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02 

 لاألو  الفصل 

 

ٌ  أ  ةنواع الساحبات الزراع

Tractors Types 

 

 لاألو  أهداؾ الفصل # 

 

 -دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على أن:من  االنتهاءبعد 

 .مانواحتٌاطات األ السالمة المهنٌةؾ ٌعر   .1

  .الصٌانة عملٌات إجراء وعند حسب طبٌعة العملبمعدات السالمة المهنٌة  ٌستعمل .0

  .اوٌاتٌالكٌم استعمال عند هوإرشادات األمان وسائل ؾٌعر   .3

ٌ  ٌعر   .4  ةؾ المكونات الرئٌسة للساحبة الزراع

  .حبات الزراعٌة وطبٌعة عمل كل نوعنواع الساأؾ ٌعر   .5

 القدرة. وإنتاجك ؾ كٌفٌة اشتؽال المحر  ٌعر   .6

 .الساحبة كلمحر   الرئٌسة األجزاءٌعرؾ  .7

8.   ٌ    األشواط. ثنائً المحرك عملن طرٌقة ٌب

 .الصمامات ٌشرح نظام توقٌت .9
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 Occupational Health and Safety المهنٌةحة والص  السالمة  :1-1

من األولوٌات التً على العاملٌن والتقنٌٌن التأكد من  حة المهنٌةالسالمة والص   إجراءاتن إ

  ٌ من ٌعمل على تلك  ، فعلى كل  أو صٌانتها الساحبةلقٌادة ه د بتنفٌذها، عند التوج  وجودها والتق

شروط السالمة لتجنب الحوادث المؤسفة واإلصابات الخطرة، وقد تكون تلك  أن ٌعًالماكٌنات 

 .تمنع الكثٌر من تلك الحوادثها اإلجراءات والخطوات بسٌطة لكن  

 عند قٌادة الساحبة األمان احتٌاطات 1-1-1

 واهتمام، بعناٌة التشؽٌل تٌبك   قراءة ٌجب ا؛هوإصابات الساحبة الزراعٌة تشؽٌل حوادث لتجنب

 -ٌأتً: ما مراعاة الضروري ومن .تشؽٌل الساحبة قبل

الساحبة  انقالب حال فً السائق لحماٌة )مظلة( واق   هٌكل أوبؽرفة  الساحبة الزراعٌة تزوٌد .1

 عند القٌادة. األمان حزام المعاستالزراعٌة، مع وجوب 

  للسائق. واق   هٌكل أو ةؽرفب دةالمزو   ؼٌر الساحبة لسائق األمان حزام المعاست عدم .0

 منها لتفادي النزول أو الصعود أثناءفً  هاموسل   الساحبة الزراعٌة االستعانة بمقبض ٌجب .3

  وجروح. كسور عنه ٌنجم الذي السقوط

 تشؽٌل فً للسائق التامة الحرٌة تاحت   حتى السائق بجانب بالجلوس شخص ألي   ماحالس   عدم .4

 .تهاوقٌاد الساحبة الزراعٌة

 ،الساحبة الزراعٌة جسم على بأماكنها والعالمات اإلرشادٌة اللوحات وجود مراعاة ضرورة .5

 تهااءوقر رؤٌتها لوضوح ةمستمرصورة ب تنظٌفها ضرورة مع بها نةالمدو   التعلٌمات باعت  او

  بسهولة.

 تعلٌمات األمان عند إجراء عملٌات الصٌانة 1-1-0

وتنفٌذ التمارٌن العملٌة  الصٌانة أعمال أثناءفً  هاتباعوا األمان تعلٌماتمن الواجب مراعاة 

  تلك اإلرشادات ما ٌأتً: منو ،الحوادث لتجنب

 مع ،الحرائق حدوث لتجنب بالوقود الساحبة الزراعٌة تزوٌد أثناءفً  نهائٌا   التدخٌن عدم .1

 بارد. والمحرك بالوقود الساحبة الزراعٌة بتزوٌد االلتزام

 من قرٌبا   لهب أي إشعال عدم ٌجب الصٌانة وإجراء )النضٌدة( البطارٌة على الكشؾ عند .0

 .الحرائق حدوث لتجنب)النضٌدة(  البطارٌة
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فً  التشؽٌل مفتاح ترك وعدم ،المحرك وإطفاء ،تماما   الساحبة الزراعٌة إٌقاؾ ضرورة .3

 أنواعها. جمٌعب الصٌانة أعمال إجراء قبل الساحبة الزراعٌة

 دورة إن   إذ ؛للساحبة المنتجة الشركة من بها ىالموص الزٌوت أنواع المعباست االلتزام .4

 التزٌٌت لدورات ضبط أو صٌانة أعمال ةأٌ إجراء عدم ٌتطلب ما الضؽط بنظام تعمل التزٌٌت

  الساحبة الزراعٌة. محرك تشؽٌل أثناءفً 

المناسبة  واألحذٌة ،)من نوع القطعة الواحدة(  Overall Labor Suitارتداء بدلة العمل .5

 . Glovesوالقفازات الٌدوٌة  ، Bootsللعمل 

 .مثل الساعات والخواتم باألٌديق العمل وٌع كل ما إزالة .6

 تمرٌن. كلالعدد المناسبة لات وبلطالمتتهٌئة  .7

 .)النضٌدة( السالب للبطارٌة قطبورفع ال ،الساحبة فً مكان مستو   إٌقاؾ .8

  :العمل أثناءفً و ،الساحبة الزراعٌة تشؽٌل قبل األمان تعلٌمات 1-1-3

 تشؽٌل. وضع فً الٌد فرملة من أن   التأكد .1

  )إٌقاؾ(. الفصل وضع فً للجرار الخلفً دارةاإل عمود تشؽٌل ذراع وضع ضرورة .0

  أسفل. وضع فً الهٌدرولٌكً الساحبة الزراعٌة أذرع تشؽٌل ذراع .3

 )عدم محاٌد وضع فً للجرار الجهاز الهٌدرولٌكً صمامات تشؽٌل أذرع جمٌع وضع .4

  التشؽٌل(.

  محاٌد. وضع فً روسالت   لصندوق عتلة التؽٌٌر أن  من  دالتأك   .5

 ٌكونبل  ،بجانبها الوقوؾ وضع فً وهو للساحبة المحرك تشؽٌل عدم السائق علىجب ٌ .6

 القٌادة. على مقعد الجلوس أثناءفً  التشؽٌل

 حال وفً ،التشؽٌل أو السٌر أثناءفً  إلٌها الصعود أو من الساحبة الزراعٌة النزول جب عدمٌ .7

 المحرك. وإبطال ،الٌد فرملة وشد   ،الساحبة الزراعٌة إٌقاؾ ٌجب لنزولا ضرورة

 إذ ؛جٌدة تهوٌة وسائل بها تتوفر ال التً المؽلقة األماكن داخل الساحبة الزراعٌة تشؽٌل عدم .8

  االختناق. أو الوفاة عنها ٌنجم قد العادم من المنبعثة الؽازات إن  

 ،بكفاءة ٌعمل ال للجرار التوجٌه جهاز بأن   عورالش   عند افور   الساحبة الزراعٌة إٌقاؾ ضرورة .9

  ممكنة. ؼٌر علٌه السٌطرة أن   أو

 األرض. على الملحقة العدة بخفض السائق ٌلتزم العمل عن الساحبة الزراعٌة إٌقاؾ بعد .12

 التشؽٌل. سالمة لضمان الملحقة المعدات شبك عند للجرار األمامٌة األثقال وضع ضرورة .11

  التام. الوقوؾ أو الدوران أو السٌر أثناءفً  الضوئٌة اإلرشادات عتمادا بضرورة االلتزام .10
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  اوٌاتٌالكٌم المعاست عند هوإرشادات األمان وسائل 1-1-4

لساحبات الزراعٌة والمعدات الملحقة ا لمعٌجنب مست المهنٌة والصحة السالمة إرشادات باعت  ا إن

 أكبر تكون والمخاطرة المعدات، أو صٌانتها، تشؽٌل عن بها المخاطر المتسببة من الحوادث الناجمة

  الزراعٌة. اآلالت عن طرٌق اوٌةٌالمواد الكٌم رش   تطبٌقات اعتماد عند

 إلى حوادث ٌؤدي قد المهنٌة السالمة والصحة إرشادات تباعا عدم نتٌجة مخاطر ةأٌ حدوث إن  

 عنها ٌنجم قد والمال، أو حوادث لوقتا ضٌاعفضال  عن )ال سمح هللا( الوفاة،  أو اإلصابة إلى تؤدي

ٌ   للبٌئة. تلوث  المعاست عن الناجمة الساحبات الزراعٌة بالحوادث لومعن أو مستوصاب العاملو

 مراعاة ومن دونؼٌر الصحٌح  المعاالست عن تنجم التً بالمخاطر بسبب عدم المعرفة ماإاوٌات ٌالكٌم

اواألمان،  وسائل ٌ   أو ،بتسرع أو تركٌز دونمن  العمل ٌتم تأدٌة ولكن ،بتلك المخاطر المعرفة إم   ةأ

  أخرى. باتمسب  

 )النضٌدة( )الزٌوت بأنواعها ومحلول البطارٌة اوٌةٌالكٌم المواد مع التعامل حوادث ولتفادي

 على ؛الساحبة ومعداتها أو القائم على الصٌانة لمعمست ٌتعرؾ أنمن  بد أو المبٌدات الزراعٌة(، ال

التً تؤهله  الكافٌة الخبرة على لحصولل واإلرشادات المعلوماتوأن ٌستذكر دائما  ،المواد هذه مخاطر

دها الشركات المنتجة المعلومات التً تزو  فضال عن  اوٌاتٌوالكٌم الزراعٌة اآلالت مجال فً للعمل

 ضرورة ذكر دائما  ٌجب الت خٌرا  أ. والعبوات أو الحاوٌاتللمواد الكٌمٌاوٌة وما تختصره على االؼلفة و

 بدلة العمل )قطعةو، الحذاء القٌاسٌة، مثل للمواصفات والمطابقة الواقٌة المالبس بارتداء االلتزام

 الكفوؾ )القفازات(.و، الهواء كمامة تنقٌةو، الواقٌة النظارةو، واحدة(

ٌ   أنواع 1-0  Types of Farm Tractors ة الساحبات الزراع

ولكن ٌمكن  التها التً ٌصعب حصرها،د استعماالساحبات الزراعٌة فً تعد   أهمٌةتكمن 

 شتىفً سحب  ستعملت   إذ فً المزرعة، عةألؼراض متنو   اآللٌةللقدرة  ها مصدرن  أفً  إٌجازها

 .إدارتهاو هاودفع اآلالت الزراعٌة فً الحقلو الماكٌنات

 :ٌأتً اكموٌمكن تلخٌص وظائؾ الساحبات 

 والعازقات.والباذرات  واألمشاطالزراعٌة مثل المحارٌث  اآلالتبعض  جر   (أ 

ش والتعفٌر عن طرٌق الر  معدات مثل  ،فٌها ارالدو  مع تشؽٌل الجزء  الثابتة اآلالتبعض  إدارة (ب 

 .(PTO) عمود مأخذ القدرة

 تحضٌر التبن. ةماكٌنمثل  ،الثابتة بواسطة عمود مأخذ القدرة اآلالتبعض  إدارة (ج 
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 مة الساحبة.مكن تركٌبها مع مقد  تً ٌال اآلالتدفع بعض  (د 

 :كما ٌأتً ،لنوع العمل الذي تقوم به تبعا  ؾ الساحبات الزراعٌة صن  ت  و

ٌ  الساحبات  (1 قوم تفً حقول المحاصٌل وتستعمل هذه الساحبات  :األؼراضدة متعد   ةة العام  الزراع

 د تلكو  زتوؼٌرها و ،عزقالو، ذارالبوعملٌات الحراثة )تحضٌر التربة(، كالعملٌات الزراعٌة  جمٌعب

ٌ  )إطارات( عجالت بالساحبات  تتراوح  و ،(1-1) الشكلالحظ ، مدولبةالساحبات ى بالسم  وت   ،ةمطاط

 حصان. 322الى  ا  حصان 32 بٌن ماقدرتها الحصانٌة 

 

 األؼراضدة متعد  مطاطٌة ال اإلطاراتذات  المدولبة ةساحبلل انذجونمأ : 1-1شكل ال

 الحظ ،تمتاز بصؽر حجمهاإذ  ،البساتٌن عند العمل فً ةخاص  صورة ب ستعملت  : ساحبات البساتٌن (0

ٌ   ،صؽٌرة قطارأ بأنصاؾالمناورة والدوران على  وإمكانٌتها ،(0-1لشكل )ا نحو  م هٌكلها بصم  كما 

ذ إ ،وٌكون هذا النوع من الساحبات ذا قدرات حصانٌة واطئة ،األشجارخطار أٌحمً السائق من 

 .ا  حصان 45لى إ ا  حصان 15تتراوح قدراتها بٌن 
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 ساحبة البساتٌن:  0-1شكل ال

 امة المحصول النامًدإً عملٌات هذا النوع من الساحبات ف ستعملٌ  : ساحبات العمل بٌن المروز (3

او عجالت من ثالث اإم  وتتكون  ،(3-1الشكل )، تهوخدم تكون المسافة و ،مدولبة عجالت أربع إم 

 .صؽٌرة األمامٌتٌنبٌن العجلتٌن 

 

 ساحبات العمل بٌن المروز : 3-1شكل ال

 ،بالماء المؽمورة واألراضًفً المستنقعات هذا النوع من الساحبات  ستعملٌ   :الساحبات المسرفة (4

فً  أو أكثر أبدانستة محراث ذي  ٌمكنها جر   إذ ؛ٌةوهً ذات قدرات حصانٌة عال ،(4-1الشكل )

 .مسرفة صؽٌرةبساتٌن هناك ساحبات  ن  أ علما   ،رض ثقٌلةأ
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 انواع الساحبات المسرفةبعض :  4-1شكل ال

وتوجه هذه  ،وتستعمل بكثرة فً المزارع الصؽٌرة والبساتٌن الصؽٌرة: الدوالبٌنالساحبات ذات  (5

وقدرة محركاتها تؤهلها لعملٌات الحراثة الخفٌفة والعزق  ،(5-1الشكل )الحظ ، الساحبات ٌدوٌا  

 .الحشرٌةت رش المبٌدافً استعمالها  فضال  عنٌؾ فالخ

 

 )الدوالبٌن( ذات العجلتٌن : الساحبة الٌدوٌة 5-1شكل ال

شق  أعمالالزراعٌة والصناعٌة وفً  األعمالالساحبات فً  ستعمل هذهت  :  4WD ساحبات النقل (6

ٌ  أوتحتوي بعض  ،الطرق الترابٌة فما  ا  حصان 82ة التً تبلػ قدرتها من نواع الساحبات الزراع

بٌن العجالت  خرموقع اآلو ،األمامٌةبٌن العجالت  حدهماموقع أ ،فوق على جهازٌن فرقٌٌن

-4باعً فع الر  سمى بذات الد  وت   .فً وقت واحد األربعٌمكن تحرٌك العجالت  بحٌثالخلفٌة 

Whell Drive  ،( 6-1الشكل). 
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 ساحبات النقل : 6-1شكل ال

 الزراعٌة ة للساحبةالرئٌسالمكونات  1-3

  .(7-1الشكل )، ةتٌاآلالرئٌسة  األجزاءتتكون الساحبة الزراعٌة من 

 Front Wheelsاألمامٌة العجالت  -1

  Engineالمحرك  -0

 Clutch  جهاز الفاصل -3

 Gearbox  اتصندوق السرع -4

 Differentialلفرقً االجهاز  -5

 Rear Wheels  العجالت الخلفٌة -6

  Hydraulic Control and Hitch Systemذرع الرفع أالمنظومة الهٌدرولٌكٌة و -7

  Power Take Off Unit (PTO)وحدة مأخذ القدرة  -8
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ٌ   7-1ضضشكل ال  الرئٌسة أجزاءهان : مقطع لساحبة ٌب

 ك الساحبةأجزاء محر   1-4

 ، وكما ٌأتً:متحركة خرىوأ ،ثابتة أجزاءن محرك الساحبة من ٌتكو    

 المحرك الثابتة فً األجزاء 1-4-1

 سطوانٌة أ تجاوٌؾتحوي و ،هرع من حدٌد الز  صنت  :  Cylinder Blockسطواناتكتلة األ (1

Cylinders   المكابس تتحرك فٌهاPistons  األماممن  المثبت علٌهعمود المرفق لتدٌر 

مضخة ٌثبت بجانب الكتلة و ،Flywheelومن الخلؾ الدوالب الطٌار  ،مسنن عمود المرفق

وكذلك ٌثبت  ، High Pressure Fuel Injection Pumpالوقود ذات الضؽط العالً 

 ،صندوق المرفق األسفلومن  ،Cylinder Headسطوانة رأس األ األعلىعلٌها من 

سطوانات ٌجري فٌها ماء لتبرٌد الكتلة باستمرار وتحتوي الكتلة على تجاوٌؾ قرٌبة من األ

الن مثوٌ ،لتجاوٌؾ الكتلة اعلى تجاوٌؾ امتداد   -أٌضا  –سطوانة الذي ٌحتوي وتبرٌد رأس األ

ٌ  معا   تثبت على كتلة  أخرى أجزاء عنفضال   ،Cooling Jacketدعى بسترة التبرٌد ما 

 .كئٌس للمحر  سطوانة الهٌكل الركتلة األ د  عوعلٌه ت   ،سطوانةاأل
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 .سطواناتكتلة األ : 8-1شكل ال

و من سبائك أهر صنع ؼطاء الكتلة من حدٌد الز  ٌ  :  Cylinder Headسطوانة رأس األ (0

 وٌحتوي على ،(Gasketصل بٌنهما حشوة )فت سطواناتكتلة األ أعلى ٌثبت فًو ،األلمنٌوم

وفً  Combustion Chamber ؽرؾ االحتراقى بسم  سطوانات ت  تجاوٌق مكملة لأل

فتحة لتثبٌت شمعة القدح فً  فضال  عنلصمامً العادم والتؽذٌة  نافتحت تلك الؽرؾداخل 

 .فً محركات الدٌزل Injectorو لتثبٌت الحاقن أمحركات البنزٌن 

 

 سطواناتؼطاء كتلة األ : 9-1شكل ال

المثبت  سطواناتً لكتلة األفلً الجزء الس  معدنً ٌؽط   وعاءوهو : Oil Panحوض الزٌت  (3

فً منظومة  لمعلزٌت التزٌٌت المستكخزان  عد  ٌ  وكذلك  ،عمود المرفقفً أسفلها مع جزء من 

تفرٌػ  عن طرٌقهاٌتم  ،(12-1الشكل )، الصندوق أسفلفً وتوجد فتحة  ،لمحركاتزٌٌت 

 ة الموصى بها.مد  ال بعد انتهاء استبدالهوالزٌت المستهلك 
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 حوض الزٌت : 12-1شكل ال

 المتحركة األجزاء 1-4-0

، نتٌجة ألشواط ونزوال   صعودا   دٌةسطوانة حركة ترد  ك داخل األر  ٌتح:  Pistonالمكبس  (1

ى سم  ت   األعلىلى إنقطة ٌصلها سطح المكبس  وأقصى الطاقة المتولدة فً ؼرؾ احتراق،

لى إنقطة ٌصلها المكبس  وأوطأ Top Dead Center (TDC)النقطة المٌتة العلٌا 

 والمسافة ،Bottom Dead Center (BDC)ى النقطة المٌتة السفلى  سم  ت   األسفل

لمكبس الخارجً لسطوانً األوٌحتوي السطح  ، Strokeى طول الشوط سم  ت  النقطتٌن  بٌن

تحكم هذه الحلقات  إذ ،Ringsب فٌها حلقات ترك   ،(11-1الشكل )، دائرٌةمجار   ةثالثعلى 

لٌسهل دخولها عند والمكبس من الخارج وهً حلقات ؼٌر كاملة  انةسطوفراغ بٌن األال

 وتكون على نوعٌن:التجمٌع فضال  عن السماح لها بالتمدد والتقلص، 

 Compression Ringsحلقات الضؽط  (1

 Oil Ringsحلقات الزٌت  (0

 

 المكبس وحلقات المكبس: 11-1الشكل 

فً وٌسهم  ،ع من مادة الصلب المطروقصنٌ  :  Connecting Rodذراع التوصٌل  (0

وٌرتبط بالمكبس من  ،عمود المرفقللى حركة دورانٌة إة للمكبس دٌتحوٌل الحركة الترد  

مسمار المكبس  عن طرٌقسمى النهاٌة الصؽرى ت  نهاٌته العلٌا ذات القطر الصؽٌر التً 
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Piston Pin،   النهاٌة الكبرى  اأمBig End المرفق فتتصل بعمود  لذراع التوصٌل

 (.10-1الشكل ) الحظ، وتتحرك معه حركة دورانٌة

 

 : ذراع التوصٌل10-1الشكل 

به المكابس عن فً المحرك ترتبط  العمود الرئٌسهو :  Crank Shaftعمود المرفق  (3

لى إدٌة للمكابس وبذلك ٌقوم بتحوٌل الحركة الترد   ،(13-1)الشكل ، ذرع التوصٌلأطرٌق 

ٌ  لى الد  إتنقل  حركة دورانٌة صندوق السرعات لى إالذي ٌقوم بتوصٌل الحركة  اروالب الط

نقل الحركة التً تسهم فً تحرٌك الساحبة  أجهزةعن طرٌق  الساحبة أجزاءجمٌع لى إومنه 

 .مأخذ القدرة ، فضال  عن تشؽٌل وحدةو الخلؾأ األماملى إ

 

 موقع عمود المرفق فً المحرك : 13-1الشكل

ٌ  الد   (4 فً نهاٌة عمود المرفق جهة جسم  مثبتةعجلة ثقٌلة :  Fly Wheelار والب الط

طاقة الحركٌة ال الذي ٌقوم بخزن ٌدور العمود ومعه الدوالب ،(14-1الشكل )ساحبة، ال

الة أثناء األشواط الثالثة ؼٌر الفع   أشواط الطاقة لٌدٌم استمرارٌة الدورانمن  متولدةال

ٌ  الد   ن  أالسحب، والعادم( كما و)الضؽط،  ار مع عمود المرفق ٌساعدان على والب الط
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شوط  أثناءفً  ر طاقة الوقودامتصاص االهتزازات وعدم التوازن الذي ٌحصل نتٌجة تحر  

وذلك  ،Gearوالب على شكل مسنن وٌكون اإلطار الخارجً للد   Power Strokeالقدرة 

 .عند بداٌة تشؽٌل المحرك لؾ(الس  التشؽٌل )بدء محرك معه ترس  لٌعشق

 

ٌ  الد    14-1 الشكل  اروالب الط

 هما: وهً على نوعٌن:  Valvesالصمامات  (5

بدخول شحنة )خلٌط(  سمحفتح لتمجموعة صمامات ت  :  Intake Valvesحب الس   اتصمام (أ 

لى داخل إدخول الهواء فقط فً محركات الدٌزل لأو  ،ٌنالهواء والوقود فً محركات البنز

 .حبأثناء شوط الس  فً  سطوانةاأل

سمح بخروج الؽازات مجموعة صمامات تفتح لت:  Exhaust Valvesالعادم  اتصمام (ب 

 أثناء شوط التفرٌػ )العادم(.فً  سطوانةاالحتراق من األ عنلناتجة ا

 .الحدباتبواسطة عمود  هاوؼلقفتح الصمامات  آلٌة (15-1) الشكل ٌبٌنو 

 

 .لٌة عملهاآالصمامات و : 15-1شكل ال

توقٌتات تتوافق مع فً  هاوؼلقوظٌفته فتح الصمامات :  Camshaft حدباتمود الع (6

تشؽٌل مضخة  فضال  عن Oil Pumpتشؽٌل مضخة الزٌت كذلك ٌقوم بو ،األربعة طاألشوا

وٌبٌن الشكل ، عمود المرفقوٌستمد حركته من  ، Fuel Injection Pumpحقن الوقود
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إذ  ،لعدد الصمامات ةمساوٌ Lobesالحدبات وبه مجموعة من الحدبات  ( عمود1-16)

صمام على إحدى الحدبات وعند دوران العمود ومعه الحدبة التً ٌعطً  ترتكز قاعدة كل  

 الفتحة الخاصة به والموجودة فً ؼرفةدٌة مستقٌمة لٌفتح وٌؽلق شكلها الصمام حركة ترد  

 والؽلق ترتٌب الحدبات بزواٌا مختلفة تعطً الصمامات توقٌتاتها فً الفتح االحتراق، إن  

 وفق تزامن دقٌق.على 

 

 حدبات: عمود ال 16-1الشكل 

 .الرئٌسة لمحرك الساحبة األجزاء التعرؾ على :تمرٌن 1-4-3

و أك دٌزل رباعً ك ساحبة للتدرٌب )محر  ة محر  ئتهٌجزاء الرئٌسة للمحرك ٌجب للتعرؾ على األ

 .سطوانات(سداسً األ

 :عملةاألدوات المست

 صندوق للعدة. -

 طرٌقة العمل:

  ٌ  .1-1 د بإجراءات السالمة المهنٌة التً ذكرت فً البندقبل البدء بالعمل ٌجب التق

 :جزاء الرئٌسة لمحرك الساحبة نتبع الخطوات اآلتٌةوللتعرؾ على األ

رفع منقٌة الهواء والتوصٌالت ، ومن ثم إزالته تماما   لمحرك الساحبة أوؽطاء الخارجً الرفع  .1

 الخاصة بالمحرك.

لمٌاه التبرٌد بٌن المحرك الموصلة  Plastic Pipes Jointsالتوصٌالت المطاطٌة  رفع .0

 رفع المشعة.، وثم Radiatorالمشعة و

 (.17-1، الشكل )وؼطاء مجموعة المسننات Beltsالناقلة  األحزمةرفع  .3
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 سنناترفع األحزمة وؼطاء الم : 17-1الشكل 

 )ؼطاء الصمامات( Cylinder headسطوانة فتح براؼً الؽطاء الخارجً لكتلة رأس األ .4

م رفع مجموعة المطارق، ث، سطوانةورأس األبٌن الؽطاء  العازلة حشوةلورفع الؽطاء وا

 (.18-1الشكل )

 

 .ومجموعة المطارق سطوانات: رفع ؼطاء كتلة رأس األ 18-1الشكل 

  Fuel Injection Pumpحقن الوقودد التٌار ورفع مضخة ل  الحركة ورفع مو بادئرفع  .5

تلك األجهزة، الشكل ل صل التوصٌالت السلكٌة الموصلة، مع فبعد فتح التوصٌالت الخاصة بها

(1-19.) 

 

 .: رفع الملحقات عن المحرك 19-1الشكل 
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، لٌفتح بعدها ؼطاء حاوٌة خاصةٌت فً الز   ، وجمع Drain Nutتفرٌػ الزٌت صامولةفتح  .6

وكٌفٌة من األسفل  عمود المرفقسطوانة ومشاهدة كتلة األ أسفلOil Pan  خزان الزٌت

، الشكل والب الطٌارمشاهدة الد  فضال  عن به  Connecting Rods ارتباط اذرع التوصٌل

(1-02.) 

 

 .لؽرض مشاهدة عمود المرفق ٌت: تفرغ الزٌت وفتح ؼطاء خزان الز   02-1الشكل 

سطوانة ومشاهدة رفع رأس األلسطوانة كتلة األبسطوانة فتح براؼً تثبٌت رأس األ .7

 مشاهدة ؼرؾ االحتراق فضال  عنلٌة عملها آوكٌفٌة تثبٌتها و  Valvesالصمامات

Combustion Chamber( 01-1، الشكل.) 

      

 : التعرؾ على رأس األسطوانة01-1 الشكل

سطوانة ومشاهدة وكتلة األ  Cylinder Headسطوانةبٌن رأس األ Gasketرفع الحشوة  .8

وكٌفٌة انتظامها داخل  Pistons مشاهدة المكابس فضال  عنسطوانة سطوانات فً كتلة األاأل

 (.00-1، الشكل )سطوانةكتلة األ
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ك 00-1الشكل    .: التعرؾ على أجزاء المحر 

 ٌبٌن األجزاء الرئٌسة فً المحرك.( مخططا  03-1وٌوضح الشكل )

 

 .الرئٌسة للمحرك األجزاء:  03-1شكل ال

 How Engine Works كٌفٌة عمل المحرك 1-5

المتولدة من احتراق الوقود داخل  تحوٌل الطاقة وعمل المحرك ووظٌفته الرئٌسة ه ن  إ

ٌ  نجاز إو ألى طاقة حركٌة ٌستفاد منها فً تحرٌك الساحبة إسطوانات األ ما  وؼالبا  أخرى،  أعمال ةأ

 .األشواطو ثنائً أ األشواطرباعً  ام  إ ،ٌكون المحرك

 Four stroke Diesel Engineدٌزل رباعً الشوط المحرك  1-5-1

 :كاآلتًلمحرك دٌزل وهً  األربعة األشواط( 04-1الشكل ) ٌبٌن  
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 ومنحنً الضؽط األربعة األشواط :  04-1 الشكل

النقطة المٌتة  ً هذا الشوط تكون حركة المكبس منف:    StrokeIntake بشوط السح .1

سطوانة عن ٌقل الضؽط داخل األو ،حب بالفتحوٌبدأ صمام الس   ،لى النقطة المٌتة السفلىإالعلٌا 

 ،(05-1)الشكل ، صمام العادم مؽلقو ،سطوانةلى داخل األإ الهواء فٌدخل ،الضؽط الخارجً

ة السفلى تكون المٌتلى النقطة إوعند وصول المكبس 

بالهواء وعندها ٌؽلق  قد امتألت تقرٌبا  سطوانة األ

، أٌضا   ن صمام العادم ٌبقى مؽلقا  إ إذ ،صمام السحب

 عمود المرفق نصؾ دورة وفً هذا الشوط ٌدور

 .(92°) قد دار ربع دورة حدباتوعمود ال ،(180°)

 شوط السحب  : 05-1الشكل                                                                 

ك المكبس من النقطة ر  فً هذا الشوط ٌتح:   Compression Strokeشوط الضؽط  .0

الهواء  ضاؼطا   لى النقطة المٌتة العلٌاإالمٌتة السفلى 

-1)الشكل ، ناالسحب والعادم مؽلق اصماموالمسحوب 

وذلك  مرة، 02لى إ 15 بحدود حجم الهواء لٌقل   ،(06

لى إترتفع درجة حرارة الهواء ف ،نسبة االنضؽاطحسب ب

 كونٌ وعند انتهاء الشوط ،(500oCٌقرب من ) ما

( وعمود °360دورة كاملة ) قد أكمل عمود المرفق

 (.°180نصؾ دورة ) الحدبات

 .: شوط الضؽط 06-1الشكل                                                                             
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 قبلو ،السحب والعادم مؽلقٌن افً هذا الشوط ٌبقى صمام:  stroke Powerشوط القدرة  .3

 رذاذ فً ؼرفةبصورة ل بقلٌل ٌحقن وقود الدٌزلى النقطة المٌتة العلٌا إوصول المكبس 

 ،ذاتٌا   ٌشتعلفٌتقد و ،الهواء المضؽوط والساخن فٌمتزج مع ،(-07A-1الشكل ) ،االشتعال

 (B-07-1)الشكل  ،لى النقطة المٌتة السفلىإالمكبس  دافعا   دوٌتمد  وترتفع درجة حرارته 

لى إبذلك الطاقة الحرارٌة  محوال  

وبذلك  ،فٌقل الضؽط ،طاقة مٌكانٌكٌة

دورة قد دار  المرفق ٌكون عمود

فً حٌن  (،(°540 الدورة  ونصؾ

رباع أقد دار ثالثة  الحدباتعمود  ن  أ

  .°270)) ورةالد  

                                                                                                                                                                      

 : شوط القدرة 07-1شكل ال

لى إلنقطة المٌتة السفلى امن  عودبالص  لمكبس اٌبدأ :  Exhaust Stroke شوط العادم  .4

من فتحة  وإخراجهالطرد الؽازات المحترقة  بالفتح صمام العادم أإذ ٌبدالنقطة المٌتة العلٌا 

بقلٌل ٌبدأ صمام لى النقطة المٌتة العلٌا إوقبل وصول المكبس ، (08-1الشكل )، صمامال

بنزول  البدءٌؽلق صمام العادم بعد السحب بالفتح و

لٌبدأ من جدٌد شوط السحب.  األسفللى إالمكبس 

وبهذا ٌكون  ،من جدٌد األربعة األشواطعاد وبذلك ت  

وعمود  ،(°720عمود المرفق قد دار دورتٌن )

ق بذلك ( لٌحق  °360قد أكمل دورة واحدة ) الحدبات

مع حركة  هاوؼلقعملٌة فتح الصمامات التزامن فً 

 .وفق التوقٌتاتعلى المكابس 

 : شوط العادم 08-1 الشكل                                                                           

 Two Stroke Enginesمحركات ثنائٌة الشوط  1-5-0

الناحٌة  منعدٌدة  الشوط بنواح  محركات رباعٌة المحركات ثنائٌة الشوط عن التختلؾ 

من المحرك رباعً  وأخؾ وزنا   صؽر حجما  أالمحرك ثنائً الشوط ٌكون  ن  أفنجد  ،التصمٌمٌة للمحرك

تحتوي على عمود  ؼلب المحركات الثنائٌة الشوط الأ ن  أل ؛ند تساوٌهما بالقدرة الحصانٌةالشوط ع

من تزٌد سطوانة ألعن طرٌق زعانؾ حول ا بالهواءٌكون تبرٌدها  األؼلبوفً  ،و صماماتأ حدبات
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تتم عملٌة دخول الهواء النقً وخروج ؼازات العادم عن طرٌق . ولحرارةل المساحة السطحٌة المشعة

قطع  ماكٌناتفً  ستعملت  هذه المحركات  ولصؽر حجم .سطوانةتقع على جانبً األ Portsفتحات 

فً الدراجات شاع استعمالها  عموما  و ،الزراعٌةفات اآللمرشات الصؽٌرة لمكافحة أو ا األشجار

 .النارٌة

 ?How Two Stroke Engine Works ؟  كٌؾ ٌعمل المحرك ثنائً الشوط 1-5-3

 ،أي بدورة واحدة لعمود المرفق ،دورة هذه المحركات تتم فً شوطٌن اثنٌن فقط للمكبس

 والشوطان هما:

. لى النقطة المٌتة العلٌاإ النقطة المٌتة السفلى عند صعود المكبس من:  )سحب + ضؽط( األول الشوط

تخلخل  فٌحدث ،Transfer Portوفتحة التحوٌل  Exhaust Portكل من فتحة العادم  تؽلق

الهواء والوقود  )أو خلٌطاندفاع الهواء لى إالمكبس وفً صندوق المرفق مما ٌؤدي  أسفلبالضؽط 

( عن طرٌق فتحة السحب لمحركات البنزٌن

Suction Port 1) الشكل، المكبس أسفل-

ن الشحنة السابقة الموجودة فوق إو، (09

 ك قدوبذلك ٌكون المحر  المكبس قد تم ضؽطها، 

لى إ األسفلنجز شوطٌن عند حركة المكبس من أ

أي بنصؾ  ،السحب والضؽط اهما شوط ،األعلى

 .لعمود المرفق  (°180)دورة

 : محرك ثناثً الشوط )السحب والضؽط( 09-1شكل ال                                                      

 فً نهاٌة شوط الضؽط ٌحدث االشتعال نتٌجة الشرارة الكهربائٌة:  عادم(والرة قدالالشوط الثانً )

سفل لٌكشؾ لى األإفٌنزل المكبس  ،الوقود )لمحركات الدٌزل( طرٌق حقنعن و أ)لمحركات البنزٌن( 

ٌكشؾ فً الجهة المقابلة عن ة بٌن نزوله وبداٌة صعوده مدولل ،لخروج ؼازات العادم العادمعن فتحة 

فً صندوق المرفق نتٌجة فتحة السحب نتٌجة ارتفاع الضؽط  هنفسالوقت ؽلق فً وت   ،فتحة التحوٌل

وبذلك ٌكون المحرك قد  ،نزول المكبس

أنجز شوطً القدرة والعادم بنصؾ دورة 

 ،(32-1الشكل )، (°180)لعمود المرفق 

وبذلك تكون الدورة قد اكتملت وٌبدأ مرة 

 فً آنؾ  ثانٌة شوطً السحب والضؽط كما

   .كرذ  ال

 .(القدرة والعادم ا)شوط الشوط: محرك ثنائً  32-1شكل لا                                              
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   Valve Timingتوقٌت الصمامات 1-5-4

( مراحل فتح 31-1الشكل )ٌبٌن و، و حلزونًأسم دائري رب الصماماتوصؾ مراحل توقٌت ت 

شوط السحب من  بإطالةٌسمح الفتح المتقدم والؽلق المتأخر  إذ ؛ةمحرك الساحبل هاوؼلقالصمامات 

