىَْبصه فً رسزخذً

(NMC) خفٍف اىنٍجو ٕزا ٌٗزؼزجش ثؼعٖب ٍغ ٍلضٍٗخ ٍؼضٗىخ اسالك صالصخ اٗ سينٍِ ػيً اىنٍبثو ٕزٓ ٗرلز٘ي 

  اىزشمٍت. ٖوس اى٘صُ

 دائَخ االٍبمِ فً فقػ رسزخذً ٗقذ اسزؼَبه اىنٍبثو امضش ٍِ اىْ٘ع ٕزا ٌٗؼزجش اىزبىً، اىشنو اّظش (NM) اىْ٘ع

 اىزً ٗاألٍبمِ اىشغجخ األٍبمِ فً رشمٍجٖب ػذً ٌجت ٗىٖزا مٍٍَبئٍخ ٍ٘اد ػيى رلز٘ي ال اىزً ٗاالٍبمِ اىجفبف

  مبىَضاسع. اىنٍٍَبئً ىيزآمو رزؼشض

 
 

 )الرهىز والوصطلحات الوستعولة فً الذوائر الكهربائية  ورهىز عناصر اآلالت الكهربائية(

 
 

 

https://3.bp.blogspot.com/-WATWNvgHou4/WKypjgKMnBI/AAAAAAAAD_c/gGfczJa-WK0bwqPr8tHy7LWhw9cVNvznACLcB/s1600/Connectors+and+electrical+cables8.gif
https://3.bp.blogspot.com/-WATWNvgHou4/WKypjgKMnBI/AAAAAAAAD_c/gGfczJa-WK0bwqPr8tHy7LWhw9cVNvznACLcB/s1600/Connectors+and+electrical+cables8.gif
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 المحرن الكهربائً
 

وتشكل خطوط   (.عضو دوار مغناطٌس ثابت وموصل متحرن ٌسمى) ٌتكون المحرن الكهربابً أساًسا من 
الموى بٌن ألطـاب المغناطٌس وعندما ٌمر تٌـار كهربابً خالل الموصل ٌصبح الموصل مغناطٌساً آخر. 

 .التنافر إلى دوران العضو الدواروٌتنافر المجاالن المغناطٌسٌان وٌؤدي هذا 

 :ٌعتمد تشغٌل المحرن الكهربابً على ثالثة مبادئ ربٌسٌة

ِّد تٌار كهربابً مجاالً مغنطٌسٌا فً العضو الثابت،1  ـ ٌول 

ـ ٌولد تٌار كهربابً آخر مجاال مغناطٌسٌا فً ملفات العضو الدوار . ٌصل التٌار الكهربابً الثانً إلى ملفات 2
 .ذو تمسٌمات توزع التٌار المستمر مبادل كهربابً عن طرٌك العضو الدوار

 . لدوارـ ٌتجاذب المجاالن المغناطٌسٌٌان أو ٌتنافرا فتحدث حركة العضو ا3

لاعدة الٌد  وإحدى الطرق التً توضح العاللة بٌن اتجاه التٌار فً سلن واتجاه المجال المغناطٌسً الناشًء هً
 . الٌمنى

  أنواع المحركات الكهربابٌة

 :وبناء على نوع الكهرباء المستخدمة، هنان نوعان ربٌسٌان للمحركات

 ،بالتٌار المتردد محركات تعمل  -0

 .بالتٌار المستمر محركات تعمل -2

تٌار  الكهربٌة المادمة منٌحول الطالة  محرن كهربً هو محرن التٌار المتردد -0

وهو ٌعمل عادة بتٌار متردد أحادي الطور. كما  محرن حثً )مٌكانٌكٌة(. أحٌانا ٌسمى طالة حركٌة إلى متردد
ابتكر من محركات التٌار المتردد عدة أنواع تفً  .تٌار متردد ثالثً األطوار ابتكرت محركات تعمل بواسطة

لمنزلٌة كشفاطات الغبار ، ومجففات الشعر ، ومحركات الغساالت االستخدام البسٌط مثلما فً االستخدامات ا
ومنها الكبٌر الذي  .فولط 221أو  001الكهربابٌة والمراوح وغٌرها وهذه تعمل بجهد متردد عادي لدره 

