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 اٌّملِخ

 ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

 ّؤِْٕٛ {} ٚلً اػٍّٛا ف١َوٜ هللا ػٍّىُ ٚهٌٍٛٗ ٚاٌ

 طلق هللا اٌؼظ١ُ

حلكظممخدنحلسوعممولنلحل اممولنحلقمملخف شألنحلقممرنح لحنعمم خسحصنللخؿممشنهازظلممخننطممانحاـممخص

ح فضحءنفينحالفذحديخصنحلسهل شنلهنلسخنينسهنمننم اومخصنكذيؼشنلمسننخطمشنططمويشنحلكظمذن

نحلسلهـ مممشنلصخظقخفمممخصنحلسهل مممشنعخفمممشنرخلظ مممخلانممممونحعمممخطزسنحلـخم مممخصنلحلس خ مممذنحل شح  مممش

حلسظخققمم ننفممين ممزحنحلسـممخحلنفلممذنفساممضنلـلممشنحلظممؤل رنفاممعنطلل مم نح  ممذح نحلس شف ممشن

لحلسهخسيممشنلحلوؿذحا ممشنلاطخلممذلنلوممشكنحلوفمموحنرممهنحلممعنحاوممونحلطشحثمم نلحلوعممخث نل فممخدسن

حللقممومنمممنن ممزانحلسزممخدةنحالعخعمم شنلحلنممشلسيشنفممينمممخدطينحل اممولنحلقمملخف شلنلحلظممذسيذن

نصنلهانمننأؿ نخذمشنراذاخنحل ضيض.حل ساينلظلل  نحفن نحلسغظويخ

ليظنممسنن ممزحنحلكظممخدنػسخا ممشنفقمموح.نططش لممخنفممينحلوقمم نح لحنلسومممو نحلخخمممخصن

لحلس خدانلحاوح نحللذيذلنلحاوح نعزخثكنحاللسل ولنلحلسموحدنحلس ذا مشنلحلصم ذا مشلنلفمينحلوقم ن

حلسلممشال.نحمممخنحلؼممخاينحلسلممشالنلحالؿممضحءنحلشث غممشنلاسلممشاللنلحالؿممضحءنحلؼخرظممشنلحلسظلشعممشنفممين

حلوقوحنمننحلؼخلغنحلعنحلؼخمننططش لخنحلعنعهشرخث شنحلغ خسسنمننحلزطخسيمشلنلملووممشنحالؽم خحن

نمخصنحلكهشرخث شنحلسغخفذس.ولملوومشنحلظؾو  لنلحلؾلننلملوومشنحالاخسسنلحلسلو

لآخشندفوحاخنحانحللسذنهللنسدنحل خلس نلنلاظسلعنأْانيوفللمخن نعمزلخاهنلط مخلعنفمينطلمذيان

شنحلعنهازظلخنحالفضحءلنلحلعنراذاخنحل ضيضلنلاظؤم نممننحلسذسعم ننلحلس اسم ننحللمخثس ننفامعنخذم

طذسيظن مزانحلسمخدسنأانيغمهسوحنفمينططمويشنلطلغم نن مزحنحلكظمخدنرشفمذنحلسذيشيمشنحل خممشنلاظ ام ان

نحلسهلي/نؽ زشنحلسلخ ؾنرسخنلذيهانمننمصكوخصنلحفكخسنلألخزنرهخنفينحلطز خصنحللخدمش.

نظوف  لمنن نحل

 

 اٌّؤٌفْٛ



4 
 

 

 اٌّؾز٠ٛبد
 انصفحت انمىضىع

 9 خامات ومعادن :الفصل االول

 المعادن                                                                                    

 المواد الصناعٌة وطرق تقسٌمها                                                     

 عدنٌةالمواد الم

 المواد غٌر المعدنٌة 

                   الحدٌد الصناعً                                                                                                               

                     العملٌات التجهٌزٌة                                                                   

 الفرن العالً                                                                         

 انواع الحدٌد                                                                    

                    حدٌد الزهر                                                          

 الحدٌد المطاوع                                                                         

 الصلب )الفوالذ(                                                                       

                           الصلب الكربونً                                               

 الصلب المنخفض الكاربون                                                             

 الصلب متوسط الكاربون                                                                  

                             الصلب عالً الكاربون                                       

 ًالسبائك ًتاثٌر بعض العناصر على الصلب الكاربون

 السبائك                                             

 الصلب السبائكً                                                                        

 سبائك االلمنٌوم

                                                                         سبائك المعدن االبٌض     

 سبائك النحاس                                                                             

 اسئلة الفصل                                                                              

10 

10 

11 

12 

13 

15 

15 

17 

18 

20 

22 

24 

25 

26 

27 

27 

28 

28 

30 

32 

32 

39 

 41 المحرك :الفصل الثانً

 نبذ ة تارٌخٌة عن تطور السٌارات                                                     

 االجزاء الرئٌسٌة للسٌارة    

               المحرك                                                

 اجزاء المحرك الثابتة                                                                       

 غطاء االسطوانة                                                                            

                              كتلة االسطوانات                                           

 حوض الزٌت                                                                              

 مجمع مجاري السحب والعادم            

42 

50 

52 

54 

54 

54 

57 

58 



5 
 

 

 انصفحت الموضوع

                                                                     ةحركتاجزاء المحرك الم

 المكبس                                                                                     

 ذراع التوصٌل                                                                            

                                              عمود المرفق                                 

 عمود الحدبات                                                                            

 الصمامات                                                                                 

                                                     مجموعة الٌة تحرٌك الصمامات     

                                                                                         حذافة

 تروس التوقٌت                                                                               

 ً محرك السٌارة    االجزاء الحدٌثة ف

                                                                          انواع الحساسات فً المحرك

 تصنٌف المحركات  

                                                                          مصطلحات فنٌة

 اسئلة الفصل

60 

60 

66 

68 

74 

77 

80 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

90 

 91 دوراث انمحرك :انفصم انثانث

 دورات تشغٌل المحرك                                                                      

 ط                                                                االمحركات رباعٌة االشو

                                                            المحركات ثنائٌة االشواط      

 الحسابات النظرٌة للمحرك  

                                                               مصطلحات فنٌة

 اسئلة الفصل                                                                                   

92 

92 

95 

97 

102 

103 

 114 انبطاريت :انفصم انرابغ

 البطارٌة                                                                                               

 لبطارٌة   الرئٌسٌة ل جزاءاال

                                                                           مواصفات البطارٌة الحامضٌة

 جهد البطارٌة                                                                                 

 سعة البطارٌة                                                                                

 طرق الشحن 

            طرٌقة شحن البطارٌة الفارغة تماما  

                                                                     طرٌقة شحن البطارٌة بالشحن الجاف

 تخزٌن البطارٌة                                                                               

 المعادالت الكٌمائٌة للبطارٌة

 مصطلحات فنٌة

 لفصل                                                                                اسئلة ا

105 

106 

108 

108 

108 

110 

110 

111 

112 

113 

114 

115 



6 
 

  

 انصفحت انمىضىع    

 116 منظىمت االشؼال :انفصم انخامش

                             منظومة االشعال                                                   

 منظومة االشعال بالبطارٌة                                                                 

 نظرٌة عمل منظومة االشعال  بالبطارٌة                                                     

 شمعة القدح     

                                                                              المكثف

 منظومة االشعال االلكترونٌة                                                                 

                                                                 الماكنٌت ًمنظومة االشعال المغناطٌس

 الماكنٌتمة االشعال بمنظومبدأ عمل 

 جهاز االشعال المغناطٌسً ذو عضو االنتاج الدوار

         المغناطٌس و منظومة االشعال  بالبطارٌة                                                                                        ببٌن منظومة االشعال  ةمقارن

 والسلبرتً                                          موبٌل ولدزاال GMعملٌة االشعال فً محركات

 المباشرلمنظومة االشعال  االبتدائٌة عمل الدائرة

                                                              مصطلحات فنٌة

             اسئلة الفصل

117 

118 

119 

122 

124 

125 

126 

127 

128 

128 

132 

135 

137 

139 

 141 منظىمت انتشغيم وانشحن :انفصم انضادس

 دائرة التشغٌل                                                                               

 مكونات منظومة بدء التشغٌل                                                             

                                                                                   المحرك الذاتً    مبدأ عمل 

 مسنن بدء الحركة                                                                         

                                                            تشغٌلاجزاء محرك بدء ال

 و االنتاج                                                                              عض

 ملف المجال                                                                               

              موحد التٌار                                                                   

 مفتاح التوصٌل المغناطٌسً                                                              

 جهاز بندكس                                                                           

 للتروس المساعدة           دوالتروس المحرك الذاتً

142 

142 

142 

144 

146 

147 

148 

149 

149 

150 

152 



7 
 

  

 انصفحت انمىضىع

 دائرة الشحن          

                                                                                                                                  اجزاء دائرة الشحن   

                                                  مولد التٌار المستمر                      

 اجزاء مولد التٌار المستمر                                                            

 مولد التٌار المتناوب                                                                     

                                                          تركٌب مولد التٌار المتناوب    

 منظمات مولدات التٌار المتردد                                                         

 ستوري الكامل                                                             زالمنظم التران

 منظم الفولتٌة

                                                                             ٌةمصطلحات فن

 اسئلة الفصل                                                                            

153 

153 

154 

154 

156 

157 

158 

160 

160 

162 

163 

 164 منظىمت االنارة :انفصم انضابغ

 نارة                                                                         منظومة اال

 مفتاح االنارة                                                                           

 المصابٌح                                                                                

 المصابٌح الخارجٌة                                                                     

 المصابٌح الداخلٌة                                                                       

 المصابٌح االمامٌة  

 الدائرة الكهربائٌة الرئٌسٌة لالنارة االمامٌة

 ٌة عدا االمامٌةالمصابٌح الخارج

                                                                  مصطلحات فنٌة

 اسئلة الفصل                                                                            

165 

166 

168 

168 

169 

170 

174 

176 

180 

181 

 182 ت انمضاػذةانكهربائي اثانمنظىم :انفصم انثامن

 نظومات الكهربائٌة المساعدة                                                       مال

                                                                                   الصوتًالمنبه 

                 منظومة ماسحة الزجاج                                        

 منظومةالتدفئة                                                                       

 منظومة تكٌف الهواء                                                            

   منظومة دائرة الرادٌو والمسجل                                               

 اجهزة البٌان                                                                         

183 

183 

184 

188 

189 

192 

194 



8 
 

 مبٌن ضغط الزٌت                                                                  

 مبٌن مستوى الوقود                                                             

 جة حرارة سائل التبرٌد وانواعه                                          مبٌن در

 مبٌنات سرعة السٌارة وتسجٌل المسافات المقطوعة

                          مصطلحات فنٌة

 اسئلة الفصل   

194 

196 

200 

201 

203 

204 

ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول



9 
 

 د ِٚؼبكْفبِب

  

 

 

 

 اال٘لاف:
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ليقم ذنطقموسننل"ن خممخ"نفمينك خطلمخنحل وم مشنفمينحلو مضنحللخممشطئدينحلس خدانرقوسسنخخفمشندلسح 

ونأعممخطن  ممخلن%نمممننحلقمملخفخصنفهمم90الممونفخلقمماذنيممذخ نفممينن.كنممخسسنحل ممولنمممننو ممشنلؿممودنحلس ممخدا

ن.قلخفشحل

لرلكنلخومشنلصانلحلغ اشحصنحلطخثشحصننفينفلخفشنيظانحعظخذحمهاعسخنأانح لسل ولنلحلللخطنلحلسولغ ولن

اممانحلونممخءنلممانيكممننرخلسغممظطخ نحلوفمموحنال ممهنمممننو ممشنحعممظخذحلنفسنحلممزينكممذعنفممينأانحلظطممونل.نخعممزخثكه

ن.حلس خدانلخخفشنحلس خدانو شنحللذيذيش

ن

ن

 اٌّٛاك اٌظٕبػ١خ ٚؽوق رم١َّٙب   

 

  

        

 ِٛاك غ١و ِؼل١ٔخ

Non- metallic 

materials 

 ِٛاك ِؼل١ٔخ  

metallic materials 

  

 اٌجالٍز١ه          

 بهثْٛ ثأٔٛاػٗاٌى    

 اٌقشت          

 ٚاالٍّٕذ        

 ٚاٌطبثٛق        

 ٚاٌقيف ٚاٌيعبط   

ٌّطبؽ ٚاٌظّغ     ٚا   

 اٌـ ٚاالٍجَذ ٚاٌوارٕغبد.

      

      

 ِٛاك غ١و ؽل٠ل٠خ             

 إٌؾبً                   

 اٌوطبص                 

 اٌئه )اٌقبهط١ٓ(            

 اٌمظل٠و ٚاٌجوٚٔي              

 ... اٌـ.ٌىبك١َِٛ ٚاالٔز١ّْٛ ٚاٌيئجك   ٚا

 ِٛاك ؽل٠ل٠خ 

 ؽل٠ل اٌي٘و اال١٘ٓ  

 ؽل٠ل اٌّطبٚع   

 ؽل٠ل اٌظٍت ثأٔٛاػٗ        

 

 ( رم١َُ اٌّٛاك اٌظٕبػ١خ 1ِقطؾ )

 

ن

ن

ننMetallic Material : ( اٌّٛاك اٌّؼل١ٔخ )اٌّؼبكْ -1

نلطلغمان.فخل مشنموحدنراوسيشنرسحطهخنملظوسمشنفميناسمونم م ننطكموانف مهنعؼخفمشنحلظمشحؿنلط ّش نحلس خدانرؤاهخ

ن.كذيذيش حلسوحدنحلس ذا شنالعنموحدنكذيذيشنلموحدنو ش
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  : Ferrous Materialsاٌّٛاك اٌؾل٠ل٠خ  -أ      

ركشنم مهنل ينحلغزخثكنحلظينطلظوينفاعنحللذيذنعسخدسنأعخع شنلطخظارنأاوحفهخنكغذناغزشنحل لخفشنحلسظغمخ

حللذيمممذنحلسطمممخل نلحللذيمممذنن:لطؾمممظس نفامممعنحللذيمممذنحلقممملخفينرؤاوحفمممهنحلسخظاومممشنمؼممم ن.لع و مممشنلؿود مممخ

حلقماذنحلكشرمواينلحلقماذن:نلعزلكنطؾظس نفاعنح اموح نحلسخظاومشنلاقماذنلحلوموالرألنمؼم نلحلض شلحال  نأل

 ....حلخ.حلغزخثكينلعزخثكنحلووالرأل
         

 :   Ferrous Materials -Nonاٌّٛاك غ١و اٌؾل٠ل٠خ   -ة     

نللطؾممظس نحلسمموحدنو ممشنحللذيذيممشنفاممعنحلللممخطنلحللذيممذنفممينطشع زهممخفاممعننطلظممويالنحلظممينحلغممزخثكنل ممينننن

حلغممممزخثكننلحلزشلاممممضنلحللقممممذيشلننحلللممممخطنح فمممموشنلحلشفممممخؿنلحلضاممممكنلحلخخسفمممم نألنللح لسل ممممول

نن.حالاظ سوا...نحلخ,حلكخدم ول,حلز نخء

نٖ ٠ج١ٓ أُ٘ اٌّؼبكْ اٌَّزؼٍّٗ فٟ اٌظٕبػٗ( أكٔب1ٚاٌغلٚي هلُ ) 

 

 (1علٚي هلُ )ن

نن

 (:(Non-Metallic Materials المعدنٌة غٌر المواد  -2

 حلطخروقننننلحلزصعظ كنلحلاذحثنألنرؤاوحفهخنحلسخظاوشنلحالعزغظوطن:لطؾظس نحلسوحدنو شنحلس ذا ش
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حللـخسسننلحلضؿخؽنللحلكشحف ضألنطحلخض نلحلوخخسألنلحلكخسروانرؤؽكخلهنحلسخظاوشنلحلولانلحلسخنلحلخؾذ

نن......نحلخ..لحلشحطلـخصنلخصصنحلغ ا اوصنلحلقسغضنحلغسل

ن.ألنهشيلشنطلغ انحلسوحدنحلقلخف شن1س انلننـذلحليز ننحل

لحلممزينيهسلممخنفممين ممزحنحلوقمم ن ممونحلسمموحدنحلس ذا ممشنفلممونرؤاوحفهممخنحلسخظاوممشنلحلسمموحدنحللذيذيممشنلحلسمموحدنو ممشن

ن.حلس ذا شنفغو نالناظطشقنالعنطوخف اهسخأمخنحلسوحدنو شنن.حللذيذيشأل

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 الحدٌدٌةالمواد 
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   (Industrial Iron)اٌؾل٠ل اٌظٕبػٟ  

 

لم ننل خرم نلاطمشقننزم لمرلنخخفم شنمولخه غم شنلوامهنفنمينن مونم مذا -:اٌقيبٌض رؼو٠ف اٌؾل٠ل إٌميٟ

ن1540لدسؿشنكشحسسنحاقهخسانطغمخلينننلاشلرلنمظخاشنفخل شنلي ذنحللذيذنمننحلس خدانحلؼل نحلؼليلحلغلذنل

ك غنيولذ خنعا خ"ننللحللذيذنيظسولونرغهولشنليولذنمولخه غ ظهنرغهولشن.ºلن2450لدسؿشنكشحسسنوا خاهننن.ºل

 م نممنن خرا مشنحلونمشنلاظوفم  نحللمشحسينأ خرا مشنحللذيمذنفامعنحلظوفم  نحللمشحسينن.ºلن769رذسؿشنكشحسسن

أمخن خرا شنحللذيذنلاظوف  نن.ح لسل ولنلاظوف  نحللشحسينرسلذحسنمشط ن  نمنن خرا شنأمشحصنلن(6-7)رسلذحسن

ممشحصنلأ م نممنن خرا مشنحلظوفم  نن(5-6)حلكهشرخثينفهينأ  نمنن خرا شنحلظوفم  نحلكهشرمخثينلاونمشنرسلمذحسن

ن.مشحصن(5)حلكهشرخثينلأللسل ولنرسلذحسن

ن

لحلظكخفئنحلك س مخلينلالذيمذنفمينن(Ferumm)مؤخورسنمننحلكاسشنحلصط ل شنن(Fe)حلشمضنحلك س خلينلالذيذنن

لحللذيمذنالنيقمذأنفمينحلهموحءنحلـمخ نللكلمهنيقمذأنفمينحلهموحءنحلشهمذنن.مشعزخطهنأمخنػلمخثينألنػصػمينحلظكمخفئ

نلحلس شل نرقذأن(2Fe2O3.3H2O)سروانمكواخ"نحلعغ ذنحللذيذنحلسخثينخحلسلظوينفاعنػخاينحلعغ ذنحلك

نFe3o2ممونرخمخسنحلسمخءنليظلموحنحلمعنحلعغم ذنحللذيمذنحلسولخه غميننأممخنحللذيمذنحلغمخخننفؤامهنيظوخفم ن,حللذيذ

ن.ليلشسنحله ذسلؿ ن

لطغممسعنعممزخثكنحللذيممذنمممونFe3C سروانمكواممخ"نعخسر ذحللذيممذنلحلغممسلظخيضألنخيظلممذنحللذيممذنمممونحلكممننن

نم مهنسروانحلسظغمخركخاوح نمخظاومشنممننعمزخثكنحللذيمذنكغمذناغمزشنحلكمأسروانرخللذيذنحلقلخفينمكواخ"نخحلك

ن.كذيذنحلض شنلحال  نألنلحللذيذنحلسطخل نلحاوح نحلقاذن:مؼ ن.او شنطوحؿذلع 

 

 

 

 

 

 

 

 Iron ores)خامات الحدٌد  )
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كنمننملخؿانوؿذنرؾك نخخمخصنطغظخشؽنمننرخهننح سالنيوؿذنحللذيذنفينحلطز  شنرقوسسنال شنللكلهني

زشنعخف شنممننفامضنحللذيمذنسم شنطلظوينفاعناغأكـخسنألنألعنفخوسناليؾ شنمقطاقنخخلنحللذيذنلنخخفش

ً نمخعننفذيذسنمننحل خلانلاوشأؿشحءنفسا شنحلظ ذيننلطوؿذنخخمخصنحللذيذنركؼشسنفينإلنطـ اهنملخعزخ ن فشنحلظونح 

فمينحلقملخفشننعظ سخال ناعؼشنحلس خدانأفزقنحللذيذنألزحننل زانحلخخمخصنركؼشسنللغهولشنحعظخصؿنحللذيذنملهخ

ن.سخقهخنػسلخألظكلولوؿ شنعسخني ذنلعنخوحفهنحافينحلو ضنحللخمشنرخالمخفشن

ن-:سرونمـخم ون يألعنالطلغانخخمخصنحللذيذنكغذنطشع زهخنحلك س خلينن

 -:ألMagnetiteحلسخؿلظخيضنلعخع ذنحللذيذنحلسولخه غ شنأخخمخصن .1

%نليوؿممذنحللذيممذنف هممخنفاممعن  جممشنحلعغمم ذنحللذيممذن70ن-%ن45لطكممواناغممزشنحللذيممذنفممين ممزانحلخخمممخصن

ن.(Fe3O4)حلسولخه غين

 .Hematite)كسشنلحلهسخطخيضنخخمخصنحللذيذنح  .2

ن.(Fe2O3)%نل زانحلخخمخصن ينحعخع ذنحللذيذنو شنحلسخث شن65ن-%ن45لطكواناغزشنحللذيذنف هخن

 -:ألLimoniteعخع ذنحللذيذنحلسخث شنلحلا سواخيضننأخخمخصن .3

ن.(Fe2O3 – 3H2O)%نلطكوانفاعن  جشنحلعغ ذنحللذيذنحلسخثين50ن-%ن25لطكواناغزشنحللذيذنف هخن

 -:ألSpathic Iron Oresحللذيذنلحلغزخسننرواخصخخمخصنعش .4

ن.(FeCo3)%نلطكوانفاعن  جشن40ن-%ن30ليلظوينحلغزخسنفاعنكذيذنرلغزشن

نن.ألنملـانكذيذنعطلين1ننحلؾك نلن لي 

ن

ن

نألنملـانعطلينلخخمخصنحللذيذن1ؽك لنننننننن

 :اٌؼ١ٍّبد اٌزغ١ٙي٠خ اٌزٟ رغوٞ ػٍٝ فبِبد اٌؾل٠ل

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Open_Iron_Mines,_Ontario,_Canada_05.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Open_Iron_Mines,_Ontario,_Canada_05.jpg
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لل مشنحلظمينطـمشينفامعنحلخخممخصنحلسغمظخشؿشنه ضيشنلاخخمخصن ينحل سا خصنح حلسلقودنرخل سا خصنحلظـ

ل زانحل سا خصنط س نفاعنن.حل خل شنالعظخصؿنحللذيذنملهخنف ا خ ننفشحا لعنحاسكن ز نحسعخلهخن مننرخهننح

لحلظقمل رنحلظكغم شلفسا خصنحلوشصنفسا مخصن:لطؾس نحل سا مخصنحلظـه ضيمشن.طلن شنلطه جشنلطشع ضنحلخخمخص

نفسا شنحلظاز ذ.لنفسا شنحلظشع ضنحلكهشلمولخه غينلفسا شنحلوغ نلفسا خصنحلظلس ـنلأل

   (Blast furnace)اٌفوْ اٌؼبٌٟ

حلوشانحل مخلينفزمخسسنفمننحعمطوحاشنسأعم شنممخسشنمقملوفشنممننحلوموالرنلمزطلمشنرمخلطودنحللمشحسين

ألنفلمذنظمشم9شنل طشانفينكمذلدنلعؼألنأألنظشم30لعنلافشحانحل خل شن لحلسلخللنلالشحسسأل.نيزاغنحسطوخ نر لنح

لل شنلفلانحلكوالنلحلسموحدنحلسغمخفذسنلاقمهشألن وؿذنفلذن سشنحلوشانم ذحصنلؾلننلحلسوحدنحلخخلنحطحللخفذس.نل

عم نحلطمودنحللمشحسينآفمشحانحل خل مشنرقموسسنمغمظسشسنكظمعنيظ ط سم نحن,حلعنحلومشانلحخمشحؽنومخصحصنحل مخدل

ألن2لننؿشحءنفسا خصنحلق خاش.نلحلؾك إلذسنفخم نن ز نطو وهخنفشحانلس ليلظهي.نلط س نر لنحنلازطخاشنطسخمخ ن

ن.حل خليننلماللخطهيومقنحلوشان

ن

. 

نألنحلوشانحل خلينمونماللخطهن2حلؾك نلن

ن

ن

ن

نعمانلحلؾمللشألنلط مش نفسا مشنحلظلس م ناوغمهخنرخعماحدنحلذحخاشنالمعنحلومشانحل مخلينحلسوفاعنح يطا  :اٌشؾٕخ

ن-لنحلؾلن.نل زانحلسوحدن ي:أحلظوزيشن

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Blast_furnace_Ar_07b.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Blast_furnace_Ar_07b.jpg
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ألنممنن%99لناّنأفمشحانخخفمشنلأليلقم نفا مهنرمخلظلط شنحالطصفمينلاولمانحللـمشينفمين :فؾُ اٌىيٛن -نأ

 انحلكوال.دحخ نحلوشانحل خلينطظانرخعظ سخحنفلنألنPig Ironلنفسا خصنفهشنكذيذننحلوو 

 اوح نحلـ ذسنمننكذيذنحلض ش. ليغظ س نلقهشنحن:فؾُ اٌقشت   -ند

ل ينموحدنم ذا شنطومونفينحلوشانحل خلينفظظلذنمون -:(Fluxes)اٌفٍىٌ  اٌّٛاك اٌَّبػلح ٌٍظٙو -نص

حلسوحدنحل خهاشنلؽوحثذنحلخخمخصنلحلشمخدنحلسظزلينمننفلانحلكوالنمكواشنرزلكنموحدنمغمخفذسنلاقمهشن

 ننننننطغسعنحلخزغ.

 

 

 -:اٍزقالص اٌؾل٠ل اٌغفً ِٓ فبِبد اٌؾل٠ل ثٛاٍطخ اٌفوْ اٌؼبٌٟ

فشحانحل خل مشنك مغنطـمشين فشحانخخفشنطغسعنرخأيظانحعظخصؿنكذيذنحلوو نمننخخمخصنحللذيذنروحعطشن

لمعنالرخلظخلينحخظمضححنمشعزمخصنحللذيمذنلنلطوخفصصنع س خث شنفاعنحلخخلندحخ نحلوشانحل خلينمـسوفشنفسا خص

ن.أل  Feلأينكذيذنحلوو نضيش.حللخلشنحلوا

ن

   -ٔٛارظ اٌفوْ اٌؼبٌٟ:

ذنحللمخطؾنممننحلومشانحل مخلين مونكذيمذنو مشنالمينيغمسعنرخللذيمذنحلووم نيمحللذ -:(Pig Ironؾل٠ل اٌغفيً )اٌ -نأ

نممننحلسموحدنحلشما مشنلحللؼمخالص ليلظموينفامعنر ملنحلكمخسروانلر ملننلليكوانعه نحالاقهخسنخمخح 

اانحللذيمذنحلووم نالنيسكمننن.حلظينطظلذنم هنفينأػلخءنعم شنحل سا مخصحلؾوحثذنحللا اشنعخلوغووسنلحلكزشيضن

لالرذنمننحؿشحءنفسا خصنأخشمنفا هنفينأفمشحانخخفمشنالؿم نطلل ظمهننلحإلفخدسنملهنمزخؽشسنفينحلقلخفش

 لؿ اهنفخلقنلاقلخفش.