ٌتم بعد ؼلق صمام السحب لمحرك الدٌزل انضؽاط الهواء فً شوط الضؽط ومن  إذ ،°232لى إ 180°

و أسطوانة ؼازات العادم من األٌبدأ خروج  .االحتراق وشوط القدرة للمكبسلى ؼرفة إثم حقن الوقود 

لى زاوٌة دوران إسبة بالن°47   لى النقطة المٌتة السفلى بمقدارإفتح صمام العادم قبل وصول المكبس 

 . 21oوٌستمر مفتوحا   ،عمود المرفق

 

 .: مخطط توقٌت الصمامات31-1 الشكل

سم من ؼازات العادم ق ؛لى النقطة المٌتة السفلىإ  Pistonٌخرج فً لحظة وصول المكبس  

ٌتم و ،لمكبس عند دفعها خالل شوط العادمللؽازات على ال من الضؽط المرتد ا ٌقل  مم   ،سطوانةمن األ

تكون استمرارٌة فتح صمام العادم  إذ ،لى النقطة المٌتة العلٌاإؼلق صمام العادم بعد وصول المكبس 

 .(°248)لى إلزاوٌة دوران عمود المرفق مساوٌة  وفقا  

لبعض الوقت فً نهاٌة شوط العادم وبداٌة شوط السحب  معا  ٌفتح صماما العادم والسحب  

Suction Stroke  ،   التداخل وقتى هذه الحالة بسم  وتOver Lap   ،( 06-1الشكل)،  مما

وذلك ٌتطابق مع  ،تطرد بالهواء النقً إذ ؛أفضل نحو  سطوانة من ؼازات العادم بٌساعد على تنظٌؾ األ

 (. 30-1المرفق فً الشكل )لزاوٌة دوران  فقا  و  (°33)الزاوٌة 

 

 .التداخل وقت:  30-1 الشكل
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 لاألو  الفصل  أسئلة 1-6

داخل ورشة  واإلصاباتالحوادث  صوللمنع ح باعهات  االمة المهنٌة التً ٌجب الس   إجراءاتما  .1

 ؟العمل

ٌ  د الوظائؾ عد   .0  ة؟التً تقوم بها الساحبة الزراع

 ؟طبٌعة عمل كل نوع وما ،احبات الزراعٌةنواع الس  أد عد   .3

 ئٌسة للساحبة الزراعٌة؟ما المكونات الر .4

 الصحٌحة لما ٌأتً: اإلجابةاختر  .5

 :من األجزاءسطوانة ؼطاء األ عد  ٌ   (أ 

 الحركةذاتٌة  -3            فً المحرك ارةالدو -0الثابتة للمحرك            -1

  :األجزاءمن عمود المرفق  عد  ٌ    (ب 

 المتحركة للمحرك -3مطاطٌة للمحرك        ال -0            الثابتة للمحرك -1

 عن طرٌق:بعمود المرفق ٌتم ربط المكابس  (ج 

  ع التوصٌلذرأ -3                 الصمامات -0           الحدباتعمود  -1

ٌ   هاوؼلقجزء المحرك الذي ٌقوم بفتح الصمامات  (د   ............ سمىبتوقٌت مناسب 

ٌ  الد   -1  عمود المرفق -3                الحدباتعمود  -0        ار والب الط

 ............... حب فً محركات الدٌزل ٌسمح بدخولصمام الس   (ه 

 ؼازات العادم -3خلٌط هواء ووقود            -0هواء نقً فقط                   -1

 :ٌدور الحدباتن عمود إف rpm 1500ذا دار عمود المرفق إ (و 

1- 3000rpm             0- 750 rpm       3-  2000 rpm      4- 1500 rpm 

 :ٌأخذ حركته من الحدباتن عمود إ (ز 

ٌ  الد   -0عمود المرفق           -1  المكبس -3ار             والب الط

 :عن طرٌق األربعة األشواطتتم فً المحركات رباعٌة الشوط  (ح 

 دورتٌن لعمود المرفق -3دورة واحدة لعمود المرفق      -0ثالث دورات لعمود المرفق      -1

 :عن طرٌق ةاألربع األشواطٌة الشوط تتم ئفً المحركات ثنا (ط 

 دورة واحدة لعمود المرفق -3ثالث دورات لعمود المرفق       -0  دورتٌن لعمود المرفق   -1

 ؟اآلتٌة األجزاءمن  ما وظٌفة كل   .6

 ذراع التوصٌل -4     الحدباتعمود  -3عمود المرفق      -0والب الطٌار        الد   -1

 .الضؽطحلقات  -5

ٌ  ارسم مخطط ت .7  .ةوقٌت الصمامات للساحبة الزراع
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 انًالفصل الث  

 

 ك الساحبةالمنظومات الملحقة بمحر  

Tractor Engine Systems 

 

 الثانًأهداؾ الفصل # 

 -على أن: بعد االنتهاء من دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا  

 .هاومكونات لمحرك الساحبةؾ على أجزاء منظومة التبرٌد ٌتعر   .1

2.   ٌ  ك الساحبة.نة لمنظومة تبرٌد محر  ز األجزاء الربٌسة المكو  ٌم

 ك الساحبة.ٌت فً محر  د أهم وظابؾ منظومة الز  ٌعد   .3

 ٌت المستعمل لتزٌٌت المحركات وأصنافه. ٌذكر خصابص الز   .4

5.   ٌ  ك الساحبة.ز األجزاء الربٌسة لمكونات منظومة تزٌٌت محر  ٌم

 محتملة الحدوث فً منظومة التزٌٌت. ٌشخص األعطال .6

 .هاومكونات ؾ على أجزاء منظومة الوقود فً الساحبةٌتعر   .7

 ٌجري عملٌة إخراج الهواء من منظومة الوقود. .8

 ٌبدل مصافً الوقود. .9

 ه.وسحب ؾ على أجزاء منظومة تنقٌة الهواءٌتعر   .11

 .ٌبدل مرشحات الهواء .11

 ٌفٌة عمله.ؾ على شاحن الهواء )التوربٌن( وأنواعه وكٌتعر   .12

 ؾ على المكونات الربٌسة للمنظومة الكهربابٌة.   ٌتعر   .13

 . الحركةؾ على المكونات الربٌسة لبادئ ٌتعر   .14

 ص األعطال فً بادئ الحركة.ٌشخ   .15

  د الكهربابً.ص األعطال فً المول  ٌشخ   .16
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   Cooling Systemك لمحر  امنظومة تبرٌد   2-1

 هصٌتخله، وذلك بمنظومة تبرٌد المحرك مهمة فً المحافظة على درجة حرارة مناسبة الشتؽال عد  ت  

 تإدي .1200oC حون لىإحرارة الدرجة  ذ تصلإ ؛دة فً ؼرؾ االحتراقمن الحرارة الزابدة والمتول  

حو نمن ص تقوم منظومة التبرٌد بالتخل  ووقت قصٌر، ب ك الساحبةمحر   تلؾ أجزاءلى إ الزابدة حرارةال

اخلً فً محركات االحتراق الد  برٌد تإدي منظومة الت   عموما  و ،دة عن حرق الوقودثلث الحرارة المتول  

 وظٌفتٌن هما:

 .كفً المحر   المسموح به  ارتفاع درجة الحرارة عن الحد  منع  -1

 محرك.ال شتؽالالبقاء على درجة الحرارة المثلى واإلٌطرة الس   -2

   Types of Cooling Systemأنواع منظومات التبرٌد    2-1-1

  :ماهالمحركات تبرٌد فً  عملةمستمن منظومات التبرٌد ن اهناك نوع            

 حول تٌار الهواء رٌمر   إذ فً عملٌة التبرٌد،الهواء  ستعملٌ   :Air cooling بالهواءالتبرٌد  .أ 

 لتزٌد زعانؾبصورة  سطواناتاأل هذه أؼطٌة وتكون ،الزابدةالحرارة  متصاصالمحرك ال كتلة

ٌ  التبرٌد المعرضة للهواء أسطح مساحات من فً  با  لوع من التبرٌد ؼاهذا الن   ستعمل، و

 .كات الصؽٌرةالمحر  

 هبإمراروذلك  فً عملٌة التبرٌد، كوسٌط الماء ستعملٌ  :  Water cooling ماءبالالتبرٌد  .ب 

 ثم ،الحرارة الزابدة ٌمتص   لكً كالمحر  فً  سخونة األكثر األجزاء قرٌبة من فً تجاوٌؾ

نابٌب المعرضة ؤبمساعدة الزعانؾ المتصلة ب تبرٌده ٌتم ذإ ،(Radiator)لى المشع إٌجري 

 لتبرٌدها الساخنة األجزاء لىإ ثانٌة ةمر   لٌعود الماء من مروحة الهواءمتجه لى تٌار الهواء الإ

 .وهكذا

  بالماءة لمنظومات التبرٌد نات الربٌسالمكو    2-1-2

ٌ   ٌقرعن طالمنظومة  هذهدورة الماء فً  تتم               للماء الذي ٌنتج عادة  لقسرياى بالحمل سم  ما 

 : اآلتٌةالربٌسة من األجزاء  ن المنظومةوتتكو   ،مركزٌة مضخة طاردة المعستاب

 (Water Jacketsقمصان التبرٌد  مسارات المٌاه فً المحرك  -1

 .Radiator   المشعة -2

 .Fan المروحة -3

 . Water Pump مضخة الماء -4

 .Thermostat الحراريالمنظم  -5
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 .Fan and Beltوالمروحة الحزام  -6

 .Hosesالخراطٌم  -7

 (.%50 بنسبة نجمادنع االبرٌد )الماء مع محلول ماسابل الت   -8

 .Overflow Tankخزان الفابض  -9

 مبٌنات ومقاٌٌس درجة الحرارة. -11

 نظام التدفبة. -11

مطاطً وٌدخل  خرطوم ذ ٌجري فًإ ،شعةمن أسفل الم ء الباردسحب الماب تقوم المضخة       

ثم ٌخرج  ،كة المحر  حراردرجة  ٌخفضل برٌد)قمصان( الت   فً مجار   حول األسطواناتالمحرك وٌتوزع 

بعد أن  خرطوم مطاطً آخر عن طرٌق المشعةالجزء العلوي من  إلى وٌصل ،من المحرك الماء ساخنا  

لى درجة إٌؽلق دورة الماء عند بداٌة التشؽٌل حتى ترتفع درجة حرارة المحرك  حراريٌمر على منظم 

 (.1-2) شكلال ،االشتؽال

 

 بالماء: منظومة التبرٌد 1-2 الشكل

 ( ومة التبرٌد بالماءؾ على أجزاء منظتمرٌن )التعر   2-1-3

ك ة محر  بٌجب تهٌ الساحبة الزراعٌة  محركعرؾ على األجزاء الربٌسة لمنظومة تبرٌد الت   قبل

ٌ  و سطوانات(و سداسً األأك دٌزل رباعً ساحبة للتدرٌب )محر   مه الطالب من د بكل ما تعل  مراعاة التق

 ومعدات السالمة. المناسبة العمل بدلة إجراءات الصحة والسالمة المهنٌة وبضمنها ارتداء
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 ة لمعاألدوات المست

 ة لتفكٌك منظومة التبرٌد.طلوبمفاتٌح البراؼً( المعدد وأدوات فتح )طاقم 

   :طرٌقة العمل

 وهً كما ٌؤتً: ،ب برفع األؼطٌة المؽلفة للمحرك والتؤشٌر على أجزاء منظومة التبرٌدٌقوم المدر  

 :Radiator   ةالمشع   .1

 ،تكون من خزانٌن أحدهما علويتالتبرٌد بالماء،  بٌس فً منظومةالجزء الر وهً

  حاسالن   توصٌل لجودة)الرأسٌة النحاسٌة صل بٌنهما مجموعة من األنابٌب تخر سفلً واآل

 سابل التبرٌد الخارجبداخلها  مرٌ إذ ،وتعمل المشعة كمبادل حراري ،(2-2)شكل ال (للحرارة

اري بٌن السابل والهواء لتنخفض درجة حرارته بفعل التبادل الحر أسطوانات المحرك من حول

خاص ٌفتح  مزودة بؽطاءالخزان العلوي للمشعة فتحة  فً وٌوجد ،ةزعانؾ المشع عبر أسطح

لى خزان خارجً نقوم إوٌؽلق عند تؽٌٌر الضؽط داخل المشع لٌسمح بدخول الماء أو خروجه 

  ٌ عند  ، وتثبت المشعة ؼالبا  ن من الماء فٌهبمراقبته باستمرار للمحافظة على مستوى مع

صالح إوٌجري الساحبة فً مواجهة الهواء الخارجً للمساعدة فً سرعة التبرٌد، مة مقد  

 اللحام.الثقوب فً المشعة عن طرٌق 

 

 مقطع فً المشعة :2-2الشكل
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  :  Fanالمروحة .1

هذا  زٌدفٌوزعانفها، أنابٌب المشعة  لٌمر حولوظٌفة المروحة هً سحب الهواء الخارجً 

لى نوعٌن بحسب وسٌلة عوتقسم المراوح  عملٌة التبادل الحراري.فً سرعة تبرٌد الماء  منالتٌار 

ة وهً مثبت ،وتتكون عادة من أربع إلى ست رٌشات ،ل: مروحة تعمل مٌكانٌكٌا  النوع األو   ،إدارتها

-2شكل )ال )سٌر( ناقل للحركة على عمود ٌستمد حركته الدورانٌة من عمود المرفق عن طرٌق حزام

على حركة  المشعة وللسٌطرة المضخة والمروحة وصلة إبعاد لتقرٌبها منوٌوضع أحٌانا  بٌن  ،(3

المروحة المٌكانٌكٌة تزود بقابض زٌتً وحساس حراري ٌنظم حركة الزٌت داخل القابض لٌنظم 

حاط المراوح بحافظة بالستٌكٌة تعمل كموجه لتٌار الهواء الحرارة، كذلك ت   تؽٌر درجةحركتها بحسب 

رٌشاتها عند ارتفاع  إلدارة محرك كهربابًب جهزةنوع الثانً: مروحة كهربابٌة موال ،جاه المشعةبات  

وتكون مناسبة للمحركات المستعرضة والمستعملة  ،من الحساس الحراري بإٌعازدرجة حرارة الماء 

 .األمامًسحب فً المركبات ذات ال

 

 التبرٌد. مروحة:  3- 2 شكلال

 : Water Pumpمضخة الماء  .2

عمود من وتتكون Centrifugal Pumps مضخات الطرد المركزي  نوع تكون عادة من

 صورةب قرصدوار مثبت فً طرفه األول قرص مثقب للتثبٌت على البكرة، وفً طرفه الثانً ٌركب 

 سٌر عن طرٌق ٌدور العمود ا بإحكام هٌكل أو جسم المضخة.ٌؽلفه بزعانؾ ةمزود)بشارة(  مروحة

 التبرٌد، مروحة دارة المضخة المثبت علٌهاإلى بكرة إمن بكرة عمود المرفق ناقل للحركة  (حزام)

سرٌب من منع التتخاصة  حشوة توضعو، المضخة أو جسم داخل هٌكل البشارة وجدتو ،(4-2)الشكل 

 ساعات عمل. 11المضخة بعد كل كراسً التجمٌل لعمود دوران تشحٌم  وٌراعى مضخة الماء
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 الماء مضخةأجزاء  : 4-2شكل ال

 :( Thermostatالمنظم الحراري صمام التحكم ) .3

ٌ   ،دورة الماء بٌن الجٌوب المابٌة للمحرك والمشعةبالتحكم  وظٌفته  الماء نبوبأ فً وضعو

وعندما  الماء سرٌان ٌوقؾ باردا   المحرك ٌكون فعندما ،ةالمشع وأعلى األسطوانة رأس بٌن الواصل

 ،ٌسمح للماء بالجرٌان للتشؽٌل طلوبةالم الحرارة درجة على منأ إلى المحرك حرارة درجة تصل

فً ف ،ملٌبة بمادة شمعٌة ذات مكبسسطوانة أمن  تكونٌٌتم ذلك بوجود منظم حراري و ،(5-2)الشكل 

الوضع االعتٌادي ٌكون الصمام مؽلقا  تحت تؤثٌر نابض ٌضؽط على المكبس، وعند سخونة المادة 

لى فتح الصمام، وبالطرٌقة إة النابض مإدٌا  قو   ا ٌدفع المكبس ضد  سطوانة مم  الشمعٌة تتمدد داخل األ

 ،لى ؼلق الصمامإٌا  د النابض مإد  نفسها عند انخفاض درجة الحرارة تنكمش المادة الشمعٌة فٌتمد  

ن متتلؾ حشوة منع التسرب فً الصمام وحشوة مضخة الماء بسبب ارتفاع ضؽط الماء الناتج  وكً ال

ن عادة تدو   .لى المشعة عبر وصلة فرعٌة )مسار بدٌل(إم السماح للماء بالعودة انؽالق الصمام ٌت

  ٌ ٌ فتحؽلق عنده الصمام الشركة المنتجة مدى درجات الحرارة الذي  ن أوتعنً  82o-91oC مثال   ،و

  . 82o-91oCمة لتعمل ضمن درجة حرارة تشؽٌل تتراوح بٌن ام للمحركات المصم  م  هذا الص   لمعٌست



 
 

ٌ                                         الفرع الزراعً/ المرحلة الثانٌة  العملًالتدرٌب                                ة                     المكننة الزراع
احبةالفصل الثانً                                                                                                           المنظو ك الس   مات الملحقة بمحر 

31 
 

 

 .المنظم الحراري صمام التحكم وبداخله :5-2 الشكل

 :  Fan Beltالمروحة  )سٌر( حزام .4

لى العدٌد من ملحقات المحرك ومنها إ لمحركانقل القدرة من بكرة عمود مرفق ل لمعستٌ  

 ؛بدرجة مناسبة مشدودا   الحزامٌكون  وٌجب أن .مضخة الماءها مع تدوٌرل، (3-2شكل )ال المروحة،

ا عمر السٌر، وأم   فضال  عنصر من عمرها المروحة وٌق بكرةر على بحمل أك سوؾ ٌسلط الزابد فالشد  

 لى خفض كفاءة إ -بالتالً–ي وٌإد   ،روحةسرعة الموخفض  باالنزالقٌسمح  هن  إالخفٌؾ ف شد  ال

 وفقد شاع منها ما ه ،ة أنواعد  ، وتكون السٌور بعٌرسرع للس  أاستهالك فضال  عن  منظومة التبرٌد

 د أو فٌه حزوز لزٌادة كفاءة النقل.مفرد أو متعد   Vحرؾ بصورة  مقطعه

ة عوامل كحجم المشعة ودرجة حرارة الهواء الخارجً ومقداره والمدى وٌتؤثر نظام التبرٌد بعد  

 الحراري للثرموستات فضال  عن حمل المحرك.

     :اآلتٌة لألسباب ل المسموح بهترتفع درجة حرارة المحرك فوق المعد  

 .المشع فً الماء كمٌةفً  نقص (1

وؼرؾ االحتراق  األسطوانات حول المابٌة المجاري ومنها ها،انسدادو الماء مجاريضٌق  (2

 .الؽرٌبة لموادا ومجاري المشعة بسبب التكلس والترسبات وتجمع

 .إهارتخا وأ المروحة سٌر قطع (3

 .الحراري المنظم عطل (4

 .الماء مضخة فً عطل (5

 .الماء خراطٌم تلؾ (6

 .المقرر من أقوى نابض وذ مشعال ؼطاء  (7
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  Lubrication Systemمنظومة التزٌٌت  2-2

ا ه مقاومة الحركة بٌن سطحٌن متالمسٌن ٌصاحبه تآكل لألجزاء المتحركة مم  ؾ االحتكاك بؤن  عر  ٌ     

ي لزٌادة الخلوص بٌن تلك األسطح فضال  عن فقدان جزء من الطاقة وزٌادة فً درجة الحرارة، ٌإد  

بٌن األسطح  ذات لزوجة عالٌة من الزٌت Filmب التفكٌر بضرورة وجود طبقة رقٌقة ا استوجمم  

 .تحت درجات الحرارة االعتٌادٌة للمحرك ةدابم صورةوب

 : ما ٌؤتً المحرك زٌٌتتمنظومة ومهام أهم وظابؾ  ن  إ  

 تقلٌل االحتكاك بٌن األجزاء المتحركة.  -1

 .هوتشتٌت امتصاص الحرارة -2

 المسافات البٌنٌة بٌن حلقات المكبس وجدران األسطوانة. ءمل -3

 .هاوتبرٌد تنظٌؾ األجزاء المتحركة -4

 تخفٌض األصوات المزعجة فً المحرك. علىالمساعدة  -5

  Engine Oil Characteristics & Classificationخصابص الزٌت وتصنٌفاته  2-2-1

 منباتٌة أ ا  ربونٌة سواء كانت زٌوتمن مركبات هٌدروك نكو  وتت ،لالحتراقة قابلة الزٌوت ماد    

 محركات زٌوت الي كً تإد   .بعضها مواد كٌمٌابٌة محسنة إلىوتضاؾ  ،حسب مصدرهابمعدنٌة 

 : وكما ٌؤتً جٌدة خواصفإنها ٌجب أن تكون ذات  ة،لوبالمط صورةوظٌفتها بال

 كونتو ها تطفو فوقهن  إأي  من الماء قلوهو أ(، 0.73 - 0.98) النوعً ٌتراوح بٌن اوزنه -1

 المحرك.فً درجات حرارة تشؽٌل  بصورة سابلة

ا مم   الزراعٌةتوصٌات الشركة المنتجة للساحبة  عالٌة ووفق )مقاومة التدفق( لزوجة وذ -2

 .األجزاء المتحركة تعطً سٌولة كافٌة كً تكون طبقة رقٌقة بٌن

المحرك )وهنا تظهر أهمٌة  إلٌهاالتً ٌصل  الحرارةعند درجات حرارة أكبر من درجة تحترق  -3

 (.تبرٌد المحرك

 .النفط األبٌض وزٌت الؽازفً  ٌذوبوال ٌذوب بالماء  -4

 ؼوة( بسبب التؤكسد.الفقاقٌع )الر   تكون لها مقاومة للصدأ وتكون -5

 عند ظروؾ التشؽٌل المختلفة. لقدرة على االحتفاظ بدرجة لزوجة عالٌةاتكون لها  -6

والمواد  الصمؽٌةمن المواد األجزاء المعدنٌة و فًمن الحوامض التً تإثر ٌة خال تكون -7

 .الؽرٌبة األخرى
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فً  ستعمالهاا لؽرض منإلى ا درجة لزوجتها وكذلك بالنسبة إلىتصنٌؾ الزٌوت بالنسبة  ٌتم         

 Society of Automotive) دسً السٌاراتجمعٌة مهن وقد تبنت ،المحركات المختلفة

Engineers ) تصنٌؾSAE   أمللمحرك  ء  اسولٌفٌد فً اختٌار درجة لزوجة الزٌت المالبمة 

 فمثال   ،ر عن مقدار اللزوجة للزٌتوقد وضعت هذه الجمعٌة مواصفات قٌاسٌة تعب   ،ألجهزة نقل الحركة

  ٌ  لشتاءفً فصل ا SAE 30فهو زٌت الدٌزل  ،كات الساحباتفً محر   باستعمالهوصى الزٌت الذي 

 الشتاءفً فصلً  المعلالستوهو صالح   SAE  20w - 50أو لصٌؾافً فصل  SAE 40و

)خفٌؾ( ومالبمة لألجواء الباردة وكذلك لزوجة الزٌت  ةرقام المنخفضة تعنً قل  األ ن  إإذ ، ؾوالصٌ

لزوجة الزٌت عالٌة  تعنً أن  فالعالٌة  األرقاما أم  ، متوال   نحو  للمحركات المعرضة للتوقؾ والتشؽٌل ب

ذا كانت إف ،ة أو فً المحركات المشتؽلة باستمرار تحت ظروؾ حارةستعمل هذه فً األجواء الحار  وت  

ا م  أ ،وهو بارد 10لزوجة الزٌت  ن  أعلى  فذلك ٌدل   SAE 10w – 30 علبة الزٌت تحمل الرمز

شتاء  لكلمة اختصارفهو   w ا الحرؾم  ، أ31لى إلزوجته تصل  ن  إف عندما ٌكون الزٌت ساخنا  

winter،  بجانب الدرجة الباردة.فٌوضع 

  Lubrication Methods  ق التزٌٌتابطر  2-2-2

 وهً:  ،تزٌٌت أقسام المحركق فً ابثالث طر هناك     

هذه الطرٌقة ٌوضع الزٌت  فً :Circulating Splash Systemطرٌقة الرش المستمر  -1

فً النهاٌة الكبرى لذراع  المثبتةالمالعق( بحٌث تصله )د لزٌت إلى مستوى محد  فً صندوق ا

وتؽرؾ  مرفق تنؽمس هذه المالعق فً الزٌتوعند دوران عمود ال ،(6-2) شكلال ،التوصٌل

كمٌة منه وتنثره على كراسً عمود المرفق وجدران األسطوانة والنهاٌة الكبرى والصؽرى 

هذه الطرٌقة على المحركات الصؽٌرة قلٌلة  تقتصرو ،وكذلك مسمار المكبس لذراع التوصٌل

 القدرة.

 

 .: طرٌقة الرش المستمر6-2 الشكل
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 Internal Force Feed & Splashطرٌقة التؽذٌة الجبرٌة الداخلٌة والرش -2

System :ن م مباشرة إلى جسم المحرك بدال   فً هذه الطرٌقة تقوم المضخة بدفع الزٌت

عمود الحدبات  محاورالربٌسة و المحاورومنه ٌدفع الزٌت عبر ممرات إلى  ،وعاء الرش

 . إلى وحدة إرسال قٌاس ضؽط الزٌت ا  وأخٌر ،وعمود األذرع المتؤرجحة ومصفً الزٌت

 هذه:   Full Internal Force Systemطرٌقة التؽذٌة الجبرٌة الداخلٌة الكاملة  -3

خاصة  عبر مجار  لٌمر  ٌجبر الزٌت إذ ،ةبقالساطوة واحدة أبعد من الطرٌقة الطرٌقة تذهب خ

من ثم المتؤرجحة ومصفً الزٌت و األذرعما إلى وإن   ،حسبعمود المرفق فمحاور  إلى لٌسو

 إلىصل ضؽط الزٌت الموزع قد ٌو ،(7-2شكل )الالزٌت،  قٌاس ضؽط  إرسالوحدة  الى

 . Kg/cm2 5-3 بحدودالكراسً 

 

 .: طرٌقة التؽذٌة الجبرٌة الداخلٌة الكاملة 7-2 الشكل
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 أجزاء منظومة التزٌٌت  2-2-3

جزاء األ تلكومهما كانت درجة نعومة  ،جزاء المعدنٌة المتحركةاألك من عدد من ن المحر  ٌتكو  

تآكل لى إي إد  ت ا  د  د حرارة عالٌة جالحركة ٌول   ثناءفً أاالحتكاك الناشا بسبب تالمسها المباشر  إن  ف

عن طرٌق وضع طبقة رقٌقة  ،بٌن األجزاء المتحركة االحتكاكمن تقلٌل  بد   لذا ال ،السطوح المتالمسة

 .والحرارة التآكل من تقلٌل كل   إلىا ٌإدي من الزٌت بٌنهما مم  

التزٌٌت  منظومة) طرٌقة التؽذٌة الجبرٌة الداخلٌة الكاملة وسوؾ ٌقتصر الشرح هنا على 

 األجزاء الربٌسة لتلك المنظومة.(، 8-2) شكلالٌبٌن و ،األكثر شٌوعا   اهوصفب (اإلجباري

 

 .اإلجباريالتزٌٌت  أجزاء منظومة:  8-2شكل ال

 تتضمن المنظومة األجزاء اآلتٌة:

فً  ثم ٌضخ   ،مصفاةخالل  وٌمر   ،هبوعاسحب الزٌت من ب  تقوم : Oil Pump مضخة زٌت -1

من النوع  المضخة ما تكون وؼالبا   ،المطلوبةلى األجزاء إلٌصل  مجاري دورة التزٌٌت

 .لترسًا

منع وتالدقٌقة والشوابب المعدنٌة  عوالقالحجز تقوم ب: Oil Strainer الزٌت مصفاة -2

  بها.الضرر  لمضخة وإلحاقلى اإوصولها 

 وإرجاع الدورة،تثبٌت الضؽط خالل ل لمعٌست: Pressure Relief Valveصمام ضؽط  -3

 المحرك.جزء من الزٌت عند زٌادة سرعة 
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ضمن تبدٌله  وٌجب العالقة فً الزٌت، الصؽٌرةحجز الدقابق ٌقوم ب: Oil Filterمرشح زٌت  -4

 .المصنعةالشركة  تنصح بها أوقات

ٌان ضؽط الزٌت خالل دورة بٌستعمل :  Oil Pressure Gaugeضؽط الزٌت  مقٌاس -5

 . للسابقجب أن ٌوضع فً مكان ظاهر ، وٌالتزٌٌت

وٌجب فحص  ،هو علبة المرفق نفسها ما ٌكون وؼالبا   :Crank Case الزٌتمستودع  -6

 . هوبعد قبل العمل ا  الزٌت ٌومٌ مستوى

    Oil Pumps Typesمضخات الزٌت  أنواع  2-2-4

  (، وكما ٌؤتً:9-2)شكل ال ،زٌتالمضخات حد نوعً أستعمل فً محركات الساحبات ٌ             

 المضخة مٌكانٌكٌا  تدور :   External Gear Pumpsالمضخات الترسٌة الخارجٌة  -1

 معشقٌن تحتوي المضخة على ترسٌنو ،المحرك فً عمود الحدباتوتؤخذ حركتها من 

حد الترسٌن لٌقوم بادارة أمضخة ٌقوم بإدارة ال عمودن إو ،المضخة جسمٌن فً داخل ومثبت

 . الترس اآلخر

 دور مٌكانٌكٌا  داخلٌة ت ةترسٌمختلؾ لمضخة  نوع:  Rotor Pump ارةو  الد  المضخة  -2

خل ك فً داداخلً ٌتحر   ن()مسن   ارنة من دو  عمود المرفق وهً بسٌطة التصمٌم مكو   بواسطة

 ،وار الثابتفً داخل حلقة الد   اخلًار الد  و  عند التشؽٌل ٌدور الد  ، الثابت )المسنن( حلقة الدوار

وار من عدد فصوص حلقة الد   قل بواحد  أعددها  سنان(أ) اخلً من فصوصوار الد  ن الد  وٌتكو  

 الثابت.

 

 .: أنواع مضخات الزٌت 9-2شكل ال

 أكثر تفصٌال  فً الفصل السابع.بصورة  ى تفصٌل هذه األنواع وطرٌقة عملهاوسنؤتً عل       
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 ها.وتشخٌص أعطال هابالتعرؾ على أجزاومنظومة التزٌٌت فتح : تمرٌن   2-2-5

ة بتهٌ الزراعٌة ٌجبلؽرض التعرؾ على األجزاء الربٌسة لمنظومة تزٌٌت محرك الساحبة 

ة والسالمة المهنٌة مه الطالب من إجراءات الصح  مراعاة التقٌد بكل ما تعل  ة للتدرٌب والساحبة المعد  

 معدات السالمة. المعاستو المناسبة العمل بدلة وبضمنها ارتداء

 ة لمعاألدوات المست

 ها.وأدوات فتح )طاقم مفاتٌح البراؼً( عدد.1

 حاوٌة للزٌت القدٌم. .1

 كمٌة مناسبة من الزٌت الجدٌد. .2

 زٌت. مصفً .3

   :طرٌقة العمل

 تتم خطوات العمل كما ٌؤتً: 

الحوض، لٌتم تفرٌػ الزٌت  أسفل حاوٌة تفرٌػ الزٌت القدٌم وضع الزٌت بعد تفرٌػ رةس افتح .1

 .منها

)فً  (، واسحب مجموعة التصفٌة11-2ر، الشكل )مدو   عن طرٌق مفتاح الزٌت مصفً افتح .2

 .حالة النوع الثابت(

 

 مصفً الزٌت: طرٌقة فتح 11-2الشكل 

مفتاح مناسب  بواسطة الخزان أسفل الموجودة فلًؼطاء المحرك الس   تثبٌت لوالب افتح .3

 (.11-2لنكً(، الشكل )أ)
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 .خزان الزٌت: طرٌقة فتح  11-2الشكل 

(، والحظ تروس 12-2لوالب تثبٌتها بجسم المحرك، الشكل ) بفتح الزٌت مضخة ارفع .4

 بها. المتصلة الشبكٌة المصفاة المضخة، ثم افتح

 

 .: فتح مضخة الزٌت 12-2الشكل 

)كازكٌت  تجمٌع األجزاء بالطرٌقة العكسٌة للفتح مع مراعاة تؽٌٌر حشوات منع التسرب عدأ .5

 خزان الزٌت(.

كروفق الخطوات آنفعلى جزاء بعد عملٌة التفكٌك ورفع األ  :سٌتم التعرؾ علٌها كما ٌؤتً ة الذ 

لوالب  بواسطة جسم المحرك سفلأمثبت وهو مستودع لزٌت المحرك  -صندوق الزٌت: (1

وفً قعر الصندوق توجد صفابح عرضٌة ، (13-2) شكل، ال( وبٌنهما حشوه فلٌنٌة)براؼً

فً داخله وتمنعه من التجمع فً مكان واحد وتموجه ارتطام الزٌت  منل قل  تنعمل كحواجز 

 بواسطةتؽلق  الصندوق توجد فتحة لتفرٌػ الزٌتوفً قعر  ،أثناء صعود أو نزول الساحبة

ن الزٌت عن طرٌق شبكة أنابٌب تربط بٌن خزان ض المركبات ٌبرد وٌسخع، وفً بةسداد

 .توضع خلؾ مشعة الماء مشعةالزٌت و
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 .: صندوق الزٌت13-2شكل ال

ؼلب المحركات فً الجزء العلوي لؽطاء أفً  (الفتحة) الفوهة هذه تقع -الزٌت: ملء وهةف (2

لفحص مستوى الزٌت  معدنٌة مرنة تصل خزان الزٌت وجد عصات، كما المحركأسطوانات 

 . الخزانوالحد األدنى لمستوى الزٌت فً  ،هما الحد األعلى تؤشٌرتانوعلٌها 

 الشوابب والموادهو تصفٌته من  ٌفة مرشحات الزٌتظو ن  إ :Oil Filtersمرشحات الزٌت  (3

صنع مصفاة الزٌت من ت   ربونٌة.االكبرادة المعادن واألوساخ والمواد  ثلالؽرٌبة العالقة به م

ٌركب ، اللباد أوصنع من الورق ت   أخرىوهناك أنواع  ،نسٌجً خرآو ،نسٌج سلكً دقٌق

لى إالزٌت  لدخول الصؽٌرة ،ناوتتصل به أنبوبت ،المحرك حد جوانبأالزٌت عادة على  مصفً

الزٌوت الشابعة تحافظ على خواصها  .ت بعد تصفٌته وتنظٌفهالزٌ لخروج لكبٌرةوا ،المصفاة

 51بعد كل  فٌنظؾ ،ا المصفً الدوار لمنقٌة الزٌتأم   ،اعتٌادي ساعة عمل 121-111ة مدل

 .(14-2) شكل، البالكاملوٌمكن أن ٌكون المرشح قابال  للتبدٌل  ساعة عمل.

 

 .قابل للتبدٌل : مرشح زٌت14-2شكل ال
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معدنٌة لمنع دخول مصفاة  عبرالزٌت  سحبب: تقوم المضخة Oil Pumpالزٌت مضخة  (4

أنابٌب خاصة إلى أجزاء  عبر من ثمو ،الزٌت رشحالشوابب من حوض الزٌت وتدفعه إلى م

 (.15-2، الشكل )والكرة( النابض لىإ للوصول بالمضخة الخاص األمان صمام ، )افتحالمحرك

 

 تفكٌك مضخة الزٌت ( B.ن فً مضخة الزٌتماألتفكٌك صمام ا(  A:  15-2الشكل       

: أنبوب طوٌل مسبوك مع صندوق Main Oil Galleryاألنبوب الربٌس لتوزٌع الزٌت  (5

 ىبٌنٌت ٌمر باألنبوب الربٌس ومنه ٌتوزع الزٌت الز   وعندما ٌضخ  ، له عمود المرفق ومواز  

ع مسار الزٌت والحظ الثقوب المنتشرة فً عمود ، )تتب  ك األخرىالكراسً وأجزاء المحر  

   .(المرفق

   Fuel Systemمنظومة الوقود  2-3

تقوم منظومة إذ  ،فً شوط التؽذٌة وبالكمٌات المطلوبة ٌزلالد  بتزوٌد المحرك بوقود تقوم         

 عبر باثقات، لى داخل أسطوانات المحركإالوقود من خزان الوقود  بإٌصالالوقود لمحركات الدٌزل 

 1400-120) بحدودٌتراوح ضؽط الوقود فً داخلها  إذ ،Fuel Injector Nozzles الوقود

kg/cm2)40-35) بحدود لحظة الحقنسطوانات المحرك فً أضؽط الهواء فً ٌتراوح  ، فً حٌن 

kg/cm2،) ٌ ا  تقرٌب الكبٌر البالػ فرق الضؽطسبب ب األسطوانةتجوٌؾ  فًالوقود  مكن نفثوبهذا 

(80-1360kg/cm2)، 400-150) إلىذا الفرق فً الضؽط قد تصل سرعة تٌار الوقود وبتؤثٌر ه 

m/sec )  تقرٌبا. 