المصانع ، أو تسٌٌر مترو النمل العام والمطارات الكهربابٌة ، التً تصل سرعاتها ٌستخدم فً تشغٌل آالت 
وهً  محرن جر تلن المحركات الكبٌرة المستخدمة فً المترو والمطارات تسمى . اعةكٌلومتر فً الس 351

 .فولط 3111تعمل بجهود أعلى كثٌرا لد تصل إلى 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AC%D8%B1
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 على ٌمٌن والٌسار) كرسٌان تحمٌل ، وٌحملهالعضو الدوار الملب ٌتكون من .بالحث كهربابً ٌعملممطع فً العضو الثابت لمحرن 

مل على ٌسمى الملف الدوار فً محرن التٌار المتناوب عادة العضو الدوار. أما الجزء الساكن )الثابت( الذي ٌشت
 .مغناطٌس المجال )أو ملفات المجال ( فٌشار إلٌه باسم العضو الثابت

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Rotterdam_Ahoy_Europort_2011_(14).JPG
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Rotterdam_Ahoy_Europort_2011_(14).JPG
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 أنواع محركات التٌار المتردد
 :ابتكر من محركات التٌار المتردد عدة أنواع لألغراض المختلفة . األنواع هً

 عادي محرن تٌار متردد -1

 محرن تٌار ثالثً األطوار -2

 محرن تزامن -3

 . محرن ؼٌر تزامنً وٌسمى أٌضا محرن حثً -4

 .معظم محركات التٌار المتردد الشابعة محركات حثٌة ومحركات متزامنة

اتجاه سرٌانه خمسٌن أو ستٌن مرة فً الثانٌة بٌن السالب والموجب . وهو التٌار المستعمل  التٌار المتردد ٌنعكس
ً بشكل شابع فً أدوات عدٌدة مثل ممٌاس ضغط الدم    فً المنازل. وتستعمل محركات التٌار المستمر أٌضا

ٌسٌر التٌار المستمر فً اتجاه واحد فمط )ال ٌتردد ( ، ومصدره ِّ واألجهزة التً تستخدم بطارٌة . 
وتستخدم محركات التٌار المتردد شابعا لتشغٌل المعدات المٌكانٌكٌة فً المصانع . كما أنه  .مركم أو بطارٌة هو

 .محركات االحتراق الداخلً ٌستخدم كباديء تشغٌل فً

ممومات  كما من الممكن تحوٌل التٌار المتردد إلى تٌار مستمر ، تسمى تلن العملٌة "تموٌم التٌار" وتموم بها
المحول  وبالعكس ٌمكن تحوٌل التٌار المستمر إلى تٌار متردد عن طرٌك جهاز مشابه هو .التٌار

 . وٌوجد منه الصغٌر والكبٌر الكهربابً

 محرن تٌار مستمر
وٌعمل فمط  طالة حركٌة إلى الطالة الكهربابٌة ٌحول محرن كهربابً هو  (DCمحرن التٌار المستمر )محرن

 ، التٌار المستمر على أنظمة

من البطارٌة. وألن التٌار المستمر ٌسٌر  محرن التٌار المستمر المصدر الشابع لمدرة المحرن هو التٌار المستمر
إن محركات التٌار المستمر تعتمد على مبدالت ذات حلمات مشمولة لتوصٌل التٌار المستمر فً اتجاه واحد، ف

إلى ملف الدوار. حلمات المبدل المشمولة تكون معدنٌة ومثبتة على المحور ومعزولة عنه. وتلتمط التٌار من 
 البطارٌة وتوصلة إلى الحلمات و بالتالً إلى الملف الدوار بواسطة فرشتٌن

 وهنان ثالثة أنواع رئٌسٌة من محركات التٌار المستمر وهً:    

وُمركبة. واالختالف الربٌسً فٌما بٌنها هو فً ترتٌب الدابرة  - 3  وتوازي -2  محركات توالً، -0
 العضو الثابت وبٌن عضو الدوارال بٌن

 