فزخسانفننموحدنعهاشنحالاقهخسلنليلل نحلخزغنحلخخسؽنمننحلوشانحل خلينروحعطشن -:(Slagاٌقجش ) -ند

ألنيوشغنفينكوكنمساوءنرخلسخءنعينيكوانحلخزغنُكز زينحلؾك .نيغظ س نفينلفشرخصنحلعنخضحا

 قنلحالعسذسنلحاظخؽنفو نحلخزغنع خصحنكشحسينلفينفلخفخصنأخشم.وفلخفشنحالعسلضنلحلطخر

  مذسؿ ننن,CH4م ؼمخانن  N2,اظمشلؿ نن-حلوخصحصنحللخطـشنمننحلوشانحل خلين ي: -:(Gasesاٌغبىاد ) -نص

H2,عغ ذننحلكخسرواألحنحلنCO ,اينألعغ ذنحلكخسرواػخنCO2 ,لطغظ س ن زانحلوخصحصنر ذنطخا قهخنن

 ص.حلهوحءنلحلوصيخنمننحلوزخسنعو ودنلسغخلخص

 

 األٔٛاع اٌّقزٍفخ ٌٍؾل٠ل اٌظٕبػٟ 

ن
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فمشحانخخفمشنأاوح نحلسخظاوشنلالذيذنلكذيذنحلض مشنلحللذيمذنحلسطمخل نلحللذيمذنحلقماذألنروحعمطشن طلظؾنحن

ك غنيمظانحؿمشحءنر ملنفسا مخصنحلظكشيمشنفامعنكذيمذنحلووم نحللمخطؾنممننحلومشانحل مخلينلعسمخنمزم ننلنلك نملهخ

ن.ألن3رخلؾـشسنحلز خا شنفينحلؾك نلن

ن

ن

 

 

ن(  الشجرة البٌانٌة إلنتاج األنواع المختلفة للحدٌد3الشكل )

 

 

 

 

 (Cast Iron)ؽل٠ل اٌي٘و -:اٚالً 

 فبِبد اٌؾل٠ل

 اٌفوْ اٌؼبٌٟ

 فوْ اٌلٍذ اٌى١ٛثٛال

 ؽل٠ل اٌي٘و
 ؽل٠ل اٌغفً

 ِٕظٙو اٚ ِٕغّل

 اٌؾل٠ل اٌّطبٚع

 فوْ اٌؼبوٌ ث١لاله

 ِؾٛي ثَّو ِؾٛي رِٛبً ِؾٛي ِبهرٓ االفواْ اٌىٙوثبئ١خ

 اٌظٍت اٌفٛالم ٌالٍزؼّبالد اٌّقزٍفخ
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مننحلوشانحل مخلينلرلمكنرمخؿشحءنر ملنفسا مخصنحلظلل مشنيظانحعظخصؿنكذيذنحلض شنمننكذيذنحلوو نحللخطؾن

أل.نلعسمخن4لنألننلحلسز ننفينحلؾمك Cupolaليظانرلكنفينفشانحلذعضنلحلك وروالنلنلحلظكشيشنفاعنكذيذنحلوو 

اوحفهنطشع ذنع س مخثينأاوح ننمخظاوشنمننكذيذنحلض شنللك ناو نمننأيلظؾننن. ونمومقنفينحلؾـشسنحلز خا ش

نن.اوح نحلسخظاوشنر نهخنفننر ل حؿنحعسخنطخظارنخونلخخؿنره

 

نألننحلسغظخذلنالاظخؽنكذيذنحلض شCupolaألننفشانحلذعضنلحلك وروالنن4حلؾك نلنن

 

  -:روو١ت ؽل٠ل اٌي٘و )اٌظت(
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يلظمموينفاممعناغممذن ا اممشنمممننلن.(3% – 4%)سروانرلغممزشنخيلظمموينكذيممذنحلض ممشنلحلقممذألنفاممعنحلكممن

 .حلغا كوانلحلوغووسنلحلسلول ض

 

 

   : Properties of cast Ironاٌي٘و اٌظتفٛاص ؽل٠ل 

ن.ليلكغشنرغهولشنألBrittleل ؼنكذيذنحلض شن ق ر -1

 .اليسكننعلزهنألنهش ه -2

 .عظا نالنرخاللعغينأانلاليسكننللخمه -3

للهمزحنحلغمزذناليغمظ س نفمينفملونن. خدسح"نفاعنطلس نحؿهخدحصنحلنموونلاليظلسم نحؿهمخدحصنحلؾمذ -4

 .ذحلزشحوينلحلقوحم  نحلس شمشن ؿهخدحصنحلؾ

 .اليسكننحعظ سخلهنفينفلونحالفسذسنلحللنزخانحلس شمشنلاللينألنحلؼلينألنحاللظوحء -5

 .ألنطلشيزخ"(7.2حلوصانحللوفينللذيذنحلض شن -6

 ننننننننن.رحصنؽك نمظزاوسلسخ نلماسغهنخؾلخ"ننلط هم -7

 .لواهنسمخدينمخسدنحلغسشس -8

 نن.و شنساخانفلذنهش هن ا ص"نخ نووا نخ نيلذعنفوط -9

 .عوبهبص المبرد به ٌؤكل  -01

ن

 -:١ِّياد ؽل٠ل اٌي٘و

ن.سخ ـنحلؼسن -1

 .◦لن(1150 – 1200)حاخوخكندسؿشنحاقهخسانلطظشحلفندسؿشنحاقهخسانر نن -2

غمزوعخصنع ولظهنفلذنفهشانللهنحللخرا شنفاعنم ءن خلذنحلغزخعشنؿ ذح"ألنللهزحنيغظ س نفمينفسم نحلس -3

 .خشم ؿضحءنح رحصنحالؽكخحنحلس لذسنعؤؿغخلنحلسخعلخصنلح

سروانلعشحف ممضألنل ممزحنحلكشحف ممضنحلسوؿممودنفممينكذيممذنحلض ممشني سمم نعسممخدسنمضيظممشنخكممحليلظمموينفاممعن -4

حلظمينطظلمشالنننلاسخعلمخصنلنعمصيذحصنألنللهزحنطقلونملهنحلسلضللمخصنحلكز مشسن.ليغخفذنفاعنحالاضالقأل

 .رقوسسنها لش

 

 

 : Uses of cast ironاٍزؼّبالد ؽل٠ل اٌي٘و   
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لطقلـــــــمـونحلسقمزورخصنن.للطمونلح ؿمضحءؽنحل ذيذنمننحاظخإليغظ س نكذيذنحلض شنلحال  نألنفينحلغزخعشن

حللوحلمذننطقملونل مزانن.حللذيذنحلسلقهشنحللخطؾنمننفشانحلذعضنلحلك وروالألنفين وحلذنسما شنخخفشننرقذ

ن-:لف سخنياينر لنحعظ سخالصنكذيذنحلض شن.اسخرؽنخخفشنمقلوفشنمننحلخؾذنرسوؿذن

للممخصنحلسخعلممخصنلعممزلكنيغممظ س نفممينفمملونحؿغممخلنيغممظ س نكذيممذنحلض ممشنفممينفمملون وحفممذنلفممشػنلملض -1

ن.حلسخعلخص

 .لمكخثننرحصنحالكظشحقنحلذحخاين.يغظ س نفينفلونحعطوحاخصنلمكخرظنحلسخعلخصنحلزخخسيش -2

 .يغظ س نكذيذنحلض شنفينفلونحواوشنحلظشر لخصنلحؿغخلنحلسنخخصن -3

س نفممينفمملونحؿغممخلناخر ممذنحلوممخصنلأاخر مذنحلسممخءنعز ممشسنحللـمماناغممز خ"نلعمزلكنيغممظ أيغمظ س نفممينفمملون -4

 .ألValvesنحلقسخمخصنحلكز شسنلحلولوخص

 .وشحكنحلسلضل شنمؼ نحلطزخخخصنلمذفجخصنحللسخمخصنلو ش خ يغظ س نفينفلونر لنح -5

 

 (Wrought iron)ؾل٠ل اٌّطبٚع  اٌ :صب١ٔبً 

 

   :روو١ت اٌؾل٠ل اٌّطبٚع

ن99.9للمعنهناـذيذنف مـ ناغزشنحللموانل ذنطقسرخ اهخنحكظوحءح"نفاعنحلكأشنؿس  خ"نلـالعنحلس خدانحللذيذيأ ون

ليلظموينن.لالطضيمذنفمنن مزحنحلس مذحن (0.02 %– 0.03%)سروانف هنفخاهخنطظمشحلفنرم ننخمخناغزشنحلكأن.أل%

 0.01%)فغووسل نأل0.02%شيضننزعلن.أل%ن 0.09عا كوانرلغزشنلن-:حللذيذنحلسطخل نفاعنحل لخفشنح ط ش

.نليغمظخاـنحللذيمذنحلسطمخل نأل%ن(99.73نالموزشنلرنحللذيذنحلـمضءنحلزمخ ينلرلغمئلي%) ن 0.04ملول ضنل

ن.ألن5مننكذيذنحلوو نروحعطشنحلوشانحل خعظنر ذالسنحلسز ننفينحلؾك نلن

ن

ن



21 
 

 
 

 ( اٌفوْ اٌؼبوٌ ث١لاله اٌَّزؼًّ الٔزبط اٌؾل٠ل اٌّطبٚع  5اٌشىً  ) 

 

 Properties of Wrought iron  فٛاص اٌؾل٠ل اٌّطبٚع   

ن.(7.87) نيغخلينحلوصانحللوفينلالذيذنحلسطخلن-1

ن.عؼش خن خرا شنلاغلذنلحلللينلحلظؾك  أاوح نحلس خدانحللذيذيشنلأهشمنأحللذيذنحلسطخل نمننيُ ذن-2

ن◦.لن(1500 – 1539)دسؿشنحاقهخسانطظشحلفنمننن-3

ن.ؽكخحنحلسطاورشنرغهولشنروحعطشنهش هنل ونفيندسؿشنكشحسسنحالكسشحس لعنحايسكننطؾك اهنن-4

رخلطشقنرل غنطقزلخان ط شنلحكذسنلرلكنرظغخ لهخننحللذيذنحلسطخل نمونر نهخنيسكننللخلن ط ظ ننمنن-5

نننننن.خشم اوح نحلس خدانحللذيذيشنحأل زحنمخنيسظخصنرهنحللذيذنحلسطخل نفننرل شنن.لطلو وهخ

رحنط شكنحللذيذنحلسطخل نل ونفيندسؿشنكمشحسسنحالكسمشحسنحلمعنحلهموحءنحلـموينيظؤعغمذنليظكموانفا مهنا -6

ػلمخءنط شممهنأنفمينرم ل لمعنحلاموانحالحرحنسف مضندسؿمشنكشحسطمهنن.ه نفقماهنرمخلطشقعودنيغمأحلعغ ذن

نلنحلالخلنألاهوحءنحلـوينفؤاهنيلظشقنأينيظؤعغذندحخا خ"نأينخ"نليقزقنو شن خر نلاظؾو  ن

 ذنحللذيذنحلسطخل نمننأعؼشنحلس مخدانحللذيذيمشنملخلممشنلا وحمم نحلخخسؿ مشنك مغنأانألعغمـ ننحلـمونالنيُن -7

 .العنحلطزلخصنحلذحخا شنلاس ذانيسكلهنحلوفوح
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 :Uses of wrought ironاٍزؼّبالد اٌؾل٠ل اٌّطبٚع  

لحلسوخفم نلح ؿمضحءننللماللخطهمخنلفسم نحلغصعم نليغظ س نحللذيذنحلسطخل نفينحللذحدسنلقلونح رموحد -1

ن.حلضسحف شننعسخنيغظ س نأينخ"نفينفلونر لنحلس ذحصنلح دلحصلنحلس لوفش

حلللممينفممينفسمم نر مملنأؿممضحءنحلسخعلممخصنحلكهشرخث ممشنل ممزحنيؾممس نح  طممخدنيغممظ س نحللذيممذنحلسطممخل ن -2

لر لنأؿضحءننـضءنحلذلحسنفينحلسلشعخصنحلكهشرخث شلحلساوخصنحلكهشرخث شنلفوخثقنحن اودللنحلسولخه غ ش

نن.ح ؿهضسنحلكهشرخث ش

 

 :Steelاٌظٍت )اٌفٛالم(   :صبٌضبً 

ن

لحلطممشقنن.لوممشانحل مخلينلعممزلكنممننكذيممذنحلخمشدس نحللممخطؾنممننحووميغمظخاـنحلقماذنلحلومموالرألنممننكذيممذنحل

ن-:حلسغظ ساشنإلاظخؽنحلووالرن ي

ن.هشيلشنطومخطن–غسشنرهشيلشن -1

ن.مخسطنن–ملوحنع سلظن -2

 .ث شنح فشحانحلكهشرخ -3

اظخؽناألننطومقنر لنهشقن6ل7ل8لنعسخنأانح ؽكخحن.ألنطومقنرلكن3لحلؾـشسنحلز خا شنفينحلؾك نلن

ن.حلووالر

                  

                       

 (  اٌفوْ اٌىٙوثبئٟ اٌَّزقلَ إلٔزبط اٌظٍت )اٌفٛالم(  6شىً )  اٌ

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Electric_arc_Ar_13.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Electric_arc_Ar_13.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Electric_arc_Ar_14.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Electric_arc_Ar_15.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Electric_arc_Ar_15.jpg
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Electric_arc_Ar_16.jpg
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ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 ( ِؾٛي ثَّو فٟ ِٕطمخ ش١فٍل فٟ ثو٠طب١ٔب إلٔزبط اٌظٍت ) اٌفٛالم ( 7شىً) 
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 رِٛبً إلٔزبط اٌظٍت اٌفٛالم -( ِؾٛي ثَّو 8اٌشىً )                      

ن

 (Carbon Steelٌىبهثٟٛٔ )اٌظٍت ا

 

ناٌزـوو١ـــــت  

%نألن2ن-%نن0.07سروانرقوسسنمظلذسنمونحللذيذنلعسلظ ضنألنطظشحلفناغزظهنممننلخكحلنيلظوينحلقاذنفاع

لنيلظمموينفاممعناغممذنفممو شسنمممننحلؾمموحثذنعخلكخلغمم ولنلحلكزشيممضنلحلوغممووسنلحلسلول ممض.نليسكممننطقممل رن

ن-فلخ نحآلط ش: لعنحانيهانحلزينيلظوسروخحلكناغزشسرواينحالفظ خدينكغذنخحلقاذنحلك

ن

ن
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ن

 سروا.خسرواينملخولنحلكخحلقاذنحلك -1

 .ونحلكخسرواسرواينمظوعخحلقاذنحلك -2

 حلقاذنحلكخسرواينفخلينحلكخسروا -3

نيومقنحلسخطونلاووالرنحلكخسرواينرؤاوحفه.نأل9لحلؾك نل

 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 اٌجٍٛهٞ ٌٗ( ِقطؾ اٌفٛالم اٌىبهثٟٛٔ ِغ ػ١ٕبد رظٙو اٌزوو١ت   9 اٌشىً ) 

 

 :Low Carbon Steelاٌظٍت )اٌفٛالم( إٌّقفغ اٌىبهثْٛ  

نأل.,نطومخط%ألنليلق نفا هنرطشيلشنحلسلوالصنلنرغسشن0.03% 0.07سروانف هنر ننلخطظشحلفناغزشنحلكن

ن

 :فٛاص اٌظٍت )اٌفٛالم( إٌّقفغ اٌىبهثْٛ

نك نحلسطاممودنعخللنممزخا خرمم نلاغمملذنلحلطممشقنليسكممننطؾممو اهنفاممعنحلزممخسدنحلنفاممعنحلغممخخننحلممعنحلؾممن

ألنIألنلUلنL)لنحللنممزخانحلظؾممك ا شنرحصنملممخهونفاممعنؽممك نكممش نلألنحلسقممزورخصنألحلقمموخثقنحلووالريممشن

نلو ش خ.
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 ١ِّياد اٌظٍت )اٌفٛالم( إٌّقفغ اٌىبهثْٛ:

 حسخـنػسلخ"نمننحللذيذنحلسطخل .نللزلكنك نملاهنفينعؼ شنمننحالعظ سخالص. -أ

ألننسنفمينحلسمخءؤلنطزشيمذانفـمألعندسؿمشنحالكسمشحسناػشنرظغخ لهنؤسروانالنطظفصدسنحلووالرنحلسلخولنحلكخن-د

ن.حلضيض

%نألن0.15ليسكننطقا ذانعطل خ"نلوخلزخ"نممخنطمظان مزانحل سا مشنفامعنحلوموالرنحلمزينيلظموينفامعناغمزشنن-ص

ن.سرواخع

ن

 -اٍزؼّبالد اٌفٛالم إٌّقفغ اٌىبهثْٛ:

ومشكنألليغمظ س ننلن أل 0.125%–0.07 %لنسروانطظمشحلفنرم نخاغزشنحلكمن:Mild Steelفٛالم ؽوٞ  -نأ

 ...حلخ..اخر ذنحلقازشح ن,حلقوخثقنحلش  لشن,عصال ل س نحن-حآلط ش:

ألنليغممظ س نإلاظممخؽنفممو قنحلسشحؿمم ن0.15 % – 0.3%اغممزشنحلكممخسروانطظممشحلفنرمم ننلن:فيٛالم ؽييوٞن -ند

حنحلمموسػنلحفسممخحنحلـغمموسنلحإلاؾممخءحصنحلقمملخف شنلحفسممخحنحللممذحدسنحلخخفممشنرلوحلممذنحلظؾممك  نلأفسممخ

نحل خمش.

ن

 (Medium Carbon Steelاٌّزٍٛؾ اٌىبهثْٛ  ) (اٌفٛالماٌظٍت )

ألنليسكممننحلظس  ممضنر لممهنلرمم ننحلومموالرنحلسمملخولن%0.3% - 0.8سروانف ممهنرمم ننلخطظممشلفناغممزشنحلكمم

نعؼشنمننحللؾشسنحلخخسؿ شنلاؼخاي.أوخملشنلحنطكوانألحللؾشسنحلخخسؿ شنلناّنؤحلكخسروانر

ن

   -١ِّيارٗ:

نلنحلضيممضنفممخاّنأسنفممينحلسممخءنؤلطممانطزشيممذانفـممنلسروانحلممعندسؿممشنحالكسممشحسخومموالرنحلسظوعممونحلكممحرحنعممخننحل -نأ

 سروانلعشفشنحلظزشيذ.خ.نلط ظسذنحلضيخدسنفينحلقصدسنفاعناغزشنحلكخ نمالوظنح نفصدطهنطضدحدنحصديخد

امعنحلغملذن خرا ظمهنفننا نبلعمزلكنفمنلعزشنمننحلووالرنحلسملخولأنؽذحلووالرنحلسظوعونحلكخسروانلهنملخلمشن -ند

   .أنلحلطشق

ننننن

ن  -:اٍزؼّبالرٗ

نن-:لط ظسذنفاعناغزشنحلكخسروانف هنلعسخنياينلعظ سخالصنمخظاوشنلاووالرنمظوعونحلكخسرواحن لخال



27 
 

ليغمظ س نل سم نحلسلمخلسنن,أل%0.3 % – 0.5سروانطظمشحلفنرم ننلخاغمزشنحلكمن:سرواخفموالرنحلسظوعمونحلكم -نأ

لعنملخلممشنؽمذنفخل مشنعسمخناعصالنحلس شمشن اخر ذنلح لحؽوخحنحللذحدسنحلخخفشنرلوحلذنحلظؾك  نل س نح

 يغظ س نفينفلخفشنحل ذدنحلضسحف ش.

ن,ليغمظ س نلقملونحللموحرلن,أل%0.5% - 0.7سروانطظمشحلفنرم ننلخاغزشنحلكمن:سرواخفوالرنمظوعونحلكن  -ند

نحلسطخسق.نننننن,حعصالنحللزخحن, وحلذنحلظؾك  نحلكز شسن,فلخفشنحللطخسحص

 

   High Carbon Steel:ٌٟ اٌىبهثْٛ اٌؼب (اٌفٛالم)  اٌظٍت

سنرخلسخءنؤلطانطزشيذانفـنللعندسؿشنحالكسشحسحرحنعخنناأل.ن0.8% – 1.5%طظشحلفناغزشنحلكشروانر ننل

لمعن نممزخانليظلسم نحلقمذمخصنفاممعناحلزمخسدنحلنحلضيمضنيقمزقنفمماذح"نؿمذح".نليسكمنندسفاظممهنفامعنحلغمخخنن

ناعنحلسخعلخصناالنروحعطشنحلظـا خ.رحنكلينن ا ص.نف ذنحلظؾو  نفاحلزخسدنللكلهنيلكغشن

ن

 اٍزؼّبالد اٌفٛالم اٌؼبٌٟ اٌىبهثْٛ:

 -وشحكنحلظخل ش:ألألنليغظ س نل%0.9% – 1.1سروانطظشحلفنر ننلخاغزشنحلكن:سرواخحلووالرنفخلينحلك -نأ

لفملونللمانحلذحيغمخصنن,فلونحلزلون, وحلذنحلظؾك  نرخلنوون, صلنطخؿ ننحللطونفاعنحلزخسدأفينفلخفشننننننن

نـخسسنلفس نحلوئلطنلفذدنحللوش.لفلونفذدنحللطونحلسغظ ساشنرخلن,حللوحلذ طون

ن-وشحكنحلظخل ش:ألألنليغظ س نل%1.1 %– 1.4سروانف هنر ننلخسروا:نطظشحلفناغزشنحلكخحلووالرنفخلينحلك -ند

حؿهمضسنحلل مخطنلحلنمز خصنلفمذدنن,حلسؼخ مذنلحلزمشحياألن,حلسزمخسدنحل ذليمشن,مموحط فينفملونحلؾموشحصنلح

نن. طونحللذيذ

    * رأص١و ثؼغ اٌؼٕبطو ػٍٝ اٌظٍت اٌىبهثٟٛٔ 

 :رأص١و اٌىبهثْٛ ػٍٝ اٌفٛالم )اٌظٍت اٌىبهثٟٛٔ(

لفمينحلو مضناوغمهننلStrength)لصيمخدسنحلسظخامشنلننسروانفينحلقاذن ونصيخدسن وسنحلظسخعمكخػشنحلكأنااّن

حلقاذنفمصدطهنللمزلكنن ذسنحلسوحدنفاعنحعغخدأاهنؤسروانيسظخصنفننو شانرخحالخؿن خرا شنحلغلذنللكننحلك

للكمنن مزاننلسروانفينطشع ذنحلقاذنصحدصن وسنطسخعكهنلفصدطهنل اشن خرا ظهنلاغملذخعاسخنصحدصناغزشنحلك

نلطشقنم خلـشنحلقاذنمننك غنطزشيذانر ذنطغخ لهنلو شنرلك.نحللخفذسنطظو شنطز خ

ن

 رأص١و ا١ٌٍَىْٛ ػٍٝ اٌفٛالم ) اٌظٍت اٌىبهثٟٛٔ ( 

فمذلنلؿمودنفـموحصنفمينمغمزوعخصن خرا شنحلقاذنلاغملذنليغمخفذنفامعنمننخوحؿنحلغا كوانحالخؿن

ن.حلقاذ
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 رأص١و اٌىجو٠ذ ػٍٝ اٌفٛالم ) اٌظٍت اٌىبهثٟٛٔ (

لؿودنحلكزشيضنرخللغذنحلس ظخدسنالنيئػشنفاعنخوحؿنحلقاذنمننك مغنحلسظخامشنل خرا مشنحلغملذنللكمنن

مخصنلعؼ مشح نممخنطظؾمل نكخفمخصنعظم نلاقمذنخن نفاعنحلغمخخننلنكغخعمنأفزقن ق وخ نرحنحصدحدصنعس شنحلكزشيضنا

ن.حلقاذنلرلكنلظكوانعزشيظ ذنحللذيذ

ن

 رأص١و اٌفَفٛه ػٍٝ اٌفٛالم ) اٌظٍت اٌىبهثٟٛٔ (

لؿودنحلوغووسنفينحلقاذنيـ اهن ق وخنفميندسؿمخصنحللمشحسسنحالفظ خديمشنللمزلكنالنيغمسقنروؿموداننااّن

ح نحلقمماذنحلظممينطممضدحدناغممزشنامموأعؼشنمممشسحنفممينأ%ألنليكمموانحلوغممووسنن0.ن05فممينحلقمماذنرممؤعؼشنمممننل

ن.حلكخسروانف ه

 

 رأص١و إٌّغ١ٕي ػٍٝ اٌفٛالم ) اٌظٍت اٌىبهثٟٛٔ (

مؼمخحناغمزشنحلكزشيمضنلرلمكنلاظلا م نممننأفؾمشسننالمويذخ نحلسلول ضنفينطشع ذنحلقاذنحلطمشينرلغمزشن

نن.لذيذحلعغ ذنحلنودنحلسلول ضنفينحلقاذن ذنيضي اهنيضيذنمننطسخعكنحلقاذنللؿأعسخننلطؤػ شنحلكزشيض

ن

 Alloysاٌَجبئه 

مكوامشنممخنيغمسعنرخلغمزخثكنلطخظامرننعا خنعؼ شحنمننحلواضحصنفلذنحاقهخس خنطسظضؽنمونر نهخنحمظضحؿخ

لطغظ س ن زانحلغزخثكنفينحلقملخفشنرؾمك ننرخسصح ننخوحؿنحلغزخثكنفننخوحؿنحل لخفشنحلسكواشنلهخنحخظصفخ

ليسكمننممزونخموحؿننلؿودنمننخوحؿنحلس مخدانحللل مشأخوحفهخنحلس كخا ك شنلحلك س خليشنناّن لحعونلرلكن

نحلغمز كشلطغسعنحل لخفشنحلصصمشنلظكوينننلهخ زهخنحلك س خلينلحلزل خانحلذحخاينحلكؼ شنمننحلغزخثكنرظو  شنطشع

ن.لنػصػ شنل كزحأرسكواخصنحلغز كشنلطللغانحلغزخثكنكغذنفذدنمكواخطهخنحلعنػلخث شن

نن

 Steel Alloys :أٚال:  اٌظٍت اٌَجبئىٟ 

عؼمشنأنألنسرواينيلظوينفنص"نفننحلؾوحثذنحلسغظذيسشنف هنفاعنلحكمذخ ونفاذنعن:حلقاذنحلغزخثكي

لنفاعناغزشنفخل مشنممننأطلكغظننن,ضعوران,ذيول زمولن,ط ظخا ولن,لكشللحن,حلل ك ن-ط ش:آلمننحل لخفشنحلخخفشنح

لمخحنممؼص"نلفماذنعشلممينل هنف انلنحلغ اكوا.نليغسعنحلقاذنحلغزخثكينكغذنحل لقشنحلسنخ أحلسلول ضن

حلومشكنممنننااّنمولز مذلمينأل...حلمخ.نن–عمشللنن–لفماذننا كم نألفاذنا ك نعشلممينألنفاذنع اكواينأ

سرواين ونصيخدسنملخلمظهنلمظخاظهنلخخفمشنملخلممشنحلقمذمخصنلحلظآعم نخلعنحلقاذنحلكاحمخفشن زانحل لخفشن

نل خرا ظهنلاظقاذنلصيخدسنملخلمظهنفلذندسؿخصنحللشحسسنحل خل ش.
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 :أٔٛاع اٌظٍت اٌَجبئىٟ

نن-:يللغانحلقاذنحلغزخثكينكغذنحعظ سخالطهنالعنػصعنمـسوفخصن ي

اوح نحلسخظاومشنممنن ل ونرلنملخلمشنلمظخاشنفخل ظ ننليغظ س نفينفلخفشنحن:اٌظٍت اٌَجبئىٟ االٔشبئٟن -1

 .ؿضحءنحلسخعلخصنلحالاؾخءحصأ

ه ممشنمؼمم نح ممصلنحلخشحهممشنلحللؾممونالصنحللخآلليغممظ س نفممينفمملخفشنحل ممذدنلحن:طييٍت اٌؼييلح اٌَييجبئىٟن -2

 ن.الصنحلل خطآلعكخع ننحلظوشيضنعسخنيغظ س نفينفلخفشن

اوحفهمخنحلقماذنألنع س خليمشنخخفمشنلممننأنل مينعمزخثكنرحصنخموحؿنهز   مشن:ٍجبئه اٌظٍت اٌقبطخن -3

حلسلممخللنلاقممذأنلحلقمماذنحلسلممخللنلالممشحسسنلحلقمماذنحلسلممخللنلاظؤعمم نلحلقمماذنحلسولخه غممينلحلقمماذنرلن

نحل خل شنلاكهشرخث ش.نننحلسلخلمش

 

 -أُ٘ أٔٛاع اٌظٍت اٌَجبئىٟ:

ليغممظ س نحلسمملخولنحلكممخسروانفممينفمملخفشنحلغمم خسحصنن:اٌظييٍت ا١ٌٕىٍييٟ اٌّييٕقفغ ٚاٌؼييبٌٟ اٌىييبهثْٛ  -1

اخر ممذنأمممخنحل ممخلينحلكممخسروانف غممظ س نفممينفمملخفشنفممسخمخصنمخعلممخصنحالكظممشحقنحلممذحخاينلألحلطممخثشحصن

نحلسشحؿ نحلزخخسيشنلو ش خ.

لؽمذيذنحلقممصدسنليغممظ س نفممينفمملخفشنعممشحصنعشحعممينناظخعمم ل ممونؽممذيذنحلسلخلمممشنلن:وِٚييٟاٌظيٍت اٌى  -2

 حلظلس  نلفلخفشنآالصنحلظكغ ش.

ل مونؽممذيذنحلقمصدسنلملخلمممشنلاقمذأنلممزلكنيغمظ س نفممينفملخفشنحلغمم خسحصنن:اٌظيٍت ا١ٌٕىٍيٟ اٌىوِٚييٟ  -3

 حلكز شسنلحلشلحفونحلنخسش.

 .ظ س نفينفلخفشنحللوحرلسروانليغخل ونفاذنمظوعونحلكن:اٌظٍت ا١ٌٍَىٟٛٔ  -4

 حلغككنحللذيذيشنلفكوالنحلكغخسحص.لـشحسحصنحلليغظ س نفينفلخفشنفـصصنن:اٌظٍت إٌّغ١ٕيٞ  -5

سرواينلرلمكنالكظوحثمهنفامعنخعؼمشنفمصدسنممننحلقماذنحلكمأل ونملمخللنلاظآعم نلن:طٍت اٌؼلح اٌَجبئىٟ  -6

لنحلظ ظمخا ول.نرقموسسنأسلول ضنلنحلألنحلكوراضنألنحلكشللنأحلظلكغظننن:خشمنمؼ أاغذنمج اشنمننفلخفشن

 لنمـس شنلطغظخذلنفينفلخفشنفذدنحللطو.أملوشدسن
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ليغممظ س نفممينفمملخفشنفممذدنحللطممونحلظممينطظ ممشكنلغممشفخصن طممونلدسؿممخصنن:طييٍت اٌَييوػبد اٌؼب١ٌييخ  -7

لحللؾموننحلسؼخ مذنحللاضلا مشنلعمكخع ننحلظوشيمضنلللمان طمونحلاوحلمذنلح مصلنحلخشحهمشنن:كشحسسنفخل مشنمؼم 

 عذنمننحلقاذنلحلظلكغظننلحلولخديولنلحلكوراضنلحلكشلل.لو ش خ.نل ونيظش

لحلقمماذنحلسلممخللننعمم آلطؾممس نفمماذنو ممشنحللخرمم نلاقممذأنلحلقمماذنحلسلممخللنلاظن:ٍييجبئه اٌظييٍت اٌقييبص  -8

 .لالشحسس

ليؾممس نحلقمماذنحلسولخه غممينحلامم ننليغممظ س نفممينفمملخفشنحلسولممخه ظنن-:ٍييجبئه اٌظييٍت اٌّغٕبؽ١َيي١خ  -9

لعممزلكنحلقمماذنن.صنحلكهشرخث ممشنلحلسولممذحصنلحلسلشعممخصنحلكهشرخث ممشحلكهشرممخثينحلسغممظ س نفممينحلسلمموال

 .حلزينيكوانرحن وسنمسخا شنفخل شنلم خم ناوخريشنمولخه غ شنملخولنلحلسولخه غينحللخعي

ننل ممزانحلغممزخثكنطلظمموينفاممعناغممذنفخل ممشنمممننحلل كمم نن:ٍييجبئه اٌظييٍت  مٚ ا ٌّمبِٚييخ اٌىٙوثبئ١ييخنن-10

فممشحانحلكهشرخث ممشن لطغممظ س نفممينحؿهممضسنحلظغممخ ننفممينحنللظلكغممظنل ممذنطلظمموينحينممخ"نفاممعنحننللحلكممشلل

ن.لو ش خ

 

 :Aluminum Alloysٍجبئه اال١ٌَّٕٛ    :صب١ٔب

 مانحلس مخدانحلظمينألممنننلخمشم طظكوانعزخثكنحاللسل ولنمننحاللسل ولنعؤعخطنلهمخنلر ملنحل لخفمشنح

لحلخخسفم ننلحلسلول مضنلحلل كم ننحلغما كوانلحلللمخطنلحلسولغم ولن:طخاونمونحاللسل ولنلظلغ ننخوحفهن ي

 ل شنحلذ  لشن كذنعزخثكنح لسل ول.ألنحلز10ليومقنحلؾك نلن.لحللذيذ

 

 :فٛاص ٍجبئه اال١ٌَّٕٛ

عمم نلحلقممذمخصنمممننحاللسل ممولنحلللممينل ممينلحعمم شنآعؼممشنمظخاممشنلملخلمممشنلاظأعممزخثكنحاللسل ممولنطكمموان

ؤاهخنحخرنلصاخ"نمننحلقاذنحلكخسرواينلكذيذنلعزخثكنحاللسل ولنطظس ضنرن.حالعظ سخحنفينحلقلخفخصنحلسخظاوش

ن.حلض شنلعزخثكنحلللخط

ن

 أٔٛاع ٍجبئه اال١ٌَّٕٛ  

ن-:عخع  نألعناوف نناطقلرنعزخثكنحاللسل ولن

 .عزخثكنحاللسل ولنحلسغزك شنلعزخثكنحلسغخركأل -1

 .(عزخثكنحاللسل ولنحلظؾك ا شنلعزخثكنحللذحدسنلحلظقو ق -2
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 (:ٌَّبثهٍجبئه اال١ٌَّٕٛ اٌَّجى١خ )ٍجبئه ا -1

ن.(AL-Cu)لعمزخثكنحاللسل مولنالمخطننل(AL-Si)عما كوانن–لطؾس ن زانحلغزخثكنفاعنعزخثكنحاللسل مولن  

لعمممزلكنحلغمممزخثكنن(AL-Zn)خخسفممم ننن-عمممزخثكنحاللسل مممولننل(AL-Mg)مولغممم ولنن–لعمممزخثكنحاللسل مممولن

لن وحلمذنم ذا مشنأن.طقذن زانحلغزخثكنفين وحلذنمننحلشمم نعسمخنيقمذنكذيمذنحلض مشن.حلسشعزشنفاعنحعخعهخ

ينطغمظخذلنحلظمنليسكمننحللقموحنرهمزانحلطشيلمشنفامعن طمونفمو شسن.يلذفونملهمخنحلس مذانطلمضنطمؤػ شنحلنموو

ؿممضحءنحلسهسممشنمممنن طغممظخذلنفممينفمملخفشنح(AL-Cu) الوممشحكنمخظاوممشنمؼمم نعممز كشنحاللسل ممولنلحلللممخطن

ن.ؿضحءنفخل شنحلظلس   لحنح عطوحاخصحلسلشعخصنلحلسكخرظنلسإلطن

ن

 -:١ٌَّٕٛ اٌزشى١ٍ١خٍجبئه اال  -2

لحللذحدسنلطقلونمنن زانحلغزخثكنفموخثقنمظ مذدسنأنلحلكزظأمؼ نحلذسفاشنن:طؾك ن زانحلغزخثكنرخلنوون

يسكمنن.نلحلل خعخصنل طونمظلوفشنحالؽكخحنلحالر خدنلطقزقنر ذنرلمكن خرامشنلظلوياهمخنحلمعنحالؽمكخحنحلسشوورمش

نحعظ سخحنحلس خلـخصنحللشحسيشنمون زانحلغزخثكنحلنرذلاهخ.