داخل  بسبب ضؽطهساخن الهواء ال معن الحركة السرٌعة لجرعة الوقود ماالحتكاك الناتج  ن  إ 

الوقود خلٌط جرعة تسخٌن ٌإدٌان إلى  سوؾسابل الوقود دفع تؤثٌر قوة  فضال  عناألسطوانة 

 ٌةمتساو صورةذا كانت جرعة الوقود موزعة بإالسرٌع وبخاصة  ٌن لالشتعالقابل اٌكونلوالهواء 

 علما  أن  ، (سطوانةفً األ)وانتشارها المنتظم داخل ؼرفة االحتراق بٌن جزٌبات الهواء  ةومتجانس

ؼرؾ  جمٌعل ٌجب أن تكون بجرعات متساوٌة شواط التؽذٌةأى المحرك خالل كمٌة الوقود المدفوعة إل

 . حتراقاال
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 Diesel Fuel Characteristics  خصابص وقود الدٌزل  2-3-1

ٌتكون وقود الدٌزل من سوابل هٌدروكربونٌة ناتجة عن اتحاد الهٌدروجٌن والكربون بنسب            

% 11% كربون، 87 -مختلفة وٌكون الشكل النهابً ألؼلب انواع وقود الدٌزل على النحو اآلتً:

 % كبرٌت.1% أوكسجٌن، و 1هٌدروجٌن، 

الشتعاله تإثر بمجملها فً أداء عن طرٌق خصابص هامة وقود الدٌزل  تقٌٌم جودةٌمكن         

  -: المحرك وهً كاآلتً

نوع االشتعال : مدى قابلٌة الوقود لالشتعال الذاتً عند درجات الحرارة المنخفضة نسبٌا ، إذ  -1

تتصؾ بنسبة انضؽاط  التًوهو الوقود المستخدم مع المحركات الثقٌلة  -ٌصنؾ وقود الدٌزل 

ٌعبر الذي  Cetane numberرقم السٌتان بحسب  الى عدة أنواع - 24 عالٌة قد تصل الى

)مركب كٌمٌابً النسبة المبوٌة الحجمٌة لوقود السٌتان ، وٌمثل الوقود إشعالعن مدى جودة 

ٌاري مكون من السٌتان عمفً خلٌط ( 111وقود سهل االشتعال ورقم السٌتان له = ك

قود صعب االشتعال مركب كٌمٌابً كو - alfamethyl-naphthane)ٌل نفتالٌن ثواأللفام

والوقود  ألمعٌاريتكون فترة تؤخر االشتعال للخلٌط  إذ له ٌساوي صفرا (،ورقم السٌتان 

هو النسبة المبوٌة للسٌتان فً هذا و 55 – 41وعادة ٌكون رقم السٌتان  ، التجاري متساوٌة

الهواء فً نهاٌة شوط ب الممتلبةوقود الدٌزل فً اسطوانات المحرك  ، إذ ٌحقنالخلٌط

االنضؽاط فٌإدى الضؽط العالً ودرجة حرارة المرتفعة للهواء الى االشتعال الذاتً لوقود 

، الدٌزل وقابلٌة الوقود لالشتعال الذاتً تحت هذه الظروؾ داخل االسطوانة هً كفاءة االشتعال

وكفاءة االشتعال والوقود ذو كفاءة االشتعال العالٌة سوؾ ٌشتعل فً درجات حرارة منخفضة، 

 ٌعبر عنها كمٌا برقم السٌتان .

رقم االوكتٌن فإن وكتٌن لوقود البنزٌن، ورقم السٌتان لوقود الدٌزل نقول وللمقارنة بٌن رقم األ

قدرته على تحمل الضؽوط والحرارة دون حدوث  أيٌشٌر الى مدى مناعة الوقود لظاهرة الطرق، 

( Detonationاالشتعال الذاتً، ألن االشتعال الذاتً محرك البنزٌن ٌإدى الى ظاهرة الطرق )

رقم السٌتان على مدى فترة تؤخٌر االشتعال الذاتً لوقود  ، فً حٌن ٌدلالضارة جدا بؤجزاء المحرك

الدٌزل الجاهزة لالشتعال وٌحدث االشتعال الذاتً فً كمٌة  طالت هذه الفترة تتكاثر أبخرة فإذاالدٌزل، 

ارتفع رقم السٌتان كان  ، فكلماكبٌرة نسبٌا من الدٌزل مما ٌإدى الى ظاهرة الطرق الضارة بالمحرك

االشتعال الذاتً  فًأسرع  نزٌنفً االشتعال الذاتً، فً حٌن أنه كلما كان وقود الب وقود الدٌزل سهال  

شتؽال ان العددان هما مقٌاسان متعاكسان لخاصٌة واحدة وهً اال ، أياالوكتٌنً كلما انخفض رقمه

 التلقابً.
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ٌ  إالتطاٌر : مدى استعداد السابل للتحول  -2 قاس لوقود الدٌزل بدرجة الحرارة التً ٌتم لى بخار و

ٌ  91عندها تقطٌر  ما انخفضت هذه الدرجة صار الوقود أكثر ن لهذا الوقود، فكل  % من مقدار مع

 ، وقل استهالكه. تطاٌرا  

ء مؽلق دة من الوقود فً إناالكربون المتخلؾ : مقدار المادة المتخلفة بعد تسخٌن كمٌة محد   -3

ؾ والمركبات معرفة نسبة الكربون المتخل لىإختبار بمعزل تام عن الهواء، وٌهدؾ هذا اال

 تتفحم على أجزاء المحرك الداخلٌة. المتفحمة التً

 ة مقاومة كمٌة من الوقودمدتكاك الداخلً فً سابل ما أو مقدار االحر عن اللزوجة : تعب   -4

لزوجة وقود الدٌزل  عد  ، وت  أنفسهماللكمٌة والوقت مقاومة الماء  لىإنسبة  نبوبأفً  للسرٌان

الوقود ٌعمل على تزٌٌت  ن  إسرٌانه داخل منظومة حقن الوقود )د قابلٌة ها تحد  ألن   ؛مهمة

 ر ٌ(، فضال  عن تؤثNozzlesاء النافثات قن الربٌسة وأجزوحدات الحقن فً مضخة الح

 لى داخل ؼرفة االحتراق.إشكل التذرٌة عند خروج الوقود من البخاخ  فًاللزوجة 

ي بعد احتراقه إد  ٌمن الكبرٌت  مرتفعة نسبٌا   احتواء الوقود على نسب ن  إمقدار الكبرٌت :  -5

 ك.تسبب تآكل بعض أجزاء من المحر  تكون أحماض ضارة لى إحادها مع بخار الماء ات  و

مقدار المواد الصلبة المختلطة بالوقود كبعض المواد المعدنٌة وذرات الرمل  ن  إ مقدار الرماد : -6

 جدا . ةضبٌلنسبة  لىع تزٌد ٌجب أال  ها لذا فإن   ،آكال  سرٌعا  لبعض أجزاء المحركالتً تسبب ت

جودة االحتراق فضال   الشوابب بالوقود تدنً لماء أون اختالط اممقدار الماء والشوابب : ٌنتج  -7

 عن تآكل وصدأ أجزاء منظومة الوقود.

درجة حرارة الومٌض : وٌبدأ عندها الوقود فً التبخر بكمٌة قابلة لالحتراق بحٌث ٌشتعل  -8

مٌض عند اقتراب مصدر للحرارة منه، فالوقود ذو درجة الومٌض ذاتٌا  على صورة و

     را  عند نقله أو تخزٌنه.خط أكثرالمنخفضة جدا  ٌكون 

ما تنخفض درجة حرارة الوقود كل   :Pour Point Temperature حرارة التدفقدرجة  -9

رجة درجة حرارة التدفق هً الد   ن  إد أو التجلط لذا فما تزداد كثافته ثم ٌبدأ الوقود بالتجم  كل  

مة الوقود ءعلى مدى مال تدل   لذا فهً ،و متوقفا  أا دونها جرٌان الوقود متعثر   كونالتً ٌ

أقل  ٌزل عملٌا  د وقود الد  تجم  تكون درجة حرارة بدء عادة  .ا  ستعمال فً األجواء الباردة جد  لال

 .من درجة حرارة المحٌط الخارجً °15 إلى °11بمقدار 

ٌ   الوزن النوعً هو الوزن النوعً والقٌمة الحرارٌة:  -11 لى إن من الوقود نسبة وزن حجم مع

لى ثقٌلة )ذات أوزان نوعٌة إنواع الوقود أتصنٌؾ  ٌتم .مساو  له من الماء النقًزن حجم و

وهذا له عالقة طردٌة مع القٌمة الحرارٌة  ،عالٌة(، وخفٌفة )ذات أوزان نوعٌة منخفضة(
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ها تختلؾ فً درجة اللزوجة وخاصٌة االشتعال لكن   ،ما تتساوى األوزان النوعٌةورب   ،للوقود

 .من خصابص وقود الدٌزلالمهمتان ان وهما الخاصٌت

   Parts of fuel Systemأجزاء منظومة الوقود   2-3-2

ٌ   ،فً مجال الزراعة ٌزل هً األكثر شٌوعا  الد  ذات محركات ساحبات ال ن  إ  ٌزل الد   لمعستو

ٌ  االحتراق وانة أسط إلىٌصل إذ  ،ا لهاوقود   ذلك عن طرٌق  ٌتم ،ٌندتوقٌت محد  و ضؽطونة بكمٌة مع

 (، والتً تتكون من األجزاء اآلتٌة:16-2، الشكل )الدٌزل وقودحقن  منظومة

بسعة كافٌة و، فً الساحبةأن ٌكون فً مكان مرتفع  لفض  : وFuel Tankٌخزان الوقود  -1

 .الوقود تفاعل معهااألقل، ٌصنع من مواد ال ٌ فً كامال   تكفً لتشؽٌل الساحبة ٌوما  

بمضخة الوقود  ٌضا  أى سم  وت  : Fuel Transfer Pump مضخة توصٌل الوقود -2

إلى  إلٌصاله ضؽط كاؾ  لضمان سرٌانه بانتظام و المنظومةضخ الوقود فً ت إذ ،االبتدابٌة

 .حات الزٌتعبر مرش   مضخة الحقن

 

 .وقود الدٌزل : منظومة 16-2 الشكل
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ومضخة الضؽط العالً  الوقودتقع بٌن مضخة توصٌل  : Fuel Filter الوقودمرشحات  -3

مضخة  إلىمن الوصول  الشواببتكمن أهمٌتها فً منع و ،Injection Pumpللوقود 

 : تم عملٌة حجز الشوابب على مرحلتٌن هماوت الربٌسة،الحقن 

  .نسبٌا  لحجز الشوابب الكبٌرة  ابتدابٌة: - أ

  الدقٌقة.لحجز الشوابب  ثانوٌة: - ب

ٌتوقؾ  إذ، جزاء أهمٌةاألأكثر  عد  ت  و:  Fuel Injection Pumpمضخة حقن الوقود  -4

 بانتظامالمحرك  إلىالوقود  تدفق لضمان األداء العام للمحرك علٌها، وٌجب أن تضبط دابما  

سرعة المحرك  ، ومن المعلوم أن  ثابتلجمٌع األسطوانات وبضؽط مرتفع و وياوبالتس

من عدد من  فً تركٌبها الداخلً ، وهً تتكونونة فٌهتزداد بزٌادة كمٌة الوقود المحق

 . عدد أسطوانات المحركل مساو  األسطوانات 

من  دةومحد   حقن كمٌات صؽٌرةتقوم ب:  Injection Nozzles قنات(ا)الح الباثقات -5

تفتٌت  لىإي الحقن ٌإد  ، وداخل أسطوانات المحركمن مضخة الحقن  إلٌهاالوقود الواصل 

 .رذاذ نحو  جزٌبات صؽٌرة ب إلىالوقود )تذرٌة( 

 

  االبتدابٌة مضخة تؽذٌة الوقود  2-3-3

التً  ةترسٌتكون مضخة  أن افإم  نوعان من المضخات محركات الساحبات  ؼلبأفً  لمعستٌ            

او ،(كما مر  سابقا  ) ٌةسرالتمضخة الزٌت  تركٌبهافً  تشابه وهذان النوعان  .دٌةتكون مضخة ترد   إم 

بعض  ا فًمحركته انستمدٌمضخة الحقن ولى إ قودإلٌصال الو ثابتا   ٌوفران ضؽطا  من المضخات 

فً بعض  مضخةهذه الد تزو  ، إذ ا  ٌدوٌ، فضال  عن إمكانٌة تشؽٌلها المضخة الساحبات من عمود حدبات

ة أو لطرد مر   لك ألو  جهاز التؽذٌة بالوقود عند بدء تشؽٌل المحر   ءالحاالت بمضخة ٌدوٌة تستعمل لمل

من  المضخة الٌدوٌة نوتتكو   ،(17-2) الشكل ،الوقود )عملٌة التنفس( منظومةالهواء من داخل 

 حلزونً.على بتؤثٌر نابض األ إلىك ر  حمكبس ٌت
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 مضخة توصٌل الوقود الٌدوٌة :17-2شكل ال

ٌ  حرك نحو األتت ًعتلة المضخة التعملٌة الضخ ب إجراءوبعد  تقوم  نأبهدؾ  ا  على واألسفل ٌدو

  األسفل، إلى عتلةعاد الت  وبعد ذلك  ه،ودفعوهً سحب الوقود  المذكورة سابقا  المضخة بالوظٌفة 

وقد توضع مضخة توصٌل الوقود الٌدوٌة مع مضخة  ،ؽلق المضخة الٌدوٌةلتالكرة  عودوعندها ت

 .هاحركتها من عمود حدباتلم ستتل الربٌسةالحقن 

منع  ةحشوٌنبؽً العناٌة بتركٌب  قانصة الشوابب والماء بعد التنظٌؾ إعادة تركٌبعند ا أم  

عند سحب  إلٌهاتسرب الهواء  وإال  تكون بحالة جٌدة  نأتسرٌب الوقود فً القدح الزجاجً التً ٌجب 

ساعة  51بعد كل  وٌجب تنظٌؾ هذا المرشح عموما   ،ب عدم انتظام اشتؽال المحركٌسب   االوقود مم  

 .عمل

 الوقود وأنواعها حاترش  : م 2-3-4

ٌ   Filteration الترشٌح عد  ٌ             ،أهمٌة كبٌرة ات الدٌزل ذفً محركا من الشوابب د للوقودالج

تلؾ كبٌر فً  إحداث ( فmmً 0.002 -0.001مقاسها ) ن بلػإو ب الجسٌمات الؽرٌبةتسب   فقد

لى درجة إرر وقد ٌصل الض  واألسطوانات  المكابس هذه تتضرراناتها فسطوأمضخة الحقن و مكابس

 .دالوقو أنابٌبوهذا هو السبب فً وجود مرشح وقود فً خط ، كبٌرة ٌوجب استبدالها

ك أكثر وهنا ،(18-2)، الشكل ومضخة الضؽط العالً االبتدابٌة مضخةالحات بٌن توضع المرش  

بتنقٌة الوقود من الشوابب التً ح األول ٌقوم المرش   إذ ؛ٌزلوقود الد  ح فً بعض منظومات من مرش  

 لىٌزٌد ع المرشح الثانوي للشوابب التً قطرها فً حٌن ال ٌسمح ،(mm 0.07 - 0.06قطرها )
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(0.001 mm)فً بعض  -مسامٌة صؽٌرةذات  أوراقلباد أو - قطنٌةع المرشحات من خٌوط صن  ت  ، و

فً الؽالب تكون ها لكن  األولً والثانوي ضمن هٌكل واحد  المحركات ٌتم توحٌد مرشحً الوقود

  منفصلة.

 

 .الدٌزل وقود اتمرشح :18-2شكل ال

مع  هامن األوساخ المترسبة فٌ صللتخل  وذلك  ،عملساعة  111ٌجب تنظٌؾ المرشحات كل 

الترشٌح ا عناصر ، أم  خاص بالتنظٌؾبنزٌن  باستعمالتنظٌؾ عناصر الترشٌح المصنعة من اللباد 

 . ساعة عمل 511كل  الورقٌة المتسخة فٌجب تبدٌلها بواحدة جدٌدة

   (ذات الضؽط العالً) المستقٌمة الربٌسةمضخة حقن الوقود   2-3-5

الواصلة تؽٌٌر كمٌة الوقود عن طرٌقها وٌمكن  ٌا ،عال حقن   ضخة بتولٌدها ضؽط  المهذه تتصؾ         

وفق توقٌتات نظام على ن تكون أوالشًء المهم اآلخر  ،متساوٌةن تكون أو ،لى ؼرؾ االحتراقإ

اذ ٌتم  ؛دخوله ؼرفة االحتراق من الخزان وحتىدورة سرٌان الوقود  االستعمال المتبع وتوقٌتاته، تبدأ

، التً الربٌسة مضخة الحقن إلىٌندفع  افً المرشحات ومنه لٌمرمضخة التوصٌل  دفعه بواسطة

مضخة  ملتتشو ،(A 19-2الشكل )، (الصٌانة أثناء عملٌةفً ) بالتنظٌم وضبط الدقةاهتماما  تتطلب 

 ،علبة واحدةعة فً مجم  وحدات ال وهذه ،المحركسطوانات أسطوانة من أعلى وحدة ضخ لكل  الحقن

 وفقا   عن طرٌق حركة عمود الحدباتداخل مضخة الضؽط العالً ٌمكن التحكم بعمل وحدات الضخ و

 المحرك.سطوانات أفً  االشتعال سلسل عملٌةلت
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 مضخة الضؽط العالً لوقود الدٌزل A  :19-2 الشكل

 المضخة الموزعة أوكبس الواحد مالمضخة ذات البى سم  ٌ   لتلك المضخات ثانًوالنوع ال

ى الموزع الدوار عل وٌعمل ،واحدةتحتوي على وحدة ضخ  إذ ،(B 19-2)الشكل  ،للوقود الدوارة((

 .االشتعال نظامحسب بالحاقنات المناظرة  إلىالوقود  اٌصال

 وطبٌعة عملها  أنواعها الحاقنات،  2-3-6

من  إلٌهوظٌفته حقن كمٌات صؽٌرة من الوقود الواصل و، بدقة فابقة حاقن الوقودصنع ٌ            

جزٌبات صؽٌرة  إلى وتحوٌله الوقود ذرٌةاقن على تلح، كما ٌعمل اؼرؾ االحتراق إلىمضخة الحقن 

بسبب صؽر قطر الثقوب التً ٌنفذ منها الوقود وارتفاع الضؽط ذرٌة تنتج الت   ن  إ .رذاذ صورةجدا ب

ٌكون  الذي ٌتم به الحقن والضؽط (mm 0.2) قل منأقطر هذه الثقوب  ٌكون عادة   إذ ،المسلط علٌه

 (.kg/cm2 140بحدود )

  :ماه حاقنات الوقودمن  نوعان هناك

ال  إذ ،(19-2شكل )ال ،مباشرة االحتراقؼرفة فً تعمل على حقن الوقود  المباشرة:الحاقنات  -1

حجمها  ،( أو أكثرbar 180-300)ٌكون بحدود الضؽط فٌها  ألن   ؛شمعة تسخٌن إلىتحتاج 

 الكبٌرة.ت القدرات ذافً الساحبات  ستعملتو ثقوب،( 9-3)رأس الحاقن فً كبٌر كما ٌوجد 

هذا ً ف ،(21-2شكل )ال، أوال  تعمل على حقن الوقود بؽرفة مبدبٌة الحاقنات ؼٌر المباشرة :  -2

 ا  حجمها صؽٌرٌكون و .(bar 130) بحدودالضؽط فٌها  إذ إن   ؛تسخٌنشمعة  تطلبٌ النوع

فً  هذه الحاقنات عملستت  وٌوجد برأس هذه الحافات ثقب واحد، و ل،األو  النوع على  قٌاسا  

 ت القدرات الصؽٌرة.ذاالساحبات 
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 .: أنواع حاقنات الوقود21-2شكل ال

 .التنفٌس – منظومة الوقودإخراج الهواء من أجراء عملٌة  :تمرٌن   2-3-7  

    المعلومات األساسٌة

لذا ٌجب  ،من كفاءتها ل كثٌرا  تقل   تمشكال -الوقود منظومة فً سلفناأكما - الهواء ب دخولٌسب     

 وٌحدث ذلك عندما: .تشؽٌل المحركخراجه منها قبل إ

 . االعتٌادي التشؽٌل فً أثناء ٌفرغ الخزان من الوقودعندما  -1

 .  (الواطا الضؽط) الوقود أنابٌب فتح عند  -2

 . محرك الساحبة تشؽٌل خالل الواطا الضؽط أنابٌب فً تسرٌب وجودعند   -3

 . نقل الوقود مرتخٌةأو حٌن تكون صامولة أنابٌب  هاأو تنظٌفعند تبدٌل مصافً الوقود  -4

وذلك بفتح صمام إخراجه فعند ذلك ٌجب  ،لى منظومة الوقودإٌدخل الهواء  سبابمن األ وألي     

 . التفرٌػ لطرد الهواء المحصور داخل أجزاء هذه المنظومة وذلك لتحاشً توقؾ المحرك

 ة لمعاألدوات المست

 دوات:ومن هذه األ ،ة للتدرٌبمعد  ة ساحبة زراعٌة ةٌجب تهٌ المستعملةقبل تجهٌز االدوات 

 ه.وأدوات عدد فتح )طاقم مفاتٌح البراؼً( -

   :طرٌقة العمل

 بدلة حة والسالمة المهنٌة وبضمنها ارتداءمه الطالب من إجراءات الص  التقٌد بكل ما تعل   ٌجب 

 ومعدات السالمة. المناسبة العمل
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 تباع الخطوات اآلتٌة:اب ٌنجز التمرٌن          

 الخزان الربٌس بالوقود. ءمل -1

 .ٌدوٌا  خزان المصافً الناعمة بالوقود  ءمل -2

ٌ  نحو  ربط ؼطاء المصافً الناعمة ب -3  .دج

 الناعمة.فتح صمام تنفٌس ؼطاء المصافً  -4

 الناعمة.الوقود من صمام تنفٌس المصافً  )ٌطفح( حتى ٌخرج تشؽٌل مضخة التؽذٌة ٌدوٌا   -5

 الناعمة.المصافً  تنفٌسؼلق صمام  -6

 .ن ٌتم طرد الهواء كامال  ألى إذكر ال آنفةر العملٌات تكر   -7

 .تبدٌل مصافً الوقود:  تمرٌن  2-3-8

        المعلومات األساسٌة

انسداد  ن  إ إذ ؛المصافً )المرشحات( همهاأومن  ،منظومة الوقود بصٌانة ٌجب العناٌة دابما              

 .القصوى تهسرع انخفاض لىإ دوران المحرك أو انتظامعدم  إلىي مرشح الوقود ٌإد  

  المستعملةاألدوات 

 دوات:ومن هذه األ ،ة للتدرٌبة ساحبة زراعٌة معد  بٌجب تهٌ المستعملةقبل تجهٌز االدوات 

 وأدواته. عدد فتح )طاقم مفاتٌح البراؼً( .1

   :طرٌقة العمل

 :ةاآلتٌتباع الخطوات اب هاأو تؽٌٌر مصافً الوقود تنظٌؾ ٌتم 

  الوقود.فرغ المصفً من أثم  ،من الخارج لبة المرشح وأنابٌب التوصٌل جٌدا  ؾ عنظ   -1

ٌ  ولف   ،ضخة الحقنرفع أنبوبة توصٌل المرشح بما -2  الشوابب.بالورق لحماٌتها من  دا  ها ج

 ثم ارفع وحدة الترشٌح. ،نزع ؼطاء المصفًا -3

 .لدٌزلوقود ا المعاستب علبة المصفً من الداخل جٌدا   ؾنظ   -4

 منها. ل التالؾاستبداو وفحصها،الموصالت كشؾ ٌتم  -5

ستبدل مادة اؾ تبٌن عدم الجدوى من التنظٌ وإذا، لدٌزلوقود ا باستعمالؾ مادة الترشٌح نظ   -6

 .بؤخرى جدٌدةالترشٌح 

 بهواء نقً. هافمجموعة أنابٌب السحب ونظ   اربط -7

 الحقن.وصٌل لمضخة ت  ال وأنبوبةب الؽطاء رك   -8
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 صٌانة الٌومٌة لمنظومة الوقود ال

اء الرطب الهوالؽبار و خزان الوقود للساحبة بعد االنتهاء من العمل الٌومً لمنع دخول ملء (1

 الصدأ. نتفادي تكو  اللٌل ل فً أثناء

أسفل خزان الوقود أو أسفل المضخة التحضٌرٌة  ةمالحظة قانصة الشوابب والماء الموجود (2

 نالحظ ثالثة مصاؾ  إذ  ؛االبتدابٌة أو فً بعض الساحبات الزراعٌة تكون قبل مصافً الوقود

 افتحها وتنظٌفها وإعادته والمطلوببب والماء هً قانصة الشوا ىولاأل، إذإن  وقود متشابهة

 إلى منظومة الوقود.

 هوسحبمنظومة تنقٌة الهواء   2-4

الة ٌجب أن تحتوي على منظومة فع   ذاوالمزارع، لراعٌة تعمل فً الحقول جمٌع الساحبات الز   ن  إ       

وتزداد أهمٌة تنقٌة الهواء فً الظروؾ الحقلٌة  ،محركاتها إلىلمنع األوساخ واألتربة من الدخول 

أي  ،وؼٌرهاتقطٌع القش و، الدوارنٌة المحارٌث المعاستالصعبة  حقلٌةلظروؾ الأمثلة امن و ،الصعبة

 .ما ازدادت درجة تلوث الهواءهمٌتها فً الظروؾ البٌبٌة الصعبة وكل  أتنقٌة الهواء تزداد  ن  إ

الؽبار  من ا  واحد ا  ؼرامإذ إن   ،لى تطاٌر الؽبارإتإدي  المطاطٌةالعجالت  اتالزراعٌة ذ الساحبة ن  إ

فً للتربة  االعتٌادٌةكل متر مكعب من الهواء فً الظروؾ منظومة التنقٌة لإلى دخل ٌو ٌ سحب

فً الظروؾ تصل ( وg/m3 1.5المسرفة ) الساحبات المنظومة فً فً حٌن تسحب ،الحارة المناطق

 تً:ل اآلاثمبال االستعانةولتفهم تؤثٌر هذه الكمٌة من الؽبار ٌمكن  ،(g/m3 5 - 2.5)حو نلى إ الصعبة

 4حو )نالمطاطٌة تقدر سعتها الحجمٌة الكلٌة ب اإلطاراتمحركات الساحبات الزراعٌة ذات 

Litter)، ( 1500وٌدور محركها بمعدل سرعة r.p.m)، 1حتوى الهواء المسحوب على )ا فإذا 

gramحو  نجمالً الؽبار المسحوب ٌصبح فً هذه الحالة إ ن  إف ؛فً كل متر مكعب منه ؽبارن ال( م

(250 gram )تشؽٌل المحرك ساعة واحدة ةمدل. 

مخدشة قوٌة  تكونو ،الدقٌقة والسٌلٌكا من جسٌمات الكوارتز أساسا   الؽبارذا ن هٌتكو  و  

تلؾ المحرك بعد وقت قصٌر من لى إي تإد   بالزٌت اختالطهاعند ف ،جزاء المتحركة من المحركلأل

أن نسبة  ومن الجدٌر بالذكر ،األسطوانات إلىالداخل  منقٌات الهواء المعاست فً حالة عدم ،التشؽٌل

ب ، لذلك ترك  ما ارتفعنا عن سطح األرضوتقل كل   تكون كبٌرة بالقرب من األرض فً الهواء لؽبارا

ٌتحتم بل ، ا  كافٌ حدههذا األجراء و ، وال ٌكونالساحبةموضع ممكن فً  أعلىسحب الهواء فً  أنبوبة

ممكن من  أدنى حد   إلىات هواء شدٌدة الفعالٌة فً مدخل الهواء المسحوب لؽرض التقلٌل قٌتركٌب من
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محرك الساحبة الجدٌدة  ن  أد ج  و  قد و .فً جدران األسطوانات والمكابس وحلقاتها وعمود المرفق التآكل

 . المنقٌات المعدون استمن االعتٌادٌة و ظروؾ الحقلفً ساعة عمل  15بعد  ٌستهلك

 مرشحات الهواء  أنواع  2-4-1

 الهواء فً الساحبات الزراعٌة هً:  لمنقٌاتالشابعة  األنواع          

الجسٌمات  إزالةلتعمل على ذات تركٌب وتكون : pre-cleaners االبتدابٌةات فالمنظ -1

المنظفة  إلىمن األوساخ والمواد الؽرٌبة الموجودة فً الهواء قبل دخولها  نسبٌا   الكبٌرة

 لىإهذه المنظفات االبتدابٌة من كمٌة الؽبار الواصل تقل ل بذلك و ،(21-2) الشكل ،الربٌسة

ة االبتدابٌة تطرد قٌالمن ن  إذ إ ؛صٌانتهال ةطلوبالم ةمدال من هواء الربٌسة وتطٌلة القٌمن

على مشبك  -ٌضا  أ– االبتدابٌةات قٌتحتوي المنو ،( من الؽبار %90 - %80الخارج ) إلى

 .المحرك ودخولهاالشعٌرات المنسوجة والقش  شفط ٌمنع أولً

 

 .االبتدابٌة الهواء ةقٌمن :21-2 الشكل

ة من أكثر قٌهذه المن عد  وت  :  Oil-Bath Cleanerالهواء ذات الحمام الزٌتً  ةقٌنم -2

 ،لعلويا هابجزدخل الهواء من ٌذه المنقٌات فً هف ،بالساحبات الزراعٌة األنواع شٌوعا  

كمٌة من وبها قعر المنقٌة  إلىوٌتجه الهواء   هاٌصطدم بزعانؾ داخل إذ ،(22-2) الشكل

 ،ولٌةاألمصفاة ال فً واءومن ثم ٌمر اله ،الهواءفً لؽرٌبة العالقة المواد افتلتصق  الزٌت

 من ثم ٌخرجو ،العالقة واألتربةفٌتم تنظٌؾ الهواء من الشوابب  ،ربٌسةالمصفاة ال إلىثم 

  ٌ هذا ل التصمٌمٌة كفاءةال وتصل ،المحرك احتراقؼرفة  إلىسحب الهواء من المنقٌة و
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تحت ما كان العمل هذه الكفاءة كل   وتقل   ،(%98 - %96) بحدودالنوع من المنظفات 

 عندما ٌرافقها ال سٌماالهواء وفً عندما تكون نسبة الؽبار عالٌة أي  ،أسوأبٌبٌة ظروؾ 

 .انخفاض مستوى الزٌت فً الحوض

 

 منقٌة هواء ذات الحمام الزٌتً :22-2 الشكل

من  -عادة–صنع ت  هذه المنقٌات :  Dry-Air Cleanerالجاؾ  ًات ذوات المصفقٌالمن -3

( فً جمٌع %99أكثر من ) إلى كفاءتهاوتصل  ،(23-2) شكلال ،ادورق مقوى أو لب  

 ،(mm 0.001المنقٌات ) هذهمسامٌة و، لتً تعمل فٌها الساحبة الزراعٌةالظروؾ ا

جسٌمات الؽبار الموجودة فً الهواء التً تكون أقطارها  اقتناص وتعمل هذا المنقٌات على

وجب ا ٌحوض تجمع الؽبار بسرعة مم   امتالءمن عٌوبها ، و(mm 0.005فً حدود )

 -ذلكب–فتقل  ،لى المحركإل من سرٌان الهواء ع الشوابب ٌقل  تجم   ألن   ؛تنظٌفها ٌومٌا  

 .الهواء النقً لىإوقود ختالؾ نسبة الالعادم نتٌجة النالحظ اسوداد و ،قدرته

 

 .منظفة الهواء الجافة :23-2 الشكل
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  الهواء للساحبة مرشحاتتبدٌل  :تمرٌن   2-4-1-1

        المعلومات األساسٌة

انسداد مرشح  ن  إإذ  ؛لمحرك الساحبة الهواء نظومة تنقٌةمانة بصٌ ٌجب العناٌة دابما              

 .السرعة القصوى للمحرك إلى عدم انتظام دوران المحرك أو انخفاضي ٌإد   لهواءا

 ة لمعاألدوات المست

 دوات:ومن هذه األ ،ة للتدرٌبة ساحبة زراعٌة معد  بة ٌجب تهٌلمعدوات المستقبل تجهٌز األ

 وأدواته. عدد فتح )طاقم مفاتٌح البراؼً( -

   :طرٌقة العمل

 : ةاآلتٌتباع الخطوات احسب نوعها( بب)كل  إبدالهاأو  منظفات الهواء تنظٌؾ ٌتم        

ٌوم  فً ؼضونٌزداد مرات  دعدبالمنقٌة االبتدابٌة  قًتن :Pre-Cleaner االبتدابٌةات قٌالمن -1

 وكما ٌؤتً: ما كانت بٌبة العمل اكثر سوءا  وكل  العمل، 

 المحرك.  إٌقاؾ .أ 

ٌ  فتح ؼطاء المن .ب   ة.ق

 ة.قٌالمنص من جمٌع األتربة المتراكمة فً التخل   .ج 

 .ةؾ بعدها بقطعة قماش رطبتنظ .د 

 من ربط جمٌع األجزاء. التؤكدعند التجمٌع ٌجب  .ه 

 على ٌتم إجراء عملٌة التنظٌؾ :Oil-Bath Cleanerالزٌتً  ذات الحمامة الهواء قٌمن -2

 الطرٌقة اآلتٌة:وفق 

 والمشبكالزٌت  ةحال لمراقبة( ساعات عمل فعلً 11ٌفتح حوض الزٌت والمشبك كل ) .أ 

  .السلكً

 . ( ساعة عمل121-111ت المحرك بعد )مع تبدٌل زٌ المنظفةٌبدل زٌت  .ب 

كانت  إذاوتنظؾ  ،سحب الهواء والجزء السفلً من منقٌة الهواء أنبوبفحص تجوٌؾ ٌ   .ج 

  متسخة.