  وٌتكون المحرن الكهربائً الذي ٌعمل بالتٌار المستمر من ثالثة أجزاء 

 .كهربابً ٌنتج مجاال كهربابٌة  عضو ثابت  -0

ٌتكون من عدة ملفات سلكٌة تنتج مجاال مغناطٌسٌا مضادا للمجال المغناطٌسً الذي ٌنتجه  دواروعضو   -2
 العضو الثابت فٌتسبب فً تحرٌن العنصر الدوار ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%AD%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
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ٌعمل على تمرٌر التٌار فً لفات العنصر الدوار و"تبادل " أو " تناوب" اللفات فً تلمً  مبادل كهربابً -3
 . التٌار الكهربابً ، فتستمر فً الدوران

 تركٌب الجهاز

 -فة معٌنة ٌفصل بٌنهما مسا ولطب جنوبً لطب شمالً ٌتركب الجهاز فً أبسط صوره من لطبٌن مغناطٌسٌٌن

العضو  تمده بتٌار مستمر . ٌشكل الملف ببطارٌة ٌوضع فً وسطها ملف موصل - عضو ثابت ٌسمى

 للمحرن . الدوار

من المطب الشمالً إلى الجنوبً  خطوط الفٌض المغناطٌسً و بذلن سٌتولد مجال مغناطٌسً دابم نتٌجة مرور

فً الملف ، كما ٌتناسب مع شدة  علما بأن عزم الدوران ٌتناسب طردٌا مع عدد هذه الخطوط المغناطٌسٌة المارة

 التٌار فً الملف .

 
ممطع فً محرن تٌار مستمر ٌعمل بمغناطٌس . المبادل الكهربابً واضح فً هذا الشكل وهو هنا عبارة عن 

( لدخول وخروج التٌار من -حلمة معدنٌة ممسومة إلى لسمٌن )بنً اللون(. الفرشتان ممٌزتان بعالمة )+( و )

 الملف.

وجود مجال مغناطٌسً دابم بٌن المطبٌن الموضوعٌن فإنه ٌكفً استحثاث مجال آخر باستخدام و بسبب 

 ٌباشر العمل. الدوار لجعل العضو حث فرداي طرٌمة

وتنشأ  تحرٌض فرداي استحثاث مجال مغناطٌسً حسبفً الملفات بٌن المطبٌن ٌتم  التٌار الكهربً عند مرور

لاعدة الٌد  متعاكسة على طرفً الملف ٌمكن معرفة اتجاهها بٌسر عن طرٌك لوة مغناطٌسٌة نتٌجة لهذا المجال

 لٌد عزم دوران ٌموم بتدوٌر الملف  ، تتولى هذه الموة الناشبة توالٌمنى

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Motor_DC_2Pole.png
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 : محرن االحتراق الداخلً

عبارة عن نظام ٌتم فٌه تحوٌل الطالة الكٌمٌابٌة الكامنة فً الولود إلى طالة حرارٌة  
 الولود ثم إلى طالة مٌكانٌكٌة حرارٌة ترددٌة بواسطة المكبستنتج عن اشتعال 
(Piston)   ٌستفاد منها بواسطة عامود  دورانٌة إلى طالة مٌكانٌكٌة ثم

 بشكل ربٌسً فً تحرٌن السٌارة.  Shaft)  (Crankالمرفك
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 األشواطحسب عدد    

 Four-stroke    رباعٌة األشواط -0 –

 Two- stroke     ثنابٌة األشواط -2 –.

 حسب نوعٌة االشتعال 

 spark ignition   اشتعال بواسطة شرارة كهربابٌة -0 –.

   Auto ignition        اشتعال ذاتً -2 –.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محركات االحتراق الداخلً تمسم  

تصنٌفات محركات االحتراق الداخلً    
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محرن ل الربٌسٌةجزاءاال
 االحتراق الداخلً

االجزاء المتحركة             -1      
   

I&E- camshaft الحدبات(    )عمود   

S- spark plug      )شمعة المدح( 

V- valves             )الصمامات( 

W- water jacket (   مابٌة)جٌوب   

P- piston              )المكبس( 

R- connecting rod )ذراع التوصٌل(     

C- crank shaft )عمود المرفك(           
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 االجزاء الثابتة  للمحرن  -  2

 
     Cylinder head Cover .  ؼطاء راس االسطوانات 1 

االوساخ والغبار وٌحافظ على نظافة المحرن وٌمنع تهرٌب زٌت والصمامات من  ٌحمً عامود الكامات
  المحرن .