 

 -أٔٛاع ٍجبئه اال١ٌَّٕٛ اٌزشى١ٍ١خ: 

 .سكزوعشحلنح عطوحاخصعزخثكنحلطشقنلنعزخثكنحللذحدسألنحلظينطغظخذلنفينفلخفشنحلسكخرظنلسإلطنن-

ممننحؽمهشنعمزخثكنحاللسل مولنحلسغمظ ساشنفمينفملخفشنحلغم خسحصننطُ مذألنلDuraluminعزخثكنحلمذلسلوم ننلن-

نلحلطخثشحص.ن

 

 

 

 

 

 

 

ن

 

 خ اٌلل١مخ ألؽل أٔٛاع ٍجبئه اال١ٌَّٕٛ( ٠ج١ٓ اٌج10١ٕاٌشىً )
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 :White Metal Alloy  ٍجبئه اٌّؼلْ األث١غ  :صبٌضب

لطغمظ س نرقموسسنفخممشنفمينفملخفشننللطغمسعنرخلغمزخثكنحلسنمخدسنلصكظكمخالنلح رم لعزخثكنحلس ذان

خؿنر لنمننحللقذيشنلحلشفم لطظكوانعز كشنحلس ذانحنللحلسكخثننحلكهشرخث شنلعشحعينحلسلخلسنلاغ خسحص

نخط.نلحالاظ سوانلحللل

ن:لطقلرن زانحلغزخثكنالع

نعزخثكنحلس ذانح ر لنأعخعهخنحللقذيشلنلطغسعن زانحلغزخثكنأينخ نلنعزخثكنحلزخر ضنأل. -1

 .عزخثكنحلس ذانح ر لنأعخعهخنحلشفخؿ -2

 

 :Copper allaysهاثؼب: ٍجبئه إٌؾبً )اٌجوٚٔي ٚإٌؾبً األطفو( 

 ن

 :(Bronzeاٌجوٚٔي) -1

 مانعمزخثكنحلزشلامضنحلؾمخث شنحالعمظ سخحنألنحخمشمنفلخفمشلننحلللمخطنننعز كشنمملزشلاضنفزخسسنفح

 - ي:

لمعنال مذنطقم ناغمزشنحللقمذيشنلنلحللقمذيشلنل ونعمز كشنممننحلللمخطن-:( Sn -Cuاٌجوٚٔي اٌمظل٠وٞ ) -

لسلخلممشنحلزشلامضننخمشمنعخلشفمخؿنلاومشح ن لعنحلزشلاضنحللقذيشينر ملنحل لخفمشنحا%نل ذنطنخ ن22

الاخومخكنم خمم نحكظكخعمهنناخر ذنحلس خانلحلومخصنلاومشح نألزحنطقلونملهنحلقسخمخصنلطشع زخصننلحل خل شنلاظآع 

لملخلمظهنحل خل شنلاظآع نلزحنيغظخذلنفينفلخفشنللانعشحعينحلظلس  نلحل ـصصنحلس ؾلشنمونحلظشلطنحلذلديمشن

 لفينفلخفشنحلظشلطنلو ش خ.

خشمنفاضيشنلطظشحلفناغزشنألسل ولنلفلخفشنل ونعز كشنمننحلللخطنلحالن-:( Al -Cu) ثوٚٔي األ١ٌَّٕٛ  -

 ألنليغظ س نفينحلذسفاشنلحلغزخعش.4 %- 11%حاللسل ولنف هنر ننل

ألنع اكوانلخوحفهنطووقنخموحؿنحلزشلامضن 4%- 3%ليلظوينفاعنلن-:( Si -Cuجوٚٔي ا١ٌٍَىٟٛٔ )اٌ -

 ا اممشنخممشمنرلغممذنأل ممهنفلخفممشناانطنممخ نأليسكممنننلحللقممذيشينمممننك ممغنحلسظخاممشنلملخلمممشنحلقممذمخص

لرمممزلكنيغمممظخذلنعزمممذي نممممننحلزشلامممضنحللقمممذيشينفمممينلنلحلشفمممخؿنللحلخخسفممم ننللحلل كممم نلعمممخلسلول ض

 حلقلخفخص.
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نلل مونرلنملخلممشنلفمصدسنفمخل ظ نرشيا مولنألن2%ليلظوينفاعنلنن-:( Be  –Cuاٌجوٚٔي اٌج١و١ٍ٠ِٟٛ ) -

ؿمضحءنحلظمينطلظمخؽن لحنظلحلسلخي نخصخفليغظخذلنحلزشلاضنحلز شيا ومينفينفلخفشنحللوحرلنفينفلخفشنحلغ

 .مشلاه لعا

 

ن:(Brassإٌؾبً األطفو )اٌجواص( )-2

نننننننننننشنحلللمممخطنف مممهنرممم ننـألنطظمممشحلفناغزمممCu - Znضاكنلـحلللمممخطنلحلمممشنممممننـفممموشن مممونعز كممم حنحلللمممخطن

ألنليغظخذلنفينفملخفشنحلوفمصصنحلكهشرخث مشن10% - 40%مخناغزشنحلضاكنطظشلحفنر ننلأألن60%- 90%ل

نيلخللنحلظؤػ شحصنحلـويشنلحلك س خث ش.ااهنحلوصيخصنلفينحلقلخفشنحل خمشنلمننمس ضحطهنلحلغخخاخصنل

    

 أٔٛاع إٌؾبً األطفو

فموشن حلشفخؿنحلعنحلللخطنحن,حللقذيشن,حلل ك ن,حللذيذن,حاللسل ولن,طنخ نفلخفشنمؼ نحلغا كواننننننننن

امموح نحلللممخطنألاقممذأنلف سممخنياممينر مملنهنلملخلمظممهن ظؾممو احلنظممهخوحفممهنحلس كخا ك ممشنللظلغمم نن خرا لشفممون

ن-فوش: ح

ألنسفخؿنلحلزخ ينن1% - 3%ألنالخطنلل60% - 74%ليلظوينفاعنلن:إٌؾبً االطفو اٌوطبطٟ

ن.خخسف ن

ن.ف لخصنطز ننحلزل شنحلذ  لشن كذنأاوح نحلللخطنح فوشنألن11ليومقنحلؾك نلن

ن.قمذيشنلحلزمخ ينخخسفم نألن 1%ألنالخطنلل62% - 70%ليلظوينفاعنل :إٌؾبً األطفو اٌمظل٠وٞ -

 ننننليغظ س نفينفلخفشنحلغوننالسطوخ نملخلمظهنلاقذأنفينمخءنحلزلش.

ا كم نلحلزمخ ينخخسفم ننليغمظ س نفمينن(5%)المخطنلنن(65%)ليظكموانممنن -:ؾبً األطفو ا١ٌٕىٍيٟٕاٌ -

 نننن.فلخفشنعشحعينحلسلخلسنلو ش خ

 -:اوحفهأ انألمننن-:إٌؾبً األطفو اٌَّجٛن -

 .لسل وميفوشنح حلللخطنح  -1

 ن.لسل ومينكذيذي فوشنححلللخطنح  -2

 .حلشفخفين–حللقذيشينن–فوشنحلسلول ضين حلللخطنح -3
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 .فوشنعا كوايأالخطن -4

 .سفخفين–فوشنعا كواينأالخطن -5

 نننننن.حلشفخفين–فوشنحلسلول ضينأالخطن -6

 

نلحلوفصصنناذنمغزوعشنلكشحعينحلسلخلسفوشنحلسغزوالنفلخفشنؿ لمننحعظ سخالصنحلللخطنحننن

ن.لو ش خنظشلطلحل

ن

 

 

 

 ) أ ( ِظجٛثخ                                     ) ة( ِشىً ػٍٝ اٌجبهك ٍِٚلْ                       

 

 70/  30( ٠ج١ٓ اٌج١ٕخ اٌلل١مخ ٌٍٕؾبً االطفو  11اٌشىً) 

ن
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 (  2علٚي هلُ )  

 أُ٘ اٌّٛاك اٌّؼل١ٔخ ٚفظبئظٙب ٚاِبوٓ اٍزقلاِٙب فٟ ا١ٌَبهاد

 اهم خصائصها انمادة اصم
مىاضغ اصتخذامها في 

 انضيارة

كذيذنحلض شنحلـ ذنيلظوينفاعن

اغزشنمننحلل ك نلحلكشللن

ن ولالحلسولزذ

ن

ن.ملخلمشنحلظآع نلحالكظكخالن-

ن.طلس ندسؿخصنحللشحسسنحل خل شن-

ن.حلسظخاشن-

ن.طلس نحلنووهنحل خل شن-

ن.فلخفشنعظاشنحالعطوحاخص

ن.آع نلحالكظكخالملخلمشنحلظن-ن.عزخثكنحاللسل ول

ن.حلسظخاش-

ن.خوشنحلوصان-

حلظوف  نحللشحسينلحلسغخفذسنن-

ن.فينفسا شنطزشيذنحلسلشالنأل

ن

ن.يغظخذلنفينفلخفشنعظاشنحالعطوحاخص

نحالعطوحاخصنعظاشلوطخءن

فوخثقنحللذيذنحلسنووهشنحلن

ن.حلسكزوعش

ن

ن.مننعزخثكنح لسل ول

نحلسظخاشنن-

ن.حلظوف  نحللشحسين-

ن.خوشنحلوصان-

حللشحسيلال نكشحسسننحلظوف  ن-

نحلضيضنأل

ن

ن.كوكنحلضيض

ن

ن

ن

نننننننننننننننننننننننننننننننننن.عزخثكنحاللسل ولن نخوشنحلوصانن-

ن. اشنحلظسذدن-

ن.حلسظخاشنلحلقصرشنن-

    نننملخلمشندسؿخصنحللمشحسسنن-ن
ن.حل خل ش   

نحلظوف  نحللشحسينحلـ ذ.ن-

ن.فلخفشنحلسكزظ

ن

ن.حلقصرشنحل خل شن-ن.عزخثكنحلقاذنحلسطاينرخلكشللنن

ن.ملخلمشنحالكظكخالنلحلظخع ن-

نصسنحلسكزظ

-حلسولزذيولننن-عزخثكلنحلقاذن

نحلكشللنأل

ن.حلسطاينرطزلشنمننحلكشلل

ن.حلسشلاشن-

ن.حلقصرشن-

 . اشنحلظسذدنن-
ننننننننن     ملخلمشنحالكظكخالنلحلظآع نن-

نحلغشيو

ن.طلس ندسؿخصنحللشحسسنحل خل شن-

ن.كالخصنحلسكزظ

ناذنحلكخسروايعزخثكنحلق

نمونعزخثكنحلسلول ضنلحلكشللنن

ن.ملخلمشنحلظآع نحلغشيون-

ن.حلقصرشنلحلسظخاشن-

ن

ن.رسح نحلظوف  

ن.ملخلمشنحلظآع نحلغشيون-نعزخثكنحلزشلاض

 .حلقصرشنن-
ن

نؿازشنحللهخيشنحلقوشمنلزسح 

ن.حلظوف  
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 اهم خصائصها اصم انمادة
مىاضغ اصتخذامها في 

 انضيارة

ن

ن-فلخديولننن–عز كشنلنحلووالرن

نألملول ض

ن–مولزذيولنن-ألنعز كشنلحلووالر

نعشللأل

ن.طلس نحالؿهخدحصن-

ن.ملخلمشنحاللظوحءنلحالاللخءن-

 .ملخلمشنحلظآع نلحالكظكخالن-
 .طلس نحال ظضحصحصن-
ن.حلقصرشنلحلسظخاشن-

ن.فسودنحلسشف 

ن–عا كوانن-عز كشنلنحلووالرن-

نعشللنأل

ن

نعشللنألن-ا ك ن-عز كشنلحلووالرن-

ن.س ندسؿخصنحللشحسسنحل خل شطلنن-

ن.ملخلمشنحلظآع نن-

ن.حلقصرشنلحلسظخاشنن-

ن.فسخلنحل خدلن-

ن

ن.فسخلنحلغلذن-

ن.حلسشلاشنحل خل شن-نحلووالرنحلـ ذ

ن.حلقصرشن-

ن.اوحرلنحلقسخمخص

ن.حلسشلاشنلحلسظخاشن-ن.حلووالر

ن

نحللوحرلنحللاضلا شنحلسغظ ساش

ن.فينحلظ ا  
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 ِظطٍؾبد ف١ٕـخ                                         

 انهغت االنكهيزيت انهغت انؼربيت

 Metallic-Materials المواد المعدنٌة

 Non-Metallic Materials المواد ؼٌر المعدنٌة

 Ferrous Materials المواد الحدٌدٌة

 Non- Ferrous Materials المواد ؼٌر الحدٌدٌة

 Industrial Iron الحدٌد الصناعً

 Iron ores خامات الحدٌد

 Blast Furnace الفرن العالً

 Pig Iron حدٌد الؽفل

 Fluxes فلكس

 Slag الخبث

 Cast Iron حدٌد الزهر

 Cupola فرن الدست ) الكٌوبوال (

 Wrought Iron الحدٌد المطاوع

 Steel الصلب  )الفوالذ (

 Carbon Steel الصلب الكاربونً

 Low Carbon Steel خفض الكاربونالصلب من

 

 

ن
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ن

 ِظطٍؾبد ف١ٕـخ                                         

 انهغت االنكهيزيت انهغت انؼربيت

 Medium Carbon Steel الصلب متوسط الكاربون

 High Carbon Steel الصلب عالً الكاربون

 Alloys السبائك

 Steel  Alloys الصلب السبائكً

 Aluminum Alloys اللمنٌومسبائك ا

 White Metal Alloys سبائك المعدن االبٌض

 Copper Alloys سبائك النحاس
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 اٍئٍخ اٌفظً األٚي

نلسخرحنيغظ س نح لسل ولنلحلسول غ ولنفينفلخفشنحلطخثشحصنن؟ن:1ط

نمخنهشيلشنطلغ انحلسوحدنحلقلخف شن؟ن:2ط

نأاوحفهخنحلسخظاوشن؟لمخ يننلفش نحلسوحدنحللذيذيشن:3ط

ن.فش نحلسوحدنو شنحللذيذيشنلحفونأمؼاشنلزلكن:4ط

نفش نحللذيذنحللليلنلمخ يندسؿشنكشحسسنحاقهخسانلدسؿشنكشحسسنوا خاهن؟ن:5ط

نفذدنأاوح نخخمخصنحللذيذلنلمخ يناغزشنحللذيذنفينع ناو ن؟ن:6ط

ن.فذدنحل سا خصنحلظـه ضيشنحلظينطـشينفاعنخخمخصنحللذيذن:7ط

ن.حلوشانحل خلينطكاانفنن:8ط

نفش نؽللشنحلوشانحل خلينلمخ ينحلسوحدنحلسكواشنلهخن؟ن:9ط

نمخناوحطؾنحلوشانحل خلين؟ن:10ط

نمخنأاوح نحللذيذنحلقلخفين؟ن:11ط

نحسعانحلؾـشسنحلز خا شنإلاظخؽنح اوح نحلسخظاوشنلالذيذنحلقلخفين؟ن:12ط

نمخن ونحلوشانحلزينيظانروحعطظهنحللقوحنفاعنكذيذنحلض شن؟ن:13ط

نمخ يناغزشنحلكخسروانفينكذيذنحلض شلنلمخنحل لخفشنح خشمنحلظينيلظوينفا هخن؟ن:14ط

نمخنخوحؿنكذيذنحلض شن؟ن:15ط

ن.فذدنمس ضحصنكذيذنحلض شن:16ط

نمخنحعظ سخالصنكذيذنحلض شن؟ن:17ط

نحرعشناغزشنحللذيذنلحلكخسروانفينحللذيذنحلسطخل نلمخناغزشنحل لخفشنح خشمن؟نػانحرعشنحلوشانن:18ط

نننننننننننننننننننننننننننننننن.حلزينيلظؾنحللذيذنحلسطخل ننننننننننن

ن.فذدنخوحؿنحللذيذنحلسطخل ن:19ط

ن.ر ننأ انحعظ سخالصنحللذيذنحلسطخل ن:20ط

نمخنحلطشقنحلسغظ ساشن اظخؽنحلقاذنلنحلووالرنألن؟ن:21ط

ن.فذدنحفلخ نحلقاذنحلكخسرواين:22طن

نخسروان؟مخنخوحؿنحلقاذنلنحلووالرنألنحلسلخولنحلكن:23ط

نمخنمس ضحصنحلقاذنلنحلووالرنألنحلسلخولنحلكخسروان؟ن:24ط

نمخنحعظ سخالصنحلقاذنلنحلووالرنألحلسلخولنحلكخسروان؟ن:25ط

نمخنمس ضحصنلحعظ سخالصنحلقاذنلنحلووالرنألنحلسظوعونحلكخسروان؟ن:26ط
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نمخنخوحؿنحلقاذنلنحلووالرنألنحل خلينحلكخسروان؟ن:27ط

نلووالرنألنحل خلينحلكخسروان؟مخ ينحعظ سخالصنحلقاذنلنحن:28ط

نمخن ونطؤػ شنحل لخفشنحلظخل هنفاعنحلقاذنلنحلووالرنألنحلكخسرواين؟ن:29ط

 .حلسلول ضن-5حلوغووسنننن-4حلكزشيضنننننن-3حلغاكوانننن-2حلكخسروانننن -1

نحرعشنح انحاوح نحلقاذنحلغزخثكين؟نلمخنحعظ سخالصنع ناو ن؟ن:30طن

نخنحل لخفشحلظينطخاونمونح لسل ولنلظلغ ننخوحفهن؟مخنمكواخصنعزخثكنح لسل ولن؟نلمن:31ط

نمخنخوحؿنعزخثكنحاللسل ولن؟نن:32ط

ننمخنحاوح نعزخثكنح لسل ولن؟ن:33ط

نمخ ينحعظ سخالصنعزخثكنحلس ذانح ر لنلمخنحل لخفشنحلظينطظكوانملهخن؟ن:34ط

نحرعشنعزخثكنحلللخطن؟ن:35ط

نمخنأاوح نعزخثكنحلزشلاضن؟نلمخنحعظ سخالطهخن؟نن:36ط

نمخنأاوح نعزخثكنحلللخطنح فوشنلنحلزشحؿنألنلمخنحعظ سخالطهخن؟نن:37ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن

ن

ن

ن

ن
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 الفصل الثانً
 
 
 

 المحـرك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االهداف:
 :بعد االنتهاء من هذا الفصل ٌصبح الطالب قادراً على

 ـ فهم تسلسل السرد التارٌخً لمراحل تطور صناعة السٌارات.1
 معرفة االجزاء الثابتة والمتحركة للمحرك.ـ 2
 ـ فهم تصنٌفات محرك السٌارات.3
 ـ معرفة االجزاء الحدٌثة فً محرك السٌارة )حساسات المحرك(.4
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 نبذة تارٌخٌة عن تطور السٌارات

تقدم وكلما ازداد  ,ةليومياالسيارة من أهم االختراعات البشرية التي تتصل اتصاال مباشرا بحياتنا  دتع       

لتعدد  األغراض نظر   ةوازداد اعتماد اإلنسان عليها في كاف ,السيارة ةالشعوب والحضارات ازدادت أهمي

( يبااين شااكل الساايارات فااي بدايااة القاارن الماضااي وهااي 12حيااا الشااكل   ,االنتقاااالت ةوكثاار ,المصااال 

 .الحديثةمازالت تحمل طابع العربات التي تجرها الخيول ولكنها تطور جدي نحو السيارة 

نن       

 ١ٍبهاد ِٓ ثلا٠خ اإلٔزبط اٌزٍٍََٟ (12)شىًاٌ

ن

ن

خمش.نػمانممننمكمخانآلنك خطهنفاعن وطهنحل نا شنفينال نكخؿخطهنلأمظ ظهنسحكمص ننشحفظسذنحإلاغخانفينرذحي

ؿذيممذح ,ك غننططمموسح ننألشل ـاممحلنلحللل .ل ممذنحكممذعنحعظؾممخ نحلممذلالدن,نحعممظخذلنحلل وحاممخصنحلس ممذسنلاشعممود

حل ز مذ.ػانحعمظخذلنحلل وحامخصنلهمزحنحلومشك.ننسألنيغمظ  ننرلمون,نينحل شرخصنحلظينعخانيـش مخنرلوغمهحعظخذلنف

نأل13لليلخحناانحلوشحفلشن انألحنمننحعظخذلنحل شرخصنحلظينطـش خنحلخ وحن وشحكنحللل نلحللشلد.حلؾك ن

 زانحل شرخصندلسح ن خمخ ننأدصمننأفكخسنحإلاغخانفينحعظخذحلنحلل وحاخصنفينطغ  شنحل شرخصن.نل ذننسيز ننلحكذ

لغملذن مزانحل شرمخصنرمذال نممننحلخ موح,نلفلذثمزننشم كخا ك منشحإلاغخانمسخنؿ اهنيوكمشنإليـمخدنهشيلمنسفينك خ

ننننننننننننننننننحخظشح نحلسلشال.نسحاطالضنفكش

نن                        
ن

 ٚاؽلح ِٓ أفىبه اإلَٔبْ فٟ اٍزقلاَ اٌؾ١ٛاْ ٌغو اٌؼوثخ (13)شىً اٌ

ن
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ح عمخطنلا شرمشنلرخلظمخلينحلغم خسسن,نك مغننذلحلظمينط منشن,ل ـامحلذنعز نحلغومشيوانحل خلانفمينحخظمشح نل

ن.نأل14لنلعسخنمز ننفينحلؾك ن,ن ز نحلس صدن3500نشعـ نألحنحعظخذحلنلا ـاشنعل

ن

ننننننننننننننننننننننن
نن

 ق.َ 3500أٚي اٍزقلاَ ٌٍؼغٍخ ٍغٍٗ اٌَِٛو٠ْٛ ٍٕخ ( 14)شىً اٌ               

ن

رلمخءنألحنملمشالنيغمظخذلنحلزمخسلد,نل مذنأفـمذنمامكنفشاغمخنن (1680)حعظطخ نحل خلانحلهوللمذين  ـلمض

لويظنحلؼخلغنفؾشنرهزحنحلسلشالنلهاذنحعظخذحمهنفينمخنحلسمخءنحلمزينيخمشؽنممننامخفوسحصنكذحثلمه.نيسكمنن

نطلغ انططوسنحلسلشالنالعنفقشينن,نفقشنحلزخخسنلفقشنحلو ودنحلغخث .

ن

ن

 :بهػظو اٌجق (1) 

طلويمم نحلطخ ممشنحللشحسيممشنلاولممانالممعنهخ ممهننمممنننحل ممخلانؿمم سظنلحهطسكممنننمخفقممشنحلزخممخسنفلممذنرممذأ

ننشلقمملخفحعممخانلممهنح ػممشنحلكز ممشنفممينطلممذلننن,(1763)لحعممظطخ نرلممخءنألحنملممشالنرخممخسينفممخلنن,شم كخا ك مم

لطظكموانن(1769)رسلشالنرخخسينفخلننلحعظطخ نحلسهلذطنحلوشاغينعخؿوانمننفلونألحنع خسسنطغ شنرحط خ ن

نشطظغممون سر ممن,شل شرممحفاممعنػممصعنفـممصصنيغمملزهخنمشؿمم نرخممخسينيظو ممشنكغممذنحطـممخاننشمممننملقممشنمشعزمم

نشحلغ شنأعؼشنمننسرونعخفشنلسلذلديشنعم نالطغظسشنفين.(5km/h)عشفظهخنن,هنن(4.5)كسولظهخنن,أؽخخؿ

ن.أل15لنعسخنفينحلؾك ن,حلسشؿ 
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نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ننننننننننن 

  (1769(١ٍبهح ثقبه٠خ رزَغ ٌشقظ١ٓ  )15 (شىًاٌ                            

ن                                            

فلونحلوشاغ وانفشرشنرخخسيمشنالطغم شنفامعنحلغمكشنحللذيذيمشنكقماضنفامعنرمشحءسنن)1828(لفينفخلن

ن.م شكنحلولوانفينرخسيظألنل ينالطضححنموؿودسنفين16حخظشح نحلؾك نل

 

                    

 (1828)عربة بخارٌة حصلت على براءة اختراع فرنسٌة  (16)شكل ال            

 

فلونطشيو كنحالاكا ضينع خسسنطغ شنرخلزخمخسن,نأهام نفا همخنحعمانحلؾم طخانحللمخفخن.نن(1801)لفينفخلن

حمخم ممشنفممو شسن,نلفممينحلخاممرنمذخلممشنلفـاممشنن(3m)لهممخنفـاظممخانخاو ظممخانرلطممشنن(16km/h)عممشفظهخن

ن.ننأل17للظقشيرنحلزخخسنلحل خدلن,نعسخنفينحلؾك ن
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    (1081) الشٌطان النافخ سٌارة ترٌفٌك, (17)شكل ال                         

                                    

يؾمزهنحللمخهشسنالمعنن(20km/h)ذيذنعمشفظهنطسكننطشيو كناوغهنمننفلونملشالنؿن(1803)لفينفخلن

نكذنعز شن,نل لخنرذأنفقشنحلغكشنحللذيذيش.

مـشنحللخطنمننكخمصصنحللل نحلزخخسيمشن اهمخنػل امشنطخمشدنحلطمشقن,نرط جمشنطلمذعنحلنمـ ؾنلطلومغن

حلذخخان,نلطخو نحللخطنمننحاوـخسنحلسشؿ ن.نلزحنعخاضنحلسلخسرشنلهزانحللخمصصنؽذيذسنلخقوفخ نممنن زم ن

دنحل شرخصنحلظينطـش خنحلخ وح,نفا هنحطـهنحعظخذحلنحلسلشالنحلزخخسينالعنحلغككنحللذيذيش,نلمونرلكنأفلخ

نمننحلغ خسحصنآازحالن.ن(%40)لفاضناغزهنحعظخذحمهنالعن

اانحلل ضنحلكز شنحلزينيؾواهنحلسلشالنحلزخخسينلماللخطهن,نؿ  نحلز لنيوكمشنفمينحمكخا مشنكمشقنحلولمان

حلطويمم نحلممصصلنالؽممظ خحنحلولممانعممزذنفمم ورشنأدصنالممعنحاممضلحءنحلسلممشالندحخمم نحالعممطوحاشن,نللكممننحلو ممضن

عسزمشؽنفميننشؿخم منسك مغنطسكمننلفمشػألنل مونأكمذنأعمخطزنحلزخخسين,نلظهوسنملشعخصنحلزخسلدنمشسنػخا شن,

ن.ن(1820)حاكاظشحنمننفلونملشالنفو شنرلنحعطوحاشنلحكذاني س نرلوانحاوـخسنحلزخسلدنفخلن

ننننن

مننفلونملشالني س نرسغلوقنحلسظوـشحصنلحلزخسلدأل.نن(1830)انفخلنلعزلكنحعظطخ نفسوث  نرشحل

لمزحنحامضلصن.نلانيكظذنحللـخفنلهزيننحلسلشع ننرغزذنفمذلنفمصك شنحلزمخسلدنممننحللخك مشنحللوشيمشنلحل سا مشن

نملشعخصنحلزخخسنلحلزخسلدن,نل لخنظهشنفقشنحلو ودنحلغخث .