إعادة ترك لتجؾ قبل وت   ،البنزٌن أواألوساخ الموجودة فً المنقٌة بالنفط األبٌض  زالةإ .د 

 .تركٌبها

 ،قاببثالث طر هاتنظٌف وتتم عملٌة:  Dry –Air Cleanerات ذوات المصفً الجاؾ قٌالمن -3

 :هً
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نضطر و ،الٌةوهذه الطرٌقة قلٌلة الفع   ،الضرب الخفٌؾ على المنقٌة للتخلص من الؽبار العالق .أ 

 .المنقٌةالهواء المضؽوط لتنظٌؾ  فراعدم توفً حالة  دها فً الحقلعتماال

السطوح  لى داخل المنقٌة وذلك لطرد الؽبار المتراكم علىإ هٌهوجبتالهواء المضؽوط  المعاست .ب 

 .الخارجٌة للمنقٌة الجافة

 .تحت الظل ( ساعة لتجؾ48لمدة ) هاثم ترك ،ؼسل المنقٌة الجافة بالماء ومساحٌق الؽسٌل .ج 

 Turbocharger( التوربٌنشاحن الهواء )  2-4-2

لمحتوٌة على ل داخل ؼرفة االحتراق انحصل على القدرة من محرك الدٌزل بحقن الوقود الساب          

 تعتمد علىاألسطوانة  لىإكمٌة الهواء المتدفقة  ن  إو ،ة عالٌةتحت ضؽط ودرجة حرار وهو هواءال

زٌادة اإلزاحة ب ام  إحصول على قدرة أعلى وٌمكن ال ،كثافة الهواءعلى و ،سطوانةاإلزاحة الحجمٌة لأل

او الحجمٌة لألسطوانة ٌد شاحن الهواء المعبزٌادة كمٌة الهواء باست إم  ز  المجهز،  الهواء كمٌة  من  لت 

ً   الوقود كمٌة ٌمكن زٌادة وبالتالً م الت ك سطواناتأ إلى ت قد   التً ةالقو   تزداد لذلك ونتٌجة ،المحر 

 .نفسه المحركمن  ت نت ج أ ن ك نمٌ

 آلٌة عمل الشاحن التوربٌنً 

 لى إي تإد   ؼازات العادم التً ات(دوام) بتؤثٌر تٌارات ،(24-2) الشكل ،الشاحن التوربٌنً ٌدور      

توصٌالت  وأنابٌبة الهواء قٌبٌن من وٌكون مكان العجلة الضاؼطة عادة   ،عجلة الضاؼطةر الٌتدو

الوظٌفة و .والكابحٌكون بٌن أنابٌب توصٌالت العادم  التوربٌنمكان  نأفً حٌن  للمحرك،السحب 

ك لتعطً سطوانات المحر  أداخل  إلىأكبر كمٌة ممكنة منه  وإدخالللشاحن هو ضؽط الهواء  ساسٌةاأل

 بر.أكٌنتج قدرة و كفاءة أعلىللمحرك 

التوربٌن  ٌسبب دورانالؽازات د هذه تمد   ن  إو ،خالل بٌت التوربٌن م تمرن جمٌع ؼازات العادإ 

 خالل التوربٌن فً طرٌقها إلى الجو. وذلك بمرور ؼازات العادم
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 .عمل الشاحن التوربٌنً أساس :24-2الشكل

 للصوت فً هذه المحركات. ةكاتم لربطال توجد حاجة  إذ ،بكتم ضوضاء العادم التوربٌنٌقوم         

عند  المفقودةوالقدرة الوحٌدة  ،(25-2) الشكل ،عمود التوربٌن معالهواء مباشرة  ضاؼطوٌربط 

 ضاؼطة الهواء هو االحتكاك البسٌط فً مرتكزات الحمالة. إلىالتوربٌن  المعاست

 

 .للشاحن الهوابً الربٌسة: األجزاء  25-2 الشكل
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 المنظومة الكهربابٌة  2-5

بدء ل كهربابً حركد بمتزو   إذ ،تشؽٌلها ءوسٌله لبد تتطلب محركات االحتراق الداخلً        

ٌقوم  الساحبةك وعندما ٌشتؽل محر   البطارٌة.( الذي ٌستمد التٌار الكهربابً من لؾ)الس   الحركة

 ن طرٌقع ةالكهربابٌ قدرةلل المستهلكةاألجهزة  بإمداد( د الكهربابً )الداٌنموالمول  جهاز آخر وهو 

 وٌخزن الفابض فً البطارٌة.  ،ورة الكهربابٌةقاطع الد  

 مجموعتٌن:  لىعالكهربابٌة  األجهزةقسم وت  

 .د الكهربابًوالمول  ، تشمل البطارٌةدات القدرة الكهربابٌة التً مول   -1

المصابٌح  التسخٌن،شمعة  الحركة،ك بدء التً تشمل محر   الكهربابٌة:مستهلكات القدرة  -2

  المنبه.و الكهربابٌة،

 للمنظومة الكهربابٌة    الربٌسةالمكونات   2-5-1

 :ةتٌاآل االجزاء من ،(26-2 )الشكل ،لساحبةلتتكون المنظومة الكهربابٌة           

فضال   ،الكهربابٌة بالطاقةمحرك بدء الحركة  إمدادب تقوم:   Battery )النضٌدة( البطارٌة -1

 .بقٌة االجهزة عند السرعات الواطبة عن

السرعات  عندالساحبة بالكهرباء  إمدادو : وظٌفته شحن البطارٌة  Generatorدالمول   -2

 العالٌة.

ارج من ة التٌار الخوشد   فرق الجهد: وظٌفته تنظٌم   Regulatorذاتً المنظم والقاطع ال -3

 د.والمول   البطارٌة توزٌع الحمل الكهربابً بٌنالمولد وتنظٌم 

  .لالتشؽٌبدء  عندمحرك ال دارةإوظٌفته  : Starter Motorك االبتدابً المحر   -4

  .وؼٌرها واألسالك والتنبٌه والعدادات اإلضاءةأجهزة  -5
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 لساحبةفً ا: المنظومة الكهربابٌة  26-2الشكل 

 ق صٌانتها وكٌفٌة شحنها ابأنواعها وطر البطارٌة،  2-5-2

عند بدء حركة  ا  البطارٌة كبٌر ىوٌكون الحمل عل ،زنهاخد الطاقة الكهربابٌة وٌتول   وضٌفتها          

عند عدم اشتؽال و ،فقط ثوان   11 الكهربابٌة مدةك بدء الحركة ن ٌدور محر  أذا ٌجب وله ،المحرك

  من الطاقة الكهربابٌة. تهما فقد لتعوٌضللبطارٌة  المجالثانٌة حتى ٌفسح  21ترك ٌالمحرك 

 نواعهاأ

 الشكلوٌبٌن  ،دة الرصاصٌةالمراكم أو األعم ذات ىسم  وت   : مضٌةاالح الرصاصٌةالبطارٌة  -1

 ( التركٌب الداخلً لها.2-27)
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 .: تركٌب البطارٌة الرصاصٌة الحمضٌة 27-2 الشكل

 األلواحمجموعة من -5لوح سالب -4لوح موجب -3عازل خشبً -2لوح سالب -1 :وتتكون من   

-8خلٌة تتكون من مجموعة من األلواح الموجبة والسالبة -7الموجبة  األلواحمجموعة من -6السالبة 

 .قطب البطارٌة-11البطارٌة  صندوقؼطاء -11  صندوق البطارٌة-9ؼطاء الخالٌا 

 التركٌب 

 .2Vٌكون جهد الخلٌة الواحدة  إذ ،ة خالٌا موصلة مع بعضها على التوالًتتكون من عد   -1

 .   H2SO4 مض الكبرٌتٌكاح -2

 البالستك(.من ) باألحماضٌتؤثر  وعاء ال -3

 الرصاصٌة  )النضابد( عملٌة شحن البطارٌات

ٌوصل القطب الموجب لمصدر الجهد بالقطب  إذ ،توصٌل أطراؾ البطارٌة بمصدر جهد مستمر

عند ذلك ٌمر  ،للبطارٌةدر الجهد بالقطب السالب ذلك ٌوصل القطب السالب لمص، كب للبطارٌةالموج

 :كونومنها ٌ ،وتحدث تفاعالت كٌمٌابً البطارٌةالتٌار داخل 

  الرصاص أكسٌدالقطب الموجب:ـ. 

 :رصاص. القطب السالب 
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ٌ   بصورةصمم ت   -: لكترولٌتٌةاإل البطارٌة -2 -2) الشكل ،صنع من المطاط المضؽوطصندوق 

 ةوٌحتوي بداخله على مجموع ،المختلفة الحرارةات درجللكترولٌتً ومقاوم للمحلول اإل ،(28

لكترولٌتً إفً محلول  مؽمورة هاكل   وكذلك العوازل ة،لسالباواأللواح  لموجبهامن األلواح 

أحدهما  :طبانق البطارٌةوٌوجد أعلى  ،ز والماء المقطرن من حامض الكبرٌتٌك المرك  مكو  

 .(-) سالب رخواآل )+( موجب

 

 ة.الساحب لبطارٌة المكونة األجزاء: ٌوضح  28-2الشكل

  البطارٌةأجزاء  

( H2Oوالماء المقطر ) H2SO4ن من حامض الكبرٌتٌك المخفؾ ٌتكو   لكترولٌتً:المحلول اإل (أ 

وتبلػ نسبه  ،كهربابٌةال طاقةال لتولٌد تٌكتتفاعل األلواح مع حامض الكبرٌو ،األلواح مؽطٌا  

وتقاس كثافة سابل  ،%28وتبلػ كثافة السابل  ،%64حو ناء الم ة% ونسب36حو نالحامض 

ٌ   البطارٌة  .)الهٌدرومٌتر( ىسم  بجهاز 

ولها  ،لمنعها من التالمس السالبةواأللواح  الموجبةوضع العوازل بٌن األلواح العوازل:  ت   (ب 

 بالستٌكٌة وادصنع من موت   ،لى جمٌع األلواحإا المحلول من خالله بمرورتسمح مسامات 

 .العالٌة الحرارةتكون ذات مقاومة لألحماض ودرجات  وٌجب أن ،ٌةمطاط

عن ثانً  عبارة الموجبةواأللواح  ة،وألواح سالب ة،ألواح موجب البطارٌةوجد فً تاأللواح:  (ج 

وتكون األلواح السالبة  ،Pbواأللواح السالبة عبارة عن رصاص  ،PbO2 الرصاص كسٌدوأ

 .لبعل جانبً كل لوح موجب لوح سا ألنه ٌوضع ؛الموجبة بلوح واحداأللواح من  أكثر

عدد  لىعأكثر وٌتوقؾ مقدار الجهد الكلً للبطارٌة  وتإدي عمال   تفاعال  األلواح الموجبة أكثر و
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 تعطً فرق جهدخالٌا  6ارٌة التً تتكون من البط فمثال   ،فولت 2 كل خلٌةتعطً إذ  ،الخالٌا

 . وهً األكثر شٌوعا   ا ،فولت 12

 ،(-ه عالمة )والقطب السالب بجانب ،الموجب بجانبه عالمة )+( ،قطبان هناك: أقطاب البطارٌة (د 

 من تٌارالعند مرور  نكً ال ٌسخالسالب أكبر من القطب  قطرالموجب ذا القطب وٌكون 

أما القطب  ،لساحبةافً  الكهربابٌةبقٌة االجهزة بالمولد و القطب الموجبوٌتصل . خالله

 .ب للدابرة الكهربابٌةالسالالخط  د  عٌ   إذ ؛السالب فٌتصل بجسم الساحبة

   شحن البطارٌة

ل ظاهرة تحو  ى سم  ت   فً حٌن ،تفرٌػبالطاقة كهربابٌة  إلىل الطاقة الكٌمٌابٌة ظاهرة تحو  ى سم  ت          

د بتولٌد طاقة كهربابٌة ك ٌقوم المول  المحر  أثناء دوران  وفً .شحنبالكٌمٌابٌة  إلىالطاقة الكهربابٌة 

 Onالبطارٌة تحت الشحن  ن  إ :ولهذا نقول ،كٌمٌابٌة لتساعد على حدوث تفاعالت  البطارٌة إلىتذهب 

Charge ، وعندما تشتؽل مصابٌح  ،أي ٌتم خزن الطاقة الكهربابٌة المتولدة من هذه التفاعالت

ولهذا  ،من الطاقة الكهربابٌة المخزونة فٌها تدرٌجٌا   جهزة ٌتم تفرٌػ البطارٌةؼٌرها من األ الساحبة أو

، شحن والتفرٌػ المستمرنتٌجة ال البطارٌة تستهلك، و On Dischargeتحت التفرٌػ تكون البطارٌة

 استعمالكثرة  بسبب وال سٌماى األلواح الموجبة والسالبة الة علالمادة الفع   دستنفاا الى يٌإد   مما

وٌجب ادٌة. تٌعظروؾ التشؽٌل ؼٌر االبسبب  وأ طوٌلة مدد  توقؾ الساحبات ل وأالحركة  بادئ

الكٌمٌابٌة المحٌطة باأللواح  بها لتنشٌط المواد ىالمحافظة على تركٌز الحامض ضمن القٌمة الموص

ٌتم الشحن من مصدر التٌار المستمر  لذا، DCمستمر مصدر للتٌار ال ن البطارٌةإ .بالطرٌقة المناسبة

  .شحنالوهذا ما ٌقوم به جهاز  ،مستمر إلى   ACالمتؽٌرتحوٌل التٌار بو أ

 صٌانة البطارٌة

الحد  لىإعادة مستواه إوها ٌلإماء مقطر  ضافةبإساعة عمل وذلك  51كل  البطارٌة دامةإ ٌجب -1

وبعد تكرار  ،cm 2حو نب وٌعلوها األلواح الرصاصٌة ؼامرا  المحلول  مستوى المطلوب، لٌبقى

 . هذه العملٌة ٌتم فحص تركٌز الحامض

 المحتوٌة على ثقوب لتصرٌؾ الؽازات الناتجة من التفاعالت الكٌمٌابٌة تنظٌؾ سدادات الخالٌا -2

 . البطارٌة لى انفجارإقد ٌإدي انسدادها ف ،ظمةمنت مددفً 

 .علٌها عازلةتكون أمالح لمنع البطارٌة  أقطابم ٌشحت ٌجب -3
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 ) Starter Motorالسلؾ) الحركة بادئ  2-5-3

 كثٌرا  ه مشابهة إاجزاو ،المؽناطٌسٌة تولٌد أساس عمل محرك بدء التشؽٌل مبنً على ن  إ           

عمل  طرٌقةل معاكسةطرٌقة عمله  أن   إال  ، ٌحتوي على ملؾ ونواة وفرش كالهما، فلمولداألجزاء 

ٌ  المول   ن  إذ إد. المول    الحركةبدء  محرك فً حٌن أن .الكهربابً التٌار إلنتاجك المحر   دار بواسطةد 

فً محاوالت لمدة طوٌلة  الحركةء محرك بد إدارة ن  إ .لٌدٌر المحركالكهربابٌة البطارٌة طاقة  هلكٌست

 .واستهالكها لى تفرٌػ شحنة البطارٌةإي المحرك ٌإد   تشؽٌل

 حركةال بادئجزاء أ

ٌتم تجمٌعها  ،ساسٌة لكل منها وظٌفة محددةأثالثة مكونات  نواع بادئ الحركة منأمعظم تتكون 

ٌ   مع بعضها فً  -2موضحة بالشكل )  الحركةلبادئ هذه المكونات الثالثة  .(الحركة )بادئ بـسمى ما 

 ً:ؤت( وهً كما ٌ 29

 .  Electric Starter Motorدارة الكهربابً اإل ءمحرك بد -1

  . Solenoid Switch)مفتاح التشؽٌل الكهرومؽناطٌسً ) -2

  .Pinion-Engaging Drive ارةدمجموعة تعشٌق ترس اإل -3

 

 دارة الكهربابً اإل ءبدمحرك  -1 الحركة: المكونات الربٌسة لبادئ 29-2شكل ال              

 .دارةمجموعة تعشٌق ترس اإل -3مفتاح التشؽٌل الكهرومؽناطٌسً     -2                  

 تً:آلاهً ك الحركة ئجزء من اجزاء باد ن مكونات كل  إ



 
 

ٌ                                         الفرع الزراعً/ المرحلة الثانٌة  العملًالتدرٌب                                ة                     المكننة الزراع
احبةالفصل الثانً                                                                                                           المنظو ك الس   مات الملحقة بمحر 

62 
 

 تً:آل(  وهً كا31-2موضحة فً الشكل ) االدارة الكهربابً ءدمحرك بمكونات  ( أ

 ،Armature Shaft)عمود عضو االستنتاج  ؛وٌشمل Armatureعضو االستنتاج  -1

من رقابق الحدٌد  وقلبا   ،Armature Windingوملفات عضو االستنتاج 

Armature Stack، )المجمع( وعضو التوحٌدCommutator ). 

 .Excitation Winding ثارةوملفات اإل، Pole Shoesحذٌة القطب أ -2

 .Brush Springsونوابض الضؽط على الفرش  ،وحامل الفرش ،ربونٌةاالفرش الك -3

 .الذكر( آنفة جزاء)وٌحوي جمٌع األ دارةاإل ءبدهٌكل محرك  -4

  

 دارة الكهربابًاإل ءجزاء الربٌسة لمحرك بد: األ 31-2 الشكل                               

 (.31-2مكونات مفتاح التشؽٌل الكهرومؽناطٌسً موضحة فً الشكل )  ( ب

 

 ٌل الكهرومؽناطٌسً.: مفتاح التشؽ 31-2 الشكل

نابض توصٌل    -5 عضو استنتاج المفتاح  -4ؾ  اٌقا لفابؾ -3لفابؾ سحب   -2 عمود دفع  -1) 

نابض  -11 محور تشؽٌل المفتاح  -9 قرص توصٌل متحرك  -8  طرؾ توصٌل -7 نقاط توصٌل  -6

 (رجاعإ
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 ً:ؤتوهً كما ٌ ،(32-2دارة موضحة فً الشكل )مكونات مجموعة تعشٌق ترس اإل  ( ت

 طوق ترس التعشٌق -4نابض التعشٌق    -3ذراع التعشٌق    -2ؼطاء المجموعة    -1

 عمود عضو االستنتاج -7ترس التعشٌق     -6  قابض السرعة الزابدة  -5

 

 .دارة: مكونات مجموعة تعشٌق ترس اإل 32-2 الشكل

 العمل  طرٌقة

ذلك  لؾ   تم ما وإذا، مجال مؽناطٌسً حولهل ٌتولد ربابً خالل سلك موص  تٌار كه إمرارعند 

د المؽناطٌس فٌتول   ،المجال المؽناطٌسًن ذلك تعاظم مالسلك حول قطعة من الحدٌد المطاوع نتج 

 مفتاح التشؽٌل. عن طرٌقتمام التوصٌل الكهربابً إالمكهرب فً المحرك حال 

 ( األعطالوتشخٌص  الحركة لبادئنات الربٌسة ؾ على المكو  تمرٌن )التعر   2-5-3-1  

        المعلومات األساسٌة

، تمثل الحركةالمستعملة فً محرك بدء  أربع قطع من المؽناطٌس( 33-2) ٌظهر الشكل 

هما إلى األخرى احدإ التٌار من سمح بسرٌانت صورةوهً موضوعة ب ،الحركة ئداملفات محرك ب

نها اختالؾ قطبً المؽناطٌس المتجاور لكً موبذا ٌنتج  ،ها مربوطة على التوالًن  إأي  ،بالتعاقب

ن ملفات النواة تنتج إف ،لى النواةإأمررنا التٌار  إذاف ،(S) ( والجنوبٌةN) تتوالى األقطاب الشمالٌة

 له قطبان شمالً وجنوبً. أٌضا   مؽناطٌسٌا   مجاال  
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الحركة: المكونات الربٌسة لبادئ 33-2شكل ال  

 ة لمعاألدوات المست

 ك.لساحبة زراعٌة مفك  )سلؾ( بادئ حركة  .1

 وأدواته. عدد فتح )طاقم مفاتٌح البراؼً( .2

 البمعوباست ،نفة الذكرآ ةه الربٌسة الثالثبجزاأ)السلؾ( ٌمكن مشاهدة  الحركة ئة بادببعد تهٌ

  .جزاء ومشاهدتهانات هذه األٌمكن تفكٌك مكو   ةالعدد والمفاتٌح المناسب

 تشخٌص األعطال 

 :سباب عدم اشتؽاله أو ضعؾ كفاءته وكما ٌؤتًأ الحركة ٌمكن تشخٌص بادئ إلىالنظر عند         

 الحركة ئجزاء بادأوجود كسر أو شرخ فً  -1

 الحركة. بادئقبل الحكم على وجود أي عطل فً  البطارٌةٌجب فحص  -2

 ،ذا كانت مرتخٌة أو فٌها قطع ٌسبب عدم توصٌل التٌار الكهربابًإف ،ٌجب فحص التوصٌالت -3

 فٌجب صٌانتها أو استبدالها.

 واستبدالها عند الضرورة. للتؤكد من سالمة حالهاربونٌة االكشؾ عن حالة الفرش الك -4

 مر.ذا لزم األإالكشؾ  على محامل نهاٌتً عمود عضو االستنتاج وتؽٌٌرها  -5
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 فً مكانه بمحرك الساحبة. جٌدا   الحركة بادئالتؤكد من تثبٌت  -6

جزاء مثل ترس التعشٌق والترس الخارجً للدوالب الطٌار وعضو التوحٌد وعضو تنظٌؾ األ -7

 االستنتاج.

الحركة للتوقؾ  ئعند اتجاه باد ٌجب تبدٌل عضو االستنتاج عند سماع صوت قرقعة أو دق    -8

 دارة محرك الساحبة.إبعد انتهاء 

 .اشتؽالهللمولد وكٌفٌة  الربٌسةالمولد )الداٌنمو(، المكونات  2-5-4

 :اآلتٌةٌقوم المولد الكهربابً بالوظابؾ         

 . الساحبة حسب حاجةب ءتولٌد الكهربا (أ 

 .البطارٌة شحن (ب 

والمسخنات  ،لمصابٌحكا للكهربابٌة جهزة المستهلكةاألذا كانت إ شحن البطارٌةلمولد ل مكنٌ 

 من المولد. المنتجةأجمالً الطاقة  قل منأتستهلك  وؼٌرها

 (34-2الشكلللمولد ) الربٌسةالمكونات 

 لصفابحمن ا ةالذي تثبت علٌه مجموعفو صنع من عمود: ت  Armatureد نواة المول   .1

على بعضها بحٌث تشكل التموجات  صفابحالوتضؽط هذه  ،فً محٌطها خارجٌا   المتموجة

 .السلكٌةأخادٌد تحفظ  بداخلها الملفات 

 النحاسٌةوٌتكون من عدد من القطع  ،: وهو جزء من النواة Commutator جامع التٌار .2

 الملؾ. نهاٌتًب طةتبوالمرعن بعضها  المعزولة

اة من من قطع من الحدٌد المطاوع المس: وٌتكو   Electro Magnetالمكهرب المؽناطٌس  .3

ٌ  وٌلؾ حولها  ،األقطابب هذه الملفات السلكٌة  ىطلق علٌ  و. الملؾبسمى سلك لنحصل على ما 

 قوة المؽناطٌس. تحكم بار خالل هذه الملفات ٌمكن الالتٌ وبإمرارملفات الحقل المؽناطٌسً، 

 ،ربوناالكع من صنوت   ،: وهً أجزاء محتكة بالتالمس مع جامع التٌار  Brushالفرش  .4

 . ةالدوابر الكهربابٌ لىإ إلٌصالهالمنتج  وتقوم بجمع التٌار

( Pully)ة وتثبت بكر )جسم المولد( فً وعاء أسطوانًالذكر  آنفة تجمع مكونات المولد 

 .ن بكرة عمود المرفقم خذ حركتهاؤلٌثبت فٌها السٌر )قاٌش( ت اسفٌنٌة فً نهاٌة عمود النواة
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 الة فً المولد الكهربابً: األجزاء الفع   34-2شكل ال

 المولد  اشتؽالكٌفٌة 

ٌحتوي عضو االستنتاج على عدد من الملفات المصنوعة من النحاس، توضع هذه الملفات فً  

مجموعة من الصفابح الرقٌقة. عندما  بصورةالمجاري الخاصة بالقلب الحدٌدي المصنوع من الحدٌد 

حذٌة قطب العضو الساكن، أملفاته خطوط قوى المجال المؽناطٌسً بٌن تقطع  ٌدور عضو االستنتاج،

 د فً الملفات.فً تولٌد جهد مترد  ٌتسبب ذلك 

لى تٌار مستمر إد المتولد الذي تم تقوٌمه وتحوٌله عندما تؽلق الدابرة الكهربابٌة، التٌار المترد  

حمال لى البطارٌة واألإربونٌة المالمسة لعضو التوحٌد ابواسطة عضو التوحٌد ٌمر من خالل الفرش الك

 سالك التوصٌل. كل التٌار المتولد ٌتم تجمٌعه من عضو التوحٌدأخرى بواسطة الكهربابٌة األ

 )المجمع(.

الجهد. عند فً مدى القدرة المنخفضة، ٌتم تنظٌم الجهد ببساطة بواسطة نقاط تالمس منظم 

د من التحمٌل لى جانب منظم الجهد لٌحمً المول  إضافً للتٌار إمنظم  المعالتولٌد العالً للمولد، ٌتم است

لمنع  منظم كهرومؽناطٌسً مستقل لٌقطع االتصال بٌن البطارٌة والمولد المعٌتم است ٌضا  أالزابد. 

 من التفرٌػ عند السرعات حماٌة البطارٌةلمولد، وبذلك تتم خالل ملفات ا مرور التٌار من البطارٌة

  لمنخفضة لمحرك الساحبة وعند توقؾ المولد عن العمل.ا

  على:المولد  إنتاج توقؾٌو 
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 عدد ملفات النواة. .1

 النواة.سرعة دوران  .2

 قوة المؽناطٌس. .3

 ،نه بتؽٌر تٌار الملفات الحقلٌة تتؽٌر قوة المؽناطٌسأٌمكن مالحظة  الذكرىنفة من العوامل 

 المنتج.وبالتالً ٌمكن التحكم بالتٌار 

 (األعطالللمولد وتشخٌص  الربٌسةتمرٌن )التعرؾ على المكونات  2-5-4-1

 المعلومات األساسٌة

لذا ٌجب االطالع  ،خاصة بالتشؽٌل والصٌانة لمنتجاتها ا  كتب -عادة  –تصدر  تصنٌعالشركات  إن

 .صٌل أجهزة الفحص الكهربابًعند تو ال سٌماو ،صٌانةقبل البدء بعملٌة الفحص وال علٌها

 ة لمعاألدوات المست

 مولد لساحبة زراعٌة )داٌنمو( مفكك. .1

 وأدواته. عدد فتح )طاقم مفاتٌح البراؼً( .2

  األعطالتشخٌص طرٌقة العمل فً 

الكهربابٌة  األعطالٌقوم بها مٌكانٌكً الساحبات الزراعٌة لتشخٌص ٌمكن أن هناك فحوصات 

 :ًؤتومنها ما ٌ ،البسٌطة للمولد

 .فورا   هتطلب استبدالتالكسور على  جسم المولد وجود  ن  إ  -1

 االرتخاءالتشقق أو ناحٌة  لمولد وفحصها منالواصلة ل( Cables) سالكألمالحظة جودة ا  -2

 .بدالهاإجراء الصٌانة البسٌطة لها أو إوٌمكن  ،أو القطع

 براؼً موجودة لهذا ثالثةتؽٌٌر موضع المولد عن طرٌق الحزام الناقل للحركة ب شد  التحكم فً  -3

عند ضؽطه  (cm 2.5نخفض عن مستواه بمقدار )اذا إ الحزام صحٌحا   شد   د  عٌ  ، والؽرض

وبالتالً تقل  هانزالقكثرة  إلىي ن ارتخاء الحزام ٌإد  ؤب علما  منه  األطولعند الجانب  باإلبهام

التحمٌل تلؾ كراسً  إلىللحزام فتإدي  أما زٌادة الشد   ،البطارٌة ضعؾ شحنٌوالمولد  كفاءة

 .لمولدعمود نواة ال
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 أسبلة الفصل الثانً 2-6

 التً تإدٌها منظومة التبرٌد؟ الوظابؾ ما -1

ٌ  و ،ذكر أنواع منظومات التبرٌدا -2  .الؽرض من كل نوع نب

 .الربٌسة لمنظومة التبرٌد المابًعدد فقط المكونات  -3

 أهم وظابؾ منظومة التزٌٌت؟ ما -4

 تزٌٌت أقسام المحرك.ق فً ابد ثالث طرعد   -5

 .حها مع الرسموض   ؟أنواع مضخات تزٌٌت المحرك ما -6

 بالساحبة الزراعٌة؟ لمعخصابص وقود الدٌزل المست ما -7

 .وظٌفة كل جزء منها توضٌح ومة الوقود مععدد أجزاء منظ -8

 ؟ الدٌزل وقود فً محركاتضخة االبتدابٌة للوظٌفة الم ما -9

 أنواع مضخة حقن الوقود ذات الضؽط العالً؟ ما -11

 منظومة الوقود؟ إخراج الهواء منجراء عملٌة إخطوات  ما -11

 أنواع مرشحات الهواء بالساحبة؟ ما -12

 ؟ق المتبعة لتنظٌؾ المصفً الجاؾابطرال ما -13

 .مع الرسموضحها  ؟لٌة عمل الشاحن التوربٌنًآ ما -14

 .ةالكهربابٌة للساحبة الزراعٌد المكونات الربٌسة للمنظومة عد   -15

 ؟خطوات صٌانة البطارٌة ما -16

 .مع الرسم الحركةد أجزاء بادئ د  ع -17

 ؟أجزاء المولد ما -18
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 ثالثالفصل ال

 

 جهاز الفاصل )القابض(

Clutch 

 

 ثالث# أهداف الفصل ال

 

 -دراسة الفصل ٌكون الطالب قادرا على أن:من  االنتهاءبعد 

 .للفاصل المكونة األجزاءٌعرف  .1

 .عمله وكٌفٌة الفاصل أنواع ٌعرف .2

 .الفاصل أعطال ٌشخص .3
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 تمهٌد  

وظٌفته إٌصال أو فصل حركة عمود المرفق مع أو عن عمود  ،ٌلً القابض المحرك مباشرة           

ٌ ة جهاز نقل الحركة تدرٌجٌاً، أو فصل  أجزاء اإلدارة فً صندوق السرعات لنقل تلك الحركة إلى بق

الحركة بٌن عمود المرفق وصندوق التروس عند تغٌٌر سرعة الساحبة الزراعٌة، وٌستعمل جهاز 

ٌتمٌز بقابلٌة  نقل العزوم  إذلجاف ذو األقراص االحتكاكٌة بشكل شائع فً الساحبات القابض ا

عن أنه رخٌص  أعمال الصٌانة واإلصالح، فضال أثناءوالقدرات العالٌة وسهولة التفكٌك والتركٌب 

 الثمن نسبٌاً.

  الفواصل أنواع 3-1

ٌوجد العدٌد من أنواع فواصل الحركة تختلف فٌما بٌنها بالتركٌب فإما تكون من النوع الذي 

ٌعمل عن طرٌق العتالت أو عن طرٌق السلك أو عن طرٌق ضغط السائل الهٌدرولٌكً، فضالً عن 

الداخلً للفاصل )القابض( بعدد األقراص االحتكاكٌة أو فً طرٌقة إجراء عملٌة اختالف التركٌب 

 الضغط فإما ٌكون عن طرٌق النوابض الحلقٌة )الحلزونٌة( أو األصابع النابضٌة .

ٌحتوي الفاصل على قرص احتكاكً أو أكثر بحسب نوع التصمٌم ومالئمته للغرض المطلوب،  

 صندوق فً القدرة عمود مع معشقاً  ٌكون والذي الضغط وقرص الحذافة بٌن االحتكاك قرص وٌركب

 من بؤلٌاف المقوى االسبستوس من طبقتان علٌه مثبت الصلب من االحتكاك قرص وٌصنع السرعات

 طرٌق عن التثبٌت وٌتم عالً، احتكاك معامل مع كبٌرة ومقاومة المرتفعة بالصالبة تتمٌز النحاس

 السطح مع تتالمس ال حتى تقرٌباً  2mm بعمق تكون أن على األلمنٌوم أو النحاس من برشام مسامٌر

 المعدنً.

( فصلهما ٌمكن ال) الفاصل وغطاء الضغط قرص من فتتكون الضغط قرص مجموعة أما 

 أما وناعم، أملس سطح وذو تقرٌباً، االحتكاك قرص قطر وبنفس الزهر حدٌد القرص من وٌصنع

 الضغط أسلوب والى فٌه المستخدمة النوابض نوع بحسب وٌصنف متعددة أشكال فله الفاصل غطاء

 الحاضر، وٌحتوي الوقت فً شٌوعا األكثر ، وهً(أصابع) ورقٌة نوابض أو لولبٌة نوابض تكون فإما

 كرسً وسحب لدفع طولٌاً  تتحرك للدفع شوكة مع Ball Bearing تحمٌل كرسً على أٌضاً  الفاصل

 تسحب بدورها التً الضغط قرص مجموعة فً الموجودة الحركة أذرع على ٌضغط الذي التحمٌل

 .الفصل عملٌة تتم وبالتالً االحتكاك قرص لتحرر النوابض دفع ضد القرص

 الساحبات فً االستخدام السائد النوع 3-1-1

من القوابض شائعة االستخدام  Dry Clutchالفاصل الجاف ذو القرص االحتكاكً 

بالمركبات الصغٌرة والثقٌلة والزراعٌة على حد سواء إذ ٌتمٌز بالقدرة على نقل العزوم والقدرات 

 (.1-3العالٌة وسهولة الفك والتركٌب أثناء عملٌة الصٌانة واإلصالح فضالً عن رخص ثمنه، الشكل )
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 : الفاصل الجاف ذو القرص االحتكاكً. 1-3الشكل 

 للفاصل المكونة الرئٌسة األجزاء 3-2

الفاصل لوصل وفصل حركة محرك االحتراق الداخلً عن عمود اإلدارة، إذ ٌقع بٌن  ٌستعمل

( التركٌب الداخلً ألحد أنواع الفاصل المٌكانٌكً 2-3، وٌبٌن الشكل )وصندوق السرعاتالمحرك 

 المستخدم فً الساحبات الزراعٌة.

 

 لفاصل.الداخلً للتركٌب : أ 2-3الشكل 
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 -اآلتٌة: الرئٌسة األجزاء من(  الجاف النوع) الفاصل ٌتكون

 وٌعمل: Fly Wheel )الحذافة( الطٌار الدوالب -1

 احتكاك وسطح الضغط قرص لتثبٌت كموضع

، ( أٌضا المحرك أجزاء أحد) الفاصل  للقرص

 (.3-3الشكل )

 

 

 (فالي وٌل)  الطٌار الدوالب: 3-3الشكل                                                                  

 علٌه مثبت معدنً قرص من وٌتكون: الفاصل قرص -2

 الدخول على عمود وٌثبت الجانبٌن من احتكاكٌة مادة

الضغط،  الطٌار وقرص الدوالب بٌن السرعات لصندوق

 دخول عمود على الطولٌة الحركة على القدرة وله

 (. 4-3الشكل ) ،السرعات صندوق

 

 

                                                                                                                                                     ( كلج صٌنٌة)  الفاصل قرص:  4-3الشكل 

 ٌضغط ونابض معدنً قرص من وٌتكون:  الضغط قرص -3

 والدوالب قرص الفاصل على باستمرار المعدنً القرص

 على السائق ٌضغط عندما الضغط هذا وٌزول الطٌار

 عدة أو غشائً نابض استعمال ٌمكن) الفاصل دواسة

وٌغطى بغالف لٌمكن ربطه مع القرص  (حلزونٌة نوابض

 (.5-3، الشكل )الدوار

 

 ( كلج عٌنة) الضغط قرص:  5-3الشكل                    
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(: Ball bearing Clutch) الفاصل تحمٌل  كرسً -4

 عن الحركة لٌفصل الضغط قرص أصابع على وٌضغط

 (.6-3، الشكل )الفاصل دواسة على  الضغط المحرك عند

 

 

 الفاصل تحمٌل لكرسً مختلفة أنواع:  6-3الشكل    

 على أو المرفق عمود نهاٌة فً ٌثبت) الدخول عمود إسناد كرسً -5

 (.7-3، الشكل )(الطٌار الدوالب

 

 ي وٌل.فال رنٌبولب:  7-3الشكل     

      الفاصل عمل طرٌقة 3-2-1

ٌعمل الفاصل بضغط وترك دواسة الفاصل ووصل حركة محرك التشغٌل عن عمود اإلدارة وتتم 

(، والذي ٌحرك شوكة تقوم بالضغط على عن طرٌق القدمعملٌة الفصل عند الضغط على الدواسة )

كرسً تحمٌل )بولبرن( لٌضغط على مجموعة نوابض مثبتة بقرص الضغط الى الداخل فٌندفع قرص 

وبالتالً تنفصل   Fly Wheelذافة الدوالب الطٌار أو الحاالحتكاك الى الخارج لٌتحرر من حركة 

 (.8-3حركة المحرك عن عمود نقل الحركة، الشكل )
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 : الفاصل فً حالة فصل الحركة. 8-3 الشكل

 Ballالتحمٌل )أما عند إزالة الضغط عن الدواسة )تحرٌر الدواسة( سٌتحرك كرسً 

Bearing ) ضغط على قرص االحتكاك قرص الضغط وبالتالً عن النوابض فٌالى الخارج فٌبتعد عن

 (.9-3عمود الدوران، الشكل )لٌلتصق على الدوالب الطٌار، وبالتالً تنتقل حركة دوران المحرك الى 

 

 : الفاصل فً حالة توصٌل الحركة. 9-3الشكل 
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 األساسٌة مكوناته الى الفاصل تفكٌكتمرٌن :  3-3

 :احتٌاطات السالمة

 ارتداء بدلة العمل والحذاء المناسبٌن. .1

 السابق(. وقف الساحبة، )كما ذكر فًالتؤكد من ت .2

 األدوات المستخدمة:

 التدرٌب(ساحبة زراعٌة )ألغراض  -1

 عدد وأدوات للفتح. -2

 :طرٌقة العمل

 -:ٌؤتً ما إتباع ٌجب اإلصالح بغرض الساحبة نم ونزعه الفاصل لتفكٌك

 أو واألذرع، العتالت نظام) نوعها بحسب والوصل الفصل عملٌة على القائمة الوصالت فتح .1

 .(11-3الشكل )منها،  التالف وتغٌٌر األجزاء فحص ٌتم نفسه وبالوقت( الهٌدرولٌكً النظام

 

 : تهٌئة الساحبة بهدف فتح الفاصل.  11-3الشكل 

 .االحتكاكً القرص على الضغط قوة الغطاء بفقد حتى الفاصل غطاء دائرة لوالب فتح .2

 نفسه للموقع إعادتها بغرض القدٌم الموضع على دالة عالمات وضع بعد) الفاصل غطاء إزالة .3

 .التجمٌع إعادة عند
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 . مناسب صنفرة بورق تخشٌنها مع التماس مناطق عن والشحوم الزٌوت بإزالة الصٌانة تتم .4

 .جدٌدة بؤخرى تستبدل التماس أسطح استواء عدم حالة فً .5

 األساس بالتصمٌم محدد وكما نفسه بالسمك بآخر استبداله ٌتم االحتكاكً القرص تآكل حالة فً .6

 .نوعه وبحسب للقابض

 التجمٌع لضمان )المحزز( المركزي بالعمود وباالستعانة العكسً بالطرٌق إعادة التجمٌع .7

 .الصحٌح

 

 تشخٌصها وكٌفٌة الفاصل أعطال 3-3-1

 أو االحتكاكً القرص سطح تقوس بسبب بالحركة، الشروع بداٌة عند للساحبة اهتزاز حدوث .1

 األسطح بٌن أوساخ أٌة أو شحوم أو زٌوت وجود أو بالفاصل العاملة األسطح من سطح أي

 اإلصالح وٌتم بالحركة، الشروع عند العزم بزٌادة انزالق لحدوث تإدي للقابض االحتكاكٌة

 . للقابض التنظٌف مع التالف الجزء بتغٌٌر وذلك المسبب بإزالة

 إذ شٌوعا الفاصل أعطال أكثر من الساحبة، وٌعتبر سرعة زٌادة أو التسارع من التمكن عدم .2

 تقابلها وال عالٌة المحرك دوران سرعة فتكون الحركة نقل على الفاصل قدرة فً ضعف ٌالحظ

 -:بمالحظة ما ٌؤتً الحالة هذه تشخٌص للساحبة، ٌمكن مناسبة سرعة

 المتوقعة القدرة على الحصول فً صوت المحرك نتٌجة لزٌادة عدد دوراته من دون ارتفاع 

 للتعجٌل. السرٌعة االستجابة وعدم

 للوقود. ملحوظ استهالك 

 الحمل زٌادة أو التعجٌل محاولة عند مستحبة غٌر رائحة ظهور. 