 
  Cylinder headرأس االسطوانات   -2
  .راس االسطوانات على غرف االحتراق و الصمامات كتلة حوي ت، و  اتانوركب على جسم االسطٌ
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   cylinder block األسطوانةكتله  3
الذي ٌحترق بداخلها للحصول على ,من الهواء و الولود  خلٌطوهى التً تملا بً الجزء الربٌسً للمحرن ه

  .الطالة الحرارٌة 
 

 
 

  (engine carterحوض الزٌت ) 4 .
ٌعمل على ولاٌة عمود المرفك واالجزاء الداخلٌة للمحرن من االوساخ والغبار وٌعمل كوعاء  للزٌت وٌصنع 

 ،االلمنٌوم (من معدن موصل جٌد للحرارة ) الحدٌد 
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 :Mechanical milking     الحلب االلً  

 

ٌعد الحلب اآللً لفزة فً التمدم الحاصل فً مجال تطوٌر تربٌة االبمار ألنه زاد من سرعة 
الحلب وللل من االعتماد على االٌدي العاملة باإلضافة الى تأمٌن الحصول على حلٌب نظٌؾ 

  .الذي ٌمكن ان ٌحصل اثناء الحلب الٌدويبعٌدا عن التلوث 
 

: هو عملٌة إخراج الحلٌب من الضرع دون ضرر ألنسجة الضرع أو الحلمة أو إحداث  الحلب
 ضرر لصحة الحٌوان واستعماله لتؽذٌة الموالٌد أو االستهالن البشري.

 
 الخطوات الواجب إتباعها فً عملٌة الحلب :

ٌومً ثابت ٌتعود علٌه الحٌوان لٌكون أكثر تفاعال مع . أن تجري عملٌة الحلب فً ولت 1
 عملٌة الحلب.

. عدم تؽٌٌر النظام الٌومً المتبع مع الحٌوان كً ال ٌضطرب الحٌوان كتؽٌٌر مكانه وتؽٌٌر 2
 طرٌمة تمدٌم العلؾ والحالب .

 . االبتعاد عن كل ماٌؤذي الحٌوان كالضرب أو استخدام الخشونة . 3
 ن أماكن الضوضاء وحركة المركبات أو الحٌوانات السائبة.. إبعاد الحٌوان ع4
 

       Milking machine parts and working  :اجزاء آلة الحلب وكٌفٌة عملها
 

 :تتكون آلة الحلب المٌكانٌكً بصورة عامة من اجزاء اساسٌة تشترن بها وهً
 
 .مضخة تفرٌػ الهواء  . 1 
 .النابض  . 2 
 ( )الكؤوس وملحماتها وحدة الحلب  . 3 
 .انابٌب نمل الحلٌب . 4   
 ممٌاس التخلخل  – 5  
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   )  Vacuum pump :مضخة تفرٌػ الهواء )التفرٌػ الهوائً  .1 
 

ٌعمل بمبدأ تخلخل ضؽط الهواء من تحت الحلمة وٌمتص ذلن الحلٌب الى خارج لناة الحلمة حٌث ٌتم التؽلب 
بمساعدة التفرٌع الهوائً الذي وظٌفته سحب الهواء الموجود فً وحدة على مماومة العضلة العاصرة 

 .وأنابٌب الحلٌب ودائما ٌكون الضؽط فٌه سالب

 
 

 شكل مضخة التفرٌػ مع ممٌاس مستوى تخلخل الضؽط
 

 
    Pulsation :النابض  2 . 

اعتٌادي( ٌطلك علٌه النبض ان التعالب بٌن التفرٌػ الهوائً )ضؽط هواء سالب( وإمالء الهواء )ضؽط جوي 
والذي ٌحدثه النابض المتصل بجهاز التفرٌػ الهوائً وٌموم النابض بتنظٌم التعالب المستمر بٌن الضؽط 

 66-45الواطئ )ضربة التفرٌػ الهوائً( والضؽط العادي )ضربة الهواء(، المعدل العام لمنظم النوابض 
 .لبنبضة / دلٌمة، وٌكون الضؽط بعد النابض موجب وسا
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 ( Milking units Teats cups ):( وحدة الحلب )الكؤوس وملحماتها.    3 
 
 

وتشتمل على جمٌع المعدات الالزمة لكل مرحلة من مراحل الحلب بضمنها عنمود ماسكات الحلمات مع 
 الحلٌبوانبوب نمل Teat cup cluster التوصٌالت الخاصة بالتفرٌػ الهوائً وخطوط النبض وااللماع

Milk tubes الى وعاء زجاجً مدرج مؽلك.  