 

 عصر ظهور الوقود السائل :( 2) 

 نلحلزلمضينألنعمخفذنحلسخظمش نلدلسيمخألنممننطغم  شنعم خسسنرسلمشالنرلمضيننفلمذمخناانظهوسنحلو ودنحلغخث

ظهشصنفينحلؾخس نأػخسن زحنحلسؾهذنحلخ موحنحلظمينعخامضنطـمشنحل شرمخصنفؤؿوامضنلؽمزضنفامعنأ مذحمهخنلعمون

ن.أل18لفشخخصنحلسخسسنلملكخطهانحلغخخشسنالكعنؽك ن

ن
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 سٌارة دورٌا التً أفزعت المارة والخٌول (18)شكل ال

 

كااان هاالا المحاارا موزعااا  واعتباارر النااا  غياار صااالحا  ماان الناحيااة العمليااة بساابب  ر عتاا  العاليااة 

عنادما تمكان المختار   (1876)لصاحاف  ب نا  ساوي اليادوم طاويح  . حتا  عاام او اد تنبا ت  .وخطورت 

 (.19شكل   األلماني  اوتو( من صنع محرا بنزين رباعي األشواط سمي بمحرا اوتو الصامت

 

 
 أشواط( 4نٌكوالس اوتو ومحركه )بنزٌن ذو  (19)شكل ال
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 اوتو( الرائد األول لمحركات البنازين , لام يتلاي أي تحصايل علماي  , لكان شا ل منصاب مادير ديع

صمم المهند  االنكليزي  كليرا( محرا ثناائي األشاواط  (1881), وفي عام   (DEUTZ) ةعام شرك

لو اساطوانة  (630rpm)ل محارا بنازين نااج  عاالي السارعة . واستطا   ديملر( األلماني من بناا  أو

عرباة  بين المقعد األمامي والخلواي لتكاون أول ة. ركب هلا المحرا عل  عرب (565cm3)بحجم  ةواحد

كماا فاي  بمحارا بنازين. ةحيا أصبحت أول سيارة في العالم لات أربع عجحت مازودتنقصها الخيول , 

 (.20 الشكل

                     

 (1886)سٌارة )دٌملر( أول سٌارة فً العالم ذات أربع عجالت مزودة بمحرك بنزٌن  (20)شكل ال

تشمل عل   (18km/h)بثحا عجحت سرعتها  ةبن   كارل بنز( في ألمانيا مركب (1885)في عام 

 .(21 وصندوي ترو  . وكما في الشكل , وهيكل , محرا

 

                         

 أشواط 4سٌارة )كارل بنز( بثالث عجالت ومحرك  (21)شكل ال

 

الااالي يعتماااد علااا  االشاااتعال  (1892)ظهااار محااارا المهناااد  األلمااااني  رودولاااي ديااازل( عاااام 

دي بحيات  بسبب انوجاار مساحوي الوحام ون تأسم  في البداية كادت تجربت  اسمي ب النض اطي للو ود .ا

نجاا  بعاد اساتخدام الو اود الساائل  زيات ال ااز( بعد ضخ  إلا  الهاوا  المضا وط . ومان ثام تحقاي لا  ال



48 
 

 ةصادور  اانون الرايا دوالر . ومان الطرائاي ب لمانيا هالا االختارا  بملياون (M.A.N) ةواشترت شرك

مامهاا شاخي يحمال علماا  احمار أعل  الطريي يساير  مسير السيارة ورد في  عند (1896)الحمرا  عام 

           نهارا  وضيا  احمر ليح .

و ياام كال مان  دنلاوب( البيطاري االيرلنادي و خاور  , ن نقول , بعد ظهور الو ود السائلأيع نستط

 وحساب التاواري  , السايارات ةنتاج اإلطارات واألنابيب الهوائياة تطاورت صاناعإ ميشحن( الورنسيان ب

 -:ا تية  واالشكال

 . (22 ساهم بيجو في إنتاج السيارة العصرية , كما في الشكل  – 1896

 

                 

 1898رٌنو  (23)شكل ال               1896السٌارة الفرنسٌة بٌجو( 22)شكل ال       

 

  فعل فورد . في ديترويت مصنع اولدزموبيل وكللا  (Olds)نش  اولدز أ – 1896

                                          .(23 صنعت سيارة رينو , كما في الشكل  – 1898

 .نسيلي مصنع سيارات فيات االيطاليأس  أغ – 1899

 (.24 كما في الشكل  لسيارة يشب  الهيكل الحاليبد  هيكل ا – 1906

                 

                                                              

 الهٌكل الجدٌد للسٌارات (24)شكل ال
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 ( أول مضخة بنزٌن فً بداٌة العشرٌنات25شكل )ال                           

               

 بعجالت خشبٌة ( كراٌسلر 27شكل )ال                 1903( سٌارة الرولز روٌس 26شكل )ال

            
    1933( سٌارة الفولكس واكن 29شكل )ال( سٌارة هولدن بداٌة الخمسٌنات             28شكل )ال 

                                              

 .(GMC)جنرال موتورز  ةت سست شرك – 1908

 .هرت سيارة الشوروليتظ – 1911

 .محرا ديزل (M.A.N)بنز و مرسيد   ةانتجت شرك – 1924

 .(29 كما في الشكل  صمم الحداد النمساوي فرديناند السيارة  فولك  واكن( – 1937

 .في انكلترا (ROVER)ظهور المحرا التوربيني روفر  -1950
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 (30شكل   (ستروين ظهور محرا وانكل الدائري المستخدم في سيارات  مازدا, – 1957

 

                  

 . مقطع من محرك وانكل الدائري (30)شكل ال                        

 األجزاء الرئٌسٌة للسٌارة

ن,ليشعذنفاعنحالهخسنحلس ذاينليؼزضنرخككخلنلحلـغانألنحلزذان:نن سخطظكوانحلغ خسسنمننؿضث  ننسث غ 

ن.لحلـضءنحآلخشنمننحلغ خسسن ونحله ك نحلزينيؾس نع نم ذحصنأؿضحءنحلغ خسسنفذحنحلـغا

ن

 (bodyاٌغَُ )-1

ن,ؽملنن,خلوافميظكوانحلـغانمننفذسنأؿضحءنليظو رنطقمس سهنفامعنحلومشكنحلسطامودنملمهنلعم خسسن

ألنروحعممطشنحلزشحوممينلحللالممخصنحلس ذا ممشنن31عسممخنفممينحلؾممك نلن.المم ألنيؼزممضنحلـغممانفاممعنحالهممخسنحلس ممذاي

نن.حلسطخه ش

ن                      

 ( عَُ ا١ٌَبهح31اٌشىً ) 

 (Frameلٟٔ )االؽبه اٌّؼ -2
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لحلسلخلممممشنللمممومنحلامممينللحلسظخاشللمننمغمممظاضمخطهنحلـودسل مممونحلـمممضءنحلمممزينيلسممم نم مممذحصنحلغممم خسس

أل.يقلونمننعمزخثكنحلقماذنحلس خمم نن32لحالاللخءنلفذلنال ن زانحللومنحلعنؿغانحلسلشالنعسخنفينحلؾك نل

خءنملقموسسنلحعم شنألنم  نمننح مخلنلنلحعمونممننحلخامرنلزلمxكشحسيخنلوخلزخنمخيقسانفاعنؽك نكش نل

ياومينحالهمخسنألنحلاموفننلأك خامخ ننليغظزذحنحالهخسنحلس ذاينراوفنم مذاينعمواينطظغونلاشعخدنلحلغخث نلأك خاخ ن

نن.يقلونحلزذانرذسؿشنعخف شنمننحلقصرشنحلس ذاينلفا هنيـذنأاْن

ن            

 ( االؽبه اٌّؼل32ٟٔاٌشىً ) 

 

 (chassisا١ٌٙىً ) -3

ل مزاننلينفلخفشنحلغ خسحصنفامعنعم نم مذحصنأؿمضحءنحلغم خسسنمخفمذحنحلزمذا ونحلسقطاقنحلزينيطا نف

ن.أل33عسخنفينحلؾك نلننلحلس ذحصنطشعذنفاعنحالهخسنحلس ذاي

ن

ننننننننننننننننننننن

 ( ا١ٌٙى33ًاٌشىً ) 

ن

 ٠ٚزىْٛ ا١ٌٙىً ِٓ األعياء األر١خ:
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ن.لكذسنطول ذنحللذسسن-1

ن.حؿهضسنال نحللشعش -2

ن.حلـضءنحلغواي -3

ن.هشرخث شحالؿهضسنحلك -4

ن

 ٚؽلح ر١ٌٛل اٌملهح رزىْٛ ِٓ األعياء األر١خ:

ن.حلسلشالنلمكواخطه -1

ن.أللنحلؾلنحالؽظ خحن,حلو ود,حلظزشيذ,حلسلوومخصنللطظكوانمننحلظضي ض -2

ن

 أعٙيح ٔمً اٌؾووخ رزىْٛ ِٓ األعياء األر١خ:

ن.حللخرل -1

ن.فلذلقنحلظشلط -2

نن.لحلوفصصنحلسطالشنفسودنال نحللشعشنلفسودنحالدحسسأل -3

ن.طنحلسـسوفشنحلوش  شنلاسلوسنحلخاوينلحالفسذسنحللقو شفازشنطشل -4

ن

ن

 اٌغيء اٌَفٍٟ ٠زىْٛ ِٓ األعياء األر١خ:

ن.حالهخسنحلس ذاي -1

ن.حلسلوسنحالمخمي,سلحد نحلقذمخص,حللوحرل -2

ن.لحلسو وخصألنحلسكخرق -3

ن

 :(Engineاٌّؾون )

ن

لمممشقنلطؾمممو  نح اوسمممشنح خمممشمنيلمممولنحلسلمممشالنرالن مممونمقمممذسنحلطخ مممشنلظلشيمممكنحلغ خسسلحلسلمممش

لصيمخدسنحلنموونملذػمشنرمزلكنكشعمشننللظول ذنكشحسسنطئدينالعنطسمذدنحلومخصحص..حلو ودلوخلزخنرلضيننألنديضحأل

لممننك مغناانحلسضيؾلل ودو موحءألنيلظمشقندحخم نحعمطوحاشنحلسلمشالنلهمزحننألن34عسخنفينحلؾك نلن.ح ؿضحء

فمينحلطخ مشنحلسلز ؼمشننح ؿضحءنللمم هخندحخم نحلسلمشالنفمينحلمظلكانسينرسلشالنحالكظشحقنحلذحخاي.نلطغهاع

ن.مننحكظشحقنحلو ود



53 
 

ن

 ( ِمطغ ٌّؾون اٌجٕي34ٓ٠شىً )اٌ

ن

ن-عسخنياي:نليظكوانحلسلشالنمننؿضث ننسث غ نن

 .الثابتة المحرك أجزاء ( أ

 أعياء اٌّؾون اٌّزؾووخ.ة (

نننألنيز ننح ؿضحءنحلؼخرظشنلحلسظلشعشنلاسلشالن35حلؾك ننل

ن       

 عياء اٌّؾون اٌضبثزخ ٚاٌّزؾووخأ( 35ىً )شاٌ                            

 حلذلالدنحلط خس

 عطوحاشعظاشنحال
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(A   أعياء اٌّؾون اٌضبثزخ 

 ٚرزأٌف ِٓ: 

 .غطبء االٍطٛأخ - 1

 .وزٍخ االٍطٛأبد -2

 .)ؽٛع ٚػبء اٌي٠ذ( فياْ اٌي٠ذ -3

ن .ِغّغ ِغبهٞ اٌَؾت ٚاٌؼبكَ -4

ن

 -(:Cylinder Headغطبء االٍطٛأخ )-1

ن.لوشفشنحالكظمشحقألنينموونف مهنحلسمضيؾندنك ضنملذلد س نفاعنايـخيحلوطخءنحل اوينلصعطوحاخصنن و

عسمخنفمينحلؾمك ننلؽمس شنحللمذفنمغملننطؼز مضلنلذنحلقمسخمخصـمـلملخفنللحل مخدلنليلظوينفاعنفظلخصنحلغملذ

حلظمينطمشروننحلاوحلمذليقلونوطخءنحالعطوحاشنمننكذيذنحلض شنحلشمخدينألنعز كشنممننح لسل مولناممخنننألن36ل

ليلظوينفاعنمـمخسينم مخانحلظزشيمذنلوشفمشنوحاخصنفهينطقلونمننحلقاذنعظاشنحالعطعنافوطخءنحالعطوحاشن

ن.حالكظشحقنلحلقسخمخص

ن                  

 ( غطبء االٍطٛأبد36شىً ) اٌ

ن

نن-:Cylinder Block)وزٍخ االٍطٛأبد ) -2

نفينحلؾك عسخننعخفشنحالعطوحاخصن زانحلكظاشنحله ك نح عخعينلاسلشالنل ينحلظينطنانرذحخاهخنطؾك 

موص نن,حلسولذن,منخشنحلسخءن,فسودنحللذرخصن,فسودنحلسشف نألنلطشرونرهخنر لنأؿضحءنحلسلشالنمؼ 37ل

نحلس كخا ك شن,حلؾشس نلظزشيذنحالعطوحاخصنلمنخشنحلو ود لفينحلو ضنحللخمشنن.لطلظوينفاعنمـخسينم خا

ملهخنفذيذسنمضحيخنيلشنحلطشللهزاننلأفزلضنعظاشنحالعطوحاخصنطقذنلطغزكن ط شنلحكذسنمونفازشنحلسشف 

 حلشرولوحلذنملاوحنحلظزشيذننننننننننفظلشننمشلسنفظلشننن

ننننن

 ؽس شن ذفنننننننننفظلشنمشلسنحلضيضنننننننننفسخلنننننن
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نلحلزغخهش نحلسظلخسدنحللُنن.حلسظخاش نحلـ ذ نحلض ش نمننكذيذ نخخفش نحالعطوحاخصنمننعز كش نعظاش نز زخصطقلو

نل نمننحلس خدانحلظينطنلطلظوينفاعناغزشنم  لشنمننحلل ك نلحلكشلل نلو ش خ ن ظلس ندسؿخصنحلسول زذا ول

ن.لطلخللنحالكظكخالنلحلظآع نكشحسسنفخل شنلموونفخح ن

ن

 ( وزٍخ االٍطٛأبد37ىً ) شاٌ

 

ر لهسمخنننموولرم ننسأطنحالعمطوحاشنإلككمخلنحلنطوممونرم ننعمطقنعظامشنحالعمطوحاشنرذ مشن-:ؽشٛح اٌىبىو١ذ

حلشروننلوحلذألنلطلظوين زانحللؾوسنفاعنفظلخصن38عسخنفينحلؾك نلنلفضحنوش نحالكظشحقنلملونحلظغشد

غممظوطنمممونأل ممخ نحلللممخطنألنحللذيممذنألنلفظلممخصنم ممخانحلظزشيممذنلحلظضي ممضنلطقمملون ممزانحللؾمموسنمممننحالعز

نح لسل ول

ن                            

 ( أٔٛاع ؽشٛح اٌىبىو١ذ38شىً )اٌ                                      

ن

 االسطوانات كتلة فً المستخدمة الجلب أنواع  

( 39) الشكل فً كما لالسطوانة، االصلً التجوٌؾ فً الجافة الجلبة توضع -:الجافة الجلبة أل0

 . الصؽٌرة المحركات فً الجلبة وتستخدم الجٌد التبرٌد لضمان السمك رقٌقة وتكون
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ن                  

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 ( اٌغٍجخ اٌغبفخ39شىً )اٌ

طكوانحلـازشنفزخسسنفننؿازشنحعطوحا شنحلؾك نملوقاشنطشعذنفينعظاشنحالعطوحاخصنلن-:حلـازشنحلسزظاش2) 

ألن(mm 4.7-6.3نس خانحلظزشيذنفينعظاشنحالعطوحاخصنلحانعسكنحلـازشنحلسزظاشنطكوارنملخهشنرقوسسنمزخؽشس

ن.أل40عسخنفينحلؾك نلن.لغ خسحصنحللل ن(6.3mm-9.5 )نلنقو شساغ خسحصنحلل

ن

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 ( اٌغٍجخ اٌّجزٍخ 40شىً )اٌ

ننننننننننننننننننننننننننننننن

3 

 وزٍخ االٍطٛأبد -1

 عٍجخ -2
 ١ِبٖ اٌزجو٠ل -3

 عٍجخ 

 عبفخ

2 

1 

 وزٍخ االٍطٛأبد -1

 عٍجخ-2
 ١ِبٖ اٌزجو٠ل-3

 ِبٔغ اٌزَوة -4

 عٍجخ 

 عبفخ
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نملخساشنر ننحلـازشنحلسزظاشنلنحلـازشنحلـخفشننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 الجلبة الجافة          الجلبة المبتلة         ت

توضع فً التجوٌؾ االصلً  ماء التبرٌد ٌالمس السطح الخارجً 1
 لالسطوانة

تكون الجلبة سمٌكة وتستخدم   2
 الصؽٌرة والسٌاراتلسٌارات النقل 

بة رقٌقة وتستخدم تكون الجل
 للسٌارات الصؽٌرة

إجراء عملٌات تشؽٌل كخراطة  3
الجلبة وصقلها قبل تركٌبها فً 

 )خارج المحرك( الجوؾ

خراطة وصقل التجوٌؾ االصلً 
من الجلبة الجافة ثم خراطة وصقل 

 الخارج قبل تركٌبها فً الجوؾ

 

 

 -:(Case).  ؽٛع اٌي٠ذ 3

نكوكنحلضيضنمغظودفخ ن نحلنيغظخذل نفازلضيضللوع نأعو  نلوحلذنفي نروحعطش نلكظاشننشليؼزض حلسشف 

لأك خاخنمننعز كشنح لسل ولنلرضفخارنكظعننليقلونمننفوخثقنحللذيذنلرخلكزظنلحلنووألنلحالعطوحاخص

نحلضيض نطزشيذ نفاع نحالعطوحاخصننليغخفذ نعظاش نأعو  نحلسؼزظش نحلضيض نمنخش نفاع نكوكنحلضيض ليلظوي

نحلسطخهنر ن نحلوا ننأل نمن نفينحلؾك نلن.حالعطوحاخصنشكوكنحلضيضنلعظانلطومونكؾوس لسلوننأل41عسخ

ن نحللوكنلظوشيغ نأعو  نفي نفظله نلطوؿذ نحلخخسؽ نحلوظلشطغشدنحلضيضنالع ن زا نلطوا  نطزذياه نحلضيضنفلذ

روحعطشنلولذنلعذحدألنعسخنطوؿذنفذسنكوحؿضنألن وحهونطؼزضنفين خ نحللوكنط س نفاعنملونطصهانحلضيضن

ن.ءنف ودنحلـزخحنألنحللضلحنالعنحلسللذسحصاػلخفيننلحللوخظنفاعنمغظوحا

ن

 ( ؽٛع اٌي٠ذ 41شىً ) اٌ

 اٌمٛاؽغ ٚاٌؾبفبد

 ٍلاك اٌؾشٛح
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 :ِغّغ ِغبهٞ اٌَؾت ٚاٌؼبكَ -4

نألنحلهوحءنن ذنلمـخسينمقسسشنرؾك نم  ننلظلولنر سا شنايقخحنحلسضيؾر ينفزخسسنفننمـسوفشنأاخ

مـخسينحلغلذنرشرونفظلولنن.كس خصنمظغخليشنلاخشحؽنوخصحصنحل خدلنمننحلسلشالرالعنوشفشنحالكظشحقنل

نحالعطوحاش نالع نيز ذ نملهخ نفش  نع  نفشل  نالع نطظوش  نح خشم نحلـهش نلمن نؿهش نمن نفينن.حلسوزي امخ

لوخلنحلللننحاللكظشلاينيوؿذنفاعنمـسونحلغلذنرخخخخصنلظزسيشنحلو ودندحخ نرنـهضسحلغ خسحصنحللذيؼشنحلس

نن.أل42حلسـسونعسخنفينحلؾك ل

ن

ن           

 ٌَؾت( ِغبهٞ ا42شىً)اٌ

ن

نلألنحعؼشنلطـظسونفينفظلشنلحكذسنلفشل نحلسـسونطكوانمظقاشنرخالعطوحاخصناّنامخنمـخسينحل خدلنفب

كوانفينمـخسينحل خدلنكغخطنسؽنحلسلشالنلفينحلغ خسحصنحللذيؼشنيوخصحصنخخحلطشرونفا هخنأازورشنإلخشحؽن

ن.أل43نعسخنفينحلؾك نلن.فخدلنحلسلشالنمواغزشنح لعغـ ننحلخخسؽنيظلغظن

ن
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ن

 ( ِغبهٞ اٌؼبك43َشىً )اٌ

ن

ننلمو  هخنفينملشالنحلغ خسسنلم شفشناوخلنحلغلذنلحل خدلننمـخسينحلغلذنلحل خدلنألنيز ن44لحلؾك نل

ن

ن

 فٟ ا١ٌَبهح ( ِغبهٞ اٌَؾت ٚاٌؼبك44َشىً )اٌ

ن

مشروهشنمونكوانمـخسينحل خدلنلحلغلذنيرحصنحالعطوحاخصنفاعنخونلحكذننحلسلشعخصلفينحواذن

كذنؿخازينسأطنحالعطوحاشنلفينع خسحصنأخشمنلرلغذنطشط ذنحلقسخمخصنطكوانمؼزظشنفاعنأنر نهخنفي

أخشمنيكوانمـسونمـخسينحل خدلنفينؿهشنلمـخسيننأاوح لفينن.عظاشنحالعطوحاخصنلفينح اوح نحللذيسشأل

نحللو نيلغننطلوظنحلسلشالنليلا ندسؿشننحلغلذنفينؿهشنأخشمنمننحلسلشال لحانطقس انحلسـخسينلهزح

 اٌؼبكَ فوٚط

 ِغّغ ِغبهٞ اٌؼبكَ

كفٛي غبىاد 

اٌؼبكَ ِٓ 

 اٌّؾون

 ؽَبً االٚوَغ١ٓ

 ِغبهٞ اٌَؾت

 ؼبكَِغبهٞ اٌ
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نفاعنطغخ ننكشحس نطغخفذ نلحكذس نفينؿهش نمـخسينحلغلذنلحل خدل نطقس ا نفينكخلش نأمخ نحل خدلل نفسخل س

ن.حلهوحءنحلذحخ نمسخنيلغننحلظؾو  نفينحلـونحلزخسدن

ن

Bأعياء اٌّؾون اٌّزؾووخ ) 
 .المكبس -0

 .التوصٌل ذراع -2

 .المرفق عمود -3

 .الحدبات عمود -4

 .الصمامات -5

 .حذافة -6

 .التوقٌت تروس -7

 

 اٌّىجٌ  :أٚال(

مننؿهشننألنليظق 45موظوفنعسخنفينحلؾك نلنخشلنلحآلكذنهشف هنموا غانحعطوحاينحلؾك نأ ونؿ

لفلذنف ودننلصسحلسكزظألنحلطش نحلسوظوفنرخللهخيشنحلقوشمنلزسح نحلظوف  نروحعطشنفسودنحلسكزظنأل

نسرخف شن نحلذحخاي نحالكظشحق نملشعخص نفي نح سر ش نح ؽوحه نفسا ش نطظا نحالعطوحاش ندحخ  نحلسكزظ لاضلح

فينطول ذنحلنوونلال نوحهننفزخإلمخفشنالعنفساهنحلشث ظنسلشعخصنػلخث شنح ؽحلامخنحلسكزظنفينن,وحهح ؽ

فظقنلوا نفظلخصندخوحنحلسضيؾننهني س نأينخنفاعاّنبحللذسسنعسخن ينحللخلشنفينحلسلشعخصنسرخف شنح ؽوحهنف

نحل خدل نن,لخشلؽ نحلللطظ ن نر ن نلحللضلحأل نلحلق ود نفي نحلظشدديش نحلسكزظ نكشعش نلحلس ظشناا نحل ا خ حلس ظش

نالعن نحلظوف   نرسح  نلاسكزظنروحعطش نحلظشدديش نحللشعش ن زا نلطلل  نلاذلسس. نح ؽوحهنحلسطاورش حلغواعنطظا

لحانلظ وشنحلسكزظن ينال نطؤػ شنموونحلوخصحصنحللخطـشنمننحكظشحقنن.كشعشندلسحا شنفينفسودنحلسشف 

صنلحلظخاـنملهخنرغشفشنفننهشي نكالخصنحلسضيؾنلطسذد خنالعنرسح نحلظوف  نلحمظقخؿنكشحسسنحلوخصح

ن.حلسكزظنالعنؿذحسنحالعطوحاشنػانالعنحلـ ودنحلسخث ش
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ن

 ( اٌّىج45ٌشىً) اٌ

ن

 طٕبػخ اٌّىجٌ

موفماشنؿ مذسنن ا اشنحلظسذدنرمخللشحسسنحل خل مش.ن,رحصنمظخاشنفخل شن,يقلونحلسكزظنمننم خدانخو وشنحلوصا

أممممخننعمممخرلخنعمممزخثكنحلض شللاسلشعمممخصنحلزط جمممشألملمممخللنلصكظكمممخالنلنحلظآع .يقممملونممممننر ممملنن,لالمممشحسس

لصاهخنيل نالمعنحللقمرنحلظينلهخناوظنمظخاشنحلض شناالنأّاننلحلسلشعخصنحلغشي شألنفظقلونمننعزخثكنح لسل ول

غمخ ن.ليل نعزمشنفلمذنحلظاالنأاهخنطظسذدنرذسؿشنأن, شنطلشيزخحلضنكذيذننألنأم خ 3طلشيزخنلطوف اهنحللشحسينل

مسكننمونلمونفوحسكندحخا شنلاظلويمشنلحلسغمخفذسنفامعنطوفم  نحللمشحسسنن نكذ ن لصاهنرظلا  نعسكهنالعنأ

طمخؽنحلسكمزظنيكموانفامعننالعنحللالخصنػانالعنؿذحسنحالعمطوحاشنلامظخاـنملهمخنفمننهشيم نحلـ مودنحلسخث مش.

هنلالممشحسسنحلظممخؽنأعؼممشنفشمممنملممذدنكغممذنمظطازممخصنحلظقممس النلك ممغنأا نؽممك نعممطقنمغممظونألنمل ممشنألن

إلطخكمشنحلسـمخحنالاظلمخحنحللمشحسسنممننحلومخصحصنن,  ن ا صنلعسكهنحعزشن ام صنممننحلـغما طشسنأنحل خل شنلزحنفخا

ظلس نمووهن زانحلومخصحصنيمضلدنحللغمانحل اموينممننحلسكمزظنرسـمخسينكال مشنيللكيننلحلساظهزشنالعنحللالخص

ذحسندحثشيممشنطممذخ نف هممخنحللالممخصنحلظممينطلكممانحلنممووندحخمم نوشفممشنحالكظممشحقنلسشلاظهممخنلممموطهخنفاممعنؿمم

 أمخنحلـضءنح عو نلاسكزظنف سكننمننخصلهن  خطنحللطشنحلخخسؿينلاسكزظنرخلسخيكشلم ظش.ن.حالعطوحاش

ن

 أشىبي هأً )ٍطؼ( اٌّىجٌ 

 .يمستو سطح -1

 .مقعر سطح -2

 .محدب سطح  -3
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ن            

 ( اشىبي ٍطؼ اٌّىج46ٌ) شىًاٌ

 

 أعياء اٌّىجٌ

 (.التاج) المكبس رأس -0

 .(المكبس زر) المكبس عمود -2

 .المكبس حلقاتمجاري  -3

 المكبس أجزاء ٌمثل(  47 ) الشكل .المكبس جذع -4

 

 

ن

 ( ٠ّضً أعياء اٌّىجٌ 47شىً ) اٌ

 

 

 ِؾلةٍطؼ  ِمؼوٍطؼ  ٍطؼ َِزٛٞ

 ِغوٜ ن
 مغلذ
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 -(:التاج)المكبس رأس -1

انخل مشنفمينؽموهينحلنموونلحللمذسسنك مغنأ ونعمطقنيلمولنرظلسم نحلنمووهنلحالؿهمخدحصنحل خل مشنحلسظظ

 م نألنليكموان طمشانأ48فينحلؾك ننلعسخنشحسسنحلغطقنحل اوينلشأطنحلسكزظنيظ شكنالعنأفاعندسؿخصنحلل

وطخءننلعطقنحلسكزظنر نننؾك لينخظص نحلظسذدنحلزينيظ شكنلهنحلسكزظ.إلن ا صنمننحلـضءنحلغوايناوشح ن

نن.سأطنحالعطوحاشنل ؾك نوشفشنحكظشحقنحلسلشال

ن

ن

 ( رٛى٠غ كهعخ اٌؾواهح ػٍٝ اٌّىج48ٌاٌشىً )

ن

   -(:المكبس زر)المكبس عمود -2

نفننف نفزخسس نمظلخرنمـو نيشطكضسود نحلسكزظني س نعفاعنػلز ن لظؼز ضننوفاشا ننفينلعونؿغا

نيكوانعطلهنفل صناخفسخ نناْنصسنحلسكزظنمننعزخثكنحلقاذنليـذنأنحلسكزظنمونرسح نحلظوف  .نيقلو

ن نلأك خاخ نكشحسيشأل نلطلغ ش نللملغع نحلقصرش نلضيخدس نرخلكشلل نمـوفشننيقلومطا خ نحعطوحاش نؽك  فاع

نرخلشػنمننكوكنحلضيضنألنرنوونحلضيضنمننخصحنمـشمنلػلذأللظخو لنحلوصانل هوي ننيضيضنأمخ

ن.دحخ نرسح نحلظوف  

ن

 -:المكبس حلقات -3

ناخرن ن وس نلهخ نمشاش نل ل ينكالخصنم ذا ش نلأؽكخلهخنطشعذنفينمـخسينحلسكزظنلطش خظارنأفذحد خ

نألن49كغذناو نحلسلشال.نعسخنفينحلؾك نل
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ن

 ضكالخصنحلنووننننننننننننننكالخصنحلضي
 

 ( ؽٍمبد اٌّىجٌ 49اٌشىً ) 

 -ٚظبئف ؽٍمبد اٌّىجٌ:

 الحاصل الضؽط تسرب لمنع الداخل من االسطوانة وجدران المكبس جسم بٌن التام اإلحكام -0

 .والقدرة الضؽط شوطً فً وخصوصا  

 .المكبس أعلى إلى الزٌت تسرب منع -2

 للتخلص االسطوانة جدار إلى وتوصٌلها المكبس حرارة بنقل حلقاتال تقوم حٌث ,التبرٌد فً المساعدة -3

 .منها

 

 -ِٛاك رظ١ٕغ اٌؾٍمبد:

نحل خل ش نحللشحسس ندسؿخص نطظلس  نلفازش نمشاش نموحد نمن نحللالخص نلصكظكخالننلطقلو نملخلمش لطكوا