 (،11-3، الشكل ) الضغط لقرص االحتكاكٌة المادة استهالك هو الحالة لهذه الرئٌس السبب ان

 حامل الفاصل، أو قلة تزٌٌت كرٌات كرسً لبعد الرديء التحمٌل المفرط، أو التنظٌم بسبب الناتج أما

 ٌكون أن االحتكاك، وٌمكن قرص أو الدوالب الطٌار سطح على زٌت الكرٌات فضالً عن وجود كرسً

تغٌٌره،  ٌحتم األمر الذي المصنعة الشركة تعلٌمات من معرفتها ٌمكن عمل فترة بعد  طبٌعٌاً  استهالكاً 

 .االحتكاك حشوة تبدٌل أو
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 .ستهلك: قرص احتكاكً م 11-3الشكل 

 ٌستوجب إعادة بالتالً للقابض جزئً فصل عنه ٌنتج مما الخلوص() الحر المشوار طول قلة .3

 .الضبط

ٌسبب ( الفاصل وتصمٌم نوع حسب) الضغط حلقة فً الورقٌة األصابع أو النوابض فً ضعف .4

 مطابقة بنوابض أخرى التبدٌل ٌستوجب مما األخرى دون جهة من الفاصل قرص تؤكل

 المركزة عملٌة ٌتطلب الفاصل تركٌب أن بالذكر الجدٌر المصنعة، ومن الشركة لمواصفات

سهولة عن طرٌق أداة ضبط استقامة  بكل التروس صندوق تركٌب ٌتم حتى( السنتر ضبط)

 .(12-3المركز، الشكل )

 

 : ضبط استقامة المركز. 12-3الشكل 

الدواسة  عن القدم رفع عند ٌختفً الفاصل دواسة على الضغط عند معدنً صرٌر صوت ظهور .5

 االستهالك لهذا الرئٌس ، وٌرجع السبب(كلج بولبٌرن) الفاصل كرٌات كرسً نتٌجة الستهالك

مستمر،  تماس حالة فً أنهما أي الغشائً النابض وأصابع الكرسً بٌن مسافة وجود عدم هو

اشتغاله، مما  زمن من ٌقصر مما المحرك مع باستمرار الدوران على الكرٌات كرسً ٌجبر
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 قرص ألصابع استهالكاً  ٌسبب بقائه الن الصوت سماع حال الكرٌات كرسً استبدال ٌستوجب

 (.13-3الكلٌة، الشكل ) التصلٌح كلفة من ٌرفع مما الضغط

 

 

 : كرسً كرٌات الفاصل وتمٌٌز القطعة المستهلكة. 13-3الشكل 

 

 الفاصل صٌانة 3-3-2

 الفاصل االحتكاكً قرص على وذلك للحفاظ -الفاصل: لدواسة الحرة المسافة ضبط من التؤكد .1

 الكشف) الضبط ، وٌعادcm 5-1 المسافة تكون بحٌث الضبط االحتكاك، وٌتم بفعل التآكل من

 للجهة المصنعة، ومن الصٌانة و التشغٌل كتٌب تعلٌمات حسب أو ساعة 251 كل( علٌها

 لذا( الضغط بولبرن) التحمٌل كرسً سالمة على للحفاظ الفاصل دواسة حركة مدى ضبط المهم

  المنظومة نوع بحسب ضبطها ٌتم إذ ،(الخلوص) الحر المشوار مقدار من التؤكد ٌجب

 نوع من أو ،Wire System السلك ذو النوع من المنظومة تكون وإما المصنع، وتعلٌمات

 مكبس دفع عمود طرٌق عن المشوار ضبط ٌتم الذي الهٌدرولٌكً النوع من أو األذرع، نظام

 (.14-3، الشكل )وصامولة لولب بشكل ٌكون التً االسطوانة
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 : ضبط خلوص الدواسة. 14-3الشكل 

 :كما ٌؤتً الضبط وٌتم 

 آلٌة التثبٌت( صامولة) صوامٌل تفك . 

 علٌه الضبط المطلوب الوضع إلى الفاصل دواسة تحرك. 

 بإحكام التثبٌت صوامٌل تربط. 

 االحتكاك بفعل الفاصل قرص تؤكل وذلك لتجنب -التشغٌل: أثناء الدواسة على القدم وضع عدم .2

 العطل لتشخٌص اإلصالح لورشة نلجؤ طبٌعٌة بصورة بوظٌفته الفاصل قٌام عدم حالة أما فً

 معه. والتعامل

 

 الهواء من الهٌدرولٌكٌة الفصل منظومة تخلٌص 3-3-3

 

 الى القدم دواسة من الحركة نقل فً الهٌدرولٌكٌة بالقدرة فٌها الفاصل ٌعمل التً الساحبات فً

ٌحدث أن تتسرب فقاعات هوائٌة ضمن السائل الهٌدرولٌكً بسبب  الفاصل فً األجزاء المتحركة

إلفراغ الخزان من زٌت الهٌدرولٌك نتٌجة لوجود تسرب للزٌت فً المنظومة مما ٌقلل من كفاءة 

 ملء فبعد الهٌدرولٌكً، السائل ضمن فقاعات أٌة من المنظومة تخلٌص الواجب فمن المنظومة،

 على بالضغط وٌقوم القٌادة كرسً على السائق فٌجلس ناقصاً، كان إن واستكماله بالزٌت الخزان

 ٌقوم حتى علٌها ضاغطاً  وٌظل القدم أسفل بثباتها ٌشعر حتى متكرر وبشكل بالقدم الفاصل دواسة
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 الهواء فقاعات الستخراج الدفع مكبس ذات الزٌت اسطوانة قرب خاص لولب بفتح)المٌكانٌكً(  زمٌله

 االنتهاء ٌتم حتى مراتعدة  العملٌة هذه وبتكرار ضبطه، وٌعٌد الهٌدرولٌكً، الزٌت ضمن الموجودة

 (.15-3، الشكل )تماماً  الهواء إخراج من

 

 

 .: المنظومة الهٌدرولٌكٌة آللٌة عمل الفاصل 15-3شكل 

 

 

  الثالث الفصل أسئلة 3-4

 عددها. القرصً؟ للفاصل الرئٌسة األجزاء ما .1

 للفاصل. الرئٌسٌة األجزاء من جزء كل وظٌفة اذكر .2

 الرسم. ذلك مع وضح القرصً؟ الفاصل ٌعمل كٌف .3

 المعالجة. وطرق األسباب موضحاً  اذكرها الفاصل؟ فً حدوثها المحتمل األعطال ما .4
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 ابعر  الفصل ال

 

 رعاتصندوق الس  

Gear Box 

 

 رابعالأهداؾ الفصل # 

 على أن: ٌكون الطالب قادرا  دراسة الفصل من  االنتهاءبعد 

 

 . عملها وكٌفٌة السرعات لصندوق نةالمكو   األجزاءؾ ٌعر   .1

 . السرعات صندوق طرٌق عن رعةالس   تؽٌٌر لٌةآ ؾٌعر   .2

 . السرعات صندوق فً تحدث التً األعطال صٌشخ   .3

 . السرعات صندوق صٌانة طرٌقة ؾٌعر   .4
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 تمهٌد 

حكم والت  ها وتوصٌلقدرة المحرك الرئٌسة فً نقل  صنادٌق تؽٌٌر السرعات من األجهزة عد  ت  

 وتناسب  ،مستو   طرٌق على المطلوبة السرعة تناسب بقدرة الساحبة كمحر   مصم  ٌ   .بسرعة الساحبة

لذا ٌمكن  ،المختلفة مقاومة األحمالل كافٌا   المحرك وأن ٌكون ،مرتفع صعود عندالمطلوبة  الحركة

 للحصول القائدة والمقادة  التروس قطارأنقل الحركة بواسطة تؽٌٌر  نسب تؽٌٌرب زٌادة عزم الدوران

 عن فضال   االنحدار، ومقاومة ،(حبالس  ) الجر   كمقاومة الحركة، متطلبات مئتال مختلفة عزوم على

 االتجاه. عكس السٌر إمكانٌة وتوفٌر الساحبة سرعة تؽٌٌر

ٌ   عبر القابضالسرعات على استقبال عزم المحرك المنقول  ٌعمل صندوق ا  كان نوعه(، )أ

عبر  وٌتم التً تتطلبها الساحبة،عدد الدورات طبقا  للحالة وزٌادته بنسب مختلفة على حساب  تقلٌل 

وبعد تؽٌٌر العزم وعدد  ،ب فً داخل الصندوق(مباشرة من القابض )مرك   سلم الحركة والقدرةتعمود ٌ

لى الجهاز الفرقً إوق السرعات إلٌصالها عمود فً الطرؾ اآلخر من صندسلم القدرة تالدورات ٌ

لنقل الحركة  منظومة تروس داخل الصندوق نفسه لىإ نحو العجالت أوعمودٌا   تحول اتجاه الحركةل

 .PTOالقدرة  مأخذ عمود والقدرة الى

  السرعات لصندوق الرئٌسة ناتالمكو   4-1

الزراعٌة،  الساحبات فً لمعستت   الحركة )صندوق السرعات( نواقل العدٌد من أنواعهناك 

عب من وسٌكون  ولكن الزراعٌة، الساحبات فً المستعملة التروس صنادٌق أنواع كل   شرح اجد    الص 

ٌ  شٌوعا   األكثر وعالن   على زسنرك   ٌ  ، وهو النوع الذي   (.1-4، الشكل )عتلة عن طرٌق ا  دار ٌدو

 

 صندوق السرعات ذو الؽٌار الٌدوي : 1-4الشكل 
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ل أن هو التروس صندوق استعمال من الؽرض إن   كل الدوران عزم ٌحو  بنسبة جدٌدة  لمحر 

ة بما جاه جدٌدوات    ثالث  منفبدال   السرعات صندوق تطورت تصامٌموقد  .المطلوبة ٌناسب المهم 

 سرعات. ةخمسالذو النوع واآلن شاع  ،اربع سرعات اذار ص خلفٌة وسرعة أمامٌة سرعات

 تتٌح بطرٌقة بعضهامع  مرتبطة األحجام مختلفة روسالت   من روس مجموعةصندوق الت   ٌضم  

ولى( نحصل رعة األول )الس  الؽٌار األواسطة بنسب معٌنة، فعند نقلها بعزم لوا الحركة نقل للمتحكم

وهكذا  ،العزم وٌزداد عدد الدورات رعة الثانٌة ٌقل  الس  واسطة على عزم كبٌر وعدد دورات قلٌل، وب

قل، أوعزم  األكثرلسرعة الثالثة والرابعة التً عندها ٌمكن الحصول على عدد دورات هو إلى ابالنسبة 

ول من ناحٌة عدد الدورات والعزم ( فهو مقارب للؽٌار األRear Gearالؽٌار الخلفً )حال  فًا م  أ

ضافً. توضع مجموعة التروس وملحقاتها فً إٌتم تعشٌق ترس  إذ ،ولكن اتجاه الدوران سٌتؽٌر

    (.2-4بحٌث ٌمكن تثبٌته مع المحرك لٌنقل الحركة منه، الشكل ) صندوق )وعاء(

 

 فً صندوق سرعات كجزء من الساحبة مقطع:  2-4الشكل 

فضال  عن  التحمٌل، وكراسً ،واألعمدة ،المسننات فً داخله على مجموعة وٌحتوي الصندوق

 .بعد تفكٌكهااألجزاء  ( هذه3-4، وٌبٌن الشكل )آلٌة لتؽٌٌر التعشٌق بٌن التروس المختلفة

 

 .لتروس واألعمدة فً صندوق السرعات: مجموعة ا 3-4الشكل 
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صندوق سرعات ٌعتمد على التؽٌٌر اآللً فً التروس تبعا  للسرعة المطلوبة، شاع حدٌثا  و

جهزة أوٌمتاز هذا النوع من ( مقطعا  فً صندوق سرعات من النوع األوتوماتٌكً. 4-4وٌبٌن الشكل )

لى إمن دون الحاجة  ة اوتوماتٌكٌا  نقل الحركة بعدم وجود دواسة الفاصل، وتتم عملٌة تؽٌٌر السرع

 القدم أو الٌد فً هذه العملٌة.تحرٌك 

 ل العزم.محو   -1

 روس الكوكبٌة.صندوق الت   -2

 جهاز سٌطرة هٌدرولٌكً. -3

 

 .صندوق التروس األوتوماتٌكً: مقطع فً  4-4الشكل 

 السرعات تؽٌٌر آلٌة 4-2

 فً امأحده أسنان تتداخل تروس بواسطة خرآ عمود إلى عمود من الدورانٌة الحركة نقل ٌتم

 وعزم الحركة نقل ةنسب وتتوقؾ .الجانبٌة هاأسطح علىسنان األ وتتالمس ،خراآل أسنان فراؼات

( التعشٌق بٌن التروس 5-4، وٌبٌن الشكل )المعشقة لتروسوالقطر ل األسنان عدد على الدوران

 للحصول على السرعات األربع األمامٌة وكذلك السرعة العكسٌة.
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 .: تعشٌق التروس للحصول على السرعات المختلفة 5-4الشكل 

 

  والخلفٌة األمامٌة للسرعات المسننات تعشٌقطرٌقة   :تمرٌن1-2-4 

 المعلومات األساسٌة

او مباشر   عبر الفاصل إما السرعات صندوق إلى المحرك قدرة تنقل بحسب  عمود، بواسطة إم 

 إلى -ذلك بعد- السرعات، لتنتقل صندوق طرٌقعن  والعزم السرعة تؽٌٌر ٌتم ثم ،الساحبة تصمٌم

عمود  السرعات صندوق من وٌخرج ،(لألمامٌة فً الساحبات رباعٌة الدفع وأحٌانا  ) الخلفٌة العجالت

PTO  (.6-4) المختلفة، الشكل الزراعٌة المستلزمات علٌه تربط الذي 
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 .: نقل القدرة والحركة فً الساحبة 6-4الشكل 

 

 :احتٌاطات السالمة

 ارتداء بدلة العمل والحذاء المناسبٌن. .1

 (.اسابق  كر وقؾ الساحبة، )كما ذ  ت ثبات التأكد من .2

 التقٌد بتعلٌمات المدرب. .3

 الحذر عند تشؽٌل الساحبة وتؽٌٌر السرعات.  .4

 ة:لمعاألدوات المست

 نموذج تدرٌبً لصندوق سرعات مقطوع جزئٌا .أ -1

 :طرٌقة العمل

 

 التعشٌق وضع فً سرعات وهو خمس اذ تروس صندوق ٌمثل الذي (7-4) الشكل بمالحظة

( Input Shaft) الدخول عمود لىإاألولى، ٌعطً المحرك العزم والدوران عبر الفاصل  للسرعة

المثبت على العمود المناول  D المسنن لىإلتنتقل  C المسنن المثبت علٌه من الرسم( الٌسار جهة)

Layout Shaft المسنن المثبت علٌه A المسننلى إ ثم  B  جالخار عمودالالمثبت على Output 

Shaft لى عمود اإلدارة إلى أعمدة الدوران الخلفٌة وإثم  التفاضلٌة التروس لىإ القدرة ٌنقل الذي

PTO. 
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 ٌقات التروس عند السرعة األمامٌة: تعش 7-4الشكل 

 الخلفٌة عتلة السرعة قنعش   عندما(، 8-4، الشكل )الخلفٌة وٌتم الحصول على السرعة

 لىإ  C من القدرة تنتقل ن  إأي  ،Eو F جاه المبٌن بالرسم لٌتعشق المسننٌنباالت   R المسنن ٌزحؾل

D ،F ،R لى إ ثمو E  لٌدٌر العمود الخارج . 

 

 شٌقات التروس عند السرعة الخلفٌة: تع 8-4الشكل 

 موضعنضٌؾ  والخلفٌة األولى السرعتٌن فً المسننات وضع بٌن ةقارنالمب وعلى ؼرار ذلك

 صندوق من المختلفة اتالسرع على الحصول كٌفٌة ٌمكن استنباطإذ (، 9-4) الشكل كما فً الحٌاد

 .السرعات
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 : موقع التروس عند وضع الحٌاد 9-4الشكل 

 

 السرعات لصندوق الدورٌة الصٌانة 4-3

 ص أعطال صندوق السرعات بما ٌأتً:تتلخ

 تلؾأو  ،الجهاز فً الزٌت مستوىانخفاض منها  ،بابأس ولها ،الحركة نقل جهاز فً ضوضاء .1

 إمالءبولٌة األ، وتتم المعالجة عمدةحد حوامل األأأو استهالك  التروس أسنان فً كسر أو

خراج الصندوق إمن  د  فال ب   ،الصوت ن لم ٌختؾ  إف ،الزٌت من المناسبة بالكمٌة الجهاز

 .بدالهاة إلوالمكس أو ةالتالف جزاءاأل عن كشؾوال

وتتم الفاصل،  دواسة على الكامل الضؽط عدمل السببوٌعود  ،السرعات عصا تحرٌك صعوبات .2

لذا ٌجب  ،(Clutch، أو لعطل الفاصل )المشوار نهاٌة حتى القابض دواسة ضؽطب المعالجة

  .صالحهإ

 تثبٌت مولةاص الرتخاء السببوٌعود  ،التروس نقل عدم مع السرعات عصا تحرٌك سهولة .3

حكامها إوٌمكن  ،جٌدا   مولةاالص ربطب وتتم المعالجة ،ت من مكانهاها حل  ن  إأو  السرعات عصا

  .ضافٌةإأو صامولة  ةبحلقة نابضٌ

او ،زٌادة مستوى الزٌتإلى ا م  إجع السبب ٌرو ،الحركة نقل جهاز من الزٌت تسرب .4 تلؾ إلى  إم 

امانع التسرب، و  بتفرٌػا م  إبعد معرفة السبب،  المعالجةوتتم  ،ؾٌالتصر ادةسد   ارتخاءإلى  إم 

المستوى المناسب، وضمن ا ٌكونجزء من الزٌت ل بدال السدادة إتؽٌٌر مانع التسرب أو  إم 

 بأخرى جدٌدة.
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علٌنا ، عطالاأل حدوث ولتجنب .بكفاءة بعمله لٌقوم دورٌة دامةإ إلى السرعات صندوق ٌحتاج

باع   :ٌأتً ماات 

التوقٌتات الموجودة فً كتٌب التشؽٌل  وفقعلى  لهابدإ أو وتصحٌحه الزٌت مستوى فحص -1

 .والصٌانة

 .الحشوات أماكن ال سٌماو ،الصندوقحول  لزٌتل نضح ألي الدوري الفحص -2

 .الصندوق من ٌصدر قد طبٌعً ؼٌر صوت ألي   االنتباه -3

 

 (. لهابدإ طرٌقةو هصالحمدى و السرعات صندوق داخل الزٌت مستوى فحص) تمرٌن 4-3-1

 المعلومات األساسٌة

جراءات من اإل دامة صندوق السرعات بالمحافظة على مستوى الزٌت ومتابعة صالحهإ ن  إ

 زٌت تؽٌٌر وجوبو الصٌانة جدولب لذا ٌجب االلتزام ،طول للصندوقأالوقائٌة التً تحافظ على عمر 

 تبدٌل بلطتت عمل ساعة 55وان  .المحددة الزمنٌة ةمد  ال ضمن السرعات صندوق أو الٌدوي الناقل

 وقد .الخزان سدادة مؽناطٌس المتجمعة على الحدٌد برادة زالةإ وجوب مع الزٌت مع المرشحات

لفتح  24mm قٌاس مفتاحال لمعستٌ   وؼالبا   ومودٌلها، الساحبة نوع حسبب السدادات مواقع تختلؾ

 صندوق سعة من أكبر) مناسب حجم يذ إناء لىإ القدٌم الزٌت تصرٌؾ. وٌتم وإؼالقها السدادة

 التسرب، لمنع (اسبستوس)مناسبة مثل  حشوة وضع بعد مكانها فً السدادة ربط ٌعادثم  ،(السرعات

لٌناسب طول موضع  مرن أنبوب لٌهإمضاؾ  قمع عبر الجدٌد الزٌتالكمٌة المحددة من  ضاؾت   ثم

 .التبدٌل

 :ات السالمةطاحتٌا

 ارتداء بدلة العمل والحذاء المناسبٌن. .1

 (.ا  سابقكر من توقؾ الساحبة، )كما ذ  التأكد  .2

 ة:لمعاألدوات المست

 التً تشمل: ،دوات والعددعدها ٌتم تحضٌر األبو ،ة للتدرٌبة ساحبة معد  ئٌجب تهٌ بدءا  

 عدد وأدوات للفتح. .1

 وعاء لحفظ الزٌت القدٌم. .2

 قمع. .3

 :طرٌقة العمل

 اآلتٌة:لخطوات جدٌد بحسب ا بزٌت  بدالهستواٌتم فحص زٌت صندوق السرعات 
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 للزٌت المحرك للسماح توقؾ من دقائق 15لى إ 5من  قلأقبل  الفحص هذا إجراء ٌتم أال   ٌجب .1

 الصحٌح. للمستوى لىإ بالرجوع

 (.15-4، الشكل )مستو   سطح على الساحبة أوقؾ .2

 

 

 : الوقوؾ على سطح مستو   15-4الشكل 

تحتوي على لولب ن بعض الساحبات إذ إ ؛الصندوق فً الزٌت مستوى فحص لولب افتح .3

ٌ   ،فحص متصل بعصا قٌاس    .(11-4) الشكل ،ضافة الزٌتإل لمعستل

 

 حص مستوى الزٌت فً صندوق السرعاتف:  11-4الشكل 
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 مستوى فحص بواسطته ٌمكن جانب الصندوق على ٌقع لولب فٌهاالسرع  صنادٌق بعضن إ 

 (.12-4المستوى، الشكل ) لتصحٌح -أٌضا  – وإضافة الزٌت الزٌت

 

 تصرٌؾ والملء لزٌت صندوق السرعاتال ا: فتحت 12-4 الشكل

 مستوى ٌكون أن ٌجب واسحبها، جدٌد من اؼمرها ثم ،القٌاس إجراء قبل القٌاس عصا امسح .4

  (.13-4، الشكل )(HOT~COLD) ٌنمحصور بٌن حد   رمقر   مدى ضمن الزٌت

 

 ٌاس مستوى زٌت صندوق السرعات: مسح عصا ق 13-4الشكل 

 لابدإ لىإ االنتباه ٌجبف أكثر أو للزٌت على مرشح )مصفاة( ويتتح اتالسرع صنادٌق بعض .5

 (.14-4) الشكل ،الصٌانة جداولتوقٌتات  حسبب المصافً تلك

 



 
 

ٌ                                         المرحلة الثانٌة الفرع الزراعً/  التدرٌب العملً                               ة                     المكننة الزراع
                                                                                        رعاتصندوق الس        ابع                                                                                                                        الفصل الر  

 

92 
 

 

 ال مصافً زٌت صندوق السرعاتبدإ:  14-4الشكل 

  السرعات صندوق زٌت لابدإ

 (،15-4، الشكل )فً وعاء صندوق السرعات من خالل فتحة تصرٌؾ الزٌت زٌت افرغ (1

 ةطلوبالم ةمدال تختلؾ، ومباشرة المحرك إطفاء بعد يأ ،ساخنا   والزٌت التفرٌػ جراءإ لفض  ٌ  و

 .الزٌت ولزوجة الصندوق سعة حسبب التفرٌػ عملٌة إلنهاء

  

 ٌت صندوق السرعات فً حاوٌة الزٌت: تفرٌػ ز 15-4الشكل 

 استعن الزٌت كمٌة تحدٌدل (،16-4الشكل ) ،الملء لولب افتح ثم ،بإحكام التفرٌػ فتحة أؼلق (2

 صنادٌق بعض تحتاج) الملء إلعادة ةطلوبالم الزٌت كمٌة لمعرفة الصٌانة تٌبك   بتعلٌمات

 تحددها  اللزوجة ودرجة الزٌت نوع اختٌار إن .(الملء إعادة من للتمكن قمع إلى اتالسرع

 تجنب جلأ من التعلٌمات بهذه االلتزام وٌجب (الصٌانة تٌبك   فً ذكرت  )المصنعة  الشركة

 .للصندوق المقررة ؼٌر الزٌوتاستعمال  نتٌجة تحدث قد التً األضرار
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 أنبوب مرن ي: إعادة ملء صندوق الزٌت عن طرٌق قمع ذ 16-4الشكل 

 حصح  مستوى الزٌت، و وافحص ،بإحكام الملء فتحة أؼلقالسابقة،  الخطوة من االنتهاء بعد (3

 15 لمدة الساحبة تشؽٌل ٌمكن دقة أكثر نحو  ب المستوى لفحصو ،األمر تطلب إذا المستوى

  .الفحص عملٌة عادت   أٌضا دقٌقة 15 وبعد ،هؤإطفا ثم ،دقٌقة

 

 الرابع الفصل أسئلة 4-4

 

 ؟ السرعات لصندوق ةالرئٌس المكونات ما -1

 ح بالرسم التخطٌطً.؟ وض  السرعات صندوق فً األولى السرعة على الحصول ٌمكن كٌؾ -2

 ح بالرسم التخطٌطً.؟ وض  السرعات صندوق فً الخلفٌة رعةالس   على الحصول ٌمكن كٌؾ -3

 السرعات؟ صندوق فً حدوثها التً ٌمكن األعطال ما -4

 ؟وتصحٌحه السرعات صندوق فً الزٌت مستوى بفحص تقوم كٌؾ -5

 ؟السرعات صندوق زٌت لابدإل تباعهاا الواجب الخطوات ما -6
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 خامسالفصل ال

  

 فاضلً )الفرقً(الت  لجهاز ا
 

Differential  Device 

 

 خامسالأهداف الفصل # 

 على أن:  دراسة الفصل قادرا   إنهاءأن ٌكون الطالب بعد     

 .فً الساحبة التفاضلًالجهاز  أهمٌةعرف ٌ  -1

2-    ٌ  .التفاضلًالمكونات الرئٌسة للجهاز  زٌم

 .لى العجالت الخلفٌةإعرف كٌفٌة انتقال الحركة من صندوق السرعات ٌ  -3

 .التفاضلً ازجهالدورٌة لل الصٌانة ٌجري  -4

   .التفاضلًفً الجهاز  األعطال صشخ  ٌ  -5
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 تمهٌد

نقل الحركة من  -طرٌقهعن -ٌتم  إذ ،نقل الحركة أجهزةنات حد مكو  أهو  التفاضلًالجهاز  

على العجالت وبالتالً  تخفٌض السرعةٌسهم فً و، لساحبةا عجالت لىإلها وتحوٌ اتصندوق السرع

و عند سٌر أباالستدارة  عند قٌام الساحبة نه ٌسمح بدوران كل عجلة على حدةأ فضال  عن زٌادة العزم

 .وحلةمرض أالعجلتٌن فً  إحدى

فً الساحبات ثنائٌة  Rear Axleعلى المحور الخلفً للساحبة  التفاضلًوٌوجد الجهاز 

-5فع، الشكل )فً الساحبات رباعٌة الد   هماٌأو فً كل Front Axleو على المحور األمامً أالدفع، 

1.) 

 

 مثبت على المحاور التفاضلً: الجهاز  1-5الشكل 

 التفاضلًأجزاء الجهاز  5-1

على عمود نقل الحركة المتصل  مثبت ، ترس صغٌرٌتكون من ترسٌن: جهاز النقل العمودي .1

ٌتعشق ، وترس كبٌر Pinion Gear ى ترس البنٌونسم  ٌ    Gear Boxبصندوق التروس

ن ان مخروطاوالترس ،Crown Gear ًرس التاجت  الى سم  ٌ   علٌه متعامدالبنٌون و مع ترس

، 1-5لى إ 1-4ض السرعة بنسبة تتراوح من تخفٌب ٌقومانو ،ن بصفة مستمرةاومعشق

 .(2-5الشكل )
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 ترس البنٌون والترس التاجً :2-5الشكل 

من  تكون من مجموعة: ت Differential Gears Unit  ةالتفاضلٌالتروس وحدة  .2

، ترسان جانبٌان ٌتصل كل واحد منهما ة دائمة التعشٌق(تروس مخروطٌ أربعة) التروس

ٌدوران مع الترس  وهما ال ،الخلفٌتٌنلى العجلتٌن إ عن طرٌقهما الحركةتنتقل  ،بنصف عمود

وهذا  ،ن على محور مثبت بالغالف المتصل بالترس التاجًامركبوترسان فضائٌان ، التاجً

ذا دار إدورانهما  فضال  عنالترتٌب ٌجعل الترسٌن الفضائٌٌن ٌتحركان بحرٌة حول محورٌهما 

 ،ركةلى نصفً عمود الحإا لى التروس الجانبٌة ومنهإوبالتالً ٌنقالن الحركة  ،ترس التاج

 .(3-5الشكل )

 

 التفاضلًالمكونات الرئٌسة للجهاز  : 3-5الشكل

 

 .التفاضلًالتعرف على الجهاز  :تمرٌن  5-1-1

 :احتٌاطات السالمة

 ارتداء بدلة العمل والحذاء المناسبٌن. .1

 التقٌد بتعلٌمات الصحة والسالمة المهنٌة. .2



 
 

ٌ                                         المرحلة الثانٌة الفرع الزراعً/  التدرٌب العملً                               ة                     المكننة الزراع
                                                                                      فاضلًالت  الجهاز                                 الفصل الخامس                                                                                               

96 
 

 ةلمعاألدوات المست

دوات حضار العدد واألإوإلجراء التمرٌن ٌجب  ،ة للتدرٌبة ساحبة زراعٌة معد  ئتهٌتم تفً البداٌة 

 تٌة:اآل

 أدوات وعدد فتح. -1

 .سوائل للتنظٌف )وقود دٌزل أو بنزٌن( -2

 مساند فوالذٌة. -3

 )جك(. رافعة هٌدرولٌكٌة -4

 مصدات. -5

 طرٌقة العمل

 .)النضٌدة(لبطارٌة من االسالب  لسلكورفع ا ،الساحبة فً مكان مستو   إٌقاف -1

 فوالذٌة ووضع مساند  ،لعجالت الخلفٌةبراغً تثبٌت ا إرخاءرفع الساحبة من الخلف بعد  -2

 .حسبوعدم االعتماد على الرافعة ف مانلأل

 .فعالر   أثناءفً الساحبة  دحرجلضمان عدم ت األمامٌةالعجالت  أمام اتصد  وضع م -3

 العدد المناسبة. ستعمالالعجالت الخلفٌة با ك  ف -4

 .تفرٌغ الزٌت ووضعه فً حاوٌة خاصةل التفاضلًللجهاز  Drain Plug التفرٌغ سدادةفتح  -5

بٌن الغطاء  ورفع الحشوة ،بواسطة العدة المالئمة التفاضلًخارجً للجهاز الغطاء ال براغً فتح -6

 .التفاضلًالجهاز  غالفو

كما موضحة  ،التفاضلًلجهاز الرئٌسة ل األجزاءبعد رفع الغطاء الخارجً سنتمكن من رإٌة  -7

 (.  4-5)بالشكل 

 

 .بعد رفع الغطاء الخارجً التفاضلًالجهاز  أجزاء:  4-5شكل ال
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 التفاضلًالحركة فً الجهاز  آلٌة  5-2

  ،عبر جهاز الفاصل تروسلى صندوق الإ تنتقل الحركة من عمود المرفق الموجود فً المحرك        

 ،ًترس التاجالمع  عشقا  البنٌون الذي ٌكون ملى ترس إ ومن صندوق التروس وعبر العمود الرئٌس

وكما  ،التفاضلًالجهاز  جلتٌن القائدتٌن عبرلى العإل لى جانبٌة تنتقإل الحركة من عمودٌة وبذلك تتحو  

حسب تسلسل ب الخلفٌتٌنلى العجلتٌن إٌتبٌن كٌفٌة انتقال القدرة من المحرك  إذ ،(5-5موضح بالشكل )

 .الموضحة بالشكل األرقام

 

 .لى العجلتٌن الخلفٌتٌنإمحرك لٌة انتقال القدرة من الآ : 5-5الشكل 

)وحدة النقل  ترس البنٌون والترس التاج -4صندوق التروس   -3الفاصل   -2   المحرك -1  ن: إإذ 

 .األمامٌةالعجالت  -8العجالت الخلفٌة   -7جهاز النقل النهائً   - 6 التفاضلًالجهاز  - 5 العمودي(

 

 :وكما ٌؤتً ،داء وظٌفته بحالٌنأعند  التفاضلًعمل الجهاز  آلٌةوٌمكن توضٌح         

 :األولىالحال 

على العجلتٌن الخلفٌتٌن  تكون المقاومة المسلطة ،طرٌق مستقٌمعلى بة عند سٌر الساح

الدوران دون من أي  ،حر  فضائً  تحو  لذلك ٌدور الترسان الفضائٌان مع الترس التاجً ب ،متساوٌة

، متساو   نحو  ب نلى الترسٌن الجانبٌٌن لٌدوراإ متساو   نحو  الحركة ب نوبذلك ٌنقال ،حول محورٌهما

 .ٌا  متساو ٌكونلى العجلتٌن إانتقال الحركة  وبالتالً ،(6-5الشكل )
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 .طرٌق مستقٌمعلى سٌر الساحبة عند  التفاضلًعمل الجهاز : 6-5شكل ال

 الثانٌة:الحال 

العجلة البعٌدة عن مركز الدائرة  فسوف تقطع (دائريمنحن )الساحبة على طرٌق  عندما تسٌر        

عند استدارة أي  ر،عدد دورات العجلة البعٌدة اكب ٌجب أن ٌكونلذا  ،كبر من العجلة القرٌبةأمسافة 

ن سرعة دوران الترس إف ،(7–5كما فً الشكل ) لى جهة الٌمٌنإولٌكن  ،لجهاتا إحدىالساحبة الى 

 تدورا  عدد زدادٌ يأ ،األٌسرأقل من سرعة دوران الترس الجانبً ن تكون أٌجب  األٌمنالجانبً 

ً مع الترس التاجً وحول فضائبنحو  ن دوران الترسٌن الفضائٌٌن موالذي نتج العجلة الٌسرى 

لٌها دورانها حول إ ن التروس الفضائٌة تدور بسرعة اعتٌادٌة مضافا  أوهذا ٌعنً  ،محورٌهما

، ذي حصل للعجلة الٌمنىوذلك لتزٌد من سرعة العجلة الخلفٌة الٌسرى بمقدار التباطإ ال ،محورها

 .(7-5الشكل )

 

 .على طرٌق منحن   الساحبة سٌر عند التفاضلًعمل الجهاز  : 7-5شكل ال    
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 Differential Lock  التفاضلًالجهاز  ٌقاف عملإ 5-2-1

ضارة فً  األخرىبسرعة مغاٌرة للعجلة  كل العجلتٌن بتحرٌر التفاضلًوظٌفة الجهاز  عد  ت           

تكون  ، فً حٌنرض الحقلأعجلتً الساحبة فوق  إحدىالحراثة تكون  أثناء فً فمثال   ،األحٌانبعض 

، توقف الثانٌةتو ،سرٌعا   فتدورالعجلتٌن تنزلق  إحدى ن  ألذلك نالحظ  ،األخدودفً  األخرىالعجلة 

غلب الساحبات أد التغلب على هذه المشكلة تزو   ، وألجلعدم سٌر الساحبةلٌإدي ا مم   ،(8-5الشكل )

بواسطة دواسة ٌتم تعطٌل عمل التروس الفضائٌة  إذ، التفاضلًالجهاز  (غلق) إٌقافبجهاز ٌعمل على 

الجهاز  أجزاءا ٌجعل مم  فحسب، الجانبٌة تدور التروس بذلك و ،(9-5الشكل )، و بعتلة ٌدوٌةأقدم 

 اختالف رغمب متساو  نحو  ب األعمدةنصفً  بٌنالحركة وتتوزع  ،ها كجزء واحدتدور كل   التفاضلً

 كتتحر  حرك والصلبة الت   األرضللعجلة التً على  وبالتالً ٌمكن ،الخلفٌتٌنالمقاومات على العجلتٌن 

 .رض رخوةأفً  وأالوحل فً  إطاراتهاانزالق احد الساحبة متجاوزة 

 

 .خروتوقف اآل األعمدةحد أ: تسارع  8-5شكل ال

 

 .التفاضلًالجهاز  إٌقاف عمل:  9-5شكل ال        
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  Final Driveجهاز النقل النهائً  5-2-2

كما وٌقوم  ،كلخفض السرعة المنقولة من المحر   ممصم   ةفً الساحبات رعق الس  وصند ن  إ      

د الساحبات بجهاز لتخفٌض السرعة بعد ٌتزو فضال  عن ،أٌضا  بتخفٌض السرعة  التفاضلً الجهاز

جهاز و ،لزٌادة العزم لى العجلتٌن الخلفٌتٌنإوقبل وصولها  التفاضلًانتقال الحركة من الجهاز 

عمود القادم حدهما صغٌر ٌثبت على نهاٌة نصف الأسطوانٌٌن أٌتكون من ترسٌن  عتملالمس التخفٌض

-5)الشكل  ،العجلة إدارةب على عمود ترس كبٌر مرك  مع وٌعشق هذا الترس  ،التفاضلًمن الجهاز 

11). 