 
    

 شكل وحدة الحلب )كؤوس الحلمات او االلماع( لبل بدء الحلب
 
   

 Milk transfer pipes :انابٌب نمل الحلٌب  .4
بعد اخراج الحلٌب من الضرع الحلب ٌنتمل الحلٌب عبر انبوب الحلٌب الشفاؾ الى وعاء زجاجً مدرج بسعة 

ٌمكن من خالله لٌاس كمٌة الحلٌب المنتج من كل بمرة وٌمكن رفض الحلٌب اذا كان ؼٌر جٌد او لتر  23
 .ملوث او فٌه لطرات دماء واخذ عٌنة للفحص
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 انابٌب مطاطٌة تنمل الحلٌب الى الوعاء الزجاجً شكل ٌوضح 

 
 Rarefaction gauge :ممٌاس التخلخل   .5

االنابٌب الموزعة داخل المحلب وٌبدأ النابض بالعمل وعند وضع عند عمل المضخة ٌتم سحب الهواء من 
كؤوس الحلمات )االلماع( فً الحلمات فان الكاس ٌتؽٌر به الضؽط الذي ٌنظمه النابض فعند سحب الهواء 

ٌصبح الضؽط مخلخال داخل الكأس فٌنزل الحلٌب فً حوض الحلمة الى انبوب الحلٌب الذي ٌكون فٌه تخلخل 
الوعاء الزجاجً لجمع الحلٌب وعندما ٌعود الضؽط ٌضؽط االنبوب المطاطً على الحلمة  الضؽط ثم الى

 فٌتولؾ نزول الحلٌب، وهكذا تتوالى العملٌة ٌكمل الحلب وتفرٌػ كل الحلٌب من داخل الضرع
 

 
 

 فحص ممٌاس تخلخل الضؽط لبل البدء بعملٌة الحلبشكل ٌوضح                              
 

 
   Mechanical milking :  اآللًالحلب 

 
تشؽٌل مضخة تخلخل الهواء ثم وضع الكؤوس )االلماع( فً الحلمات ومرالبة نزول الحلٌب من االنابٌب .  1 

 .المطاطٌة
 .عند انمطاع نزول الحلٌب فً االنابٌب المطاطٌة ترفع الكؤوس من الحلمات.  2
 .تدلٌن الضرع ثم اجراء عملٌة التمطٌر . 3
اجراء عملٌة الحلب بأسرع ما ٌمكن واستؽالل مدة ووجود تأثٌر افراز هرمون االوكسٌتوسٌن  ٌجب.  4

 .دلائك للبمرة 7-5البالؽة بحدود 
 

 Emptying operation : عملٌة التمطٌر

وهً عملٌة افراغ الضرع من الحلٌب المتبمً، وتجري بعد انتهاء عملٌة الحلب، ٌتمٌز الحلٌب المتبمً 
 .الدهن بدرجة كبٌرة ممارنة بالحلٌب الذي افرغ لبل التمطٌربارتفاع نسبة 
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 Parlors kinds :) الصاالت  (  انواع المحالب 
 :هنان انواع متعددة للمحالب واألكثر انتشارا هً

 Abreast parlors المحالب التً تمؾ فٌها االبمار جنبا الى جنب: .1
 Can milking or bucket المحالب ذات أوانً الحلٌب: .2
 Pipeline milking parlors المحالب ذات االنابٌب الناللة: .3
 Tandem parlors المحالب الذي تمؾ فٌه االبمار بشكل ترادفً: .4
 Herring bone parlors المحالب التً تمؾ فٌها االبمار بشكل زاوٌة:)عظمة السمكة( .5
 Rotary milking parlors المحالب الدائرٌة الدوارة: .6
 Polygons parlors المضلعة:المحالب  .7
 Robotic ماكنة الحلب اآللً: .6

 
 
 
 
 
 
 
 