لرغزذنحسطوخ ندسؿشنكشحسسنعطقننللحلظآع نحلغشيونلزحنطقلونمننكذيذنحلقاذنحلخخؿنحلسلغعنكشحسيخ ن

ألنلطنخ نأك خاخنمخدسنحلزشلاضنماان0.15ن–ن0.07ويشنرطزلشنمننحلكشللنلحلسكزظنحل اوينططاعنحللالشنحل ا

ن. ولنلظلا  نحلظآع نلصيخدسنحلسظخاشنلاهخلشنحل سشاألنحلسول زذ

ن

ن-أٔٛاع اٌؾٍمبد:

 .ؽٍمبد اٌؼغؾأ(  

 ؽٍمبد اٌي٠ذ. ة(
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وشفشننحلؾك نطسلونطغشدنحلسضيؾنحلسنووهنمننمغظط  فزخسسنفننكالخصنرحصنملطون -ؽٍمبد اٌؼغؾ: - أ

حالكظشحقنطشعذنفخدسنكالظخانلصانوخهنلطوص نفظلخطهخ.رل غنالنطكوانفاعنحعظلخمشنلحكذسنلسلونطغشدن

ن-:منندحخ نوشفشنحالكظشحقنلطكوانفخدسنفاعنفذسنأاوح نحلؾللشنلحلسضيؾأل

ن

 .المستوٌة الفتحة -1

 (.˚45) بزاوٌة الفتحة -2

  طالضؽ حلقات فتحات  أنواع ٌبٌن( 51) شكلال التناكبٌة الفتحة -3

ن

 ( أٔٛاع  فزؾبد ؽٍمبد اٌؼغؾ50) اٌشىً

حلنوونحلظينطخظارنفلهسخنروؿودنأفاعنحلسكزظنطلضنكالخصننفي ينكالخصنطشعذنن-ؽٍمبد اٌي٠ذ: - ة

ألنأخخديذنر ننعطل هخنحل اوينلحلغواينلكينيغظط ونحلضيضنحلسشلسنمننخصلهخنالعنحلـضءننسفو شنػلود

نحللالخصنركغ نالعنكوكنحلضيضنلمل هنمننحلوفوحنالعنوشفشنحلذحخاينلاسكزظنلطلول قنحلضيضنلافخدطه

نفاعنحللوخظنفاعننحالكظشحق. نحالكظشحقنلعزلكنيغخفذ نفينوشفش نعخسروا ش نموحد نلطكوين لظـلذنحكظشح ه

نحلنوونحلسوؿودنفينوشفشنحالكظشحق.ن

ن

 -. عنع اٌّىجٌ:4

ن نلطأ و نحالعطوحاش نحلسكزظندحخ  نكشعش نرظوؿ ه نحلسكزظنليلول نأؿضحء نحلوظلخصنلحللهخيخصنكذ ظلكا

 .أل47لحاوشنحلؾك ن .حلغواعنلـز نحلسكزظنفينعشيخانحلوخصحصنفينحلسلشعخصنػلخث شنح ؽوحه
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ن(Connection Rodصب١ٔب ( مهاع اٌزٛط١ً )

ن

فسودنحلسشف نحلزينظل سشنفينحالعطوحاشنالعنغ ونحلـضءنحلزينيلولنرلل نكشعشنحلسكزظنحلظشدديشنحلس

عشنحلعنكشعشندلسا ش.نيشطزونمننؿهشنحللهخيهنحلقوشمنرخلسكزظنلمننؿهشنحللهخرهنيلولنرظلوي ن زانحللش

ن:ألن51نلنعسخنفينحلؾك نحلكزشمنرخلسلخلسنحلصمشعضيشنل سودنحلسشف 

ن

ن            

                                         

 ( مهاع اٌزٛط١ً 51)  اٌشىً

 

 -٠زىْٛ مهاع اٌزٛط١ً ِٓ ٔٙب٠ز١ٓ:

 

 -:Small End الصغرى ةالنهاٌ -0

نحلزشلاضنألن نمننعز كش نؿازشنطقلونفخدطخ نحك خاخ نف ش  ينحلطش نحلقو شنمننرسح نحلظوف  نطوؿذ

نرخلسكزظن نحلظوف   نرسح  نخصلهخ نمن نيشطزو نلاظخع , نحلسلخلمش نحالخشم نفسودنر لنحلغزخثك نهشي  فن

نأل52لن.نعسخنفينحلؾك حلسكزظ

ن

ن

ن

ن

ن
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ن

ن

ن

 

ن                       

نننننننننننننننننننننننننننن

ن

ن

 ( إٌٙب٠خ اٌظغوٜ ٌنهاع اٌزٛط52ً١اٌشىً ) 

ن

 -:Big End إٌٙب٠خ اٌىجوٜ -2

عزشنمننحللهخيشنحلقوشمنطظق نرؤكذنملخلسنحلسشف نطظكوانمننؿضأيننملوقا نن ينحللهخيشن طش خنأ

نننلألنحلكشعيأل.ننلس لقوخنعز كشنحلسرحعطوحاشنطغسعننيرذحخاهخناقونلهخرشنحلكزشمحلكزشمنلازسح نلوطخءنحل

نلطكوانملخلمشنلصكظكخالنلحلظآع نلحلنوولل زانحلكشحعينمقلوفشنمننعز كشنر نخءننلليل طخانرخلسشف 

ف هخنػلذنلط س نرذلانأكذحعنمـ ؾنلدسؿشنحاقهخس خنمشطو شننللعهاهنحلظشع ذنللعزلكن ا اشنحلظكخل ر

نحلسشف , نلظضيضنملخلسنفسود نحلضيضنمننخصلهخ نحلكزشمنفاعليشرونحللهخنيسش حلسشف نراوحلذننفسودنيش

نمننحلووال نلرحصنأعلخاناخفسشنليـذنأمقلوفش نحلـ ذ نرخعظ سخحننؽذن نرلوم انطشرونحلقوحمر مظغخليش

ن.أل53لنموظخفنفضلنلكغذنمخنطلذدانط ا سخصنطقا قنحلسلشال.نعسخنفينحلؾك 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 

ن

 ( إٌٙب٠خ اٌىجوٜ ٌنهاع اٌزٛط53ً١اٌشىً ) 

ن

 إٌٙب٠خ اٌظغوٜ

 ػّٛك اٌّىجٌ
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 -١ً:ٚظبئف مهاع اٌزٛط

 .المرفق عمود إلى المكبس على الواقع االحتراق ضؽط من الناتجة القوة نقل -0

 .المرفق عمود إلى االسطوانة فً ددٌةالتر المستقٌمة المكبس حركة نقل  -2

 

 طٕبػخ مهاع اٌزٛط١ً

نرسح نحلظوف  حيش نليـذنأفعنفينفلخفش نحلظخمش نحلذ ش نلطقس سه نلحلقصرشنحانطظول نحلسظخاش نف ه فش

أل.ن(Iاللخءنلحاللظوحءنلحانيكوانخو رنحلوصانلزحنيقلونؿغانحلزسح نلحلغخفذألنفاعنؽك نكش نلسلخلمشنحال

نمغظلشسنلأ نحلسلشالنرقوسس نلنسخاندلسحا نلحكذ نرحصنلصا نح رس نفينحلسلشالنحلوحكذ نطكوانؿس و ا

ألنعخسروانمونعزخثكن0.35نن-0.40ل%نلمظوحصاهنليقلونحلزسح نمننكذيذنحلقاذنألنحلووالرنحلـ ذنرلغزش

ن.حلسلول ضنلحلغ اكوانلحلكشللنلطؾك نرخلطشقنرلوحلذنخخفش

ن

 -ري١٠ذ مهاع اٌزٛط١ً:

نحلضيضنالعنأاخر ذنحلضيض نالعنحلكشحعينحلشث غيلظل نحلضيضنمننمنخش نػا نالعنل نحلسشف نػا نل سود ش

نالعن نحلسشف نلملهخ نيلظل نحلضيضنخصحننللزسح نحلظوف  نحلكزشمنحللهخيشنملخلسمـخسينحلضيضنر سود ػا

عاسخنصحدنن.حللهخيشنحلقوشمنلاسكزظـشمنحلطولينحلذحخاينحلسوؿودنفين غانحلزسح نلحلغخفذألنالعنعشحعينحلس

ل  نموطهنلرخلظخلينصحدنحلظآع ننلحلخاوؿنفننحللذنحلسغسوفنرهننصحدصنعس شنحلضيضنحلسخسسنفينحلكشحعي

نفؤاهخنعظئدينيـذنطزذي نحلكشحعينلاالننلفلذ خنطغسونأفوحصنهشقنم ذاينفخدسسنمننحلسلشالنك لجز ن

دينالعن اشنهزلشنألنحلظوحءنرسح نحلظوف  نأمخنارحنعخانحلخاوؿن ا صنفبّانرلكنيئنلالعنطارنفسودنحلسشف 

رسح نحلظوف  نرسلوسننحلظقخقحلضيضنألنهشد خنمسخنيئدينالعنصيخدسنحالكظكخالنلحسطوخ ندسؿشنحللشحسسنل

ن.فسودنحلسشف نمئديشنالعنطو رندلسحانحلسلشال

ن

 :(Crank shaft)ٌّوفك صبٌضب( ػّٛك ا

نظل نحللشعشكشعشندلسحا شننلطلنحلعرظنخرظلوي نحللشعشنحلظشدديشنلاسكألن54حلؾك ليلولنفسودنحلسشف ن 

ن.نالعنأؿهضسنال نحللشعشنمننفسودنحلسشف 
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ن

 ( ػّٛك اٌّوفك 54اٌشىً ) 

ن

نحلظوف   نلزسح  نحلكزشم نحللهخيش نهشي  نرخلسكزظنفن نحلسشف  نفسود نؽك يلنلليظق  دنفسون ظسذ

نحالعطوحاخصل نحإلؽنحلسشف نفاعنفذد نطظخرو نلفاع نحلظلس  أل نلعشحعي نملخم  نلفذد نليظلذدنلطشط زهخ  خح

لشعخصنرلحصنحالعطوحاخصنحلسظلخراشنسمشف نحلنلطظس ضنأفسذسنلهوحنفسودنحلسشف نطز خ نلظشط ذنحالعطوحاخص

نل نؽك  نفاع نحلظي نحلvلحلسلشعخص نرخلسلشعخص نحلخخفش نطاك نفن نلصاهخ نلخوش نرلقش خ نلطلونأل سغظل سش.

ألنمسخنيـ  ن˚120لنرضحليشن ذس خنر ننحلسشعضنلحآلخشحالعطوحاخصننعذحع شنمشطكضحصنحلسشف نلاسلشعخص

ن.أل55لنعسخنفينحلؾك ن.حاظخؽن زانح فسذسنأعؼشنف ورشنلنأواعنػسلخ ن

ن

ن

ن                 

ننننننننننننننننننننننننننننن

ن

ن

ن

 ( أعياء ػّٛك اٌّوفك55اٌشىً )

ن

 -:ٚظبئف ػّٛك اٌّوفك

ن-:يلولنفسودنحلسشف نرخلوظخثرنحلظخل ش

 إليى( وأسيفل أعليى إليى) للمكيابس مسيتقٌمةال الترددٌية الحركية تحوٌيل فيً التوصيٌل اذرع مع ٌشترك -0

 .( 56 ) الشكل فً كما .دورانٌة حركة

 .فً االشواط ؼٌر الفعالة المكبس حركة الىال نقل  -2

 ِؾٛه اٌّوفك اٌّزؾون
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 إلييى الحركيية تنتقييل ثبييت علٌيية م قييرص بواسييطة حذافيية بحمييل المرفييق لعمييود الخلفييً الطييرؾ ٌقييوم  -3

 .الحركة نقل أجهزة طرٌق عن الطرٌق عجالت

ن

 المرفق عمود الى التوصٌل ذراع من الحركة نقل( 56) شكلال

نِؾبٚه ػّٛك اٌّوفك

ن-:فسودنحلسشف نالعنطلغانملخلس

 -(:الثابتة) الرئٌسة المحاور -1

 المرفق عمود جزء نإ ,حول مركزها وٌدور علٌها ندٌست المرفق عمود امتداد على محاور هً

 كراسً ذهه وتكون ،علٌها وٌحمل الرئٌسٌة المرفق علبة كراسً داخل ٌدور( المرفق بمحور) والمسمى

 هذه تزٌٌت ٌتم ,انحناء دون من الدوران من المرفق عمود تمكن قطعتٌن من مإلفةو منفصلة انزالقٌة

 .الزٌت مضخة بواسطة الكراسً

 

 -:المتحركة حاورالم -2

 ىالقو بواسطة المرفق عمود دارةا على تعمل المرفق عمود مركز عن ةبعٌد مراكزها محاور هً

 داخل ٌدور( المرفق ذراع) والمسمى المرفق عمود جزء نإ .التوصٌل ذراع طرٌق عن لٌهاإ الواصلة

 المرفق اعرذ ٌصل لذيا المرفق عمود جزء أما .علٌها وٌحمل التوصٌل لذراع الكبرى النهاٌات كراسً

 اسطوانات عدد بقدر المتحركة المحاور عدد ٌكون(. الفخذ أو) موازنة باثقال فٌسمى المرفق بمحور

 تكون أن وٌجب .المرفق عمود داخل مجرى بواسطة المتحركة و الثابتة المحاور تزٌٌت ٌكون .المحرك

 وٌجب تماما   الشكل واسطوانٌة المقطع ةدائرٌ تكون نوأ والتلؾ التآكل وآثار الخدوش من خالٌة المحاور

 .(57) الشكل فً كما.واحدة استقامة على الثابتة المحاور تكون أن
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 المرفق لعمود والمتحركة الثابتة المحاور( 57) شكلال

 

ناٌمٜٛ ٚاٌؼيَٚ اٌّؤصوح ػٍٝ ػّٛك اٌّوفك

 .والقدرة الضؽط شوطً فً الناتج الضؽط قوة -0

 .)التعجٌل والتباطإ( توقفه أو المحرك اشتؽال ءبد عند الدوران فعل رد عزم -2

 .واالهتزازات االرتجاجات -3

 (.الذاتً القصور عزم قوى) التوصٌل واذرع للمكابس الطاردة القوى -4

 .الكراسً مع االحتكاك -5

 

  :طٕبػخ ػّٛك اٌّوفك

 خاصة قوالب فً الطرق أي الحار على الطرق أو التشكٌل بعملٌة المرفق أعمدة ؼلبأ تصنع

 من كتلة من العمود ٌشكل ذإ واحدة قطعة من ٌصنع المتانة ولزٌادة ،الداخلٌة االجهادات من لصللتخ

 بقالب المطارق هذه وتزود هٌدرولٌكٌة أو المضؽوط بالهواء أو بخارٌة قوٌة مطارق تؤثٌر تحت الصلب

 لصلبا فٌسخن ،المطلوب المرفق شكل مع تتفق أشكال ذات بروزات على الداخل من ٌحتوي مزدوج

 تجري ثم ،المطلوب الشكل ٌؤخذ حتى القوالب هذه فً ٌضؽط ثم ،البٌاض وشك على ٌصبح حتى

 عمود صناعة لؽرض المستخدمة السبائك أما ،والتوازن والتقسٌة والتجلٌخ كالخراطة النهائٌة العملٌات

 ,كروم,لنٌك) من تتكون التً المقساة الصلب سبائك ومن المكربن الصلب سبائك من فتكون المرفق

 .(منؽنٌز ,مولبٌدنٌوم ,فوالذ) أو( منؽنٌز ,فنادٌوم ,فوالذ) أو( مولبٌدنٌوم

 

 اٌّؾٛه اٌّزؾون
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 ِٛاىٔخ ػّٛك اٌّوفك

 إن وبما .المرفق لعمود الدوارة االثقال من الناشئة القوى توازن أو تعادل عملٌة هً الموازنة إن

 مع محاورها تتطابق ال بحٌث مرتبة المرافق ن  أل ونظرا عالٌة المرفقٌة لالعمدة الدورانٌة السرعة

 ثقالأ بوضع تؤثٌرها ٌوازن التً المركزٌة الطاردة القوى ؤتنش لذلك المرفقً للعمود الرئٌس المحور

 عمود محور حول بانتظام موزعة الموازنة أثقال تكون بحٌث المرفقٌة االعمدة تصمٌم وٌجب موازنة

 عملٌة وتعرؾ ا  سكونٌ تزنا  م الحالة هذه فً نٌكو إنهف سكون حالة فً المرفق عمود بقً فإذا .المرفق

 معدات إلى تهااإجراء فً تحتاج وهً الحركٌة الموازنة باسم الدوران حالة فً المرفق عمود موازنة

 .خاصةواجهزه 

 وواٍٟ ػّٛك اٌّوفكعٍجخ 

 وتدور ،علٌها تستند كامال   دائرٌا   ا  كرسٌ منها نصفٌن كل ٌشكل حلقٌة نصؾ بطانة عن عبارة هً

 .عمود المرفقل المتحركة محاورال بداخلها تدور وكذلك المرفق، ودلعم الثابتة الرئٌسة المحاور بداخلها

 .( 58 ) الشكل فً كما

 

ن

 ( وواٍٟ ػّٛك اٌّوفك58شىً )اٌ
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 وواٍٟ ػّٛك اٌّوفك عٍجخ اٌغوع ِٓ اٍزؼّبي 

 من المرفق وعمود لالتوصٌ كذراع المحرك اجزاء لتحفظ معٌنة حرارة درجات عند انصهارها -0

 .التزٌٌت وجود قلة أو الطبٌعً حدها فوق الحرارة درجات ارتفاع عند االضرار

  .التوصٌل ذراع أو المرفق بعمود مقارنة هاتكالٌف قلة -2

 .للتلؾ تعرضها عند التبدٌل سهولة -3

 .المحرك دوران عند انزالقٌة جودة ولها والتآكل االحتكاك تقلٌل -4

 

 المرفق عمود كراسً صناعة

 األبٌض بالمعدن وٌبطن البرونز أو( الصلب) الفوالذ سبٌكة من الثابتة المحاور كراسًجلبة  تصنع

 معدن) باسم المعروؾ االبٌض المعدن من فتصنع المتحركة المحاوركراسً جلبة  أما .التآكل لمقاومة

 كما ،نحاسوال الزنك من نسب على وتحتوي ،الرصاص أو القصدٌر اساسها سبائك هذه وتكون( بٌتبا

 من وتصنع .(ثرمادٌور كمحامل)والقصدٌر الرصاص و النحاس من بسبٌكة مبطنة قشرة من تصنع

 بدرجة مصبوبة الرقٌقة المعدنٌة السبائك هذه تكون عام وبشكل .الفسفوري البرونز من المتكونة السبائك

 .الدقة من عالٌة

    

                                                          -:والمحاور المرفق عمود كراسً بٌن الخلوص

 من رقٌقة طبقة تكوٌن لؽرض والمحاور المرفق عمود كراسً بٌن محدد خلوص وجود ٌنبؽً

 دورانه سرعة وعلى المحرك نوعٌه على ٌتوقؾ الخلوص هذا مقدار ن  إو ،االحتكاك لتقلٌل الزٌت

 المعدن من مصنوع لكرسً الشائع لخلوصوا .المحرك بمواصفات الخاصة المعلومات ضمن ىوٌعط

 والرصاص البرونز معدن من مصنوع كان إذا و. المرفق عمود بقطر مضروبا  ( 10110)هو األبٌض

 ن  فإ( ملم61) المرفق عمود محور قطر كان إذا مثال  . المرفق عمود بقطر مضروبا  ( 101105)هو

 ٌساوي األبٌض المعدن من المصنوع الكراسً خلوص

= 0.060mm 0.001 ×mm 60 

 

اذا تجاوز الخلوص  والمحاور المرفق عمود كراسً بٌن التآكل نتٌجة تكون الخلوص فً الزٌادة إن

 وجود إلى ٌشٌرف المحرك فً وضجٌج معدنً طرق أصوات سماع إلى ٌإدي به المسموح الحد عن عن

 بالكمٌات اوصوله وعدم كبٌرة بكمٌات الكراسً بعض فً الزٌت تسرب وكذلك ،كراسًال فً تلؾ

 مالحظة خالل من الزٌت ضؽط هبوط وأٌضا التآكل زٌادة إلى ٌإدي مما األخرى لكراسًل ةالمطلوب

 ذراع التواء أو المرفق عمود تلؾ إلى ستإدي فإنها إال و الكراسً استبدال ٌجب لذا الزٌت ضؽط مقٌاس
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 ٌإدي مماتكونها  عدم أو لزٌتارقٌقة من  طبقة إلى ٌإدي ذلك نفإ ٌالقل الخلوص كان إذا أما .التوصٌل

 إلى فٌإدي المرفق عمود بمحور التوصٌل ذراع وتماسك الحرارة درجة ارتفاع و االحتكاك زٌادة إلى

  .المحرك دوران توقؾ

 

 ( Camshaft) الحدبات عمود(  رابعا  

 بحس الحدبات وتصمٌم ،العمود شكل وٌختلؾ الشكل بٌضوٌة حدبات عدة من مإلؾ عمود عن عبارةهو

 و ،والعادم السحب صمامات لعدد مساوٌا   العمود فً الحدبات عدد وٌكون .العمود ومهمة ،المحرك نوع

 وتحرٌك ،الحدبات عمود دوران طرٌق عن  العادم وصمام ،السحب  صمام فتحب الحدبات عمود ٌقوم

 عمودل الدورانٌة الحركة تحوٌل على الحدبة وتعمل الزٌت ومضخة الشرر موزع و الوقود مضخة

 أكثر أو ثالثة عددها ٌبلػ استناد كراسً على الحدبات عمود وٌرتكز ،للصمام ترددٌة حركة إلى الحدبات

 لصمامات ااحدهم أكثر أو للحدبات بعمودٌن المحركات بعض وتجهز ،المحرك ونوع تصمٌم حسب

 الحدبات عمدةا تثبت حٌث ،الحدٌثة المحركات بعض فً الحال هً كما،العادم لصمامات واألخر السحب

 قوالب فً بالطرق وذلك الجٌد الفوالذ سبٌكة من الحدبات عمود ٌصنع O.H.C)) المحرك أعلى فً

 عملٌة علٌها تجري ثم التآكل تقاوم لكً االستناد ومحاور الحدبات تقسٌة عملٌة بعدها وتجري خاصة

 .الحدبات عمود جزاءأ ٌمثل (59) والشكل .الجلخ

 

 

                                  

 الحدبات عمود أجزاء( 59) شكلال

نكؾوسنمغطلشن-7

نكخفشسنوا ن-8

نع  ن-9

نمغلذنطؼز ضن-10

نمغلننطؾو  نمنخشنحلضيضن-11

 دحثشيشنالمشعضيشنلظؾو  نمنخشنحلو ودن-12

 ملوسنحلشث غينل سودنحللذرخص -1
 عشعينطلس  نفسودنحللذرخص -2
 مغسخسنطؼز ضنحلسغلننلع  أل -3
 كخفشسنطؼز ضنم  ل ش -4
 كالشنكقش -5
 مغلننطو  ض -6
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  المحرك فً الحدبات عمود تركٌب طرق

 وتستعمل ،داخل كتلة االسطوانة المرفق عمود من بالقربأو  بجانب الحدبات عمود تركٌب طرٌقة -0

 من المستعملة الصمامات تكون إن وٌمكن المتسلسلة االسطوانات ذات محركات فً الطرٌقة هذه

 من حركته الحدبات عمود ٌستمد الحالة هذه وفً ,(61) الشكل فً كما .سًأالر أو انبًالج النوع

 وعمود المرفق عمود ترسً بٌن التصمٌماو سلسلة معدنٌة وحسب  المباشر بالتعشٌق المرفق عمود

 .الحدبات
  

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 ( روو١ت ػّٛك اٌؾلثبد ثغبٔت ػّٛك اٌّوفك 60اٌشىً ) 
ن

 وهذا (Over Head Camshaft) (O.H.C) االسطوانات كتلة بؤعلى باتالحد عمود تركٌب طرٌقة -2

 مجموعة عن الطرٌقة هذه الستؽناء الحدٌثة المحركات من كثٌر فً مستعمل التصامٌم من النوع

 سلسلة بواسطة المرفق عمود من حركته الحدبات عمود ٌستمد الحالة هذه وفً صماماتال تحرٌك

 عمود ترسً بٌن ةفالمسا لكبر. المباشر التعشٌق من فادةتساإل ٌمكن ال و مسنن مطاطً حزام أو

 علٌه وٌطلق مزدوج حدبات عمود المحركات بعض فً ٌستعمل وكذلك .الحدبات وعمود المرفق

(2OHC) (Double Over head Camshaft). (60) الشكل فً كما. 

 

 

 

 

 

 

 

ن            

 

 سطواناتاال كتلة أعلى الحدبات عمود تركٌب( 61)الشكل

 ػّٛك االمهع ع اٌّزأهعؾخاٌنها

 اٌّزأهعؾخ

 روًٚ 

 ػّٛك 

 اٌؾلثبد

 حللذرخص

 حلسشف نطشطنفسود
DOHC S 
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 االسطوانات غطاء فً الحدبات عمود وموقع االسطوانات كتلة فً الحدبات عمود موقع مقارنة

 موقع عمود الحدبات فً ؼطاءاالسطوانات موقع عمود الحدبات فً كتلة االسطوانات ت

 نٌاثن عدد ٌمكن استعمال عمود حدبات استعمال عمود حدبات واحد  1

 خفض عدد األجزاء مجموعة الصمامات ة الصماماتمجموعلزٌادة عدد األجزاء  2

 ((OHCتستخدم التسمٌة البدٌلة  ((OHVتستخدم التسمٌة البدٌلة  3

 ٌمكن وضع صمامات مائلة الٌمكن وضع صمامات مائلة 4

 أذرع الدفع ومنها بواسطةنقل الحركة ت 5
 ذرع المتؤرجحة لفتح الصمامالا الى

الى  جحةالمتؤر من الحدباتانتقال الحركة 
 االقراص لفتح الصمام

 

 ألواص فٍٛص اٌظّبِبد فٟ اٌّووجبد ماد ػّٛك اٌؾلثبد اٌؼٍٛٞ

ودنحللذرخصنحل اوينأينفينوطخءنحالعطوحاشنلوظقنفسخمخصنحلغلذلنلحل خدلنروحعطشنحللذرشنيغظ س نفس

ذنرلكنالعنحلظينطئػشنكشعظهخنفاعنح  شحؿنرخطقخحنمزخؽشلنلمننػانطلظل نحللشعشنالعن و نحلقسخلنلر 

ؤ شحؿنخاوؿنحلقسخمخصنفينحلسشعزخصنرحصنحلقسخلندحخ ندل اهنلن زحنمخني ش نرنليذفونفلـخانحلقسخل

ن.ننأل62عسخنفينحلؾك نلن.فسودنحللذرخصنحل اوي

ن

ن

ن

ننننننننننننننن

 ( ألواص فٍٛص اٌظّبِبد فٟ اٌّووجبد ماد ػّٛك اٌؾلثبد اٌؼ62ٍٞٛاٌشىً )

ن

 مخاونطغشدنحلضيض
 مل ذنحلقسخل
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ننأل(Valvesفبَِبً ( اٌظّبِبد 

عطلهنحلـخازينمخشلهينلنمـاخنرذسؿشنفخل شنمننن,لقسخلن ونؿغانيظكوانمننعخقنيلظهينرلشؿح

نن.حالعطوحاشنعظاشنمل ذانرشأطنفاعفلذنؿاوعهننلانووحلذ شنلنسخانحككخمهن

نؽللخشنليلولنحلقسخلنفينحلظلكانرخلوظلخصنحلظينيذخ نملهخنحلخا ونل وحءنونرلضينألنالعنحالعطوحاخص

ن نحلوخصحصنحللخطـش نن.كظشحقنمنندحخ نحالعطوحاخصح فن نحلقسخل نمنننفاععزلكنيلول نطغشدنحلؾللش ملو

عسخنفينحلؾك نن.ينحاخوخكنفينحلنووأػلخءنؽوهينحالانوخهنلحلظسذدنلظوخدينكذلعنأوشفشنحالكظشحقنفين

                   .أل63ل

 

ن                     

نننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 ( اٌظّبَ 63ىً ) اٌش

 

 

 

 -:الصمام أجزاء

 -:اآلتٌة األجزاء من الصمام ٌتكون

 

 مجرى الصمام ساق نهاٌة فً وٌوجد ،ملساء الشكل اسطوانٌة ساق عن عبارة هو -:الصمام ساق -1

 فً عٌوض مخروط نصؾ كل قطعة تشكل قطعتٌن باستعمال والصمام النابض تثبٌت لؽرض عرضً

 القدرة ذات المحركات بعض فً الصمام ساق وٌصنع .للصمام اقفال ةبمثاب وتكون الصمام ساق مجرى
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 الحرارة ٌنقل حٌث التبرٌد، لؽرض الصودٌوم بمادة وٌمأل الداخل، من مجوفا   السباق وسٌارات العالٌة

 .بسرعة

 ىٌدع معٌن وبسمك ،قلٌال ومحدبأ ،مسطح رأس ذي دائري قرص عن عبارة -:الصمام رأس -2

 درجات أعلى إلى الصمام رأس وٌتعرض ،الصمام لوجه المتكرر التجلٌخ ثناءأ فً منها ٌستفاد  بالحافة

     .الحرارة

 

 ٌحكم إنه إذ الصمام فً المهمة األجزاء من وٌعد درجة 45 بزاوٌة مائل سطح هو -:الصمام وجه -3

 مالصما وجه ٌكون أن ٌجب األساس هذا وعلى الصمام مقعد على جلوسه أثناء فً جٌدا   الؽازات ضؽط

 .( 64)  الشكل فً كما .الصمام قاعدة على تاما   وانطباقه نظٌفا  

 

 

 ( ٚعٗ اٌظّب64َشىً )اٌ

 

 

 و الصمام وجه علٌها ٌرتكز االسطوانة ؼطاء فً ركبت دائرٌة حلقة عن عبارة هو  -:الصمام مقعد -4

( والنٌكل روموالك الفوالذ) وٌكون معدن حلقة المقعد من سبٌكة ،˚45 الصمام وجه زاوٌة تكون إن ٌجب

 .(65) الشكل فً كما .تلفه عند استبداله وٌمكن ،التآكل و للحرارة المقاومة
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ن                               

 ( ِمؼل اٌظّب65َشىً)اٌ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن

 الصمامات قإؼال فً الجٌد الفوالذ من المصنوعة الحلزونٌة النوابض تستخدم -:الصمام نابض -5

 أن ٌجب لذا االشتعال و الضؽط شوطً فً االحتراق ؼرفة داخل الضؽط هبوط عدم على والمحافظة

 .الصمام أجزاء ٌمثل(  66)  والشكل .جٌدا الصمامات إؼالق من لتتمكن ومرنه قوٌة تكون

ن                                  

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن

ن

ن

 ( أعياء اٌظّب66َاٌشىً )

  

ؽبطوح 

 إٌبثغ

 سحط
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 -:أٔٛاع اٌظّبِبد

 إلى ٌتعرض ال بحٌث االسطوانات إلى الخلٌط بإدخال الصمامات هذه تقوم -:السحب صمامات -0

 سبٌكة من ٌصنع نأ ٌمكن علٌهو ،للتؽذٌة الداخل المزٌج بواسطة ٌبرد لكونه عالٌة حرارة درجات

 من كمٌة اكبر إلدخال العادم صمام من أكبر سحبال صمام حجم وٌكون .والنٌكل والكروم الفوالذ

 .المزٌج

 درجة الرتفاع ونظرا   ،العادم مجاري عبر االحتراق نواتج بإخراج الصمام هذا ٌقوم -:العادم صمام -2

 العادم ؼازات لحرارة لتعرضها السرٌعة المحركات وخصوصا   العمل أثناء فً الصمام هذا حرارة

 التقسٌة، خواص بعض تفقد ما ؼالبا   الصمامات هذه فان لذا˚( 711) من أكثر إلى تصل التً العالٌة

 ,الكروم ,الفوالذ) سبائك من العادم صمامات وتصنع الصمام، رأس وحدبات أطرافها تحرق أو

لما لهذه السبائك من خواص  السرٌعة للسٌارات(  والمولبدنٌوم والكروم الفوالذ) سبائك ومن(. السٌلٌكا

 ٌوجد الحدٌثة المحركات فً أما والسحب العادم صمام ٌبٌن( 67) الشكل فً. الٌةمقاومة للحرارة الع

 كفاءته وزٌادة المحرك تنفس لتحسٌن وذلك عادم واثنان سحب اثنان صمامات أربعة اسطوانة لكل

 .الحجمٌة

ن
نننننننننننننننننننننننننن

 ( طّبَ اٌَؾت ٚاٌؼبك67َاٌشىً )

ن

 :ِغّٛػخ آ١ٌخ رؾو٠ه  اٌظّبِبد

ألنخشلؽنوخصحصنحل خدلنرو ضنم  ننكغذنظشل نطؾو  ننحلسضيؾطغظخذلنحلقسخمخصنلاظلكانفيندخوحن

ن.يومقنآل شنطلشيكنحلقسخمخصن.أل68ننعسخنفينحلؾك نلن.حلسلشال

ن
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ن
ننننننننننننننننننننننن

 ( ِغّٛػخ آ١ٌخ رٛل١ذ اٌظّبِبد68اٌشىً )

 ٚرزىْٛ ِغّٛػخ آ١ٌخ رٛل١ذ اٌظّبِبد ِٓ األعياءاألر١خ:

 .مركزي ال بٌضوي شكل على وهً :لحدبةا -1

 عليى جلوسيه لؽيرض مسيتوٌا   ٌكيون السيفلً سيطحها مجوفية اسيطوانة عين عبيارة هو :الصمام رافع -2

 . الحدبات عمود باستبدال ٌستبدل  .المقاوم المقسى الصلب من الرافع ٌصنع ,الحدبة

ركة من رافع الصمام اليى بنقل الح ٌقوم الفوالذ من مصنوع طوٌل ذراع عن عبارة هو :الرفع ذراع -3

 فتكيون العلٌيا النهاٌية أميا الصيمام رافيع داخيل تسيتقر كروٌية السيفلى اليذراع نهاٌيةالذراع المتارجحة. 