 

 جهاز النقل النهائً :11-5شكل ال

 

  التفاضلًلجهاز ا أعطالتشخٌص  5-3

 والسبب: ،التفاضلًعمل الجهاز  أثناءفً سماع ضوضاء  - أ

 .البنٌون والترس التاجً الخلوص بٌن ترس تغٌر  -1

 ة.التفاضلٌلتروس اتآكل  -2

 (.Ball Bearing) تآكل كراسً التحمٌل -3

 الزٌت قلٌل. ىمستو -4

 .زٌت غٌر مناسب ستعمالا -5

 ة الموصى بها.مد  م تغٌٌره ضمن الدفقدان الزٌت لصالحه نتٌجة ع -6

 والسبب: ،بصورة صحٌحة أو عدم نقله الحركة التفاضلًالجهاز توقف  - ب

 ة.التفاضلٌالتروس  أسنانتآكل  -1

 .على المحور ك بحرٌةتتحر   التروس الفضائٌة ال -2
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 نقل الحركة. أعمدةاعوجاج فً نصفً  -3

 الزٌت. ةقل   -4

 زٌت غٌر مناسب. ستعمالا -5

  التفاضلًصٌانة الجهاز  5-4

 :ٌؤتً ما باعت  اٌجب  التفاضلًالصٌانة على الجهاز  إلجراء  

 .ساعة عمل أو شهرٌا   121جدت( كل ن و  إ) وتنظٌف منقٌة الزٌت فحص مستوى الزٌت -1

 .أو سنوٌا   ساعة عمل 1111ل الزٌت كل ابدإ -2

 .عة للساحبةحسب تعلٌمات الشركة المصن  باستعمال الزٌت المناسب  -3

 ألن   ؛التفاضلًة حتى ٌسخن الزٌت داخل الجهاز مدل الزٌت ٌجب تشغٌل الساحبة لدابإقبل  -4

 .وائب والجزٌئات المعدنٌة الصغٌرةالزٌت الساخن ٌلتقط الش

ار التآكل فً مقدل الشوائب المعدنٌة فً الزٌت مإشر كمٌة ألن   ؛الزٌت القدٌم بعد تفرٌغهفحص  -5

 .التفاضلًتروس الجهاز 

 سدادةول التفاضلًنضوح الزٌت ووضع الحشوات المناسبة لغطاء الجهاز  أماكنمراقبة  -6

 .Drain Plug التفرٌغ

 العدد الخاصة. طةساوفحص خلوص التعشٌق بٌن الترس التاجً وترس البنٌون ب -7

تعطً مإشر على تآكل  هاألن   ؛التفاضلًها عند عمل الجهاز فٌغٌر المرغوب  األصواتمراقبة  -8

 .و كراسً التحمٌلأس الترو

 الفصل الخامس أسئلة  5-5

ٌ   التفاضلًوظائف الجهاز  ما .1  ة؟فً الساحبة الزراع

ٌ   التفاضلًالجهاز نات مكو   أهمد عد   .2  .ةللساحبة الزراع

 .للساحبة الزراعٌة التفاضلًالجهاز  لعم آلٌةاشرح بالتفصٌل مع الرسم  .3

 ٌؤتً: ل ماعل   .4

 التفاضلًعمل الجهاز  أثناء فً سماع ضوضاء. 

  ٌدور بصورة صحٌحة. ال التفاضلًالجهاز 

 اشرحها مع الرسم. ؟ئًوظٌفة جهاز النقل النها ما .5

6.   ٌ  .التفاضلًقفل الجهاز  ستعمالا أسباب نب

ٌ   التفاضلًالجهاز  لصٌانة باعهات  االواجب  اإلجراءات ما .7  ؟ةللساحبة الزراع
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 ادسس  الفصل ال

 

 رف( حب )اإلطارات والس  جهاز الس  

Traction Device 

(Tiers and Tracks) 
 ادسس  الأهداف الفصل # 

  أن:على  دراسة الفصل قادرا   إنهاءأن ٌكون الطالب بعد          

 .رف )المجنزرات(اإلطارات والس  ف على أنواع ٌتعر   -1

  حسب طبٌعة التربة ونوع المحصول.بٌعرف اإلطار المناسب  -2

 .ٌعرف المكونات الرئٌسة لإلطارات -3

 .إلطارات والسرفاصٌانة  مارسٌ -4
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 Tires and Wheels والعجالت اإلطارات 6-1

 عالقة هنالكإذ إن   ،التربة داخل األداة الزراعٌة لسحب طلوبةالم القوة هابؤن   د  الش   ةقو   فعر  ت  

 الساحبة عجالت انزالق إنة، والزراعٌالساحبة  عجالت وانزالق د  الش   ةقو   بٌن ومباشرة طردٌة

 نأ وال سٌما العجالت، ذات لساحباتل القدرة فً كبٌر هدر إلى يٌإد  )ثنائٌة الدفع(  القائدة الزراعٌة

 مثل كبٌرة قدرة تتطلب التً الزراعٌة األعمال انجاز عند% 15 على تزٌد قد عجالتها انزالق نسب

 حسبب ا ٌ نسب مقبولة عد  التً ت  % 5 رباعًال فعالد   ساحباتبحٌن تبلغ نسبة االنزالق  فً ،الحراثة

 تقلٌل الممكن منبل  ،الحراثة أثناء فً نهائٌا   العجالت انزالق من التخلص ٌمكن وال، التربة ظروف

 على والعمل ،الساحبة لىإ األوزان إضافة منها قائطر ةعد   عن طرٌق األدنى الحد   إلى االنزالق هذا

ٌ   المعواست ،عالٌة سرعات  نة من العجالت.أنواع مع

 -عادة–ستعمل اء أو المصمتة ت  فاإلطارات الصم   ،تتنوع اإلطارات المطاطٌة بحسب استعمالها

وتتكون من كتلة واحدة من المطاط، فً حٌن تكون إطارات الهواء المضغوط  ،فً اآلالت الصناعٌة

ٌ   بالهواء مألٌ   Tube Type مرن مطاطًؤنبوب ا مجهزة بم  إ تحٌط به عجلة ن تحت ضغط مع

او، ة سطحها الخارجً ٌالمس سطح األرضمطاطٌ  Tubelessتكون من غٌر األنبوب المطاطً  إم 

ٌ  مأل بالهواء مباشرة، ت   كوسادة بٌن  من األنبوب واإلطار على الطوق الحدٌدي لٌعمال ب كل  رك  إذ 

 الطرٌق والعجالت.

بتحوٌل الحركة ( Tiresإطارات دوالٌب أو  احبة المدولبة )ذاتتسٌٌر الس   ةحدتقوم وو

ن وحدة تسٌٌر الساحبة تتكو  ، وتقٌمة لتسٌٌر الساحبة الزراعٌةالدائرٌة للعجالت القائدة إلى حركة مس

ماسك الت   ةتسٌٌر الساحبة بصف ةوحد متازن تأٌجب و ة،قادالقائدة وعجالت االستدارة الم  العجالت  من

  ٌ  .بسبب االنزالقما ٌمكن من فقدان القدرة  ربة وبؤقلوالت   طاراتاإلسطح أد بٌن الج

 أصناف وحدة السٌر المدولبة 6-1-1

 :ةالمدولب الساحبةتسٌٌر  ةوحد أصناف

 .(1-6) الشكل ،أمامٌتٌنوحدة تسٌٌر بعجلتٌن قائدة خلفٌة وعجلتٌن مقادتٌن  -1
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 : ساحبة بعجلتٌن قائدة خلفٌة1-6 الشكل

 أو عجلتٌن مقادتٌن أمامٌتٌن ةمامٌأ ةواحد ةقادم ةتسٌٌر بعجلتٌن قائدتٌن خلفٌة وعجل ةوحد -2

 .(2-6)الشكل ،(ةمتقاربتٌن من بعضها )ساحبه ثالثٌ

  
 ساحبة ثالثٌة : 2-6 الشكل

ٌ   ،Wheel Drive - 4، ةعجالت قائد بؤربعتسٌٌر  ةوحد -3  فً ةعادستعمل هذا النظام و

على سطح اإلطارات  (Lugsٌظهر البروز )، و(3-6) الشكل ،العامة غراضاألساحبات 

 زٌادة تماسك اإلطار مع األرض.الخارجٌة الذي ٌساعد على 
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 ساحبة زراعٌة ذات أربع عجالت قائدة  :3-6 الشكل

ت التً تتطلب عمااللساحبات الثقٌلة ذات االستمحور فً ا مزدوجة فً كل  اإلطارات وقد تكون          

 (.4-6قدرات عالٌة، الشكل )

 

 : ساحبات ثقٌلة 4-6الشكل 

ة طبقات على المحٌط الجانبً مرتبة القطرٌة من عد  المطاطٌة الزراعٌة  إلطاراتن اتتكو   

جاه قطر اإلطار( فضال  عن تزوٌدها بطبقة أو أكثر محور الرأسً )فً ات  اللتصنع زاوٌة قائمة مع 

زٌادة جساءته فً االتجاه إلى ي مهمتها تكوٌن حزام حول اإلطار ٌإد   30oتحت المداس بزاوٌة 

اإلطارات الحزامٌة كما فً القطرٌة مع تجهٌزها ب فً حٌن تترك   ،العرضً الذي ٌقاوم عملٌة الدوران

بؤحزمة تحت المداس من األسالك الفوالذٌة أو األنسجة لزٌادة صالدة اإلطار وتقوٌة بنٌته الداخلٌة، 

 .طبقات 8-6 بٌن اإلطارعدد الطبقات النسٌجٌة التً ٌتكون منها جسم تراوح ٌو

وعند عملٌة  ،kg/cm2 1.5-1 بحدودتراوح ٌ القائدة اإلطاراتوضغط الهواء داخل  

المساحة السطحٌة  لزٌادةربة وسطح الت   اإلطارالتماسك بٌن  لزٌادة 1kg/cm2 الحراثة ٌكون الضغط
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ضغط  ٌرفعبعد االنتهاء من الحراثة ، واالنزالقة حب وقل  لسطح التربة وبالتالً زٌادة الس   لإلطار

على  موجودة( Ribs) أضالعهناك ف األمامٌة ةالمقاد اإلطاراتأما ، 1.5kg/cm2إلى الهواء 

 الساحبةلغرض سٌر  متخصصة غراضألصممت كالهما  ،(5-6) الشكل ،لإلطار المحٌط الخارجً

 وموازنتها واستقامتها.

  

 األمامٌة ةالمقاد العجلةعلى  األضالع:  5-6 الشكل

  اإلطارمكونات  6-1-2 

 ،(6-6) الشكل ،التربةلسطح  المالمس طاراإل جزء ، وهوTreadالمداس ن اإلطار من ٌتكو  

 اإلطارعلى سطح  الموجودةمن المطاط  بروزات صورة، باإلطارعرض  على كل  هذا الجزء  كونٌ

ا ، أم  باقل انزالق األمام إلى الساحبة فتدفع ،زٌد من تماسكها باألرضلت التربةفً  تغرزالخارجً 

 أخرى بؤنسجة طولً مدعمة نحو  ب إلطارل األساسًالجسم فتكون  Body Pliesالنسٌجٌة الطبقات 

  .اإلطاره تعرض لي ٌذالصدمات والتلف ال ةغرض مقاومل بزاوٌة مٌل معاكسة لألولى

، ٌتحمل الصدماتتجعله و انبعاجه سهلتل تكون تلك الطبقات النسٌجٌة تحت المداس المطاطً

فً الجزء  وٌتغلغل هذا ،ناعمةبمجموعة أسالك الذي قد ٌكون مدعما   Rimدها حافة اإلطار ٌحد  

 مجرى حافة العجلة المعدنٌة.



 
 

ٌ                                         المرحلة الثانٌة الفرع الزراعً/      التدرٌب العملً                         ة                     المكننة الزراع
 رفاإلطارات والس                                                                                                                          ادسالفصل الس  

107 

 

 

 الزراعٌة للساحبةالقائد  اإلطار: مقطع فً  6-6 الشكل

 ومقدار ضغط الهواء  اإلطاراتأحجام  6-1-3

 عملت كنظام عالمًاست   Markingsبالعالمات  المعروفة والرموز عدادسلسلة من األهناك          

إذ تقوم الشركات المنتجة لإلطارات المطاطٌة بكتابة  دقٌق، نحو  ومواصفاته بببنٌة اإلطارات  للتعرٌف

ضغط الهواء، وأقصى حمل، وسنة الصنع، و، شكل أو القالبالوالمعلومات الدالة على قٌاس اإلطار، 

 تظهر كما العالمات مثاال  عن تلك (7-6الشكل ) وٌعطً التآكل، حد  والسرعة،  حد  وعدد الطبقات، و

ٌ   إطار على  .ةساحبة زراع

 

 لى إطار ساحبة زراعٌة: العالمات ع 7-6الشكل 
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 لتلك العالمات. ا  ً توصٌفالن الجدول التٌوٌب

 

 اسم الشركة الصانعة 1

TM800 2 اسم المنتج 

 (mmعرض المقطع ) 3 600

 النسبة بٌن االرتفاع الجانبً وعرض المقطع 4 65

R 5 شعاعً ذو بناء إطار (Radial ،)تحمل عالمة  اإلطارات من قسم
 (26-23.1)مثل  (R) بدٌلة عن الحرف

 Rimقطر حافة اإلطار  6 38

 سعة الحمولة 7 157

A8 8  وله عالقة بمقدار الحمولة –رمز السرعة 

Tubeless 9  من اإلطار  ٌ  كتب شًءدون أنبوب، أما مع وجود األنبوب فال 

  فً الساحبة تحت اإلطار ٌدور فٌه الذي االتجاه إلى السهم ٌشٌر 10 
 الطبٌعٌة العمل شروط

 إنج()عقدة( )بوصة، أو عرض المقطع   7.50
 

 

تطلب  لإلطارما زاد عدد الطبقات كل  ف ،وضغط الهواء اإلطاربٌن عدد طبقات  ةهناك عالقة طردٌو      

، ونالحظ ذلك فً العجالت األمامٌة ذات الطبقات النسٌجٌة األكثر )تصل داخلهضغط الهواء فً  ةادٌز

  2.5kg/cm2-2فٌكون ضغط الهواء فٌها بحدود  ،طبقة( 12لى إ

                              :تٌةاآلقرأ على جانبه الرموز ت   الساحبة القائدطار إ: حجم فمثال  

                                              16.5/14 – 38 - 6PR. 

 ، أوبوصةعقدة ) 16.5 اإلطارعرض  مئتال( Steel Wheel) الحدٌدٌة ةلعجلا أن   وتعنً      

أو قطر  ٌةالحدٌد ةقطر العجل عقدة )بوصة، أو إنج( 38وٌمثل  ، عقدة )بوصة، أو إنج( 14أو  (جإن

 .السهم باتجاهحركه دوران العجلة و ،إلطاراعدد طبقات  6PR ، واإلطار

  الزراعٌة لساحبةفً االسحب كفاءة  تحسٌن 6-1-4

د دوالٌب العجالت مع سطح األرض تزو   زٌادة االحتكاكعلى  الساحبة كفاءة لتحسٌن           

أو ، حجمهلنصف أو ثالثة أرباع بالماء  للعجلةتجوٌف األنبوب الداخلً  مألٌ   كؤن ،بؤثقال المطاطٌة

 أو بسالسل حول محٌطها الخارجً. ،(8-6) الشكل ،من المطاط ةد العجالت بنصف سرفتزو  
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 .ة: ساحبه زراعٌه نصف مسرف 8-6 الشكل

 الزراعٌة للساحبة اإلطارات صٌانة 6-1-5

تٌب تشغٌل حسب ما موضح فً ك  ب اإلطاراتٌجب أجراء فحص ٌومً لمقدار ضغط الهواء فً       

فً المرحلة األولى(، وعند تركٌب اإلطار المطاطً على العجلة الحدٌدٌة  سابقا   )وكما مر  ، الساحبة

دوران السهم الموجود على  باتجاه القائدة العجلةدوران  ةحرك ن  أ والتؤكد من من الواجب االنتباه

 إلى الساحبة ة( عند حركV) حرفال صورةبالقائد  اإلطارأو أن البروز على ظهر  ،اإلطارجانب 

األٌسر أو  نمبدال  األٌمن  اإلطارذلك االختالف عند استبدال  ثوقد ٌحد (،9-6الشكل ) ،األمام

 .، أو عند إصالح العجلة أو تركٌب إطار جدٌدبالعكس

 

 : اتجاه أخادٌد إطار السحب 9-6الشكل 
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  Tracks  ةسرفمالالساحبات  6-2

معشقة بها من  مسننات عن طرٌق دورانبعدد من السرف تتحرك  الزراعٌةحبة االس جهزت          

 Rubber Beltا تكون من المطاط م  إ ،(11-6) الشكل ،الزراعٌة للساحبة الكاملةوالسرفة  الداخل،

Track ، او  ،التربةمع ضغط قلٌل على  التربةكبٌرة من سطح  ةك على مساحتتحر   من المعدن، إم 

 .خفٌفة ةعند حركتها على ترب المهمة المٌزةهً  تلكو

  
 مسرفة ةزراعٌ ة: ساحب 11-6 الشكل

وتحول الحركة  الساحبةبحمل هٌكل  ،(11-6) الشكل ة،المسرف الساحبةتسٌٌر  ةتقوم وحد       

 .الساحبةلتسٌر  مستقٌمة ةحرك إلى القائدة المسننةللعجالت  الدائرٌة

 

 .وحدة تسٌٌر الساحبة المسرفة :11-6الشكل 

السرفة   شد   آلٌةقاعدة  -3 االهتزازات امتصاصنابض  -2 السرفة  عجلة التوجٌه وشد -1ن: إإذ   

عربة  -8  ائدةالمسننة الق العجلة -7  السرفة -6  حادالت قاعدٌة -5 ت حمل السرفة حادال -4

 .نابض موازنة عربات السرفة -9  الموازنة

لتوجٌه حركة  ةوعجالت موجه القائدة المسننةن من العجالت تتكو   :السرفة وشد   عجالت التوجٌه

 .القاعدٌةوحادالت الحمل والحادالت  االهتزازاتوممتصات  السرفات مع وسائل الشد  

تتدحرج الحادالت  ةالتربة، وعلى السرفذو فإوس تعشق مع سطح  قمغلشرٌط مفصلً : السرفة 

 .الساحبةتسٌٌر  ةلوحد القاعدٌة



 
 

ٌ                                         المرحلة الثانٌة الفرع الزراعً/      التدرٌب العملً                         ة                     المكننة الزراع
 رفاإلطارات والس                                                                                                                          ادسالفصل الس  

111 

 

ة وسطح األرض أكبر بكثٌر من مساح مسرفةال الساحبةتسٌٌر  ةالتماس بٌن سطح وحد ةمساح

 .األرضوسطح  ةالمدولب للساحبة القائدةالتماس بٌن العجالت 

تسمح بالحركة المرنة  (أعمدةمسامٌر ) عن طرٌقتوصل  منفصلةمن قطع  ةفصنع السرت           

 .ةمن هذه القطع أحد مفاصل السرف ةعكل قط -بذلك–لتكون  ،(12-6) الشكل ،بٌنها

 

 المعدنٌة ةسرفال: مفصل 12-6 الشكل

 المسرفة الساحبةتسٌٌر  ةوحد صٌانة 6-2-1

ٌ  مم  وتنظٌفها  للقطع المحتكةالتزٌٌت المنتظم  -1  .بها من األطٌان ق  عل  ا 

 ل.عمساعة  31-21جراء عملٌه تشحٌم كراسً وحدة التسٌٌر كل إٌجب  -2

 الساحبة عمالاستأثناء فً ها التً تحدث من طول الزٌادةلغرض سحب  ةرفالس   شد   إعادة -3

  .د  الش   ةعجل عن طرٌق ضبط المسرفة

 

 المضغوطبالهواء  اإلطار طرٌقة تزوٌد تمرٌن: 6-3

 :احتٌاطات السالمة

 ارتداء بدلة العمل والحذاء المناسبٌن. .1

2.   ٌ  د بتعلٌمات الصحة والسالمة المهنٌة.التق

 ةلمعالمستاألدوات 

ة الساحبة المعدة ئٌجب تهٌ طارات الساحبة بالهواءإعرف على كٌفٌة تزوٌد لغرض الت   

 ٌة:تة العدد واالدوات اآلئتهٌللتدرٌب و

 .الهواء لضغط مناسبمقٌاس  -1

)تجهز الساحبات بمضخة مرتبطة بجسم المحرك(، لتجهٌز اإلطار  Compressorضاغط  -2

 بالهواء.
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 طرٌقة العمل

 وٌتم اإلجراء كما ٌؤتً: ،حمالاأل ة منٌوخال ( متوقفةةدولبمال) الساحبةٌجب أن تكون           

 .)النضٌدة(لبطارٌة من االسالب  سلكورفع ال الساحبة فً مكان مستو   إٌقاف -1

 ،اإلطار بؤعلى اإلطارالمطاطً الداخلً فً  األنبوب إلىٌكون صمام ساق دخول الهواء  -2

 .(13-6) الشكل

ضاف هواء مضغوط من ٌ  ، واألنبوبداخل  مقدار الهواء ةرفضغط الهواء لمعقٌاس م لمعستٌ   -3

 .1.5kg/cm2  الضغط كونأن ٌ إلىالهواء  ضاغطة

حكم بغطاء ٌ   زوٌد، ثممن قصبة الت   من عدم وجود تسربد للتؤك  فحص صمام ساق الهواء ٌ   -4

 .مامعلى الص  

 .2.5kg/cm2-2 مقداره ضغطبولكن  ،نفسها الطرٌقةب األمامً اإلطارفحص ٌ   -5

 

 .إلى األنبوب المطاطً باألعلى الهواء صمام دخول: 13-6 الشكل

ٌ   لإلطاراتحب ة الس  زٌادة قو  : تمرٌن 6-4  ةالخلف

 المعلومات األساسٌة

 األمور من )األثقال( الحدٌدٌة األوزان الساحبة وإضافة فً القائدة لإلطارات الماء إضافة عد  ت  

  ٌ  اإلنتاجٌة لى زٌادةإ -بدوره– يٌإد   الذي االنزالق من التقلٌل عن طرٌق الساحبة لتحسٌن أداء دةالج

إلى  بالنسبة هو قرار مهم المالئم الحراثة نظام اختٌار ن  إ .الوقود استهالك من والتقلٌل الكفاءة ورفع

 لىإ وإضافة ماء القٌاسٌة األوزان من أكثر أوزان إضافةف ،لمزارع ٌستوجب تحدٌد تلك األوزانا

 ن استقرار الساحبة وتحسٌن عملها.حدود معٌنة، تزٌد مبكبر ولكن أ بكمٌات اإلطار
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 :احتٌاطات السالمة

 ارتداء بدلة العمل والحذاء المناسبٌن. .1

2.   ٌ  د بتعلٌمات الصحة والسالمة المهنٌة.التق

 ةلمعاألدوات المست

ة الساحبة المعد  ة ئٌجب تهٌ طارات الساحبةإلى إضافة الماء إعرف على كٌفٌة لغرض الت  

 تٌة:دوات اآلة العدد واألئتهٌللتدرٌب و

 فتح.للآالت وعدد  .1

 أثقال اإلطارات الخلفٌة. .2

 .مطاطً مرن بطول مناسب وأنبوبمصدر مٌاه  .3

 طرٌقة العمل

الساحبة فً مكان  إٌقافبعد  آلتٌتٌنالطرٌقتٌن ا بإحدىتتم  الخلفٌة لإلطاراتحب ة الس  زٌادة قو  إن 

 :مستو  

 ً:ؤتالعجالت الخلفٌة للساحبة وكما ٌ لىإ األثقال إضافة ( أ

  ا  طبٌعٌالخلفٌة  اإلطاراتهواء فً الضغط و ،دون حملمن جعل الساحبة. 

  تثبٌت لوالب )براغً(لفٌتٌن بواسطة القٌاسٌة بالتساوي على العجلتٌن الخ األثقالتثبٌت ،

 (.14-6الشكل )

  بعد انتهاء الموسم. األثقالرفع هذه ت   الحقلٌة الثقٌلة مثل الحراثة، األعمالبعد االنتهاء من 

 

 على العجالت األثقالٌبٌن وضع  14- 6شكل 

 :ٌؤتًلعجلتٌن الخلفٌتٌن كما إلى االماء  إضافةتتم عملٌة : الخلفٌة إلطاراتاى الالماء  إضافة ( ب

  أحمالدون من جعل الساحبة. 

 تالمس اإلطارات الخلفٌة األرض، بحٌث ال رفع الساحبة من الخلف. 
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  المطاطً لغرض تفرٌغ الهواء. لألنبوبفتح صمام الهواء 

   وضع ساق صم   ٌ  اإلطار.نقطة فً  أعلىا الى ام الهواء كل

 لى صمام الهواء.إلى حنفٌة وطرفه الثانً إمربوط  أنبوببالماء بواسطة  اإلطار ءمل 

  لى النصف إ اإلطار ئٌمتل أي ،اإلطاربالماء سٌخرج الماء الفائض من صمام  اإلطارملء بعد

، أأو الى ثالثة  ، وٌمكن تدوٌر العجلة لٌكون صمام الهواء (15-6)الشكل رباع حجمه ماء 

 .9وتفرٌغه الماء الزائد لى الزاوٌة التً تسمح بخروجإمائال  

 بهواء مضغوط بمقدار  اإلطارقً من االحجم الب مألٌ  و ،نعٌد صمام ساق الهواء

1.5kg/cm2  العجلتٌن.لكال 

  األرضبعدها تنزل الساحبة على. 

  الماء المزود لإلطار إلى عند األجواء الباردة تضاف مادة مانع التجمد أو كلورٌد الكالسٌوم

 لمنع تجمد الماء.

 

 : مستوى الماء فً اإلطار. 15-6شكل ال

عند  للساحبة لألسفل األمامٌة الجهة تثبٌت على تساعد األمامٌة اإلطارات إلى السائل إضافة           

إذ ٌمكن أن ترتفع الجهة األمامٌة  ؛المرتفعات ذات التضارٌس على وال سٌما الكبٌرة، األحمال سحب

 لألعلى بعٌدا  عن األرض، أو إضافة أثقال حدٌدٌة فً مقدمة الساحبة لتؤدٌة الغرض نفسه.

لكن  إطارات  ،أكثربكفاءة  المعدات سحب على ٌساعدس اإلضافً وزنال أن  ٌر بالذكر ومن الجد        

عن صعوبة السٌر  فضال   طوبة،أو عالٌة الر   الناعمة األرض فً أكثر بعمق ما تغرسالساحبة رب  

 .والتنقل على الطرق
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  أسئلة الفصل السادس  6-5

 ؟ةالمدولب للساحبة اإلطارنات مكو   ما -1

 ؟ ةالمسرف والساحبة ةالمدولب الساحبةما الفرق بٌن  -2

 ؟قادالم   واإلطارالقائد  اإلطارما الفرق بٌن  -3

  ؟الزراعٌة الساحبةقاد صغٌر الحجم فً الم   واإلطارالقائد الخلفً  اإلطارمقدار ضغط هواء  ما -4

 ؟( Ribs( و )Lugsما الفرق بٌن ) -5

 ؟القائد اإلطارفً  النسٌجٌةعدد الطبقات  ما -6

 8PR - 40 – 18/16 -                    :  تٌةاآلما معنى الرموز  -7

 صحٌح؟ باتجاه القائدة العجلةأن دوران من كٌف تتؤكد  -8

  ؟لماذاة، ة سحب من المدولبأكثر قو   ةلمسرفا الساحبة -9

 ؟ةعلى سطح الترب ةوالمدولب ةالمسرفا مقدار الضغط النوعً للساحبة م -11

 ؟المتحركة ةما السرف -11

 ؟ةالمسرف الساحبةالتوجٌه فً تسٌٌر  ةوعجل المسننة العجلةما الفرق بٌن  -12
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 ابعالفصل الس  

 

  ٌ  ةمصادر القدرة فً الساحبة الزراع

Power Provenances in the Tractor 

 

 ابع# أهداف الفصل الس  

 على أن:  أن ٌكون الطالب بعد إنهاء دراسة الفصل قادرا           

 .الزراعٌة الساحبة فً القدرة نقل أجهزة دٌعد   .1

 الهٌدرولٌكً. م عمل الجهازو  ٌق .2

 الهٌدرولٌكٌة. المنظومة ٌوضح عمل أجزاء .3

 أنواعها. جمٌعب الهٌدرولٌكٌة المضخة عمل طرٌقة حٌوض   .4

5.   ٌ  .السٌطرة اموصم   الضغط تنظٌم امصم   عمل نٌب

 .بنوعٌها الهٌدرولٌكٌة سطوانةاأل فائدة حٌوض   .6

 .للساحبة الهٌدرولٌكً الجهاز عمل طرٌقة حٌوض   .7

 فع الهٌدرولٌكً.ل حدوث األعطال فً جهاز الر  ٌعل   .8

 الساحبة. فً القدرة مؤخذ ٌعرف عمود .9

ٌ   ةمعد   لىإ القدرة مؤخذ عمود ربط .11  .   ة بطرٌقة آمنةزراع

11.   ٌ  . كلالش   بحسب حبالس   أذرع أنواع زٌم

 الخلفً. اإلدارة لعمود الحركة مصدر  مع زراعٌة ةمعد   أو آلة ربط .12
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 تمهٌد

 تهاوإدارالمسحوبة  اآلالتق لتشغٌل ائفر مصادر القدرة فً الساحبات الزراعٌة بؤربع طراتتو 

لى قدرة إتحتاج  ا اآلالت التًبك الثالثً النقاط، أم  احبة أو من نظام الش  فً الس   عن طرٌق قضٌب الشد  

 دورانٌة فتستمدها عن طرٌق عمود اإلدارة الخلفً للساحبة.