 الى هنا المحاضرة  
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  العملً 

 
 إدامة ماكنة الحلب اآللً: 

تعد عملٌة تنظٌف ماكنة الحلب اآللٌة من أهم العوامل التً تحدد نجاح مجمل العملٌة اإلنتاجٌة للحلٌب لهذا ٌجب 
مكونات ماكنة الحلب غسال جٌدا لتفادي أي خلل أو تأثٌر لد ٌعٌك نجاح العملٌة اإلنتاجٌة. وتتم عملٌة غسل كافة 

 التنظٌف بصورة ٌومٌة وكما ٌلً:
( للتخلص من بماٌا ºم55-35. غسل مكونات ماكنة الحلب واألوانً بماء نظٌف بدرجة حرارة تتراوح بٌن )0

 الحلٌب فً المنظومة. 
( وذلن إلزالة كافة ºم031-91مكونات الحلب بماء نظٌف ذي درجة حرارة عالٌة بٌن). بعد ذلن تغسل 2

 حبٌبات الدهن العالمة باألنابٌب والمنظومة إضافة إلى إزالة اثر البروتٌن العالك أٌضا.
%( إلى الماء لتعمل كمادة معممة بشرط 1.3. وإلتمام العملٌة بصورة أفضل تضاف الصودا الكاوٌة بنسبة )3
 دة غسل منظومة الحلب من جدٌد إلزالة أي أثر لهذه المعممات.إعا
 

# تتم الخطوات أعاله بوضع ماء نظٌف فً إناء خاص وٌشغل الجهاز كما لو كان معدا لعملٌة الحلب، ٌتم غمر 
إلى مجموعة البطانات )العنمود( فً هذا اإلناء وٌفتح الصمام الخاص عند العنمود فٌدخل الماء داخل البطانات ثم 
إناء جمع الحلٌب وهكذا تتم عملٌة غسل منظومة الحلب والمنانً. بعدها توضع ماكنة الحلب فً محل نظٌف 

 معد لهذا الغرض الستعماله فً الحلبة المادمة.
 

 هنان عملٌة غسل أخرى تجرى أسبوعٌاً تعتبر بمثابة صٌانة لكافة المطع المطاطٌة لماكنة الحلب وكما ٌلً:
نابٌب المطاطٌة من ماكنة الحلب وتوضع فً إناء فٌه ماء ساخن مع للٌل من مواد التنظٌف . تفصل جمٌع األ0

 وتغسل جٌدا بالفرشاة.
. تحفظ األجزاء المطاطٌة لماكنة الحلب فً إنـــاء ٌحتوي على خلٌط الكلورٌن مع الماء وتترن األجزاء فً 2

 اإلناء مغطاة لحٌن الحاجة الستعمالها مرة ثانٌة .
اٌة الفابمة باألجزاء المعدنٌة وتنظٌفها جٌداً بعد كل عملٌة حلب ثم غسلها جٌداً ووضعها فً مكان بعٌدا . العن3

 عن الغبار والحشرات لحٌن االستعمال.
. بعد االنتهاء من عملٌة الغسل والتنظٌف للماكنة تنظف ألماع الحلمات واألنابٌب وجامعة الحلٌب بفرشاة 4

 خاصة موجودة مع الماكنة.
 

 مالحظة مهمة:
تعتبر البطانات المطاطٌة أللداح العنمود من أهم أجزاء ماكنة الحلب حٌث أنها األجزاء الربٌسٌة التً تالمس 

ضرع البمرة مباشرة لذا ٌتوجب إن تكون نظٌفة فً جمٌع األولات إضافة إلى كون هذه البطانات مصنوعة من 
لتً تصٌب ضرع البمرة ولكونها تالمس أكثر من ضرع واحد مادة المطاط التً تتصف بمابلٌتها لنمل البكترٌا ا

 نتٌجة استعمالها بشكل دوري، لذا ٌتوجب التأكد من تنظٌف هذه البطانات بشكل جٌد.
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 المحشه الترددٌةشكل  
 

 
 

وحده المطع  شكل ٌوضح اجزاء المحشه الترددٌه             
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 للمحشه الترددٌةاالجزاء الرئٌسٌة 
 

 
  Cutter bar(  لضٌب الحش     6
  Drive belt ( سٌر االداره   9
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