 .الصمامات خلوص تنظٌم برؼً علٌها ٌجلس مقعرة

 ٌسيتقر كيروي بيرأس األول طرفيه ٌنتهيً لوليب لذراعلاالولى  نهاٌةال فً ٌثبت -:المتأرجحة االذراع -4

 اليالزم الخليوص تنظٌم إجراء عند تفتح بصامولة ٌنتهً الثانً والطرؾ المقعرة الرفع راعذ نهاٌة فً

 سياق فعدلي قليٌال محيدب أو منزليق سيطحه فٌكيون( اليذراع طيرؾ) ذراعليل الثانٌية النهاٌة أما .للصمام

 .(69) الشكل فً كما .الفتح عند الصمام
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 نهاع اٌّزأهعؾخٌ( ا69اٌشىً )                                 

 

 السحب) نصمامٌال كال باؼالق ٌقوم( coil spring)حلزونً نابض عن عبارةهو  -:الصمام ابضن  -5

  ة.تؤثٌر الذراع المتؤرجحة او الحدب بعد زوال (والعادم

  -:ػ١ٍّخ رٕظ١ُ فٍٛص اٌظّبَ

زظنلظاكنحالعطوحاشنفينحلللطشنحلس ظشنانيكوانحلسكأيلزوينن,فلذنطلو انخاوؿنحلقسخمخصنالعطوحاشنمخ

ينفلذمخنأحل ا خنفيناهخيشنؽوهنحلنوونلك غنيذلسنفسودنحللذرخصنكظعنيغظلشنرسح نحلشفونرخالاخوخكألن

نموال ننطسخمخ ننلطكوانفسخمخص ن ونشلهشيللحلغلذنلحل خدل نطؼز ضنلولذناهخيشننوظقطنحانحلظلو ا فخمولش

نطومونس خث نحلنزوننلحلسظلشالنزسح حل ناهخيشنعطقنعخقنحلقسخلنلعطقنلر ذ خ نحلخخفشنر نن لحلظلو ا

رل غنطظلشالن زانلكغذنحلسطاودنليغخسح ننلنرخعظخذحلنمو نلظذليشنلولذنحلشحرونيس لخ ننحلزسح نحلسظؤسؿلش

نحلظؼز ض نطؼزضنفخمولش نر ذ خ نملغوعش نملخلمش نف هخ نمظ ذدسنن.حلش خث نفينحلخاوؿنكشعش  لخلكنطقخم ا

نحلخا ن زا نلظلو ا نحلزذءنلهشقنمخظاوش نرظاكنحلغ خسحصن ز  نحلخخفش نفينعظذنحلق خاش وؿنيـذندسحعظهخ

 .ألن70عسخنفينحلؾك نلنن.ر سا شنمزونحلخاوؿ

                   

 الصمام خلوص تنظٌم عملٌة( 70) الشكل                                

 فزؾخ اٌزي١٠ذ

 حلزسح نحلسظخسؿق
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 -:٠ؤكٞ إٌٝ نهاع اٌّزبهعؼون فٍٛص طغ١و ث١ٓ اٌظّبَ ٚاٌإْ ر

 هروب إلى ٌإدي مما المحرك حرارة درجات ارتفاع عند وخاصة جٌدا لصماماتا إؼالق عدم -0

 .المبخرة إلى ارتدادها أو المحرك خارج إلى الؽازات

 من جزء هروب بسبب المحرك قدرة انخفاض إلى ٌإدي مما الضؽط شوط فً الضؽط نخفاضإ -2

 .الشحنة

 من المؽذي فً فرقعة إلى ٌإدي مام السحب أنابٌب خالل من المؽذي إلى المحترقة الؽازات رتدادإ -3

 .جٌدة بصورة السحب صمام انؽالق عدم جراء

 .جٌدا العادم صمام إؼالق عدم بسبب واحتراقه الصمام حرارة درجة رتفاعإ -4

 

 -:إْ رون فٍٛص وج١و ث١ٓ اٌظّبَ ٚاٌوافؼخ ٠ؤكٞ إٌٝ

 وخاصة عةبسر وتلفها عملها ثناءأ فً الصمامات حركة عن ناتجة شدٌدة طرق أصوات حدوث  -0

 .باردا المحرك ٌكون عندما

 موعد تقدٌم إلى ٌإدي مما الشوط ثناءأ فً بالكامل تفتح نأ تستطٌع ال إذ الصمامات فتح زمن اختالؾ -2

 .اإلؼالق

 .المحرك قدرة انخفاض ثم ومن ،االسطوانة إلى الداخلة الخلٌط كمٌة قلة -3

 

 :أٍجبة رٕظ١ُ فٍٛص اٌظّبِبد

 فمينحلو مضنيكموانفمظقنلوام نحلقمسخمخصنفمل لخ نأانفاعنن ذسطهنيـمذننلحلسلخفوش لنسخانفس نحلسلشال 

ليظو مرنملمذحسن.نأػلخءنحلظؾمو  فيننطهحعظ  خدنحلظسذدنفينهوحنحلقسخلنفلذنحسطوخ ندسؿشننكشحسنللحلسلخعذ

ليلمذدنحلخاموؿنممنن زم ننللنهشيلمشنطزشيمذ خنلحلخاوؿنفامعناوف مشنحلقمسخمخصنلحلس مذانحلسقملو نملهمخ

ن.خسحصنفينعظذنحلق خاشغ احلؾشعشنحلسلظـشنل

ن

  ؽنافخٍبكٍب ( 

 ونفزخسسنفنن شؿندحثشينػل  نحلموصانمقملو نممننحللذيمذنيلم ونرمهنهموقنفموالرينمغملننيخظامرن

ر سمودنحلسشفم نممننؿهظمهنحللزحفمشنطمشرونن.كـسهنرخخظص ناو نحلسلشالنلفذدنحالعطوحاخصنلعشفشندلسحاه

المعنحلسلمشالنفميننسنؿمضءنملهمخهنحلو مخحنػمانأفمخدسحا مشنفمينحلؾمولطلولنرخمضانحلطخ مشنحللشع مشنحلذلنلحلخاو ش

رسهسمشنناوغمهنحلو مضفمينح ؽوحهنح خشمنو شنحلو خلشنلزحن ينط س نفاعنطلو انصخاندلسحانحلسلشالنلطلولن

طذليشنحلسلشالنفلذنرذءنحللشعشنروحعطشنحلظشطنحللالينحلسلم ونرهمخنرظ ؾم لهنممونطمشطنفمو شنموؿمودنفمين
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 نفاعنال نحللشعشنحلذلسحا شنالعنأؿهضسنالم نحللشعمشنفمننهشيم نملشالنرذءنحللشعشنحلكهشرخثينلعزلكنط س

نفامعنيلظويك غننلكزحفشلي س نعـضءنمننحلوخف نليوؿذنطو  ضنفيننحللزحفشنحلوخف نحلزينيظق نرغطقن

حلظشع مذنلفمينكخلمشنفمذلنلؿود مخنيـمذننفمينأػلمخءلطـلذنحلخطمؤننلؽخسحصنلسموصنلظغه  نفسا شنحلظشع ذا

أينخنفينفذدنمننحلغ خسحصنفصمخصنطلمذدنحلللطمشنحلس ظمشنحل ا مخننحللزحفشوؿذنفاعنعسخنطنلطؤؽ ش خن ز نفظلهخ

ن.لاسكزظنح لحنمسخنيغخفذنفاعنطشع ذنموص نحلؾشسنلظلذيذنالطشنحاطصقنحلؾشحسسنفيناهخيشنؽوهنحلنموو

ن.أل71عسخنفينحلؾك نل

ن

ن

 حذافة( 71) الشكل

 

 

ننروًٚ اٌزٛل١ذٍبثؼبً ( 

ن

لفظقنلوا نحلقسخمخصنليظانمزونلطو  ضن زاننلظنالونح فاعنلح عو  لخالنفص شنر ننكشعشنحلسكز

لطظاننليلولن زحانحلظشعخانر سا شنال نحللشعشن.لفسودنحللذرخصنفاعنفسودنحلسشف ن ننمؼزظ نرظشعن شنحل ص

نل نعاغاش نروحعطش نأل نحللذيسشأل نحلغ خسحص نفي نلعسخ نر لهسخ نحلسزخؽش نرخلظ ؾ   نأمخ نكضحلنكذيذيشحل سا ش نأل أل

نحللذرخصمطخه نحلسشف نينمغلننطكواناغزشنفذدنأعلخانطشطنفسود فذدنأَانينأألن1:2لنالعنطشطنفسود

أعلخانطشطنفسودنحلسشف ن يناقرنفذدنأعلخانطشطنفسودنحللذرخصنفظكوانفذدندلسحصنفسودنحلسشف ن

ينأسر شنغزذن وناعسخحندلسسنسرخف شنلحكذسنألحلنلفسودنحللذرخصنصفاعن زحنح عخطنم رنفذدندلسح

ن.ألن72نعسخنفينحلؾك نلن.أؽوحه

ن

ن

ن

 حللزحفش
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ن        

ننننن

ن

ن

ن

ننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن

ن

ن

ن

ن

 ( روًٚ اٌزٛل١ذ72اٌشىً )

 

 

ناألعياء اٌؾل٠ضخ فٟ ِؾون ا١ٌَبهح 

نططوسح ن نحلسخم  ن نحل لذين نخصح نحلغ خسحص نفلخفش ننططوسص نيسكنماسوعخ  نمخ نرخلؼوسسننأانل و اغس ه

سحصنفلذنعخانحعظخذحلنحلظلل خصنحاللكظشلا شنفينم وانملوومخصنحلغ خسسنل ونمخنحاللكظشلا شنفينفخلانحلغ خ

ي ش نربدحسسنملشالنحلغ خسسنرخللخعذنحآللينرذحيشنلهزحنحلظطوسنحلهخث نلحانحعظخذحلنحلظلل شنحاللكظشلا شنمنن

اعنسفونلكذسنطلكانحلكظشلا شنلكغخعخصنلمؾوصصنمخظاوشنرسلوومظينحإلؽ خحنلكلننحلو ودنأػشانحلكز شنف

نلأدحءنحلسلشالنرـخاذنطلا  نح فطخحنلخولنحعظهصالنحلو ود طاوعنحلهوحءننلنطؤػ ش خنفاعنطلا  ننعوخءس

ن.أل73عسخنفينحلؾك نلحلـوين

ن

 روًٚ ػّٛك اٌؾلثبد

رظٙو اشواد اٌزٛل١ذ ػٍٝ 

 اٌزوًٚ ثشىً ٔمبؽ

روًٚ ػّٛك 

 اٌّوفك
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ن

 ( ٠ج١ٓ اٌّؾووبد اٌؾل٠ضخ73اٌشىً )

ن

ن -:فٟ اٌّؾووبد )اٌّغَبد( أٔٛاع اٌؾَبٍبد

ن

ن-: لشنيلولنرهخنللكننأ سهخنمخنيؤطيطوؿذنفذسنأاوح نمننحللغخعخصلنللك نكغخطنلهنلظ وشنم 

 .المحرك حرارة درجة ٌتحسس  :الحرارة درجة حساس -0

 .العادم ؼازات فً األوكسجٌن نسبة ٌتحسس  :األوكسجٌن حساس -2

 .المبكر اإلشعال درجة مقدار فً ٌتحسس  :الصفع حساس -3

 .االلكترونً الحقن لمنظومة الضؽط بمقدار ٌتحسس  :الضؽط حساس -4

 .وموقعة )اي موقع المكبس االول( المرفق عمود حسب عدد دوراتٌ  :المرفق عمودموقع  حساس -5

وموقعة )اي حالة صماما المكبس  الحدبات عمود حسب عدد دوراتٌ  :الحدبات موقع عمود حساس -6

 .االول(

 

 .األخرى الحساسات من وؼٌرها 

 هذه ؾٌتصن رقط ٌوضح التالً والجدول بالمحركات الخاصة التصنٌفات من انواع عدة هناك    

  -:الحاالت او الشروط من انواع لثمانٌة وفقا   المحركات

 ٚؽلح اٌزؾىُ االٌىزوٟٚٔ

 ِغٌ ِٛلغ اٌقبٔك

 شّؼخ اٌملػ

 ٟاٍالن اٌؼغؾ اٌؼبٌ

 ِغٌ ػّٛك اٌّوفك
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 الحاالت او الشروط من انواع لثمانٌة" وفقا المحركات تصنف طرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزظ١ٕف اٌؾبالد اٚ اٌشوٚؽ د

 البنزٌن - نوع الوقود المستخدم 1
 (دٌزل) الؽاز زٌت -

 االشواط ثنائً - دورة التشؽٌل 2
 االشواط رباعً -

 واحد صؾ فً متتالٌة - ترتٌب االسطوانات 3
 (v) حرؾ شكل على مائلٌن صفٌن -
 افقٌة ابلةمتق -
 المكابس متقابلة -
 دائرٌة -

 بالماء - طرق التبرٌد 4
 بالهواء -

 ( Lحرؾ الرأس ذات) جانبٌة - ترتٌب وضع الصمامات 5
 (I حرؾ الرأس ذات) راسٌة -
 (T حرؾ الرأس ذات) الجانبٌن على -
 ( F  حرؾ الرأس ذات) مركبة -

 االسطوانة كتلة أسفل - تركٌب عمود الحدبات  6
 االسطوانة رأس أعلى -
 المرفق عمود بجانب أو قفو -

 االسطوانة احادٌة - عدداالسطوانات 7
 اسطوانة (06-2) من متعددة -

 (بنزٌن محرك) (SI) بالشرارة اشعال - نظام االشعال  8
 (دٌزل محرك)  (CI) بالضؽط اشعال -



88 
 

 بد ف١ٕخِظطٍؾ

 انهغت االنكهيزيت انهغت انؼربيت

 Bodyنحلـغا

 Chasisنحله ك 

 Engineنحلسلشال

 Gasoline  Engineنملشالنرلضين

 Cylinder Headنوطخءنحالعطوحاخص

 Cylinder Blockنعظاشنحالعطوحاخص

 Dry Linerنحلـازشنحلـخفش

 Wet Linerنحلـازشنحلسزظاش

 Casketنكؾوس

 Oil Caseنكوكنحلضيض

 Intake Manifoldنمـسونحلغلذ

 ExhaustنManifoldنمـسونحل خدل

 Pistonنمكزظ

 Piston Ringنكالخصنحلسكزظ

 Piston Pinنملوسنحلسكزظ

 Connecting Rodنرسح نحلظوف  

 CrankShaftنفسودنحلسشف 
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 انهغت االنكهيزيت انهغت انؼربيت

نCamShaftنفسودنحللذرخص

 Intake Valveنفسخلنحلغلذ

 ExhaustنValveنفسخلنحل خدل

 Valve Guideندل  نحلقسخل

 Valve Seatنحلقسخلنمل ذ

 Springناخرل

 RockerShaftن سودنحلسظؤسؿقحل

 Fly Wheelنحللزحفش

 Timing gearsنطشلطنحلظو  ض

 Engine Sensorsنكغخعخصنحلسلشال

 Air Flow Meterنكغخطنطذف نعس شنحلهوحء

 Throttle Position Sensorنحلخخا نمو وكغخطن

 Coolant Temperture Sensorنكغخطنكشحسسنحلسزشدنفينحلسلشال

 CrankShaftنPositionنSensorنكغخطنمو ونفسودنحلسشف 

نCamShaftنPositionنSensorنكغخطنمو ونفسودنحللذرخص

 Knock Sensorنكغخطنحلطشق

 Heated Oxygen Sensorنكغخطنحاللعغـ ننحلسغخن

 Spark Ignitionنأل.S.Iشحسسنلحؽ خحنرخلؾ

 Compression Ignitionنأل.C.Iحؽ خحنرخلنوونل
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 اٍئٍخ اٌفظً اٌضبٟٔ 

 .جزء لكل مختصر شرح مع لسٌارةل الرئٌسة جزاءاأل عدد-1س

 .السٌارة هٌكل مكونات اذكر-2س

 ؟الداخلً تراقاالح بمحرك سمً ولماذا السٌارة محرك عرف-3س

 .للمحرك والمتحركة الثابتة األجزاء عدد-4س

 .ٌصنع سبٌكة أي ومن االسطوانة غطاء عرف - س5

 .االسطوانات لكتلة والمبتلة الجافة الجلبة مواصفات شرحإ -6س

 .والعادم السحب مجاري مجمع عرف -7س

 .الرسم مع المكبس أجزاء عدد -8س

 المستخدمة؟ لمعادنا وماهً المكبس صناعة كٌفٌة شرحإ -9س

 ؟انواعها هً وما المكبس حلقات وظائف عدد -10س

 .الحرارة درجات توزٌع علٌه موضحا المكبس ارسم -11س

 .التوصٌل لذراع والصغرى الكبرى النهاٌة إشرح -12س

  .المرفق عمود كراسً استعمال من ماالغرض -13س

 .طرٌقة للك مختصر شرح مع بالمحرك الحدبات عمود ربط طرق عدد -14س

 ؟نواعهااو اجزائها وماهً الصمامات عرف -15س

  .الصمامات توقٌت عملٌة إشرح -16س

 ؟وظٌفتها هً وما حذافة عرف -17س

 .منها كل وظٌفة هً وما حركاتالم فً الحساسات انواع عدد -18س
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 الفصل الثالث
 

 كٚهاد اٌّؾون

 

   

 
ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 اال٘لاف:

نحلوق نيقزقنحلطخلذن خدسح نفاع:ر ذنحالاظهخءنمنن زحن

نـنم شفشندلسحصنطؾو  نحلسلشالنحلشرخف شنلحلؼلخث شنلدلسسنآلطوأل.ن1

ن.ـنم شفشنحللغخرخصنحللوشيشنلاسلشالن2

ن

ن

ن
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 Engine Cycle):كٚهاد رشغ١ً اٌّؾون )
 

ثينطظزونملشعخصنحالكظشحقنحلذحخاينفينفساهخنأمخندلسسنسرخف شنلسرخفينح ؽوحهألنألندلسسنػلخث شنلػلخن

ن.ح ؽوحهأل

ن

 -:اٌّؾووبد هثبػ١خ األشٛاؽ 

نأؽوحه نالعنأسر ش نحلشرخف ش نلحلللطشننحلؾوهن ولن ينطلظخؽنحلذلسس نحل ا خ نحلس ظش نر ننحلللطش حلسغخفش

نحلغواع نن.ألحلس ظش نؽوه نندلسسإلطسخل نحلع نالظخؽ نحلسشف  نحلذلسسنل سود نخصح نلحكذ ن ذسس نؽوه نل لخال

لم وانحلسلشعخصننل سودنحلسشف لناسلشالندلسط ننعخماظ نلنانعخماشحلسياضلنإلطسخلندنحين.حلوحكذسنحلشرخف ش

حلسغظخذمشنفينحلغ خسحصنحلخخفشنلرلضيننألنديضحألنطكوانسرخف شنحلذلسسنل زانح ؽوحهن ينؽوهنحلغلذن

نحلسلشعخصنسرخف شنح ؽوحهنلؽوهنحالانوخهنلؽوهنحللذسسنلحالكظشحقألنلؽوهنحل خدل  ينحلس ظسذسنفينناا 

نحلسشعزخصن ن. نطغظخذل نحلؼل اشنحلسشعزخصنحلقو شس نمشعزخصنحللس  نح ؽوحهنر لسخ ملشعخصنحلزلضيننسرخف ش

ن.ح ؽوحهنطغظخذلننملشعخصنديضحنسرخف ش

 الهييواء ميين خلييٌط سييحب ٌييتم المؽييذي ذات البنييزٌن لمحركييات لسييحبا شييوط خييالل -:السووحب شوووط -1

 صيمام وٌكيون ,االسيطوانة داخيل تخلخيل إليى حيدوث األسيفل نحيو المكيبس حركة تإدي حٌث ،البنزٌنو

 فيً كميا .االسطوانة داخل خالله من والوقود الهواء سحب ٌتم حٌث ،مفتوح السحب وصمام مؽلق العادم

 .(74)الشكل

ن

 ( شٛؽ اٌَؾت 74اٌشىً ) 
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2- 

 السحب صمام من ال  ك   وٌكون أعلى إلى المكبس ٌتحرك االنضؽاط شوط خالل -:الضغط شوط

 أكثر الخلٌط وٌصبح الشحنة حرارة درجة وترتفع والهواء الوقود شحنة فتنضؽط مؽلقٌن والعادم

 فً القدح شمعة طرٌق عن الشوط هذا نهاٌة فً والوقود الهواء شحنة إشعال ٌتم ,لالشتعال قابلٌة

 .( 75) الشكل فً كما .البنزٌن محركات

 

ن

 ( شٛؽ  اٌؼغؾ75اٌشىً )
ن

ن

لنلرغزذنحسطوخ ندسؿشنكشحسسنموال ننلذنلحل خدلينحلغفسخم خصحن زحنحلؾوهنيكوان -:شٛؽ اٌملهح-3

حلعنحلوخصحصنحلسلظش شنطظسذدن زانحلوخصحصنطسذدح نعز شح نمولذسنموطخ نفخل خ ندحخ نحالعطوحاشندحف شنحلسكزظن

نحلس ظش نحلللطش نحلسشف ننحالعو نرخطـخا نحلعندفونرسح نحلظوف  نحلسظق نر سود حلغواعنلطئدينطاكنحللشعش

نحلؾك نالكعن دنلحدحسسنحلسلشالنلرزلكنالق نمنن زحنحلؾوهنحلعنحللذسسنحلسطاورش.لرخلظخليندلسحانحل سو

ن.أل76ل
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 ( شٛؽ اٌملهح76اٌشىً )

ني س نحلسكزظنحلسظلشالنالعنأفاعنفاعندفوناوحطؾنحالكظشحقنخخسؽن -:شٛؽ اٌؼبكَ-4 خصحنؽوهنحل خدل

ل ز ننخ نيكوانفسخلنحلغلذنموالخصحن زحنحلؾوهنلنخ نحالعطوحاشنمننخصحنفسخلنحل خدلنحلزينيكوانموظوك

نرلا  نطكؾرنفظلشناهخيش ناوحطؾنحالكظشحقنؽوهنحل خدل نحلغلذنلطشد نمننفسخل روحعطشننحلسظزل شنفو شس

ن.ألن77لننعسخنفينحلؾك  .حلسضيؾنحلذحخ ننل زانحلوظشسنطغسعنرخلوظشسنحلسظذحخاش

ن

ن

ن

 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن

 

 

 ( شٛؽ اٌؼبك77َشىً )
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 -:اٌّؾووبد صٕبئ١خ األشٛاؽ

ن

نلحلل نحلغلذنلحلنوو نلفسا ش نحلذلسس نحلسلشعخصنربطسخل نطاك نلحكذسنطلول ندلسس نخصح نأل نلحل خدل نذسس

ليظانرلكنفننهشي نالوخءنحعظخذحلننلسنمننفسودنحلسشف لرزلكنط طينؽوهن ذسسنلك ندلسنل سودنحلسشف ل

موؿودسننلنل ينفاعنػصػشنأاوح روظلخصنخلحالعظ خمشنفلهنحالعطوحاشفينوطخءنعظاشننوؿودسحلقسخمخصنحلس

نلفظلش ينفظلنرـذحسنحالعطوحاش نحلسكزظنفينفظقننحلظلوي نشندخوحنحلؾللشنلفظلشنخشلؽنحل خدل ليظلكا

ألنأانحلسلشعخصنػلخث شنح ؽوحهن78لنعسخنفينحلؾك ن.دحخ نحالعطوحاشكشعظهنػلخءنفينألوا نطاكنحلوظلخصن

ن.يلظقشنحعظخذحمهخنفينر لنحلذسحؿخصنحللخسيشنلر لنمولذحصنحلكهشرخءنحلقو شس

                       

 ( اٌّؾون اٌضٕبئٟ 78اٌشىً ) 

ن

 ٔظو٠خ ػًّ ِؾون صٕبئٟ األشٛاؽنن

 االحتراق ؼرفة داخل( البنزٌن+الهواء) المزٌج ضاؼطا   علٌاال المٌتة النقطة فً المكبس أن   نفرض -0

نتٌجه  المرفق علبةالى داخل  المزٌج فٌندفع مفتوحة الدخول وفتحة مؽلقة العادم و التحوٌل فتحة تكون

 .عند صعود المكبس من )ن.م.س( الى )ن.م.ع( للتخلخل الحاصل فً علبة المرفق

 االحتراق ؼرفة داخل القدح شمعة من شرارة ترسل العلٌا المٌتة النقطة إلى المكبس لووص وقبل

 فً كما ضؽط والقدرةال شوط وٌسمى االنفجار قوة بفعل المكبس دفع إلى ٌإدي مما المزٌج حرقت

 .(79- 2)( و 79-0) الشكل

 خالل من المحترقة الؽازات لخروج العادم فتحة تكشؾ السفلى المٌتة النقطة إلى المكبس نزول بعد -2

 .عادمال فتحة
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ومع استمرار  نتٌجة لنزول المكبس تنؽلق فتحت الدخول وٌنضؽط الخلٌط الموجود فً علبة المرفقو

 العادم فتحة من جزء كونوٌ االحتراق ؼرفة إلى المزٌج لدخول التحوٌل فتحة نزول المكبس تفتح

 المٌتة نقطةال الى المكبس وٌصعدالداخلة  المزٌج شحنة عن طرٌق العادمما تبقى من  لكسح مفتوحة

( 79-3) الشكل فً كما السحبالعادم و شوط وٌسمى السابقة العملٌة تتكرر الضؽط شوط ألداء العلٌا

 .(79 -4) و

 

ن

 
ننننننننننننننننننننننننن

 ( ٠ج١ٓ ؽو٠مخ ػًّ اٌّؾون اٌضٕبئٟ األشٛاؽ79اٌشىً )

 

 

 

 

 ن79-2 ن1-79

 ن79-3 ن4-79
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 اٌؾَبثبد إٌظو٠خ ٌٍّؾون:

ن

 ( Center)op Dead Tإٌمطخ ا١ٌّزخ اٌؼ١ٍب -1

ن. ينأفاعنالطشنيق نال هخنحلسكزظنفلذنكشعظهندحخ نحالعطوحاشنليشمضنلهخنلا.ل. أل

ن

 ( Bottom Dead Centerإٌمطخ ا١ٌّزخ اٌَفٍٝ )-2

نحلسكزظنفلذنكشعظهندحخ نحالعطوحاشنليشمضنلهخلا.ل.طأل نفينحلؾك نن.ل ينألهتنالطشنيق نال هخ ننننعسخ

ن.أل80ل

ن    
ننننننننننننننننننننننننننن

 ( ٠ج١ٓ إٌمطخ ا١ٌّزخ اٌؼ١ٍب ٚإٌمطخ ا١ٌّزخ اٌَف80ٍٝاٌشىً )

ن

ن

 :(Stroke Length  (ؽٛي اٌشٛؽ   -3

ليشمضنلهننحلنرخل كظنل ينحلسغخفشنحلظينيلط هخنحلسكزظنمننحلللطشنحلس ظشنحلغواعنالعنحلللطشنحلس ظشنحل ا خ