نه ٌتٌح مصدرا  للقدرة الدورانٌة أو الخطٌة للعدٌد من إا النظام الهٌدرولٌكً الموجود فً الساحبة فأم  

مصدر كهربائً للعدٌد من إلى وقد تحتاج بعض اآلالت  االنجاز عن طرٌق الساحبة، الممكنةاألعمال 

نقل القدرة من الساحبة  د أجهزةاألعمال، وهذه غالبا  تكون من النظام الكهربائً فً الساحبة، وتحد  

ٌ  إ  :(1-7، الشكل )ة التً تركب علٌها بما ٌؤتًلى اآلالت الزراع

ٌ  Drawbar( حب )الشد  الس   ذراع لسحب آلة فً الحقل اسم قوة شد اآللة،  طلوبةطلق على القوة الم: 

واتجاه تلك القوة باتجاه الحركة، ومن الممكن إذ ٌكون موقع الشد فً نقاط الشبك خلف الساحبة، 

 .Dynamometerقٌاسها عن طرٌق جهاز الدٌنامومتر 

 . Power take off (PTO)اإلدارة الخلفً عمود  (1

 .Hydraulic systemالجهاز الهٌدرولٌكً  (2

 .Three- point hitch (linkage) جهاز التعلٌق عن طرٌق نقاط الشبك الثالث (3

  

 

 .صادر القدرة فً الساحبة الزراعٌة: م 1-7الشكل 
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  Hydraulic System of Tractorsفً الساحبات  الهٌدرولٌكٌةالمنظومة  7-1

 الجهاز دٌول  إذ  ،الساحبة على أدخلت التً التحسٌنات أهم من الهٌدرولٌكً الجهاز عد  ٌ         

 كما ها،خفض أو المعلقة أو المقطورة الزراعٌة اآلالت لرفع لمتعسـت   ٌدرولٌكٌةه قوة الهٌدرولٌكً

 الجهازلكون  تشغٌلها، أثناءفً  الزراعٌة اآلالت على الواقعة المقاومة أو العمق فً التحكم ٌمكن

 على اآلالت الزراعٌة المقطورةالهٌدرولٌكً خفض، وٌسٌطر النظام لل أو للرفع ٌستعمل الهٌدرولٌكً

فضال   ،هاخفض وأ هارفععن طرٌق  ٌةالثالث )الربط(شبك المربوطة فً نقاط الالمعلقة )كالمحارٌث(  أو

 ٌمكن كما ،(الثابت عند الحراثةعمق ال عن سحبها باتجاه حركة الساحبة والمحافظة على موقعها )كمثل

 تشغٌلها. أثناءفً  الزراعٌة اآلالت على الواقعة المقاومة أو العمق فً التحكم

 الجهازإذ ٌقوم  االستعمال، ومكان المصدر بٌن القدرة لنقل وسـٌط كسائل الزٌت ستعملٌ  

 هالتشغ هٌدرولٌكٌة سـطوانةأ اآلالت تلكوت ركب على  بعد، عن الزراعٌة اآلالت تشغٌلب الهٌدرولٌكً

الساحبات  وفً بعض الساحبة، مإخرة فً مخارج من الزٌت ـذتؤخ أنابٌب طرٌق عن الزٌت وٌصلها

 عالمٌة مواصفات الذي تحددهالتصمٌم  بحسب ٌمتد عمل الجهاز الهٌدرولٌكً لٌعمل فً مقدمة الساحبة

 (.2-7، الشكل )ةالزراعٌ ساحبةال فً هوتصمٌمات الهٌدرولٌكً الجهاز ألحجام

            

 .ومقدمتها الزراعٌة الساحبةخلف فً : فعل الجهاز الهٌدرولٌكً  2-7الشكل 

 التً ال ٌمكن االستغناء عنها فً الساحبات ساسٌةالنظم الهٌدرولٌكٌة من المعدات األوت عد         

السكٌنة وجهاز التحمٌل األمامً، والموقف اآللً، وتشغل جهاز التوجٌه اآللً،  نهاأل ؛الزراعٌة

كثٌرة الستعمال النظام الهٌدرولٌكً بسبب بساطته  ةوهناك تطبٌقات عملٌ .الخلفٌة، ومعدات أخرى

ٌمكن و ا .عالٌ ا  والمرونة فً نقل الزٌت عن طرٌق أنابٌب مطاطٌة تتحمل ضغط وسهولة استعماله

لتشغٌل وحدات  Control valve السٌطرةصمام  عن طرٌقالحصول على زٌت هٌدرولٌكً مضغوط 
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 العربةقلب الفعل ل ةثنائٌ أوالفعل  ةأحادٌ Hydraulic cylinders الهٌدرولٌكٌةسطوانات مثل األ

تشغٌل المحرك  أو ،الساحبة أمام هاورفع (ةالكٌل) غرفةالمتحرٌك وخفض  أو الساحبةخلف 

من األجزاء  المنظومة الهٌدرولٌكٌةتتكون و .ةلآلتدوٌر  هوتدوٌر Hydraulic Motorالهٌدرولٌكً 

 :ةاآلتٌ

  Hydraulic Pumpالهٌدرولٌكٌة المضخة  (1

أو تتحرك  حركتها من مجموعه تروس التوقٌت فً المحركالهٌدرولٌكٌة مضخة التستمد  

ٌوضح و ،للساحبةالخلفً  اإلدارةخر ٌؤخذ حركته من عمود وبعضها اآل ،السرعاتصندوق  بفعل حركة

اللزوجة  يذهٌدرولٌكً الزٌت التً تقوم بضخ التصامٌم مختلفة للمضخة الهٌدرولٌكٌة  (3-7) الشكل

  .21لى إ 11 ة بحدودخفٌفال

   

 شكال متنوعة للمضخة الهٌدرولٌكٌة: أ 3-7الشكل 

 ،مغمورة داخل الزٌت اآلخربعضها و ،تسحب منه الزٌت خزان زٌت مستقلبعض المضخات ل        

 .البرادة وأ األوساخ دخول على فتحة الدخول للمضخة لحماٌتها من معدنًسلكً ك لها مشب  ٌكون و

ستعمل فً النظم الهٌدرولٌكٌة ٌ  إذ لى قدرة هٌدرولٌكٌة، إتقوم المضخة بتحوٌل القدرة المٌكانٌكٌة و

ذات الزعانف والترسٌة،  :للساحبات الزراعٌة المضخات ذات اإلزاحة الموجبة، بؤنواعها الرئٌسة

 .)الرٌش(، ومضخات ذات المكابس

    Gear Pumpالمضخة الترسٌة  (أ 

 وارتفاع ،أحجامها واختالف ،سهولتها بسبب انتشارا   الهٌدرولٌكٌة المضخات أنواع أكثر 

ٌ   .High power ratingاإلنتاجٌة  طاقتها  ثابتة المضخات أنواع من المضخات من النوع هذا عد  و

 نتٌجة ٌتولد الضغط فإن (4-7ٌتضح من الشكل ) كما، ودورة كل فً ثابتة الزٌت كمٌة نإ أي اإلزاحة،

 من دورانٌة حركة المضخة جسم داخلالذي تكون حركته  الزٌت بتدوٌر تقوم التً التروس لدوران

أو  صمام السٌطرة تدفعه إلى ضغط عال   اذ كونٌلوتضغطه بٌن التروس وجدران المضخة  ،األطراف

نوع الزٌت المستعمل  ةلمعرف (تشغٌلالكتٌب لى مواصفات الساحبة )إومن المناسب الرجوع ، التوجٌه
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 الفراغات وحجم ،التروس أسنان عدد على الترسٌة المضخة حجم ٌعتمد، والهٌدرولٌكٌة فً المنظومة

 .األسنان بٌن

 

 ةترسٌالمضخة مبدأ عمل ال: 4-7 الشكل

 نتٌجة تآكلها أو التروس أسنان تكسر عملٌة هو المضخة هذه منها تعانً التً تالمشكال ىحدإ

 إلى بحملها الزٌت ٌقومل الهٌدرولٌكً الخزان من آتٌة شوائب وجود أو الزٌت مع حبٌبات لدخول

 وإنما فحسب، الترس فً لٌس للتآكل نتٌجة الصحٌح االتجاه فً الزٌت دوران عدم حال فًالمضخة، و

 Low الضغط فً ا  ضعف ٌسبب مما الرجوع بعملٌة الزٌت سٌقوم المضخة لجسم الداخلٌة الجدران فً

pressure، داخلً تهرٌب وعملٌة Internal leakageالكلٌة الكفاءة تقدر، و Overall 

Efficiency بالمائة. 81 إلى 71 من المضخات من النوع لهذا 

ـالمضخة ذات ب النوع هذا ٌعرفو ،( مقطعا  ألحد أنواع المضخات الترسٌة5-7ٌبٌن الشكل )و

 . Double Helical Gears التروس الحلزونٌة المزدوجة 

 

 .الحلزونٌة المزدوجة : مضخة ذات التروس 5-7الشكل 

 Internal Gear  الداخلٌة الترسٌة المضخةوقد تكون التروس من النوع الداخلً فً  

Pump وٌوضح نسبٌا   المنخفضة سرعتها بسبب المختلفة التطبٌقات من واسعة تشكٌلة التً تناسب ،
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 هذه تتمٌز .صغٌر داخلً وترس ،كبٌر خارجً ترسوهما  ،( الترسٌن المكونٌن للمضخة6-7الشكل )

 External gear األول النوع مع مقارنة منخفض ٌهاف( الضجٌج) التشغٌل صوت بؤن المضخة

pumpمنها الخارجٌن والضغط التدفق نسبة على تحافظ أنها -أٌضا  – ممٌزاتها من، و No 

pulsating discharge، مضخةال تعملف عالٌةزٌت  لزوجة تتطلب لتطبٌقات مناسبة أنها كما 

 الخارجً الكبٌر الترس أسنان بٌن الدخول فتحة من السائل ٌدخل إذ ؛بطٌئة إلى متوسطة سرعات تحت

ٌ   الداخلً، الصغٌر والترس  بٌن ا  موجود Crescent shape هاللٌا   شكال   هناك أن -أٌضا  – الحظو

 والخروج. الدخول فتحتً بٌن Seal كحشو  ٌعد أنه كمابحسب ضغطه  السائل تقسٌمب ٌقوم الترسٌن

    

 .: مضخة ترسٌة داخلٌة 6-7الشكل 

  Vanes Pump المضخة ذات الزعانف )الرٌش( (ب 

 المكونات عدد زٌادة بسبب الترسٌة المضخات من تعقٌدا   أكثر المضخات من النوع هذا عد  ٌ  

 حٌن أنها المضخة هذه ممٌزات منو .الثمن فً أغلى تكون ولذلك الترسٌة، بالمضخة مقارنة الداخلٌة

 بكفاءة تعملو ،جدا   المنخفضة الضوضاء مستوٌات فً تعمل بل ،ضجٌج أصوات تصدر ال التشغٌل

 .صحٌح هٌدرولٌكً وزٌت نظٌف بنظام ارتباطها حال فً جٌدة

 الجسم فً فراغات داخل وضعت   Vanes الرٌش من عدد من ذات الزعانف المضخة تتكون

 المضخة وجسم Shaft الدوران عمود فضال  عن الرٌش تلك ٌحمل الذي الجزء وهو Rotor الدوار

 إلى الدخول فتحة بداٌة من الرٌش مع الزٌتدوران  (7-7وٌوضح الشكل ) ،Casing الغطاء أو

 وتدفع الزٌت الرٌشفً  المركزٌة الطرد قوةتإثر  بالدوران المجموعة تبدأ عندماالخروج، ف فتحة

 لٌخرج من فتحة الخروج. Casing الغطاء نحو للخارج
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 .: المضخة ذات الزعانف 7-7الشكل 

 Pistons Pump بساالمضخة ذات المك (ج 

 تصنف وهً وغٌرها، الثقٌلة المعدات مثل عالٌة ا  ضغوط تتطلب التً التطبٌقات فً ستعملت             

 األسطوانات حامل، وتتكون من Variable Displacement اإلزاحة متغٌرة المضخات من

 الخاصة الفراغات من مجموعة بها أسطوانة عن عبارة وهو المضخة، حجم باختالف حجمهٌختلف 

 األسطوانات حامل داخل ترددٌة حركة تحركت داخلها)مكابس(  الصغٌرة األسطوانات بحركة تسمح

إلرجاعها النوابض  من بمجموعة مكابسال هذه وترتبط ،فراغات على تحتوي مسطحة بقطعة غطىوت  

 مع متؤرجحة حركة ٌتحركالذي  المتؤرجح الصحن، وٌرتبط برأس المكابس الحركة عملٌة وإكمال

 .هاوخروج الصغٌرة األسطوانات دخول

 

 .: المضخة ذات المكابس 8-7الشكل 
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  Relief Valveضغط الصمام تنظٌم  (2

ضغط زٌادة فعند  ،الهٌدرولٌكٌة المنظومةعلى ضغط الزٌت داخل  بالمحافظة ٌقوم هذا الصمام         

فً حٌن تبقى المضخة  ،خزان الزٌت إلىفتح الصمام لٌعود الزٌت نٌالحد المسموح به  لىعالزٌت 

لرفع سطوانة الهٌدرولٌكٌة لى األإ، وفً الوقت الذي ٌندفع الزٌت فع ضغط الزٌتمستمرة فً الضخ ور

ٌفتح  ؛االسطوانةبس داخل مكشوط دفع ال نهاٌةعند لى الخزان إوٌعود الزٌت  ةزراعٌ ةأو معد آلة

من  ا  وٌكون موقع الصمام قرٌب ،للزٌت المضغوط األنابٌب الناقلةعلى عدم تلف  للمحافظةالصمام 

 األجزاء التً ٌتكون منها صمام تنظٌم الضغط. (9-7الشكل ) ، وٌبٌنالزٌت مضخة

 

 .الهٌدرولٌكٌةالمنظومة صمام تنظٌم ضغط الزٌت فً  أجزاء:  9-7 الشكل

 Control valveعلى الزٌت  السٌطرةصمام  (3

 توجدفً الصمام  ،السٌطرةصمام  إلى ةمباشر المضخةالخارج من و المضغوطالزٌت ٌمر        

ٌتحرك داخل الصمام  ٌتصل فٌها مكوك بسٌطة ٌدوٌة عتلةعن طرٌق  مٌكانٌكٌا  تتحرك  محززة أسطوانة

لغرض  عبر الفتحات عن طرٌق أنابٌب مطاطٌةسطوانة الهٌدرولٌكٌة إلى األ لتوجٌه الزٌت المضغوط

 .(11-7) الشكل، الرفع أو الخفض
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 ه للزٌتالموج  : صمام السٌطرة  11-7 الشكل

الٌمنى من مقعد  الجهة إلىوفً الغالب ٌكون  ،أمام السائق السٌطرةموقع صمام ٌكون             

 عن طرٌق، وٌتحرك السرعاتتروس صندوق  ةوٌكون الصمام المسٌطر ضمن مجموع ،السائق

 .هاوخفض الزراعٌةالمعدات  وألمحارٌث المرتبطة با الثالثالشبك  أذرعلغرض رفع  ٌدوٌةعتالت 

 Hydraulic cylinders الهٌدرولٌكٌةسطوانات األ 7-1-1

ل           ة من المنتجة الطاقة الهٌدرولٌكٌة سطواناتاأل تحو   مٌكانٌكً ناتج إلى هٌدرولٌكٌة مضخ 

  ً إذ تعمل  ،jacks Hydraulic الهٌدرولٌكٌة بالمكابس -أحٌانا  –سمى وت   ،نجاز عمل معٌنإل خط

ٌ ة هٌدرولٌكٌة كمشغالت التً تحرك  العضالت الهٌدرولٌكٌة سطواناتعد األوت   عادة، بؤشواط قصٌرة خط

 :نوعٌن لىعقسم األسطوانات ت  أجزاء الماكٌنات، و

 ،(11-7) الشكل، Single Acting Cylinder)أي ترفع فقط(  الفعل ةأحادٌ أسطوانة (1

وٌندفع  ،سطوانةصمام السٌطرة إلى األ  عن طرٌقٌندفع الزٌت المضغوط  بؤنحالة الرفع وتتم 

وبالتالً ترتفع اآللة  ،نقاط الشبكرفع  فًلٌإثر  (ا  سائبالحركة ) حر   ا  ٌرفع ذراع الذيكبس مال

 ثقل اآللةفعل بسطوانة س األمكبع وجبرحاله الخفض ، فً حٌن تتم علىاألالمربوطة إلى 

ٌعود الزٌت إلى صمام ل Neutralالحٌاد ة إلى حال هماوزنأو  ةالزراعٌة أو العربة القالب

 .  السٌطرة ومنه إلى خزان الزٌت
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 .الفعلسطوانة هٌدرولٌكٌة أحادٌة أ: مقطع فً  11-7الشكل 

 :  Double Acting Cylinderأسطوانة ثنائٌه الفعل  (2

مكن التحكم إذ من الم ،الزٌت عن طرٌق ضغط ،(11-7) الشكل ،وتخفض  ترفع اآللة الزراعٌة

 هً شائعة االستعمال فًو ،لوجود فتحتٌن لدخول الزٌت وخروجهبخفضها إلى المستوى المطلوب 

 .الساحبات الزراعٌة الكبٌرة

 

 أسطوانة هٌدرولٌكٌة ثنائٌة الفعل:  12-7الشكل 

  .الفعل ةأسطوانة هٌدرولٌكٌة ثنائٌالتركٌب الداخلً وآلٌة عمل ( 13-7وٌبٌن الشكل )

 

 .لٌة عملهاآالفعل و ة: أسطوانة هٌدرولٌكٌة ثنائٌ 13-7 الشكل
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سطوانات الهٌدرولٌكٌة ومواقع ربطها فً الساحبة الزراعٌة استعمال األ( 14-7) ٌبٌن الشكلو      

ٌ  لجهاز التعلٌق الهٌدرولٌكً الخلفً افً  تجبر  ةوفً وقت الحراث ،ستعمل فً رفع اآللة الزراعٌةذي 

  المحراث أن ٌنزل فً التربة إلى العمق المطلوب.

 

 .: األسطوانة ثنائٌة الفعل مربوطة على جهاز التعلٌق الهٌدرولٌكً الخلفً للساحبة 14-7 الشكل

  ؟كٌف ٌعمل الجهاز الهٌدرولٌكً للساحبة

إلى المضخة من صندوق السرعات  بداٌة تشغٌل محرك الساحبة تنتقل الحركة دعن         

 تكون أحٌانا  ) الخاص بالمنظومة فتسحب الزٌت من خزان الزٌت (،15-7، الشكل )الهٌدرولٌكٌة

 تقوم بدفع الزٌت المضغوط إلى صمام السٌطرةخزان الزٌت( ل مغمورة داخلالمضخة الهٌدرولٌكٌة 

خزان  إلىلزٌت المضغوط ٌعود إلى ا ةكن هناك حاجتفإذا لم  ،وتصرف الزٌت باستمرار ،دائمبنحو  

محراث معلق خلف آلة زراعٌة ) ستعمالإلى ا وعند الحاجة .ذكورالمالزٌت عن طرٌق الصمام 

وجه الزٌت المضغوط إلى ٌ ها،أو دفعبصمام السٌطرة  متصلة عن طرٌق تحرٌك عتلة ٌدوٌة (حبةالسا

 ةمجموعسطوانة المتصل بذراع ٌحرك األ فٌندفع مكبس ،وانة ضمن جهاز الرفع الهٌدرولٌكًسطأ

ة دفع مدتحدده مستوى معٌن فٌرفع المحراث عن األرض إلى  ،لٌقذرع التعأترفع  ةعتالت مٌكانٌكٌ

 بفعلٌنزل المحراث على سطح التربة لى الجهة المعاكسة إوعند تحرٌك العتلة  عتلة صمام السٌطرة،

وهذا  ،ثم ٌعود إلى خزان الزٌت ،ن ٌعود إلى الصمام المسٌطربؤسطوانة ٌسمح للزٌت فً األمما وزنه 

 الفعل. ةهٌدرولٌكٌة أحادٌالسطوانة األ اإلجراء ٌنجز فً حالة
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عبر أحد أنبوبً الزٌت المضغوط  لتوجه سٌر بفعل عتلة الصمامة ثنائٌة الفعل سطوانأما األ

  .(، فتكون حركة صعود اآللة ونزولهافوق سطح المكبس أو أسفله) هانهاٌة شوطٌلى إسطوانة األ

 

 .لٌكً: الجهاز الهٌدرو 15-7الشكل 

 صٌانة المنظومة الهٌدرولٌكٌة فً الساحبة: 

 الفحص الدوري العام للمنظومة واالهتمام بالنظافة. -1

 .هتزالإو بٌن األنابٌب وأجزاء المنظومة ضح الزٌت من مناطق االتصالافحص نو -2

 ئن األوساخ قد تجعل المنظومة الهٌدرولٌكٌة تعمل ببطأل ه؛وتنظٌم الزٌتفحص صمام ضغط  -3

 .ا  بقً الصمام مفتوحذا إتعمل  أو ال

 منه عند الحاجة. ةفحص مستوى الزٌت فً حوض المنظومة وإضافة كمٌ -4

 محتملة الحدوث فً جهاز الرفع الهٌدرولٌكً وطرٌقة اإلصالح األعطالتمرٌن: تشخٌص  7-1-2

  ، أو ٌكون الرفع بطٌئا . نقاط الربط الثالثٌة تخفق فً الرفع .1

 -:ٌؤتًٌكون السبب واحدا  مما          

 جهاز الرفع، وللمعالجة ٌخفض الحمل. على  المفرط التحمٌل 

   ٌ الخزان للمستوى  مؤلانخفاض فً مستوى الزٌت فً الخزان الهٌدرولٌكً، وللمعالجة 

 لزوجة مناسبة. يالصحٌح بزٌت ذ

   ٌ سمح بتدفئة الزٌت )لبعض انخفاض درجة حرارة الزٌت دون الصفر المئوي، وللمعالجة 

   .تعمل فً األجواء الباردة تجهز المنظومة بمسخن للزٌت(التصامٌم التً 
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  موقع عتلة صمام السٌطرة على الحركة البطٌئة )فً بعض التصامٌم ٌوجد أكثر من موقع

 للعتلة لتحدٌد سرعة الحركة( مما ٌستوجب جعلها على الحركة السرٌعة.

   ٌ  المرشحدٌد، مع قطع ح بآخر جدل المرش  بانسداد مرشح الزٌت الهٌدرولٌكً، وللمعالجة 

نوع المواد المسببة لالنسداد لغرض تالفٌها أو معرفة سبب وجودها فً دورة معرفة القدٌم ل

 الزٌت.

  )انسداد المشبك السلكً )شاشة اللقطPickup Screen  للمضخة الهٌدرولٌكٌة، وللمعالجة

 أو ٌستبدل.نظف المشبك ٌ  

  لى دلٌل الخدمة إعطل كهربائً )فقط فً الساحبات الحدٌثة(، وللمعالجة ٌجب الرجوع

Service Manual  ،أو كشف ئربط سٌأو لالستدالل على مكان العطل )أسالك مقطوعة ،

 العطل بالحاسوب(.

  ًأنابٌب الضغط العالً أو عطل صمام تنظٌم الضغط نضح داخلً فRelief valve ،

 بدال الصمام.إح التسرب أو وللمعالجة ٌجب إصال

  التصاق مجموعة الحركة داخل صمام السٌطرة للمنظومة الهٌدرولٌكٌة أو كسر النابض

ٌ  الداخلً  بدل الصمام.، وللمعالجة 

 سطوانة بسبب تلف مانع التسرب، وللمعالجة ٌجب منع التسرب تسرٌب فً الزٌت من األ

 بدالها.إسطوانة أو بتصلٌح األ

  السبب الداخلً فٌها بمعالجةرفع ضغط الزٌت، والمعالجة تتم  تمكنها منعطل المضخة وعدم، 

  ٌ  بدالها.إفضل و

 .ال ٌمكن خفضها أو تنخفض ببطءنقاط الربط الثالثٌة  .2

 ٌكون السبب واحدا  مما ٌؤتً:       

  العمود المتؤرجحRock shaft مما ٌتطلب  ة،صحٌحبصورة )عمود الظهر( غٌر موضوع ب

  .Drop Knobهبوط  المقبض تعدٌل نسبة 

  لى تعدٌل موقعها بالرجوع لدلٌل الخدمة أو إموقع نقاط الربط غٌر مضبوط، مما ٌحتاج

 تعلٌمات الشركة المصنعة للساحبة.

 .تداخل مٌكانٌكً فً نقاط الربط أو تكسرها مما ٌستوجب تصلٌحها 

 لى المستوى الكافً.إترتفع  النقاط الربط الثالثٌة  .3

 سبب هو أن  أهم( الوصلة المركزٌة العمود المتؤرجحCenter link)   وجب تعدٌل ٌ طوٌل جدا

 طول.ال

 ارتفاع درجة حرارة الزٌت الهٌدرولٌكً، )ٌبدو بمظهر رغوي(. .4
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 واحدا  مما ٌؤتً:ٌكون السبب  

  النقص للحد المقرر. إكمالانخفاض مستوى الزٌت مما ٌوجب 

  انسداد المرشح جزئٌا ، أو المشبك  ٌ  سابقا (. ل )كما مر  ادبعالج باإلالسلكً، و

  هوإصالحوجود تسرب ٌقتضً الكشف عنه. 

ةال تركٌب نصائح*     هٌدرولٌكٌةال مضخ 

بدالها بؤخرى جدٌدة ٌجب مراعاة عملٌة التنظٌف إب وجوعند عطل المضخة الهٌدرولٌكٌة و 

العدو الرئٌس لتروس المضخة أو نها أل ؛برادة، أو أوساخ من عموم النظامووإزالة أٌة ترسبات، 

بداله بزٌت جدٌد )حتى إإزالة كل الزٌت من المنظومة و -أٌضا  –سطوانة، ومن الضروري مكابس األ

 15بدال المرشحات، ٌتبع ذلك التشغٌل لمدة إسطوانات الهٌدرولٌكٌة(، فضال  عن الزٌت الموجود فً األ

زٌل أي تلوث معدنً وٌزٌد من العمر التشغٌلً بدال المرشحات مرة أخرى، مما ٌإٌتبع ذلك و ،دقٌقة

       .للمضخة

 Power take off  shaft (P.T.O)  (الخلفً اإلدارةعمود ) ةلقدراعمود مؤخذ  7-2

التً ٌمكن ربطها فً والمعدات الزراعٌة  اآلالتبعض  إلدارة ا  مصدر ةقدرالد مؤخذ عموعد ٌ   

تمتد وعمود اإلدارة جزء أساسً من أجزاء الساحبة  ة،الحركة الدورانٌ والتً تعمل بفعلالساحبة 

حول  محاطا  بؤخادٌد )حزوز( وٌكون(، 16-7الشكل ) ،10cmبحدود خارج مإخرة الساحبة  تهنهاٌ

تجهز  من الداخلأنفسها باألخادٌد ناظرة له م قٌاسٌةقارنة وٌكون متوافقا  مع  ،باالتجاه الطولًمحٌطه 

 مع الساحبة. مع اآللة الزراعٌة لٌسهل ربطها

ستة أخادٌد وبقطر القٌاسً الذي ٌحوي  هو العمودحدهما أ ،قٌاسٌن االقدرة ذ مؤخذوٌكون عمود       

35mm 540، ٌعمل عند نقل السرعة الدورانٌة rpm )21ٌحتوي على  اآلخرو ،)دورة بالدقٌقة 

، وكالهما ٌدوران باتجاه دوران rpm 1000ٌعمل عند نقل السرعة الدورانٌة  ،وبالقطر نفسهسنا  

 هما من الخلف(.ٌلإعقارب الساعة )عند النظر 

 

 : عمود مؤخذ القدرة 16-7الشكل
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حصان لعمود مؤخذ القدرة الوتكتب قدرة مائة الخلفً  اإلدارةالساحبة على عمود  ةقاس قدرت   

 دون فقد(.من الصافٌة ) ةحصانٌال ةقدرال ًوه ،(HP.P.T.O.s 100) بصورة

 ٌكون مزودا  فلى اآللة الزراعٌة إالعمود الواصل لحركة عمود مؤخذ القدرة من الساحبة أما          

، وٌكون هذا العمود تلسكوبٌا   .فً طرف اآللة واألخرى ،فً طرف الساحبة امحداهإ بتوصٌلتٌن مرنتٌن

 .(17-7الشكل )

 

 .لى اآللة الزراعٌةإالعمود الواصل لحركة عمود مؤخذ القدرة من الساحبة :  17-7الشكل 

  P.T.O Shaft الخلفً إلدارةعمود اعدد دورات  7-2-1

، أما فً rpm 10 ± 540هً محدودة  بعدد دوراتدور قدرة بحٌث ٌال صمم عمود مؤخذٌ             

 .rpm 25 ± 1000لى Yالساحبات الحدٌثة فتجهز بعمود واحد قابل لتغٌٌر سرعته الدورانٌة 

ن عمود المرفق إو ،بطٌئة الدوران تكونالساحبات الزراعٌة محركات الدٌزل فً ن اغلب إ       

Crank Shaft ، ً2200 – 2160عند عدد دورات تتراوح ٌعطً أقصى عزم دوران rpm ،

  ،عبر مجموعة تروس القدرة عمود مؤخذل ا  مخصص Gear Boxوٌكون جزء من صندوق السرعات 

فإذا كان عدد ، 4:1رس عمود مؤخذ القدرة وت السرعاتبٌن ترس صندوق التخفٌض نسبة ن وتكو

سنا ، كما  41عمود القدرة كون عدد أسنان ترس ٌأسنان ٌجب أن  11صندوق السرعات  أسنان ترس

 ٌؤتً:

       

 -ن :إإذ     

N1 :  دورة/ دقٌقة. 2161ولتكن  (السرعاتسرعة دوران العمود القائد )عمود صندوق 

N2  :سرعة دوران عمود مؤخذ القدرة. 

Z1  : السرعاتترس صندوق  أسنانعدد. 
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Z2  : ترس عمود مؤخذ القدرة. أسنانعدد 

 : ٌؤتًٌمكن حساب عدد دورات عمود مؤخذ القدرة كما  أعالهوبالتعوٌض بالمعادلة  

 

     
 واآلالت الزراعٌة فً عمود القدرةعوامل السالمة عند ربط المعدات  : تمرٌن 7-2-3

  :المعلومات األساسٌة 

 مؤخذ القدرة الخلفً نتبع اآلتً: لغرض فحص تشغٌل عمود      

ٌ   ،Park Brakeسحب عتلة الموقف الٌدوي بعد الجلوس على مقعد القٌادة ت           دفع مفتاح )أو و

مع التؤكد من أن ذراع تبدٌل  ،Disengaged/Off لى موضع الغلقإعتلة( تشغٌل عمود القدرة 

ٌ  Nمغٌر السرعات فً موضع الحٌاد   دار المحرك.، بعدها 

لى إسحب مفتاح تشغٌل العمود نثم  ،لى مكان الحركة الخلفٌةإنحرك عتلة اختٌار موضع الحركة        

ً بالدوران، ثم تحرر عتلة التوقف الٌدوٌة )فً فلٌبدأ العمود الخل  Engaged/ONموضع التشغٌل 

  ٌ مفتاح تشغٌل دفع بعض الساحبات عند النزول من مقعد القٌادة ٌتوقف عمل العمود مباشرة( بعدها 

 لى موضع اإلطفاء ٌلٌه إٌقاف محرك الساحبة.إالعمود 

 ة: لمعاألدوات المست

 المعاست   ما إذا ا  جد   خطرةال اآلالت من ؛الموصول به دارةاإل عمودو( PTO) القدرة مؤخذعمود         

إذ إن  من مسببات الحوادث الكثٌرة للعاملٌن فً هذا المجال، ماوه وبدون حذر، صحٌح،غٌر  نحو  ب

مع تجهٌز وفق التصمٌم المالئم على تركٌب عمود اإلدارة  تم إذا تجنبها ٌمكن الحوادث هذه معظم

مما ٌمنع أي شخص من مالمسته بالٌد أو  Shield )حاجز أو درع(  بغالف واق  عمود مؤخذ القدرة 

، الشكل هئٌغطً كل أجزا Guard ن عمود اإلدارة مغلف بالكامل بغطاء حارسأعن  بالمالبس، فضال  

(7-18). 

 عمود دوران. (1

 وعمود التوصٌل. PTOأغلفة ودروع واقٌة لكل من منطقة  (2
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 عدد وأدوات للفتح والشد. (3

 آلة زراعٌة تعمل على القدرة الدورانٌة. (4

 مناسبة الحجم. Couplingsقارنات  (5

 

 لعمود مؤخذ القدرة وعمود اإلدارة: األغلفة الواقٌة  18-7الشكل 

 :طرٌقة العمل 

 عمود مؤخذ القدرة  من رفعأو عمود اإلدارة  ربط أبدا   تحاول الPTO  والماكٌنة فً حالة

 تماما   ا  المحرك متوقفالسالمة وأهمها أن ٌكون  اتبإجراءتقٌد  بل دائما   ،اشتغال أو متحركة

 ة.الٌدوي مسحوب)الكبح( ومحول السرعات على وضع الحٌاد وعتلة التوقف 

 وات أد وباستعمال القدرة فً ربط اآللة مع عمود المحاولة قبلتماما   الحركة توقف انتظر

 إشراف مباشر من المدرب. بمناسبة 

 أن للقارنة  تؤكد منCoupling  ،العدد نفسه من األخادٌد التً تقابل عمود مؤخذ القدرة

 .ا  أخدود 21له   rpm 1000أخادٌد عمود  6له  rpm 540 لـعمود ا

 ٌكون  أٌهمامن  التؤكدفٌجب  (ن عالٌة ومنخفضةامؤخذ قدرة )سرعت اكان للساحبة عمود إذا

تربط  قلٌال   ا  ن اآلالت التً تتطلب سرعة دوران عالٌة وعزمإإذ  ؛أنسب لآللة المطلوب تشغٌلها

 ا  عالٌ ا  واآلالت التً تتطلب سرعة منخفضة وعزم ،rpm 1000 عالٌةال سرعةال مع عمود

 تلك اآلالتل لمعٌتم الرجوع ألدلة المستف ،اآلالتمن  ذلك عدا ما، rpm 540تربط مع العمود 

لو كانت اآللة تتطلب أقصى ف .ناسبٌنالسرعة والعزم الملمعرفة لساحبة كذلك دلٌل المستعمل لو

وهو أقصى عزم  rpm 1000 العمود  ستعملن أن ٌجبف  Nm 2000مقداره  لً عزم

 هذا العمود. ٌجهزه

 ما ٌبقى أن بالكامل، تمدد ما متى بؤن   دق ق ،التلسكوبً النوع من اإلدارة عمود استعمال ندع 

 األعمدة تنفصل ال لكً( 150mm األقل فً) المجوف الطرف فً المنزلق العمود من ٌكفً
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د نفسه الوقت وفً. الساحبة تحركت ما متى  عند النهاٌة إلى ٌصل ال المنزلق العمود بؤن   تؤك 

   .(19-7، الشكل )(الصحٌح للتعدٌل المشغل بدلٌل ستعانٌ  ) بالكامل األعمدة تداخل

 

 ةالصحٌح صورة: طرٌقة ربط القارنات بال 19-7الشكل 

 أزٌلت(، وقد 21-7القارنات وعمود اإلدارة عند التوصٌل مع عمود القدرة، الشكل ) لمعاست 

 األغلفة لتوضٌح عملٌة الربط.

  

 .عمود مؤخذ القدرة وعمود الدوران : طرٌقة ربط القارنة بٌن 21-7الشكل 

 ( 21-7ٌوضح الشكل )وٌمكن مالحظة أن كلتا النهاٌتٌن  ،منطقة التعلٌق فً ساحبة من الخلف

 الواقً. رعفضال  عن أن العمود مغلف تماما  بالد تانلعمود التوصٌل مغلف
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 .ط عمود اإلدارة واألغلفة الواقٌة: طرٌقة رب 21-7الشكل 

  اإلدارة والمحرك متوقف إجراء الصٌانة أو التنظٌف لعمود بقواعد السالمة المهنٌة عند تقٌد

 انتظرلة التوقف )الكبح( الٌدوي مسحوبة، وتماما  ومحول السرعات على وضع الحٌاد وعت

إلزالة العوالق من غٌر  أداة وباستعمال عائق أي   إلزالة المحاولة تماما  قبل الحركة توقف

 استعمال الٌد.

 ( عدم وجود درع رئٌس لعمود مؤخذ القدرة 22-7ٌبٌن الشكل ) وال أغلفة لعمود اإلدارة، وذلك

 دائم تجنبا  للحوادث. نحو  وٌجب استعمال األغلفة الواقٌة ب ،لٌس صحٌحا  

 

 .ٌر السلٌمة وغٌر اآلمنة فً الربط: الطرٌقة غ 22-7الشكل
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  عن كٌفٌة تشغٌل هذه اآلالت والمعدات  اآللةنقرأ التعلٌمات الموصى بها من قبل مصنع

 ها.وتدوٌر الزراعٌة

  الساحبةنضمن أن عداد سرعة عمود المرفق لمحرك (Crank shaft صالح للعمل حتى )

 (.R.P.M) الدقٌقةنعرف منه عدد دورات المحرك فً 

 نحسب  نأ وباإلمكان ،تقرٌبا   اآللة إلى مناسبة ةلحصانٌاالتً قدرتها  الزراعٌة الساحبة عملنست

المحرك ونحصل  إلى الداخلةالخلفً المطلوب بالتحكم بكمٌة الوقود  اإلدارةعدد دورات عمود 

 .المطلوبة تقرٌبا  على عدد دورات 

 7مان عند ربط اآلالت الزراعٌة، الشكل )من الممكن استعمال أغلفة وقاٌة إضافٌة لزٌادة األ-

23.) 

 

 .عمود مؤخذ القدرةت الزراعٌة مع استعمال أغلفة وقاٌة إضافٌة عند ربط اآلال:  23-7 الشكل

 (الشبكالربط ) ونقاطربط المعدات بذراع السحب  :تمرٌن  7-3

 المعلومات األساسٌة

 عن الساحبة الى توصل كانت عادة األخرى المسحوبة والمعدات المحارٌث ات،ٌالخمسٌن حتى        

 عمود ببساطة( الكالسٌكً) التقلٌدي السحب فذراع محدد، توصٌل نظام أو ،حسبف السحب ذراع طرٌق

 حلقة أو مسمار طرٌق عن الزراعٌة المعدة مع لٌرتبط ،(الشاصً) قد ٌكون جزءا  من الهٌكل فوالذي

 .ٌومً أساس على األخرى لؤلغراض للساحبة من االستعمال ٌسمح والفتح، التركٌب سهلة ربط

 للساحبة وٌسمح المركز فً ٌوضع أن فٌمكن متؤرجح بعمود الساحبة مجه زة أما إذا كانت  

 التً الزراعٌة، المكننة تطورت أن إلى مالئمة كانت السحب الزراعٌة، أعمدة اآللة طرٌق خارج السٌر

 اآللة أو الساحبة، من المطلوبة الوظٌفة على اعتمادا   أخرى، ربط أنظمة فوائد عن البحث تطلبت

 لربط ادٌةتٌعاال الوسائل أحد زال ما Drawbar السحب فعمود ذلك، ومع سواء، حد على الزراعٌة

 .الساحبة فً الزراعٌة ألمعدة
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ة الطرٌقة عملٌا   هعمود أو السحب ذراع نظاموكان            المعدات الزراعٌة والوحٌدة لربط الخاص 

ر )هاري أن قبل  والخفض الرفع إمكانٌة وفرت والتً الثالثٌة( الشبك) الربط نقاط فٌرغسن( ٌطو 

 من كامل بدعم الثالثٌة الربط بنقاط والمعدات اآلالت فربطت سٌطرة، عتلة طرٌق عن الهٌدرولٌكً

 نقاط عن فضال   السحب بعتلة االستعانة فٌمكن األخرى الطرٌقة أما ،(للسحب عمود دونمن ) الساحبة

 .الثالثٌة الربط

ن Three-point hitches الثالثٌة الربط نقاط إن    ة من تتكو  نات عد  وهً  ،معا   تعمل مكو 

 الرفع أذرع ومثبتات، إذ تتكون الرفع، أذرع نقاط الربط، الهٌدرولٌكً، الساحبة نظام ضمنمن 

كة  الهٌدرولٌكً، النظام سٌطرة تحت كلها علوي وذراع نٌسفلٌ نٌذراع من )األٌمن واألٌسر( المتحر 

نقاط  إلى تاآلال إلٌصال ارتباط فتحة له ذراع كل   ،فضال  عن إمالة األذرع والتخفٌض، بالرفع، وتقوم

 أو لوالب.مسامٌر المناسبة للتوصٌل مع فتحات النقاط عن طرٌق  ألداةا، وبالمقابل تكون لآللة الربط

 فر عدة خٌاراتاتتو وعادة )سائق الساحبة( المشغل سٌطرة تحت الهٌدرولٌكً النظامٌتحرك             

لٌةاأل سٌطرةال لٌةآل  نظام الربط الثالثً من األساسٌة المنفعة إن   األداة، لسحب ةطلوبالم قوةال كمٌةو و 

لٌ أن هو  العجالت الخلفٌة. إلى الخاص باآللة الملحقة فً الساحبة جهادواإل الوزن تحو 

 :الشكلبحسب  السحب عأذر أنواع      

 .الزراعٌةالعربات والمعدات  الخلفً لسحب الساحبةفً منتصف  سحب ثابت تقرٌبا   ذراع -1

 .(24-7) الشكل

 

 .: عمود السحب الثابت 24-7 الشكل  
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 أو ٌسارا   باإلمكان السحب بعٌد عن المركز ٌمٌنا   Swing Drawbarسحب متحرك  ذراع -2

 (.25-7) الشكل تدعى المجر،ة عن طرٌق مجموعة عتالت محدد بزاوٌة

 

 : عمود السحب المتحرك25-7 الشكل

 إلىتشغٌلها  فًالتً تحتاج  الزراعٌةلسحب المعدات  -أٌضا  –السحب المتحرك  ذراع ستعملٌ          

من  الزراعٌة الساحبةجانب  إلى الزراعٌةذه المعدات هتعمل و ،الخلفً اإلدارةلعمود  ةالدورانٌ الطاقة

، أو تثبت فً المركزعن  بزاوٌة ا  ولهذا ٌكون السحب منحرف ،الساحبةفهً تسحب وتشغل من  ،الخلف

 (.26-7شكل )لاالوسط، 

  

 عن طرٌقالخضر  األعالفقطع  ةسحب متحرك تسحب محش   ذات عمود ةزراعٌ ة: ساحب26-7 الشكل

 .عمود مؤخذ القدرة

)كسحب مقطورة ماء أو  حسبفعن طرٌق ذراع السحب الثابت سحب للر سٌم نحو  أو ٌتم الربط ب    

 (.27-7وقود(، الشكل )
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 .لسحب عن طرٌق عتلة السحب الثابتة: ا 27-7الشكل 

 ة: لمعاألدوات المست

ة ساحبة ئ)الشبك( ، ٌجب تهٌ كٌفٌة ربط المعدات بذراع السحب ونقاط الربطالتعرف على  قبل

مراعاة التقٌد بكل ما تعلمه الطالب من إجراءات الصحة والسالمة زراعٌة معدة للتدرٌب و

دوات العدد واألة ئوكذلك تهٌ ،ومعدات السالمة المناسبة العمل بدلة المهنٌة وبضمنها ارتداء

 ٌة:تاآل

 ، فضال  عن عتلة السحب.آلة زراعٌة قابلة للربط الثالثً والهٌدرولٌكً (1

 عدد وأدوات للفتح والشد. (2

 :طرٌقة العمل 

 الٌة لربط آلة أو معدة زراعٌة:اتبع الخطوات الت      

 (.سابقا   كما مر  )تقٌد بمتطلبات السالمة  (1

حو الساحبة )بحسب نوع الزراعٌة، أو دفع اآللة نلى الخلف نحو اآللة إالساحبة  إرجاع (2

لى الخلف نحو المعدة إالمعدة(، تدرب على وضع موقع ربط ذراع السحب بالرجوع بالساحبة 

 (.28-7تتطلب العملٌة مهارة فً القٌادة(، الشكل )الزراعٌة )
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 : توسٌط الساحبة لربط الحمل نحو خط مركز المحور 28-7الشكل 

 .ات(فة بٌن اإلطارا)منتصف المس 

 واستعمل الموقف الٌدوي لزٌادة األمان. ،لساحبة قبل إجراء التمرٌنمن توقف اتؤكد  (3

 اربط المعدة عن طرٌق مسمار الربط. (4

 .أو مسندها المثبتة لعجالت المعدة الزراعٌة )فً حال احتوائها كالعربة الناقلة( اتعوقمأزل ال (5

 )مع توصٌل مقابس التوصٌالت الكهربائٌة فً حال وجودها(. PTOأوصل عمود  (6

 أوصل خراطٌم )أنابٌب مرنة( المنظومة الهٌدرولٌكٌة )فً حال وجودها فً المعدة الزراعٌة(. (7

فر ما اك األذرع الهٌدرولٌكٌة لمطابقة نقاط الربط للذراعٌن األٌمن واألٌسر، )فً حال توحر   (8

 ٌقابلها فً المعدة الزراعٌة(.

ل نقطة ربط الذراع العلوي بنقطة الشبك المقابلة لها فً المعدة الزراعٌة، )الوصلة قابلة أوص (9

 للتعدٌل(.

وهناك  ،من خلف الساحبة  Drawbarإلى عمود السحب  الزراعٌة )المعدة( تربط اآللة (11

 (.29-7، الشكل )واآللة لغرض السحب واالستدارة مسافة بٌن الساحبة

 

 ذراع السحبالربط مع :  29-7الشكل 

 عن طرٌق الجهاز الهٌدرولٌكً. هاوخفضها المتحركة ئل محرك الساحبة مع رفع أجزاشغ   (11
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 أسئلة الفصل السابع 

 الزراعٌة. الساحبة فً القدرة نقل أجهزة دعد   -1

 العبارة. ناقش الساحبة، على أدخلت التً التحسٌنات أهم من الهٌدرولٌكً الجهاز عد  ٌ   -2

 .جزء كل أهمٌة حا  موض   الهٌدرولٌكٌة المنظومة أجزاء عدد -3

 .منها كل بٌن والفرق أنواعها مبٌنا   الهٌدرولٌكٌة المضخة عمل طرٌقة حوض   -4

5-   ٌ  وبٌن بٌنه الفرق حا  موض   األجزاء، على والتؤشٌر الرسم مع الضغط تنظٌم صمام عمل نب

 .السٌطرة صمام

 .بٌنهما والفرق نوعٌها مبٌنا   الهٌدرولٌكٌة سطوانةاأل فائدة حوض   -6

 .للساحبة الهٌدرولٌكً الجهاز عمل طرٌقة حوض   -7

 .  بطٌئا   الرفع ٌكون أو الرفع، فً تخفق الثالثٌة الربط أ( نقاط -:علل -8

 .ببطء تنخفض أو خفضها ٌمكن ال الثالثٌة الربط نقاط ( ب

 .الكافً المستوى لىإ ترتفع ال الثالثٌة الربط نقاط ( ت

ة تركٌب عند تباعهاا الواجب النصائح ما -9  ؟الهٌدرولٌكٌة المضخ 

 الشائعة؟ أنواعه وما الساحبة؟ فًالقدرة  مؤخذ عمود ٌقع أٌن -11

 على التركٌز مع زراعٌة، معدة لىإ القدرة مؤخذ عمود ربط عند هوخطوات العمل مراحل دعد   -11

 .   للعاملٌن السالمة متطلبات

  ؟الشكل بحسب السحب أذرع أنواع ما -12

 ؟الخلفً اإلدارةلعمود  الحركةمصدر  مع  زراعٌة معدة أو آلة الصحٌحة لربط  ما الخطوات -13
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 امنث  الفصل ال

 

 (ةملوقف )الفرت  النظام 

Brake System 

 

 ثامنالأهداف الفصل # 

 

 على أن: ٌكون الطالب قادرا  دراسة الفصل من  االنتهاءبعد 

 .عملها وكٌفٌة موقفات )الكابحات أو الفرامل(ال أنواع على ٌتعرف .1

 .هاوٌجمع ك منظومة الموقفاتٌفك   .2

 . موقفاتلل الصٌانة عملٌة ٌجري .3
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 تمهٌد   

ن سالمة العاملٌن إإذ  ؛من أهم األنظمة الموجودة فً الساحبة الزراعٌة الموقفاتنظام  عدٌ  

الساحبة على دراٌة بؤجزاء منظومة  لمعوجب أن ٌكون مستلى التشغٌل السلٌم للنظام، مما ٌتعتمد ع

الكبح فضال  عن امتالكه المهارة الكافٌة إلجراء الصٌانة التً تتضمن الفحص والتشخٌص ومن ثم 

 ح.صالاإل

لى طاقة حرارٌة عن طرٌق إوسٌلة لتحوٌل الطاقة الحركٌة للساحبة الزراعٌة  الموقفاتو

ة بقو   ائق بالضغط على دواسة الكبح أو الفرملةالس االحتكاك الذي ٌحصل فً عجالت الساحبة، إذ ٌقوم

سطوانة أخرى أوٌنتقل عبر أنابٌب  ،الموقفاتسطوانة الرئٌسة لسائل لى ضغط فً األإة ل القو  لتتحو  

ضد األجزاء الدوارة )القرص أو  حذٌة(غطاء األ)االحتكاك  قوة عمودٌة تدفع بطاناتإلى تحول الضغط 

 وبالتالً إٌقاف الساحبة. األجزاءمن سرعة دوران تلك  الطارة( لتولٌد قوة احتكاك تقلل

 

  Brakes)المكابح(  الموقفات 8-1

 الموقفاتوظٌفة   8-1-1

 وظائف فً الساحبات الزراعٌة هً: لموقفات )الفرامل( ثالثل

 تقلٌل سرعة الساحبة ومن ثم إٌقافها. .1

 الحفاظ على ثبات سرعة الساحبة عند نزول المنحدرات. .2

 الساحبة عند وقوفها على طرٌق منحدر.تثبٌت  .3

إذ ٌإدي االحتكاك النخفاض فً الطاقة  ،ملٌة الفرملة ٌحدث تغٌٌر فً الطاقة الحركٌةفً أثناء عو

ابتة والمتحركة ومن ثم الث الموقفاتلى أجزاء إوهذه الطاقة تنتقل  ،الحركٌة وزٌادة الطاقة الحرارٌة

 وبالخصوص بطانات االحتكاك. الموقفاتٌنتج تلف أجزاء  ن االرتفاع الشدٌد فٌهالى الجو، إال  أإ

 

 المواد المصنعة منها بطانات االحتكاك 8-1-2

ة لمعالقرصٌة أصلب من المواد المست الموقفاتة فً صناعة بطانات لمعتكون المواد المست

ألن مساحة االحتكاك فً النوع األول أقل فضال  عن أن الضغط علٌها ٌكون أكبر،  ؛للفرامل االنفراجٌة

نها ذات خواص احتكاكٌة أل ؛ستعمل مادة االسبستوس كاختٌار أفضل فً أن تكون بطانات احتكاكٌةوت  

ها واستعمال المعاست إنهاءولكنها ذات مخاطر صحٌة وبٌئٌة مما أدى الى  ،جٌدة وعمر تشغٌلً طوٌل

 أخرى كالمواد العضوٌة أو شبه المعدنٌة أو مواد مخلقة )مواد مركبة(. مواد

 الموقفاتخواص زٌت  8-1-3

اوٌة للحصول على خواص ٌمن خلٌط من المواد الكٌم Brake Fluid الموقفاتصنع سائل ٌ  

لدرجة حرارة مرتفعة،  الموقفاتمحددة مثل درجة غلٌان مرتفعة حتى ال ٌغلً السائل نتٌجة تعرض 
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منخفضة إلبقاء الزٌت على حالته السائلة فً درجات الحرارة  تجمدالوقت نفسه درجة فً و

المنخفضة، وال ٌتفاعل مع األجزاء المطاطٌة لكً ال تتلف فضال  عن عدم تفاعله مع المواد المعدنٌة 

التً قد كون له انسٌابٌة عالٌة وقابلٌة على تزٌٌت األجزاء المتحركة والقدرة على امتصاص المٌاه تو

 تدخل للنظام الهٌدرولٌكً.

 ؛مع مراعاة عدم تماسه مع الجلد أو العٌن الموقفاتإن تلك الخواص تحتم المحافظة على زٌت 

مرة واحدة(،  المعه عند تسربه من المنظومة )الزٌت لالستالمعاست إعادةوعدم  ،اوٌةٌنه مادة كٌمأل

  .أخرىوتجنب خلطه مع زٌوت 

 

 أنظمة الموقفات أنواع 8-1-4

لى الموقفات التً تعمل إرئٌسٌن بحسب نظام نقل القدرة  نوعٌن لىع الموقفات ٌمكن تقسٌم

 بقوة الهواء المضغوط والموقفات التً تعمل بقوة الزٌت.

وٌعتمد فً عمله على الهواء المضغوط  ،عادة فً المركبات الثقٌلة عملستٌ   :الموقف الهوائً  (1

وٌسٌطر السائق على مرور الهواء المضغوط  ،الساحبة الزراعٌة إلٌقافة طلوبالم لتولٌد القوة

سطوانات ٌتوسطها غشاء ونابض تحول ألى العجالت التً تحوي إالكابح  عن طرٌق دواسة

عن المضغوط  ٌتم تولٌد الهواء، والساحبة الزراعٌة إلٌقافلى حركة مٌكانٌكٌة إضغط الهواء 

موقف الهوائً ٌوضح منظومة ال (1-8)الشكل  .ضاغط ٌستمد الطاقة من المحركطرٌق 

                        .بعضهامع  األجزاءوطرٌقة ارتباط 

. )أسفل الدواسة(بالقدم  التحكم صمام( 3مجفف الهواء. ( 2. الهواء  ( ضاغط1 : الرئٌسة األجزاء

 ( أنابٌب7الموقف.  حجرات )طبالت( (6. المضغوط الهواء ( خزان5. ات الفحص واألمان( صمام4

 .الهواء المضغوط توصٌل

 

 .: منظومة الموقف الهوائً 1-8شكل ال
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عبر عمود متصل بدواسة  السائق قدم من القوة لنقل الموقفات زٌت لمعستٌ   : الزٌتً الموقف (2

 أحذٌة ومكبس للزٌت الدافع المكبس حجم بتغٌٌر القدم قوة مضاعفة تتمإذ  ،العجالت إلىالقدم 

 وٌتم سطوانة العجلة الخلفٌة،أ(، و2-8الشكل ) ،الموقف للعجلة األمامٌة فك   عبر الموقف

 .الموقف كفاءة لرفع أحٌانا  ( برٌك بور) المساعدة سطوانةاأل المعاست

 

 

 .: الموقف الزٌتً 2-8الشكل 

 

  الزٌتً لموقفل الرئٌسة المكونات 8-2 

 

 :(3-8ٌة؛ والموضحة فً الشكل )الالت الرئٌسٌة تتكون منظومة الموقف الزٌتً من األجزاء

 . (رئٌس برٌك عنبار) Master Cylinder الرئٌسة الموقف سطوانةأ (1

 . (وٌل عنبار) Wheel Cylinderالخلفٌة  العجلة سطوانةأ (2

 )السرج(. Caliper األمامً فك الموقف (3

 برٌك(. بوري) الزٌت نقل أنابٌب (4

 الموقف. أحذٌة (5

 الموقف. زٌت (6
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 .الموقف الزٌتً: منظومة  2-8لشكل ا

 Power زراسطوانة المإأنظام التوقف الزٌتً  لمعستٌ   فً معظم اآلالت الزراعٌة

Cylinder ، للتقلٌل من القوة المطلوبة للضغط على دواسة القدم مع االحتفاظ باإلحساس برد فعل

ٌ  الدواسة فً المإازر صمم نظام التوقف بحٌث ٌبقى قادرا  على إٌقاف الساحبة فً حالة حدوث عطل ، و

لخل بالضغط عن طرٌق مجمع ما ٌعمل على التخإوالمإازر ٌكون بعدة تصامٌم  ف .أو فقد مصدر طاقته

ن محركات الدٌزل لٌس لها صمام ، وألبالطرٌقتٌن معا   إماو ،ٌعمل بالضغط الهٌدرولٌكً إماوالسحب، 

دار وت   ،مضخة تفرٌغ تتصل بخزان إضافً للتخلخل لمعستلذلك ت   ،خانق وبالتالً ال ٌكون هناك تخلخل

المضخة عن طرٌق محرك كهربائً أو عن طرٌق سٌر نقل الحركة )قاٌش( ٌؤخذ حركته من بكرة مثبتة 

وٌثبت على الجدار  ،سطوانة الرئٌسةواأل على عمود المرفق، وٌركب المإازر بٌن عتلة دواسة القدم

ك، إذ ٌتصل بالمإازر ذراع دفع الدواسة من ناحٌة وٌثبت علٌه المعدنً بٌن كابٌنة السائق وحٌز المحر

  .(3-8الشكل ) سطوانة الرئٌسة من الناحٌة األخرى،األ

 

 .: أجزاء منظومة التوقف من الناحٌتٌن 3-8الشكل 
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  العمل طرٌقة 8-2-1

مع  األجزاء ارتباط طرٌقة ٌالحظ إذ ،الزٌتً للموقف ةٌسرم منظومة (4-8) الشكل ٌمثل

 .الموقف دواسة على الضغط قبل والوضع الموقف زٌت ٌمثل األصفر اللون، وبعضها

 

 : منظومة الزٌت فً وضع قبل الضغط 4-8الشكل 

سطوانة الرئٌسة (، ٌندفع مكبس األ5-8عند الضغط )بالقدم( على دواسة الموقف، الشكل )

 سطوانةأ مكبس بدفع بدوره الزٌت ٌقومالعجلة، إذ  سطوانةأ نقل الزٌت باتجاه أنابٌبعبر  دافعا  الزٌت

سطوانة أ مكبس وقطر الرئٌسة الموقف سطوانةأ قطر بٌن الفرق الموقف، )الحظ أحذٌة باتجاه العجلة

 الموقف. على أحذٌة المسلطة القوة من ٌضاعف الذي هو الفرق هذا إن العجلة(،

 

 .د الضغط: منظومة الموقف الزٌتً بع 5-8الشكل 
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 لمنظومة التوقف  األولًالفحص  8-2-2

أجزاء منظومة التوقف )الفرامل( من الواجبات التً على مستعمل إلى إن الفحص بالنظر 

   ٌ  ً:الصٌانة، ومن تلك الفحوصات ما ٌؤت ، لغرض إجراء عملٌةاالساحبة متابعتها دور

 فحص أحذٌة الموقفات .1

   ٌكون هناك تآكل كبٌر )واضح( فً بطانة االحتكاك. ٌجب أال 

  لى فصلها عن الجزء إتكون البطانة مصقولة أو تحتوي على شروخ أو ما ٌشٌر  أال  ٌجب

 المعدنً المثبتة فٌه.

 .ال تحتوي على آثار تلوث بالشحوم والزٌوت أو سائل الموقفات 

 ن درجة الحرارة العالٌة تغٌر من إإذ  ها؛أو شكل عدم تغٌر لون نوابض التثبٌت أو نوابض الشد

 أداء النظام.فً لون المعدن وشكله مما ٌإثر 

 ة فضال  الكشف عن غطاء العجلة من عدم احتوائه على خدوش أو شروخ أو تغٌٌر فً االستدار

 عن التآكل وتقلٌل السمك.

 سطوانة الدفعأفحص  .2

  إذ ٌدفع واقً األتربة للخلف للكشف عن ذلك  ،ٌكون هناك تسرب فً سائل الموقفات أال  ٌجب

 التسرب.

 سلس. نحو  سطوانة بمالحظة حركة المكبس داخل األ 

 ٌكون به آثار للتلف. ؤال  الكشف عن مانع التسرب ب 

 .فحص األنابٌب والوصالت المرنة .3

 .مالحظة عدم وجود أٌة آثار للتسرب أو التنقٌط 

 .عدم وجود آثار تلف وبالخصوص فً االنحناءات 

 .خلو األنابٌب من الصدأ والتآكل 

 فحص أسالك الموقفات  .4

 .ٌجب أن تكون حركة األسالك داخل أغلفتها سلسة 

 .تجنب االنحناءات الحادة أو تمزق األغلفة 

 فحص صمامات التحكم .5

 .)مالحظة عدم وجود ما ٌوحً بوجود تسرب )كتجمع األتربة حول المنطقة 

 .التثبٌت الجٌد وعدم االرتخاء 

 سطوانة الضغط الرئٌسةأفحص  .6

 سطوانة بالحدود المسموح بها.ٌجب أن ٌكون مستوى السائل بالخزان الملحق فً األ 
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 .عدم وجود تسرب ظاهر فً سائل الموقفات 

 بإحكام. ا  ٌجب أن ٌكون غطاء الخزان الملحق بحالة جٌدة ومثبت 

 

 ةالتالف األجزاء لابدإو مكوناته ومشاهدة -العنبار -موقف لل الرئٌسة سطوانةاأل فتح : تمرٌن  8-2-3

 .منها

 المعلومات األساسٌة

ل الحلقات )الحشوات( المطاطٌة ابدإسطوانة الرئٌسة لعدة أسباب منها فتح األإلى نلجؤ 

 دال المجموعة كاملة.بنضطر إل ل المكابس، وأحٌانا  ابدإللمكابس والمتعرضة للتلف أو 

ة ساحبة ئالساحبة ٌجب تهٌ الموقف فًولغرض التعرف على األجزاء الرئٌسة لمنظومة 

مع مراعاة التقٌد بكل ما تعلمه الطالب من إجراءات الصحة والسالمة المهنٌة  زراعٌة معدة للتدرٌب،

 ومعدات السالمة. المناسبة العمل بدلة وبضمنها ارتداء

 ة لمعاألدوات المست

 عدد وأدوات فتح )طاقم مفاتٌح البراغً(. .1

 زٌت موقفات. .2

   :العملطرٌقة 

 ٌة:تتباع الخطوات الرئٌسة اآلاٌتم الفتح ب

 كما ٌؤتً: الهٌكل عن الرئٌسٌة سطوانةاأل فصل .1

 .السالب )النضٌدة( البطارٌةطرف  افصل .2

 (.6-8، الشكل )األسطوانة خزان من الزٌت اسحب ،أداة سحب السوائل )سحاحة( المعباست .3

 

 تفرٌغ الزٌت:  6-8الشكل 



 
 

ٌ                                         المرحلة الثانٌة الفرع الزراعً/  التدرٌب العملً                               ة                     المكننة الزراع
 فاتالموق   نظام                            امن                                                                                                       الفصل الث  

                                                                                        

148 
 

 فً الموقف زٌت مستوى متحسس وصلة) سطوانةاأل من الكهربائٌة التوصٌالت افصل .4

 (.7-8، الشكل )(الرئٌسة سطوانةاألخزان 

 

 .فصل حساس مستوى الزٌت : 7-8الشكل 

 على التساقط من الزٌت لمنع قماش قطعة أو وعاء وضع حاول) الزٌت أنابٌب افصل  .5

 (.8-8(، الشكل )األجزاء

 

 .فصل أنابٌب الزٌت : 8-8الشكل 

 (.9-8، الشكل )سطوانةلأل المثبتة( براغً) اللوالب افتح .6
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 .صوامٌل التثبٌتسطوانة الرئٌسة من تحرٌر األ : 9-8الشكل 

 المضغوط بالهواء جففها ثم ،الساخن بالماء بتنظٌفها وقم ،مكانها من سطوانةاأل اسحب .7

 .(bar 5-3)بضغط مقداره 

  .أجزائها وفحص الرئٌسة سطوانةاأل تفكٌك

 مربع مفك المع، وباستبتفكٌكها للبدء بإحكام( منكنةال) الملزمة على الرئٌسة سطوانةاأل ثبت 

 (.11-8، الشكل )قلٌال   سطوانةاأل مكبس اضغط الحجم متوسط

 

 سطوانة على الملزمةربط األ : 11-8الشكل 

 التً  سطوانةاأل حلقة الحصر لمكابس انزعو (الرنكات) فتحا (بالٌسكماشة ) المعثم باست(

 (.11-8) الشكل المكبس(، تمنع خروج
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 .(رنك سناب) الحاصرة الحلقة فتح طرٌقة: 11 -8الشكل 

 واحد مكبس على الموقف سطواناتأ بعض تحتوي) سطوانةاأل من هاخرجأو المكابس اسحب 

 الهواءتٌار ب جفف ثم ،بالماء األجزاء جمٌع فنظ   ثم، نوابضهامع  (مكبسٌن على وبعضها

-8) الشكل ،التفكٌك فً األسبقٌة حسبب األجزاء ترتٌب على المحافظة حاولالمضغوط، و

 (، الحظ التسلسل بالفتح بحسب الترقٌم.12

 

 تفكٌك األجزاء الداخلٌة بالترتٌب:  12-8الشكل 

 إذا، فتشوهأو ، صدأأو ، تآكل وجود عدم من وتؤكد سطوانةلأل الداخلً الجدار بالنظر افحص 

 .(13-8، الشكل )بالكامل سطوانةاأل بدالإ ٌجب هتشو   أي   وجد
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 .سطوانة الداخلًسطح األفً  تشوه أي ةالحظم : 13-8الشكل 

 تآكل أو الحلقات المطاطٌة فً تشوه وجود عدم من دتؤك  ، ومكابسها الحلقات المطاطٌة افحص 

 (.14-8، الشكل )تالف جزء أي بدلأ ،المكابس فً

 

 فحص الحلقات المطاطٌة : 14-8الشكل 

 على مثبتة الحلقات المطاطٌة مع الرئٌسة سطوانةاأل حصالإ مجموعة على الحصول ٌمكن 

 (.15-8، الشكل )الحاجة حسبب حسبف الحلقات المطاطٌة على أو ،المكابس
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 (. هادونمن و المكابس مع) الرئٌسة سطوانةاأل حصالإ مجموعة:  15-8الشكل 

 سطوانة الرئٌسةإعادة تركٌب أجزاء األ

 تثبٌتها المرادواألجزاء  العمل ومكان العدد نظافة من تؤكد الجدٌدة األجزاء بتركٌب البدء قبل.  

 حكامإب الملزمة على الرئٌسة سطوانةاأل ثبت. 

 نوع اختٌار فً المصنع بتعلٌمات التزم) ،الموقف بزٌت الداخلً سطوانةاأل جدار بتزٌٌت قم 

 .(الزٌت

 الحلقات  انبعاج تجنب) سطوانةاأل داخل برفق دخلهاأو والحلقات المطاطٌة المكابس بتزٌٌت قم

 دفعه أثناء ة فًدائرٌ صورةب المكبس تحرٌك وحاول ،سطوانةاأل دخولها أثناءفً  المطاطٌة

 (.16-8، الشكل )(سطوانةاأل داخل

 

 .سطوانةإعادة تجمٌع األجزاء الداخلٌة لأل : 16-8الشكل 
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 8الشكل ) الخاص، (البالٌس) الكماشة وباستعمال رنك السناب بواسطة المكابس ربط أحكم-

17.) 

 

 .ٌت حلقة الحصر لمنع خروج المكابستثب : 17-8الشكل 

 (.18-8، الشكل )جدٌد موقف بزٌت الرئٌسة سطوانةاأل خزان قم بملء 

 

 .ملء الخزان بالزٌت : 18-8الشكل 

 (.19-8، الشكل )التثبٌت قبل الملزمة على سطوانةلأل( تنفٌس) االستنزاف بعملٌة ابدأ 
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 .سطوانة الرئٌسةإخراج الهواء من األ : 19-8الشكل 

   بها المتصلة األنابٌب اربط ثمـ،موضعها فً سطوانةاأل تثب. 

 سطوانات العجالت األربعأعن طرٌق صمامات  المنظومة من الهواء استنزف. 

 8الموقف، الشكل )، ثم اختبر كفاءة عمل سطوانةاأل خزان فً الزٌت مستوى تصحٌح عدأ-

21.) 

 

 .تصحٌح مستوى الزٌت فً خزان الزٌت:  21-8الشكل 

 

سطوانة الرئٌسة بسبب مالحظة: قد ٌنخفض مستوى الزٌت فً خزان الزٌت المثبت على األ         

، الشكل مطلوبتآكل بطانة االحتكاك مما ٌوجب مراقبة مستوى الزٌت مع تزوٌد المنظومة بالزٌت ال

(8-21 .) 
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 .المتسبب عن التآكل فً بطانات االحتكاك : انخفاض مستوى الزٌت 21-8الشكل 

 Parking Brakesموقـ ف التثبٌت الٌدوي  8-2-4

دون حركة أو تمنع تحرٌكها من بقاء الساحبة ثابتة إالغرض الرئٌس من موقف التثبٌت هو  

أو منحدر، إذ تعمل موقفات عندما ال تكون فً حالة قٌادة وبالخصوص عند وقوفها على طرٌق مائل 

وبطرٌقة مٌكانٌكٌة وتكون قوتها أقل بكثٌر عن القوة المستعملة  حسبالتثبٌت على المحاور الخلفٌة ف

 قف الرئٌس.فً المو

متصلة عن طرٌق )أو دواسة قدم( تتكون منظومة التوقف الٌدوي من عصا الرفع الٌدوٌة  

لى أقراص االحتكاك فً العجالت الخلفٌة، الشكل إرتبط فٌها أسالك تنقل الحركة تسلك بعتلة متحركة 

(8-22.) 

 

 : منظومة الموقف الٌدوي 22-8شكل ال
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 الربط نقاط عند الناقلة األنابٌب فً للزٌت التسرب معالجة : تمرٌن  8-2-5

 المعلومات األساسٌة

 ،الربط نقاط عند األنابٌب فً للزٌت تسرب أحٌانا   ٌحدث الشاقة العمل ظروف أو االهتزاز نتٌجة

 التسرب سبب تحدٌد -أوال  – ٌنبغً األعطال هذه مثل بالنظر، ولمعالجة بالفحص ذلك مالحظة إذ ٌمكن

 وفً ،لألنبوب الربط نقطة نهاٌة فً ا  تشوه أو األنبوب فً ا  كسر تكون أن إما الربط وهً نقطة فً

 .بدالهاإ حها، بل ٌنبغًصالنصح بؤٌة طرٌقة إلٌ   ال المطاطٌة األنابٌب فً تسرب وجود حال

 لمنظومة الموقف فً نابٌب الناقلةولغرض التعرف على كٌفٌة معالجة التسرب للزٌت فً األ

مع مراعاة التقٌد بكل ما تعلمه الطالب من إجراءات  ة ساحبة زراعٌة معدة للتدرٌب،ئالساحبة ٌجب تهٌ

 ومعدات السالمة. المناسبة العمل بدلة ارتداءالصحة والسالمة المهنٌة وبضمنها 

 

 (.23-8الشكل ) ،(تٌوب للتسرٌب )الفلٌر المسببة رأس األنابٌب لتشكٌل خاصة آلة لمعتست

 

 آلة تشكٌل طرف األنبوب المعدنً : 23-8الشكل 

 ةلمعاألدوات المست

. 

 عدد وأدوات فتح )طاقم مفاتٌح البراغً(. .1

 زٌت موقفات. .2

 )بقطر مناسب(.أنابٌب معدنٌة  .3

 صوامٌل تثبٌت األنابٌب. .4

 آلة تشكٌل أطراف األنابٌب. .5

 مبارد ذات مقطع مدور ومقطع مستطٌل. .6

 قاطعة أنابٌب. .7

 ماسك أنابٌب.  .8
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 طرٌقة العمل 

 مع مراعاة التقٌد بكل ما تعلمه الطالب من إجراءات الصحة والسالمة المهنٌة وبضمنها ارتداء

 :المتضرر األنبوب رأس خطوات تشكٌلً لما ٌ فً، السالمةومعدات  المناسبة العمل بدلة

، الشكل (Tube Cutter) األنابٌب قاطعة بواسطة المتضرر األنبوب من مناسبة مسافة اقطع .1

(8-24.) 

 

 ن طرٌق قاطعة األنابٌب: قطع أنبوب الزٌت ع 24-8الشكل 

 

 (.25-8الشكل )، الداخل من األنبوب رأس نظف سنبة أو صغٌر مدور مبرد المعباست .2

 

 تنظٌف منطقة القطع : 25-8الشكل 
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-8، الشكل )الخارج من األنبوب ابرد درجة، 45 وبزاوٌةمسطح من النوع ال مبرد المعباست .3

26.) 

 

 برادة الطرف المقطوع : 26-8الشكل 

 (.27-8الشكل ) ،توسٌع األنبوب قبل (الخرزة) األنبوبربط  صامولة دخلأ .4

 

 إدخال صامولة التثبٌت : 27-8الشكل 

، علٌه الضغط احكم ثم ،لقطره المناسب القٌاس عند (الفلٌرالماسك ) فً األنبوب ت طرفثب   .5

 (.28-8الشكل )
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 ربط األنبوب فً الماسك : 28-8الشكل 

 االحتكاك من للتقلٌل نهاٌته على التشحٌم زٌت من ٌلالقل وضع من وتؤكد ،جٌدا   األنبوب اضغط .6

 (.29-8، الشكل )متجانس تشكٌل على والحصول

  

 تشكٌل رأس األنبوب : 29-8الشكل 

 وجود وعدم التشكٌل سالمة من األنبوب نهاٌةإلى  بالنظر وتؤكد ،للفلٌر الضغط لولبً أرخ   .7

  المضغوط بالهواء الداخل من األنبوب تنظٌف الخطوة هذه من االنتهاء بعد فضلٌ   ،تشققات

 (.31-8، الشكل )والتشكٌل القطعتً ٌعمل من تنتج قد معدنٌة بقاٌا وجود عدم من للتؤكد
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 فتح األنبوب والتؤكد من عملٌة التشكٌل. : 31-8الشكل 

 من حصالاإل مكان خلو من دوتؤك   ،الهواء من المنظومة استنزف ثم ،بإحكام األنبوب ربط عدأ .8

 (.31-8، الشكل )تنظٌفه بعد التسرٌب

   

 .ضع(المو بحسباألنبوب )إعادة ربط :  31-8الشكل 

 

 القرصٌة واالنفراجة (المكابحالموقفات ) 8-3

ٌعتمد نظام التوقف فً الساحبات على نوعٌن من أنظمة الكبح على اإلطارات، إذ تكون 

العجالت األمامٌة مجهزة بالموقفات من النوع القرصً، فً حٌن تكون العجالت الخلفٌة مجهزة 

 النفراجً.ابالموقفات من النوع 
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 Disk Brakes القرصٌةالموقفات  8-3-1

فً مٌزات منها التخلص السرٌع من الحرارة وسرعة االستجابة عدة تمتلك الموقفات القرصٌة 

إال  إفً العجالت األمامٌة لمعستأثناء التوقف فضال  عن خفة الوزن، وفً معظم الساحبات الزراعٌة ت  

تصمم لتكون بجمٌع العجالت، وتحتوي العجالت على القرص المصنوع من حدٌد الزهر  هاأن بعض

، تجهز هوخروج وتكون متجهة للخلف لتسهٌل دخول الهواء ،مزود بزعانف لزٌادة المساحة السطحٌة

سطوانة ، وٌثبت حوله الفك )السرج( الذي ٌحول الضغط الهٌدرولٌكً المتولد فً األبغالف واق  

قوة مٌكانٌكٌة عبر مكبس العجلة )المصنوع من الصلب أو الكروم المطلً( لتدفع البطانات لى إالرئٌسة 

( 32-8، وٌوضح الشكل )لتالمس القرص وتجره على التوقف عن الدوران بحسب مقدار الضغط

 أجزاء الموقف القرصً.

 

 .: أجزاء الموقف القرصً 32-8الشكل 

 Drum Brakes  الموقفات االنفراجٌة 8-3-2

ولكن ٌؤتً االختالف بٌنها  ،تشترك األنواع المختلفة للموقفات االنفراجٌة فً األجزاء الرئٌسة

التثبٌت والذي  فً طرٌقة تثبٌت األحذٌة وأماكن تثبٌت النوابض، وتتكون مجموعة الحركة من صحن

صحن اإلحتكاكً الووالمثبت علٌها بطانات االحتكاك،  أحذٌة الموقفاتو األجزاء، جمٌعتجمع علٌه 

نوابض و، )الطارة( والذي ٌكون على تماس مع أحذٌة الموقفات وٌدور مع العجلة بالوقت نفسه

-8فضال  عن تركٌبة موقفات التثبٌت، وٌوضح الشكل )وتركٌبة الضبط الداخلً، والرجوع والتثبٌت، 

 النفراجً.ا( األجزاء الرئٌسة للموقف 33
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 االنفراجً: أجزاء الموقف  33-8الشكل 

 الثامن الفصل أسئلة 8-4

 

 ؟منها نوع كل لمعٌست وأٌن ؟الموقفات أنواع ما -1

 .الرسم مع اشرح ؟الزٌتً الموقف ٌعمل كٌف -2

 ؟الزٌتً للموقف ةالرئٌس األجزاء ما -3

 ؟للموقف ةالرئٌس سطوانةاأل لفتح ةمطلوبال الخطوات ما -4

 ؟الرئٌسة الموقف سطوانةأ تفكٌكالمتبعة عند  خطواتال ما -5

 .زٌت الموقف بلتسر مسبب معدنً أنبوب حصالإ خطوات بالتسلسلح وض   -6
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