ن.ألLرلش نل
ن

شنحلسلمشالنلفمينحلسلشعمخصنرحصنحلغمشفشنحعمطوحان طمشنل مو (: ( Cylinder Boreلطيو االٍيطٛأخ-4

فينملشعخصنرحصنحلغشفشنحللا اشنعخلـشحسحصنيكمواننعزشنمننهوحنحلؾوهنأمخأنحل خل شنيكوان طشنحالعطوحاش

ن.ألDعزشنمنن طشنحالعطوحاشنليشمضنلهنرلش نلأهوحنحلؾوهن
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ن

 .A بالحرؾ له وٌرمز.المكبس مقطع مساحة وهً  :(Area) Cylinder  السطوانةال ساحةم -5

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 
ن= Dنننن طشنحالعطوحاشننننننننننcmنننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
cm2نننننننننننننننننننننننننننننن

ن   = Aمغخكشنحالعطوحاشننننننن

ن

ن

 Volume Of Combustion Chamber)ؽغُ غوفخ االؽزواق ) -6

حللـانحلزينن ونلوطخءنعظاشنحالعطوحاشنألنحلسلقوسنر ننحلسكزظناػلخءنلؿودانفينلا.ل. ألن ضحللن و

نيلنوونحلخا ونلل ودو وحءأل نيسكننليشمضنلهنرنفينؽوهنحالانوخهنالعنأفاعنمخنفلذا نليلخطنألVCلـ ,

cm3روكذسنل
ن.أل81عسخنفينحلؾك نلن.أل

ن

ن
ننننننننننننننننننننننن

 ػ ٚؽغُ غوفخ االؽزواقاٌّياؾغُ  اٌ( ٠ّضً 81اٌشىً )

ن

D 
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 (DISPLACEMENT OR SWEPT VOLUMEاٌَؼخ اٌؾغ١ّخ ) ٚ ؾغُ اٌّياػاٌ -7

حالعطوحاشننأينكـانحلغواعنس ظشحلالعنحلللطشننحل ا خنس ظشحل وحللـانحللخطؾنفننكشعشنحلسكزظنمننالطشن

نمغخكشنحلزينيضيلهنحلسكزظنفينؽوهنلحكذ.يظانكغخرهنرلخف نمشدنللا.ل.طألنحلسلقوسر ننلا.ل. أل

cm3لنحلسك ذنليلخطنروكذحصنحلغلظسظشنألLلنألنفينهوحنحلؾوهAلنحلسكزظنملطون
ن.ألVSليشمضنلهنلنأل

ن

ننحللـانحلسضحفنالعطوحاشنلحكذسن  :

نفذدنحالعطوحاخصنفينحلسلشال×نحللـانحلسضحفننلاسلشالن=حمخنحلغ شنحللـس شن

نلاسلشالنحلغ شنحللـس شننVse = A * L * Kننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

A=نمغخكشنحلسكزظ  

ن

ن =Kفذدنحالعطوحاخص

ن

 

 

ن.ألTV)ؽبطً عّغ ؽغُ غوفخ االؽزواق ِغ اٌؾغُ اٌّياػ ٘ٛ : ؽغُ االٍطٛأخ اٌىٍٟ  - 8

VT=VS+VC                                                                  ن

ن   =VT             يسؼ نكـانحالعطوحاشنحلكاي                (cm3)   نننننننننننننننننننننننن

 ( Compression  Ratioَٔجخ االٔؼغبؽ )  -9

أػلخءنؽوهننفيناغزشنحالانوخهنلاسلشالنط زشنفننمذمنحانوخهنؽللشنحلهوحءنألنؽللشنحلو ودنلحلهوحء

هخناغزشنحللـانفوقنعطقنحلسكزظنفلذمخنيكوانحلسكزظنفينحلللطشنرؤاّنحالانوخهنلط ش ناغزشنحالانوخهن

نحل ا خ. نحلس ظش نحلللطش نحلسكزظنفي نيكوا نحلسكزظنفلذمخ نعطق نفوق نحللـا نالع نحلغواع نلهخننحلس ظش ليشمض

نأل.Rلنـرخللش نر

ن

  

 

نن

نن

ن

      VS+VC 

               VC 
R = 
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دسؿشنحللشحسسنحللخطـشنمنننلصحدصنم هخن,لعاسخنصحدصناغزشنحالانوخهنصحدصنحللذسسنحللوشيشنلاسلشال

للظـلذننلحكظشحقنمغز ألنؽوهنحلنوونل ذنطئدينطاكنحلضيخدسنفينحللشحسسنالعنحؽظ خحنخا ونحلزلضيننرحط خ

نرلضيننرل نفينكذلدنطكوانلنأفاع.ن نلعظأدسؿشننرلكنيـذنحعظخذحل اغزشنحالانوخهنلسلشعخصنحلزلضينن

ن.أل82سخنفينحلؾك نلألنلسلشعخصنحلذيضح.نع1:16لفينكذلدنلنأل1:8ل

ن

 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 

ن( َٔجخ االٔؼغبؽ82اٌشىً )

  )peedSiston Pean Mِؼلي ٍوػخ اٌّىجٌ )  -10

ػانالعنحلقوشننخ نفينملظقوهنطلشيزأ قعنعشفشنطظو شنعشفشنحلسكزظنمننحلقوشنفينرذءنحلؾوهنالعن

 ألنطذفعن.ل.طألنالعنلا.ل.أػلخءنطلشعهندحخ نحالعطوحاشنيلطونمغخفشنمننلانفينلحلسكزظنلفيناهخيشنحلؾوه

ن ندحسناقرندلسس نحلسشف ن ذ نيكوانفسود نحلفينلهوحنحلؾوهنفلذ خ نحلسشف نيكوانحلذلسس نل سود ن وحكذس

ألنفويناقرندلسسنل سودنحلسشف نيكوانLفاونسمضاخنلطوحنحلؾوهنلنحلسكزظن ذن طونهوحنحلؾوهنمشط ن

ألنNألنلفينلcm:ن2Lسشف ن ذن طولألنلفينحلذلسسنحلوحكذسنل سودنحل L:cmحلسكزظنن ذن طونمغخفشنملذحس خل

ن.ألنخصحنلكذسنحلضمن2نLNدلسسنل سودنحلسشف نيكوانحلسكزظن ذن طونل

نم خدلشنم ذحنعشفشنحلسكزظن

ن

ن

ن SP=2LNنن

ن=SPم ذحنعشفشنحلسكزظننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

نن(1ِضبي )

ن نحالعطوحاخصن نرلضينملشال نسرخفي نحالعطوحاش نحلؾوهنأل(mm 82نف هطش كغذنحِننألmm 88لنلهوح

ن؟حللـانحلسضحفنلع شنحلسلشال

480 60 

8 :1 
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D= =8.2cm                                       

L= =8.8cm  

Vs = A* L*K  

                         

Vs ننننننحللـانحلسضحفنننننن  

ننننننننننننننننVSEنننننننننع شنحلسلشالن

ن

ن(2ِضبي )

نحالعطوحاش ن طش نرلضين نلنألmm 95لنملشال نحلؾوه نحالكظنألmm 120لهوح نوشفش نكـا نشحقـــلعخا

cm3 112ل
نحالانوخهنفينحعطوحاشنحلسلشال؟ناغزشكغذنحِننأل

ننننننننننننننننننننننننن  ن

D =  = 9.5cm      L =  = 12cm 

Vs = A* L 

Vs  

ن=ننن8ن

ن

 (3) ِضبي

  نحلسكزظ؟نعشفشنم ذحنألؿذألنrpm 300لننحلسشف نفسودندلسحصنلفذدألنcm 7.5لنؽوههنهوحنملشالن

ن

ن

Sp = 2*L*N 

 Sp =2*(7.5/100)*3000 = 450     m/min  

 

95 
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 ِظطٍؾبد ف١ٕخ

 يانكهيز ػربي

نOtto Cycleندلسسنألطو

 Four-Stroke Engineنملشالنسرخفينحالؽوحه

 Two-Stroke Engineنملشالنػلخثينحالؽوحه

 Intake Strokeنؽوهنحلغلذ

 CompressionنStrokeنؽوهنحلنوو

 Power Strokeنؽوهنحللذسس

 ExhaustنStrokeنؽوهنحل خدل

 CylinderنBoreن طشنحالعطوحاش

 Top Dead Centerن خحلللطشنحلس ظشنحل ا

 BottomنDead Centerنحلللطشنحلس ظشنحلغواع

 Strokeنؽوه

 Cylinder نVolumeنكـانحالعطوحاش

 CompressionنRatioناغزشنحالانوخه

 Mean Piston Speedنم ذحنعشفشنحلسكزظ

 Piston Areaنمغخكشنحلسكزظ

 Volume Of Combustion Chamberنكـانوشفشنحالكظشحق

 Displacement Or Swept Volumeنسضحفنحلنحلغ شنحللـس شلـانحلحل
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 اٍئٍخ اٌفظً اٌضبٌش

 

 ؽٛي اٌشٛؽ  -3       إٌمطخ ا١ٌّزخ اٌَفٍٝ -2      إٌمطخ ا١ٌّزخ اٌؼ١ٍب -1   :ػوف ِب٠برٟ :1ً

 ٍوػخ اٌّىجٌ -5         ِؼلي َٔجخ االٔؼغبؽ  -4                    

       

 َٔجخ االٔؼغبؽ -3      َِبؽخ اٌّىجٌ -2      اٌؾغُ اٌّياػ-1ْ ٌؾَبة ِب ٠ٍٟ: )اٌمبٔٛ اوزت :2ً

 ؟ِؼلي ٍوػخ اٌّىجٌ(  -4                                             

 

 (mm 86ٚؽٛي اٌشٛؽ ) (mm 81ِؾون هثبػٟ األشٛاؽ مٚ ٍزخ اٍطٛأبد لطو االٍطٛأخ) :3ً

 ؟اٌّياػ اٌؾغُاؽَت 

 

 ؟الرسم مع البنزٌن لمحرك الرباعٌة الدورة ٌةنظر ِاشرح :4س

 

 ؟الرسم مع البنزٌن لمحرك الثنائٌة الدورة نظرٌة ِاشرح :5 س

 

          ٚوبْ ؽغُ غوفخ االؽزواق (mm 125( ٚؽٛي اٌشٛؽ )mm 90ِؾون ثٕي٠ٓ لطو االٍطٛأخ ) :6ً

(90 cm3
 ؟ َٔجخ االٔؼغبؽاِؽَت  (

 

( اِؽَت ِؼلي ٍوػخ (1500rpmٚهاد ػّٛك اٌّوفك ( ٚػلك ك(8.5cmِؾون ؽٛي اٌشٛؽ  :7ً

ن؟اٌّىجٌ

ن

ن

ن

ن
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 الفصل الرابع
 

 اٌجطبه٠خ

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اال٘لاف:

 ثؼل االٔزٙبء ِٓ ٘نا اٌفظً ٠ظجؼ اٌطبٌت لبكهاً ػٍٝ:

 .فُٙ ٚظبئف اٌجطبه٠خ ٚأعياء٘ب٠ـ  1

 .ؼخ اٌجطبه٠خـ ٠ج١ٓ ِٛاطفبد اٌجطبه٠خ اٌؾبِؼ١خ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ػٍٝ ٍ 2

 .ؽوق شؾٓ اٌجطبه٠خ ٠فُٙـ  3
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 Batteryٌجطبه٠خ ا

نلهخححلزطخسيشنمخضان نحلصصمش نحلكهشرخث ش نرخلطخ ش نحلسشعزش نطلوي ننللطخ شنط س نفاعنطضليذ ك غنيظا

ن نالع نحلك س خث ش نخا شننهخ شحلطخ ش نع  نفي نلفذد خ نح لوحف نكـا نفاع نحلزطخسيش نلطظو رنعوخءس عهشرخث ش

ن.أل83عسخنفينحلؾك نلننلحلزطخسيشنفذدنمخظارنمننح لوحفنطز خنللـانلع شنحلزطخسيشليغظ س نفين

ن

ن
ننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 ( اٌجطبه٠خ83اٌشىً )

ن

 ٚظبئف اٌجطبه٠خ 

ن-:رخلوظخثرنح ط شطلولنحلزطخسيشن

 .المحرك إدارة لبدء الالزمة بالقدرة( السلؾ) الحركة بدء محرك تزوٌد -0

 مثل لتشؽٌلها الالزم الكهربائً بالتٌار بالمركبة الكهربائٌة االستهالك أجهزة دتزوٌ -2

 .المحرك دوران توقؾ ثناءأ فً( الخ..الزجاج ماسحات,المصابٌح)

 الكهربائٌة الطاقة تحوٌل ٌتم حٌث ،المولد بواسطة المحرك دوران ثناءأ فً البطارٌة تشحن -3

 .ٌةكٌمٌائ طاقة إلى المولد من لٌهاإ الواصلة
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 -:أٔٛاع اٌجطبه٠بد
 

 .الحامضٌة البطارٌة -1

 .القلوٌة البطارٌة -2

 

نحاظؾخسح نن-:اٌجطبه٠خ اٌؾبِؼ١خ نح لعو ننلحسخـنػسلخ نن ي نحللاويشأمخ نػسلخ ننحلزطخسيش نح واع لح   ننفهي

 .ألرنيلظقشنحعظ سخلهخنفاعنر لنحلسكخثننحلخخفشنلحلؾخكلخصنحلكز شساحعظ سخالنل

 

 خ األعياء اٌوئ١َخ ٌٍجطبه٠
سلخللنلاسلاوحنحاللكظشلل ظينلنلحلطقسانحلزطخسيشنفاعنؽك نفلذلقنيقلونمننحلسطخهنحلسنووهن

نحلسخظاوشل نحللشحسس نلعزلكننلذسؿش نحلغخلزش نلح لوحف نحلسوؿزش نح لوحف نمن نمـسوفش نفاع نرذحخاه ليلظوي

شنليوؿذنفاعنسوسوسسنفينملاوحنحلكظشلل ظينمكوانمننكخملنحلكزشيظ كنحلسشعضنلحلسخءنحلسلطحلحل وحصحن

ن.كذ سخنيغسعنحللطذنحلسوؿذنلح خشنيغسعنحللطذنحلغخلذأحلزطخسيشن طزخان

ن

 بالماءالمخفؾ ( H2SO4) المركز الكبرٌتٌك حامض من المحلول هذا ٌتكون -:االلكترولٌتً المحلول -0

 كهربائٌة طاقة وتولد الكبرٌتٌك حامض مع األلواح تتفاعل حٌث األلواح ٌؽطً الذي( H2O) المقطر

 .(84) الشكل فً كما .%64نحو الماء ونسبة %36نحو الحامض نسبة تبلػو

 

ن

 ( اٌّؾٍٛي االٌىزو١ٌٚزٟ 84اٌشىً )                                   

ن

 % ؽبِغ اٌىجو٠ز١ه36 % ِبء64 ِؾٍٛي اٌجطبه٠خ
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 لها و التالمس من لمنعها السالبة واأللواح الموجبة األلواح بٌن للعزل تستعمل مواد هً -:العوازل -2

 من أو بالستٌكٌة مادة من وتصنع األلواح جمٌع إلى خاللها من المحلول بمرور تسمح مسافات

 .العالٌة الحرارة درجات و لألحماض مقاومة ذات تكون نأ ٌجب و المطاط

نفننػخاينحلعغ ذنن-:األٌٛاػـ  3 نفزخسس نلألوحفنعخلزشنلح لوحفنحلسوؿزش نألوحفنموؿزش نفينحلزطخسيش يوؿذ

ح لوحفنحلغخلزشننليكوانفذدألنpbلنحالعولـينفننسفخؿح لوحفنحلغخلزشنفزخسسنألنلنpbO2نلنحلشفخؿ

اناعنؿخازينع نلوفنموؿذنلوفنعخلذن يكوانفناْنأك غنيـذننلمننح لوحفنحلسوؿزشنراوفنلحكذنأعؼش

أعؼشنلنيظو رنملذحسنحلـهذنحلكاينلازطخسيشنفاعنفذدنحلخصيخننح لوحفنحلسوؿزشنأعؼشناؾخهخنلنطئدينفسص ن

فولضنن12خصيخألنيكوانؿهذنحلزطخسيشنن6ألنفسؼ نحلزطخسيشنحلظينطظكوانمننلفولضن2ك غنع نخا شنطغخلينل

ن.ألنن85عسخنفينحلؾك نلنن.ل ينح عؼشنحعظخذحمخنفينحلسشعزخص

ن

ن        

ن

 عياء اٌق١ٍخ( أ 85اٌشىً )

ن

نرخلزطخسيشن طزخانحللطذنحلسوؿذنيكظذنرـخازهن-:ألطبة اٌجطبه٠خ -4 لحللطذنحلغخلذننفصمشنلوأل يوؿذ

لنن.لرلكنل سكننحلظس  ضنر لهخنلعزشنمننحللطذنحلغخلذأعسكننرلليكوان طذنحلسوؿذنننلأل-خازشنليكظذنرـ

نرخلسولذ نمظق  نرخلسشعزشن؛حللطذنحلسوؿذنيكوا نحلكهشرخث ش نمظقص نن.لحلذلحثش نحللطذنحلغخلذنف كوا نأمخ

نحلسشعز نلحلؾخفيألنك غنؿس ونخطوهنحلغخلذنلاذلحثشنحلكهشرخث شنمظقاشنرـغا نحلسشعزش نفين .شرـغا عسخ

ن.أل86حلؾك نل
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 ننننننننننننننننننننننننننننن

ن

 ( ألطبة اٌجطبه٠خ86اٌشىً )

 

 

 

 ِٛاطفبد اٌجطبه٠خ اٌؾبِؼ١خ 
 

  Battery Voltage البطارٌة جهد -1

ليصكعننألفولضن24لنلنألفولضن12لنلنألفولضن6لحلزطخسيخصنحلسغظخذمشنفينحلغ خسحصن ينرحصنحلـهذن

عسخن ونحللخحنفينلع خسحصنحلؾلننلحلزخفخصنلحلسكخثنننلألفولضن24ل سخحنرطخسيخصنرحصنؿهذنكخلشنحعظنفي

ن2اانؿهذنحلخا شنحلوحكذسنمننخصيخنحلزطخسيشن ونن.فاعنحلظوحلينألفولضن12ليظانسرونرطخسيظ ننلنحلسخظاوشأل

ن.فولضنرولنحللوشنفننكـسهخنلفذدنح لوحفنحلظينطلظويهخ

 -:Battery Capacity البطارٌة سعة -2

نحلظ خسنحلؼخرضنحلزين نحلزطخسيشنرنشدن  سش نحلوحكذسنلطلغذنع ش نحاللوحفنفينحلخا ش ط ظسذنفاعنفذد

فينحلضمننحلسغظوشقنلظوشيوهخنمسننحللذلدنحلسلشسسننأل˚27ليسكننحللقوحنفا هنمننحلزطخسيشنفلذندسؿشن

فولضنلك نخا شنن2.2ي خدحنلفؾشيننعخفشنلكينيلخولنؿهذنحلزطخسيشنمننكخلشنحلؾلننحلظخلنلحلظينط خدحن

عخفشنفبرحنفشمخناانن.للكذسن  خعهخنح مز شن.فولضنع نخا شألن1.8نالونالعنكخلشنحلظوشيغنحلظخلنلنحلظينط خدح

ن20ن×ن7فولضنفظكوانع شنحلزطخسيشنن1.8عخفشن ز نلفوحنؿهذ خنالعنن20أمز شنلسذسنن7حلزطخسيشنأفطضن
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صحدنملذحسنخذلنلع ظهنلفذدنحعطوحاخطهنلعاسخنلط ظسذنحلغ شنفاعناو نحلسلشالنحلسغظن.عخفشن-أمز شن140ن=

ناانع شننعخفشألن-لأمز ش نطؾو  نحلسلشالنفلـذ نلظلخعذنأدحءنملشالنرذءنحللشعشنفلذ نحلزطخسيش طضدحدنع ش

حلزطخسيشنحلصصمشنلزذءنحللشعشنفينملشالنحلذيضحنيووقناو شانملشالنحلزلضيننحلسغخلينلهنفينحلغ شنلفذدن

ن.انوخهنفينح لحسطوخ ناغزشنحال نحالعطوحاخصناوشح ن

 

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصو ػٍٝ ٍؼخ اٌجطبه٠خ 

 .والسالبة الموجبة األلواح سطح مساحة -0

 .البطارٌة محلول كثافة.العازلة الصفائح على الفعالة المادة سمك -2

  .المحلول حرارة درجة -3

 .العازلة والصفائح الفعالة المادة مسامٌة -4

 

 -اٌَبئً اٌؾبِؼٟ ٚوضبفزٗ:

نحلز نكخلش نفاع نحلؾيغظذح نطخمش نفخلزطخسيش نكخمنهخ نعؼخفش نمن نفخل شنطخسيش نكخمنهخ نعؼخفش نطكوا لن

نحلو خلشنكوالط نحلشفخؿنن,حلسخدس نحلشفخؿننحاللوحففي نحلعغ ذ نلػخاي نحلغخلزش نحلسوؿزشفي أمخنن. لوحف

فظكوانعؼخفشنكخمنهخنلحهجشنلنطظلوحنحلسخدسنحلو خلشنفينع نح لوحفنالعنعزشيظخصننحلزطخسيشنحلسوشوشنطسخمخ ن

نحلشفخؿ.

ن

 

 

 

 

 

 

ن

ألنرؤلوحانلاظ ش نفاعنكخلشنننظش طكوانملخه نألنكخالصنحلؾلننحلؼصعنفينملخي ظنلحله ذسلمنلوخلزخ ن

نحلظوشي نف ورشنيكوانلوانملطلش ندلاسخ نملطلشناقرنحلؾلننحلزطخسيش نحكسشنلطلونفينح فاعنأمخ نحلظخل غ

ليلونفينحللغانللطؾو نحلسو ونح لعونليسؼ نحلاوانح فوشنحلؾلننحلظخلنلفظاوانرخلاوانح خنشنألنح صسق

ن.حلغواينمننطذسؽنحلسلخي ظ

 3سم/ غم الحامض كثافة البطارٌة حالة

 0028 - 0026 الشحن تامة

 0022 – 0021 الشحن نصؾ

 0006 – 0001 الشحن فارؼة
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 ؽوق اٌشؾٓ 

 .ؽلننحلزطخسيشنحلـذيذسنلحلظينطلغانالعن غس ننرخللغزشنالعنهشيلشنحلؾلن

ن.خسيشنحلوخسوشنطسخمخ نؽلننحلزطن -نأ

منننلحلؾخث شنحالعظ سخحنفينحلو ضنحللخمشنألنلحلظينأفزقؽلننحلزطخسيشنحلـذيذسنرحصنحلؾلننحلـخ ن -ند

ن.طخضيلهخنفينمكخانؿخ نرخسدنلنلسذسنطق نالعنػصػشنأفوحلنطلشيزخ نحلسسكنن

 

نؽو٠مخ شؾٓ اٌجطبه٠خ اٌفبهغخ رّبِبً.   -نأ

م وفً ˚27  عند ٣سم/ ؼم 1.28 كثافته بحامض بطارٌةال وتمأل ،البطارٌة خالٌا فتحات أؼطٌة تنزع -1

 مستوى الحامض ٌؽطً حتى ملإها وٌجب ٣سم/ ؼم 1.24الجو الحار ٌستخدم حامض كثافته 

 سم. 1.5 -1ب  ,األلواح

حلزطخسيشنطغخنناظ ـشنماجهخنرخللخملنلهزحنيـذنطشعهخنر ذنماجهخنرخللخملنلوظشسنطظشحلفننيصكعنأا ن

نلكين24ن-ن12نر ن نطؾز ضنرخللخملنعخفش ن ذ ناوغهخ نحلوظشس نخصح نحاللوحف نلطكوا ننلطزشد لخولنيل ذ

نحلسزعوسنعخرلخ.نخملنمسخنيغظذفينماجهخنحلعنحلسغظوممغظومنحلل

 نفإ ساعة -أمبٌر 50 البطارٌة سعة كانت فإذا البطارٌة سعة من  %5 ٌعادل بتٌار البطارٌة تشحن -2

 .أمبٌر  2.5 ٌعادل الشحن تٌار

 للبطارٌة الشحن زمن وٌكون ،باستمرار الحامض كثافة ذلك خالل وتتصاعد ،نالشح عملٌة تستمر

 وٌثبت الحامض كثافة تثبت حتى الشحن وٌستمر أمبٌر 2.5 بمعدل ساعة (20 – 8) بٌن الجدٌدة

 .األقل فً ساعتٌن ولمدة الخلٌة جهد

عقب إٌقاؾ  نهفولت ؼٌر أ (2.7 – 2.5) نحو إلى ٌصل قد الشحن خالل الخلٌة جهد أن   ٌالحظ

إن عدم تؽٌر كثافة الحامض فً خلٌة ما ٌعنً وجود عٌب فً تلك  .فولت 2.1 نحوالشحن ٌهبط إلى 

أثناء الشحن ٌعنً أٌضا وجود  فً الخلٌة كما أن االختالؾ الكبٌر فً كثافة الحامض للخالٌا المختلفة

هب أو لا وعدم تقرٌب الأثناء هذه العملٌة ٌجب أن ال ننسى رفع أؼطٌة الخالٌ فًعٌب بالبطارٌة 

  .إحداث شرارة وعلى مقربة من البطارٌة التً تكون تحت الشحن
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 ن:ؽو٠مخ شؾٓ اٌجطبه٠بد ماد اٌشؾٓ اٌغبف -ند

ألنمننهشيلشنؽلننحلزطخسيخصنحلـذيذسنحلوخسوشنطسخمخنلر ذ خنطقزقن1ططز نحلولشسنلنفين زحنحللو نأينخ ن

يلققنرؾللهخنأينخنعخلزطخسيشنحلغخرلشنللكنننهُناَنو شنأن.نألؽلنحلزطخسيشنفخللشنلا س نلأيندلانحللخؿشنالع

ن.عخفشنفلونكظعنطؼزضنعؼخفشنحللخملن12ن-ن6لوظشسنصمل شن ق شسنطظشحلفنر نن

ن

 :المستعملة البطارٌات شحن -1

اظ ـشنالعظ سخحنحلزطخسيشنفباهخنعو نطلظخؽنالعنؽلننرغزذن زوهنحلؾلننف هخنليلذعنف هخنطوشيغنألنلزحن

ناخدسسنن%10طلضنطؤػ شنط خسنؽلنني خدحنفخلزطخسيخصنطؾلنن نحل سا ش نللأفزلضن زا نحلزطخسيش مننع ش

ن.فشسنفينحلغ خسحصنللشخـن  سشنحلزطخسيخصنألححللذيؼشنحلسظونشنحلسولذحصثلكوخنحللذلعناوشح ن

 

 :اٌشؾٓ اٌَو٠غ ٌٍجطبه٠بد-2

ناو نرؾلننحلزطخسيخصنفينكخلش نطلول نؽلننعشي ش نرؤؿهضس نؽللهخنطـهضنحلكشحؿخصنلملطخصنحلخذمش خر

ليـذنأانالننلأمز شنأل80ن–ن40ليظشحلفنر نننلرغزذنحعظ سخحنؿهخصنرذءنحإلدحسسنركؼشسنمؼصألنرظ خسنفخح ن

ن.لنيلققنر ذلنطكشحسنحلؾلننحلغشيون اهنيـهذنألوحفنحلزطخسيشنليظـخلصنط خسنحلؾلننكذلدنع شنحلزطخسيش

وياشنفصنيـوصنط شينهخنلسؼ ن زحنحللو نألنمشنفاعنحعظ سخلهخنفظشسنصمل شنهنمخنارحنعخاضنحلزطخسيشن ذيسشأ

ن.مننحلؾلن

 

  البطارٌات واستعمال الشحن حول عامة مالحظات

 

 12  عن أدنى كحد تقل ال مدة تركها ٌجب و مباشرة بالحامض ملئها بعد البطارٌة شحن ٌجوز ال -0

 .ساعة حتى تتشبع األلواح بالحامض

 .ضرورة التؤكد من فولتٌة البطارٌة وفولتٌة الشحن -2

م بالنسبة للبطارٌات المعدة للشحن ألول °45 منع ارتفاع درجة حرارة الحامض وقت الشحن عن -3

 .م ثم ٌستؤنؾ مرة أخرى°25 مرة وٌجب إٌقاؾ الشحن حتى ٌبرد الحامض وٌصل إلى

 .مراقبة مستوى الحامض فً البطارٌة وإضافة الماء المقطر فً حالة هبوط مستواه -4

 .التٌار زٌادة ٌستحسن وال نسبٌا   واطئا   الشحن تٌار ٌكون أن ٌفضل -5

 .االستعمال قبل واحد ٌوم لمدة تركها بل مباشرة شحنها تمامإ بعد البطارٌة استعمال عدم -6
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ن:BATTERY STORAGE)ْ اٌجطبه٠بد )يف

دلانطؾو  ننمننفبرحنطشعضنحلغ خسسنلسذسنهوياشنلدلانؽلنيققنطشالنحلزطخسيشندحخ نحلغ خسسنمنننال

مشسنع ننملخعزخ ننحلزطخسيشنؽللخ ننط طعنون نأاْنزطخسيشنلاظ ـشنلاظوشيغنحلزحطيألنليارنحلرلكنيئدينالعنطناّنبف

ن:ط زسنرلكنف ـذناض نحلزطخسيشنلناطزخ نمخنياينااْنفؾشسنأيخلنل

A  - اٌجطبه٠خ ٟٚ٘ ٍِّؤح ثبٌؾبِغ )رقي٠ٓ ٌفزوح ى١ِٕخ لظ١وح(ؽبٌخ في ْ: 

نح للعنلاظخضيننيـذنأاْنن نع نأعزو نطلشيزخ نلنلطؾلننحلزطخسيشنفينحلوظشس ناقرنعخفش لر ذننللسذس

نروحعطشنملخلمشن نف هخ نرغلذنحلكهشرخءنحلسخظضاش نحلؾك نطلؾون نرهزح مشلسنؽهشيننفاعنطخضيننحلزطخسيش

لازطخسيشنل ضنحلؾلننكظعنيقزقنموونع نخا شنمننخصيخنحلزطخسيشننأ  نمننأعزشنط خسني طعنطغلذنط خسح ن

ن.ر ذ خنطؾلننأفول خن٣وا/عان1٫14فولضنلعؼخفشنحللخملنن1,8الو

B -  (في٠ٓ اٌجطبه٠خ ٟٚ٘ ثلْٚ ؽبِغ )اٌزقي٠ٓ ٌفزواد ؽ٠ٍٛخؽبٌخ: 

 وحسب السعة بحسابات المحدد التٌار قٌمة عن ٌزٌد ال بما البطارٌة تشحن أن   ٌجب البداٌة فً  -0

 :اآلتٌة المعادلة

نعخفشأل.ن20لنمصكوشنأعزشنؽذسنط خسؽلنننننـحعزشنؽذسنط خسنحلؾلنن=نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن

 .الحامض من البطارٌة فرغأ -2

 .فقط المقطر بالماء البطارٌة أمأل -3

  ساعة 3-2وذلك لمدة  0.6 مضروبة شحن تٌار شدة بؤكبر ثانٌة البطارٌة شحنأ -4

ن=نأمز شن0.6ـــــــــــــــــــــــــــن*ننارانؽذسنحلظ خسنحلـذيذنننننن

ن

 .المقطر الماء من البطارٌة أفرغ -5

 جدٌد مقطر ماء وباستعمال أعاله( 4) الفقرة فً المبٌن التٌار شدة باستخدام مرتٌن العملٌة كرر -6

 .ساعة 3-2 الشحن ٌستمر ن  أ مرة كل فً وٌجب عملٌة كل فً

 .المقطر الماء من البطارٌة افرغ -7

 ثم( تقرٌبا   ماء كوب بحدود أي) المقطر الماء من لترا   102 البطارٌة خالٌا من خلٌة كل فً ضع -8

 .(الخالٌا فتحات) األؼطٌة ركب

 .رطب ؼٌر و معتدلة حرارته درجة مكان فً البطارٌة خزن ٌجب -9

 .جدٌدة كانت لو كما البطارٌة شحن إعادة ٌجب عندها ,ثانٌة البطارٌة استخدام ٌراد عندما -01

 ع شنحلزطخسيشنحمز ش

نعخفشن20حعزشنؽذسنط خسنلاؾلنن

  ضنحلزطخسيشع

20 
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 د اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍجطبه٠خاٌّؼبكالننننننننننننننننننننننننننننننننن

يسكننطوم قنآل شنحل س نلن,لازطخسيشأػلخءنفسا ظينحلؾلننلنحلظوشيغننفينلظوخفصصنحلك س خث شنحلظينطلذعح

ن.ارخلظطشقنلك نمشكاشنفاعنكذ

رلكنفلذنحلك س خث شنالعنهخ شنعهشرخث شنلنطظاخـن زانحلسشكاشنر سا شنطلوي نحلطخ شلنن-ِوؽٍخ اٌزفو٠غ:

نمونحلزطخسيشنك غنيغظهاكنؿضءنمننحلطخ شنحلكهشرخث شنحلسخضاشنفينحلزطخسيش.نطوف  نكس نعهشرخثي

ظلذنيلنH2فننحله ذسلؿ نننSO4نضكزشيحلنيلوق اظ ـشنحلظوخفصصنحلك س خث شنحلظينطلذعندحخ نحلزطخسيشن

رسسن لطظلذ ,PbSO4عزشيظخصنحلشفخؿننخحلسوؿزشنلنحلغخلزشنمكوانـهظ نحلنفاعنعاظخنPbمونحلشفخؿن

ن.H2O مونحله ذسلؿ ننمكواشنحلسخءنO2نح عغـ ن

حلقوخثقنحلسوؿزشنلنحلغخلزشنمكواشنمننلنن H2Oفيناهخيشنمشكاشنحلظوشيغنيقزقنحلسلاوحنفزخسسنفننحلسخءن

ن.PbSO4عزشيظخصنحلشفخؿن

ن

 اٌّؼبكٌخ اٌى١ّ١بئ١خ فٟ أصٕبء ِوؽٍخ اٌزفو٠غ

ن

PbO2 + Pb + 2H2SO4                                     2PbSO4 + 2H2O 

نطلوي -:ِوؽٍخ اٌشؾٓ  نربفخدس نحلسشكاش نالعنهخ شنع س خث شنلنطخضيلهخنن لطظاخـن زا نحلكهشرخث ش حلطخ ش

نألنؿهخصنن,دحخ نحلزطخسيش نحلؾلننرظوف  نحلزطخسيشنمونمقذسنلاظ خسنحلسغظسشنمؼ نحلسولذ لنطظانمشكاش

أػلخءنفينوخفصصنحلك س خث شنحلظينطلذعنحلظوخفصصنحلك س خث شنحلظينطلذعنفين زانحلسشكاشنم خعغشنلاظن,حلؾلن

ن.حلظوشيغ

ن

 اٌّؼبكٌخ اٌى١ّ١بئ١خ فٟ أصٕبء ِوؽٍخ اٌشؾٓ 

2 PbSO4 + 2H2O                                       PbO2 + Pb + 2H2SO4 

 

 

 أ١ّ٘خ شؾٓ اٌجطبه٠خ

نحلظوخف  لحلسوؿزشنهزلشنمنننحلك س خلينفينأػلخءنطوشيغنحلزطخسيشنطظكوانفاعنح  طخدنحلغخلزشناظ ـش

نلظارنح لوحفنلط س نفاعنطلويغهخططضدحدنعسكخنارحنطشعضنحلزطخسيشنم طاشننألPbSo4عزشيظخصنحلشفخؿنل

ل ذنطغزذنفيناكذحعنطسخطندحخاينلزحنيقزقنؽلننحلزطخسيشنر ذنحلظوشيغنمشلسيخ نإلصحلشن زانحلطزلشنمنن

ن.حلكزشيظخصنلإلفخدطهخنالعنكخلظهخنحلطز   ش

ن
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 ١خِظطٍؾبد فٕ

 انكهيزي ػربي

نBatteryنرطخسيش

 Positive Poleنحللطذنحلسوؿذ

 Negative Polarityنحللطذنحلغخلذ

 Platesنحاللوحف

 Battery Acidنكخملنحلزطخسيش

 Battery Voltageنؿهذنحلزطخسيش

 Battery Chargingنؽلننحلزطخسيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن
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نحعجاشنحلوق نحلشحرو

ن
              األٌٛاػ -4    اٌؼٛاىي  -3   ا ٌّؾٍٛي االٌىزو١ٌٚزٟ  -2   ه٠خ اٌجطب -1 :رٟػوف ِب٠أ -1ً

 ألطبة اٌجطبه٠خ -5

 ؟اء اٌجطبه٠خ اٌؾبِؼ١خػلك أعي -2ً

 ؟ػلك ٚظبئف اٌجطبه٠خ -3ً

 ؟شوػ ؽو٠مخ شؾٓ اٌجطبه٠خ اٌفبهغخ رّبِبً اِ  -4ً

 ؟ِب اٌؼٛاًِ اٌزٟ رٛصو ػٍٝ ٍؼخ اٌجطبه٠خ -5ً

 ؟ؼبِخ ؽٛي شؾٓ اٌجطبه٠خِب اٌّالؽظبد اٌ -6ً

 ؟اٌزفو٠غفٟ أصٕبء ػ١ٍّخ صٕبء ػ١ٍّخ اٌشؾٓ ٚفٟ أوزت اٌّؼبكٌخ اٌى١ّبئ١خ ٌٍجطبه٠خ ا   -7ً

 

 

ن

ن

ن
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 الفصل الخامس
 

 منظومة االشعال

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 :االهداف

 :ان بعد االنتهاء من هذا الفصل ٌصبح الطالب قادراً على

 .أنواع منظومات االشعال فً محركات البنزٌن ٌعرف ـ 1

 .على عملٌة االشعال العقل االلكترونًكٌفٌة سٌطرة فهم ٌـ  2

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 ٍٍه ػغؾ ػبٌٟ اٌٝ اٌّٛىع

  ٍٍه ػغؾ ػبٌٟ
لطت اٌٍّف 

 االثزلائٟ
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ن  Ignition Systemِٕظِٛخ اإلشؼبي )فٟ ِؾووبد اٌجٕي٠ٓ( 

ن

ن.طغمظسذنهخ ظهمخنحلكهشرخث مشنممننحلزطخسيمشن,حلكهشرخث مشنسلؾمشحسحطظكوانمننأؿهضانطول مذنلطوصيمونلطلوم ان

عهشرخث شندحخم نومش نحالكظمشحقنلسلشعمخصنحلزلمضينننسلهزانحلسلوومشن يناكذحعنؽشحسنشحالعخع نش وظلحلون

إلؽ خحنحلخا ونحلسظكوانممنن موحءنلرلمضيننلطولمذن مزانحلسلووممشنموؿمخصنعهشرخث مشنرحصنفولظ مهنفخل مهنؿمذحن

نالؽمظ خحنعسمخنفمينلفم نطلوم انم م نناومخلنحن(فولمضنرم نن طزمينؽمس هنحللمذفنن(25000)طق نالعنأعؼشنممنن

ن.أل87لحلؾك نس ان

 

ن

 ِىٛٔبد ِٕظِٛٗ اإلشؼبي فٟ ا١ٌَبهح  )87(هلُ  اٌشىً                         

ن

نشحلظخل مشنحلصصممشن دحءنحلسلمشالنركومخءسنفخل منحلسظوحل مخصطوفشناْنأاانملوومشنحإلؽ خحنرخلؾشحسسنيـمذن

ن.ن:فينمخظارنحلوشل نل ي

ن.حإلؽ خحنرو ضنيظوحف نمونلمونحلسكزظندحخ نحالعطوحاشنشالعنؽس نسلؾشحسحطق نناْنأــنيـذن1

ن.دلسحانلاسلشالنشط س نركوخءسنفلذنأ قعنلح  نعشفناْنأــنيـذن2

ن.اليلذعنطذحخ نفلذنفساهخنفاعنؿهخصنحلشحديوندحخ نحلغ خسسناْنأــن3

ن
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   Battery Ignition Systemِٕظِٛخ اإلشؼبي ثبٌجطبه٠خ 

ن

طظكمموان ممزانن.سلممشالنرلنأسرممونحعممطوحاخصلؽمم خحنرخلزطخسيممشندحثممشسنملوومممشنحإلنأل88ليومممقنحلؾممك ن

ن لحلذحثشسنحلؼخاويش. حلسلوومشنمنندحثشط ننعهشرخث ظ ننأعخع ظ نن سخنحلذحثشسنحالرظذحث ش

ػمانن,لطسمشنرسوظمخفنحلظؾمو  ن,ألنممننحلسولمذألن6Vألن12V نلنحلذحثشسنحالرظذحث شنمننحلزطخسيشنرحصنحلوولظ مهنأطزذ

ن.لحلسكؼر,لطكوانفاعنحلظوحصينمونالخهنحلظصمظن,ليوف نالعنح سمين ؽ خحلسارنحإل حلسارنحالرظذحثين

ن,أعمصالنحلنموونحل مخلين,حل نمونحلمذلحسن,وطمخءنحلسموص ن ,ظظكموانممننحلسامرنحلؼمخاويفن,مخنحلذحثشسنحلؼخاويمشأ

ن.لؽس خصنحإلؽ خح

ن

 اٍطٛأبد 4ِٕظِٛخ اإلشؼبي ثبٌجطبه٠خ ٌّؾون  (88)شىً اٌ

ن           

وطخءنموص نحلؾشسنيلظوينفامعنناَنؽ خحنفينحلسلشعخصنرحصنحلغظشنحعطوحاخصنالطخظارنعومناَنملوومشنحإل

ن.أل89لحلؾك ننعسخنفيننعظشنمخخسؽنلغظشنؽس خصن ذفنامخفشنالعنحكظوحءنفسودنحلظوصيونفاعنعظشنكذرخص

- + 

 اشؼبي
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ن

 اٍطٛأبد 6ِٕظِٛخ إشؼبي ثبٌجطبه٠خ ٌّؾون  (89)شىً اٌ

ن

ن

 به٠خ ٔظو٠خ ػًّ ِٕظِٛخ اإلشؼبي ثبٌجط

فلذنكشعشنحلسكزظنحلعنحالفاعنفينؽوهنحلنوونطكننالخهنحلظصمظنفينكخلشنطسخطنف سشنحلظ خسنفين

نحللغ نرغزذ نرزطت نحلظ خس نف ظلخمع نحالرظذحثي نحلسار نندحثشس نفي ندحف شننحلسارحلزحطي ن وس نلطولذ حالرظذحثي,

ينحلسارنحالرظذحثينرؾك نط خسنعهشرخث شنملظؼشنط ش  ناسونحلظ خسنليلولنحلسكؼرنلحلسظغ شألنرظوشيغنؽللظهخنف

م خعظنالطـخسنحلظ خسنحالفاي,نلزلكنيكوانحللغنحلسولخه غينحلسظزخدحنر ننحلساو ننحالرظذحثينلحلؼخاوين ا  ن

ؿذحنلمننػانيظولذنؿهذنملظ نفو شنفينحلسارنحلؼخاوينيكوانو شنعخ نلظول ذنحلؾشحسسنر نن طزينؽس شن

نحللذف.

ن

 ٍِف
 شفذ ِؼٍغ
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نحل نحلس ظش نحلللطش نحلع نلفولش نعخمشنل ز  نروحعطش نحلظصمظ نالخه نطوظق نحلنوو نؽوه ناهخيش نفي  ا خ

رغشفشنالانحلسلخلمشنحلكهشرخث شنلاذحثشسنحالرظذحث شنطقزقننحلسوص ,نيظصؽعنحلظ خسنفيندحثشسنحلسارنحالرظذحثي

نر ننالخهن نحلؾشحسس نحلسارنحالرظذحثينليلا نمننكقوح نرظ خس نيؾلن نحلسكؼرنحر نلرغزذنلؿود نؿذح عز شس

نمسخننحلظصمظنلمسخ نف  س نحلسارنفاعنصيخدسنعشفشنطصؽينحلظ خسنفينحلسارنحالرظذحثي, يضيذنمننفسش خأل

يغزذنحاه خسنعشيونفينحلسـخحنحلسولخه غينيولذنؿهذحنملظؼخنعز شحنفينحلسارنحلؼخاويناظ ـشنحللغنحلسظزخدحن

للذفنلحلظينطلذعنحلعنؽس شنحنلمننػانهذنحلعنحلسوص نفزشنحعصالنحلنوونحل خلير ننحلساو ن,نيشع ن زحنحلـ

ن.أل92ألنلنل91أل,نل90حلؾشحسسنر نن طز هخ.نعسخنفينحلؾك نل

ن

ن

نننننننننننننننننننن

 

 ِىٛٔبد ٔمبؽ اٌزالٌِ )اٌجالر١ٓ( (90)شىً اٌ

ن

ن

 
 ِىضف

 
  ٔبثغ اهعبع          

 ِىضف
 

 ِمطغ اٌشوه

 ٔمبؽ رالٌِ
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ن

              

 اٍطٛأبد 4ِىٛٔبد ِٕظِٛخ اإلشؼبي ثبٌجطبه٠خ ٌّؾون  (91)شىً اٌ

ن

ن

 حٔمبؽ اٌزالٌِ ِغ اٌفؾّخ اٌلٚاه (92ً )شىاٌ

ن
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  spark plugشّؼخ اٌملػ )أٌجٍه( 

عسمخنفميننحالكظمشحقنإلؽم خحنخام ونحلو مودنلحلهموحء.نشالمعنوشفمنسلؾمشحسحعهشرخث مشنإليقمخحننشاهخنلعم اح

نأل.93حلؾك نل

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ننننننننننننننن

ن                             

  عياء االٍب١ٍخِمطغ ؽٌٟٛ ٌشّؼٗ اٌملػ ِؤشواً ف١ٗ األ( 93)شىً اٌ                     

   Spark Plug Constructionروو١ت شّؼخ اٌملػ 

ننحالط ش:نشحللذفنمننح ؿضحءنحلشث غ نشطظكوانؽس 

للكننحلظطوسنحلزينهمشأنفامعنن,عخاضنح  طخدنطقلونمننحللذيذنفينحلظقخم انحللذيسشن:اٌمطت اٌٍٛطٟـننن1

عمم نح  طممخدنلممزحنآفممخؿنفممينطحلو ممودنرؤمممخفهنحلشفممخؿنلضيممخدسناغممزهنحاللعظممخانأدصنالممعنطغممزذنحلش

ن.لأل طخدنمذنحلظآع نشملخلمنسحعظخذمضنعزخثكنحلل ك نـنملول ضننمسخنأفطعن و

نحفظسخدح نفاعناو نموف نحلؾس شنأل.ن خخس خظرظانحفينأفاعنحللطذنفخمولشنطوف  نلنشعذي

 ممخنطلوممضنفزشنش وحث ممنسل ممونفمينأعممو نؽممس هنحللممذفنر لممهنلرمم ننحللطمذنحلوعممطينػوممشن:اٌمطييت األهػييٟـنن2

 ننننننننننننننننننننننننن.أل94لنعسخنمز ننفينحلؾك ن,انيكوانحكخدينألنػصػينألنؿخازيأمخنال ونن,حلكهشرخث شنسلؾشحسح

انحلخمض ن خرم نلاكغمشنلملخلمظمهنألنممننممخدانحلسخيكمخن  ,ممخنيقملونممننحلخمض نحلقم لينسفخدن:اٌؼبىيـننن3

ننحلعغ ذنح لسل ول.نسونمننمخدفظقلنشللذيؼحلصؿهخدحصنحللشحسيش.نأمخنحل وحصحننشملخون
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 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأٔٛاع األلطبة االهػ١خ( 94) شىًاٌ

فبرحنعخانهويص نأفزلضندسؿهنحللمشحسسنن,كشحسسنحلؾس شنفاعنهوحنمغخسنحاظلخحنحللشحسسنشط ظسذندسؿ

لارحنعممخانمغممخسنحاظلممخحنن.ينحلسلشعممخصنرحصناغممذنحالانمموخهنحلوحهجممشطغممسعنرخللممخسسننلحلسغممظ ساشنفممنسعز ممش

حللشحسسن ق شح نفظغسعنرخلؾمس شنحلزمخسدسنلحلسغمظ ساشنفمينحلسلشعمخصنرحصناغمذنحالانموخهنحل خل مشنكظمعنالن

عسمخنن,حللمشحسسنألنطلمشقنحلؾمس شن زم نم  خد مخنلعمز نحالؽمظ خحألنشطلظشقنأ طمخدنحلؾمس شنممننحسطومخ ندسؿم

ننننننننننننننننن.أل95لنفينحلؾك نمومق

ن

 شّؼخ للػ ثبهكح  ٚشّؼخ للػ ؽبهح( 95)شىً اٌ

  (Spark Plug Gap)شّؼخ اإلشؼبي  فغٛح

 ظسمذنألنحلسغمخفشنرم ننحللطزم ننط96لحلؾمك ن,نلح سمميلحلسوؿمذألنل ينحلسغخفشنر ننحللطز ننحلوعطين

 طظمشحلفن  سظهمخنرم ننوامذنح ك مخاألفمينن,فاعنط ا سخصنحلقخاونلموحفوخصندحثشسنحإلؽ خحنلاو نحلسلشال

ممونأؿهمضانن(mm 2.5)ن,نالمورؾمك نعز مشنسلفينر لنحلظقمخم انصيمذصن مزانألؼومشألنmm-0.4mm 0.9ل

ناؽمم خحوفشنسنحلطوياممشنطمملؾممشحسحنأاحإلؽمم خحنرحصنحلنمموونحل ممخلينؿممذح نلأؿهممضانحإلؽمم خحنحاللكظشلامميألنك ممغن

العنطلا  نمخاومخصنحل مخدلننمسخنيئدين,(Poor Mixture)ل ونأمشنمشلسينإلؽ خحنحلخا ونحلول شنن,حفن 

ن.لحال ظقخدنرخلو ود
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ن                        

 شّؼخ اٌملػ ِؼب٠وح فغٛح (96) شىًاٌ

 

  (Condenser)اٌّىضف 

ن

دحثشسنحالؽ خحنل  س نعسغظود نعهشرخثينفلذنطصممظنالمخهنحلمظصمظنفمينضلدنرهخنطعهشرخث شننش ونلع ا

ذمخنطزظ ذنالمخهنحلمظصمظنفمننر نمهسخنمسمخنيضيمذنممننعمشفشنحلسوص نيوشغنؽللظشنفينحلسارنحالرظذحثي,نلفل

طصؽينحلظ خسنفينحلسارنحالرظذحثينمسخنيئدينحلعنحاه خسنحلسـمخحنحلسولخه غمينلطول مذنؿهمذحنعز مشحنفمينحلسامرن

نحلؼخاويناظ ـضنحللغنحلسظزخدح.نعسخنيسلونكذلعنحلؾشحسسنر نناوخهنحلظصمظ.

ن

ؽمشيط ننس  لم ننممننحلشفمخؿنألنح لسل مولنيوقم نحلسقملو نممننألن97لحلسكؼرنحلسزم ننفمينحلؾمك ن

نسلؾشحسحاانطـسونحاللكظشلاخصنفينمكخانملذدن ونعزذنطلشعهخنل وضنن.ر لهسخنلسقنفخصحنخخؿنرخلسكؼوخص

يسكمننحلسكؼمرنممننحعمظ  خدنملمذحسنعز مشمنننعمطقنحلؾمشيط ننشللكننرغمزذنعم ن,حلظصمظالخهنر ننهشفين

فاعنهشفينالمخهنحلمظصمظنممننحلظامرننوشمسخنيئدينالعنحلسلخفنس,لؾشحسحأينخضاهخنلملون وضنن,حاللكظشلاخص

ن.فا هنساظ ـشنحللشقنألنطكويننكوش
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 ِىٛٔبد اٌّىضف( 97) شىًاٌ

   Electronic Ignition Systemِٕظِٛخ اإلشؼبي االٌىزو١ٔٚخ 

ملوومخصننشل أمخنرن,حالرظذحث شلذحثشسنلوظقنلوا نحنخحلكظشلا ناوخمخحإلؽ خحننشاوسأيغظ س ن زحنحللو نمنن

ن,موظمخفنحلظؾمو  لرخكظوحثهنفاعنن,حلظصمظنلحلزصط نألنالخهخنموؿودنفينحللو نرينسحإلؽ خحنفباهخنالطخظارنف

لنؿهمخصنحلظلمذياننؿهمخصنحلظلمذيانرمخلطشدنحلسشعمضين,أعمصالنحلنموونحل مخلين,أعمصالنحلظوفم  ن,مارنحإلؽم خح

نأل.98ل.نلعسخنفينحلؾك نألخاخاشرخل

ن            

 ثالر١ٓ(,ِٕظِٛخ إشؼبي اٌىزو١ٔٚخ )ثلْٚ ٔمبؽ رالٌِ( 98)شىً اٌ                       

ن

نال نلرمذنشطلمذيانم كخا ك منسحإلؽم خحنحاللكظشلامينالنطغمظخذلنأؿهمضنشاوسأمنننشللذيؼح لخالنر لنح اوح ن

حإلؽم خحننسارنطلذلنلطمئخشنؽمشحسن,لظوفشنحلظلذيانحلذ   نشملهخنطغظخذلنمغ طشحصنحلكظشلا شنلمـغخصنكغخنع

 غطبء اٌّٛىع

اٌٝ 

 اٌجطبه٠خ

ٍف ِ

 صبٔٛٞ
 اٌؾمً اٌّغٕبؽ١َٟ

 اٌلٚاهح اٌؼؼٛ

 شّؼخ للػ         
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حلنموونن,عمشفهندلسحانحلسلمشالن,حلغملذنملمذحسنحلظخاخم نفمينحاخر مذ,نكشحسسنحلسلشالنشفاعندسؿنح نحفظسخد

نن.مظو شحصنأخشمنشلأين,حلـوي

لطؾو نروحعطشننشحالرظذحث حلذحثشسننوا نلفظقذلندحثشسنحلكظشلا شنطلولنرحإلؽ خحنحاللكظشلا شنطغظخنسأؿهض

                                نننن.أل99ل ممخهونطصمممظنعسممخنفممينحلؾممك ن

                 

 كائوح إشؼبي اٌىزو١ٔٚخ ثمبؽغ رالٌِ (99) شىًاٌ

 

نMagneto Ignition Systemننننِٕظِٛخ اإلشؼبي اٌّغٕبؽ١َٟ )اٌّبو١ٕذ(

أمممخنفممين ممزانن,فمينملوومممشنحإلؽمم خحنحالفظ خديممشنيـهممضنحلظ ممخسنروحعممطشنحلزطخسيمشنالممعنحلساممرنحالرظممذحثي 

انحلسولخه ظنيلولنرباظخؽنلطـه ضنحلسارنحالرظذحثينرخلظ خسنيغظ س ن زحنحللومخلنفمينر ملنأاموح نبفحلسلوومشن

نسلقممو شحلفممينحلممذسحؿخصنحللخسيممشننس,لقممو شحمولممذحصنحلظ ممخسنحلكهشرممخثينن:ملشعممخصنحلزلممضيننحلقممو شسنمؼمم 

خلزطخسيممشنيغممظ س نعزممذي نلسلوومممشنحإلؽمم خحنرنلعمزلكن.أل100للر ملنحلغمم خسحصنحلقممو شسنعسممخنفممينحلؾممك ن

مسممخننسألقمو شنسامهنيؾمو نفلممذنطو مرنحللومخلنح لحنلظصفمينطلطممانألطمخثشانحلطمموحسةنارنشلاطمخثشحصنفمينكخلم

ن .ليغسعن زحنحللوخلنرخلسخعل ضن,عزشأأمخاننشي طيندسؿ
ن

نننننننن

 ١ٍبهح ٌشقض ٚاؽل رَزؼًّ اٌّبو١ٕذ (100) شىًاٌ
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 :بٌّبو١ٕذث ِٕظِٛخ االشؼبي ِجلأ ػًّ

عسمخنفمينحلسولمذحصنحلظلا ذيمشنك مغنيظولمذنن,دحخم نمـمخحنمولخه غمينأانطظولذنرذلسحانمامرسكننحلكهشرخث شني

نن.ط خسنعهشرخثينفينأػلخءنمشلسنمارندحخ نمـخحنمولخه غي

 مزانن,يلمظؾنحلسـمخحنحلسولخه غمينممننخمصحنحعمظخذحلنمومخا وندحثس مشنخلسخعل مضملوومشنحالؽم خحنرفينكخلشن

حلسوممخا ونحلسغممظ ساشنمقمملوفشنمممننعممزخثكنخخفممشنن.فممخلينحلـممودسحلسوممخا ونمقمملوفشنمممننحلومموالرنحلكممخسرواين

فلذندلسحانحلسولخه ظنحلذلحسندحخ ناهخسنحلسارنن.طغظط ونحالكظوخظنرخلسولخه ظنلوظشسنهوياشنللوشل نمخظاوش

 لخالنحؽكخحن.نأل99لنبكذحعنحلؾشحسسنفينؽس شنحللذفنعسخنفينحلؾك ريظولذنط خسنفخحنفينحلسارنحلزينيلولنرذلسان

ن.أل102ألنلل101لاسخعل ضنط ظسذنفاعناو نحلسلشالنحلسغظخذمشنف هنلعسخنفينحلؾكا ننفذيذسنل

ن

ن

 اٌّبو١ٕذ اٌَّزؼًّ فٟ ِؾووبد اٌجٕي٠ٓ اٌظغ١وح )اٌٌّٛلح(  (101) شىًاٌ

ن

 Flywheelاٌّؾون  ؽنافخٔٛع ِٓ اٌّبو١ٕذ ٠ضجذ ػٍٝ  (102)شىً اٌ

 م  شسرشوين

نمارنحرظذحثينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نعاكنحلنوونحل خليننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمارنػخاوي

ن
ن

ن

ن
ن

ن

نعاكنحلذحثشسنحالرظذحث شننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ن اذنكذيذيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نعخمشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
نلالزحفشنننننننننننننننننننننننننن

نمظالخهنحلظصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
نالطشنطؼز ضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 رسح نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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 عٙبى اإلشؼبي اٌّغٕبؽ١َٟ مٚ ػؼٛ اإلٔزبط اٌلٚاه

Rotating Armature Magneto lgnition systemن

ح  طخدنيذلسنر لهسخننشكزيأمضلدنرخػلظ ننمننن( permanent magnet)يظكوانمننمولخه ظندحثسين

يظكوانمننرنونمجخصنمننلوخصننحلسارنحالرظذحثين.فنونحإلاظخؽنحلزينيلظوينفاعنحلسارنحالرظذحثينلحلؼخاوي

ن.أل103لمننآال نمننلوخصنعاكنسف ونعسخنفينحلؾك ننر لسخنيظكوانحلسارنحلؼخاوين,عاكنعس ك

ن,حلساوممخصن,لـهمخصنحإلؽمم خحنحلسولخه غمين ممينومص نحلسولممخه ظنحل نمونحلممذلحسنشلشث غمم حح ؿمضحءنناا

مغمزوعشنممنننسلحكمذنشحلوص نفزخسسنفنن ط مناان.أل104لنعسخنفينحلؾك ن. خهونحلظصمظنلحلسوص ن,حلسكؼر

 نػمامهنمسخبأممخنحلسكؼمرنفن,ظقلونمننحللذيذنحلسطمخل نلطؼزمضنفمينحلومص أمخنح  طخدنفن,ح لسل ولنألنعزخثكه

فممينمزممذأنحلظؾممو  نللكممنننخ نلاسغممظخذلنفممينؿهممخصنحإلؽمم خحنرخلزطخسيممشنعممزلكن ممخهونحلممظصمظنلالطخظاممرنأينمم

نحالخظص نفلونفينطشع ذنلطؼز ضنحلـهخص.

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن                                         

ن

نمولخه ظندحثسين-6نننؽس شن ذفن-5مارنػخاويننن-4مكؼرننن-3الخهنطصمظنموظوكشننن-2مارنحرظذحثيننننن-1

 .هٍُ رقط١طٟ ٌغٙبى اإلشؼبي اٌّغٕبؽ١َٟ مٚ ػؼٛ اإلٔزبط اٌلٚاه)اٌّبو١ٕذ( (103)شىً اٌ    

ن

 جطبه٠خ ِمبهٔخ ث١ٓ عٙبى اإلشؼبي ثبٌّغٕبؽ١ٌ ٚعٙبى اإلشؼبي ثبٌ

للكمننينم رننش,فمينرذحيمشنحلظؾمو  نلفمينحلغمشفخصنحلزط جمنخ نملخعمزنح ني طمينؿهمذنشؿهخصنحإلؽ خحنرخلزطخسي .1

 .أمخنؿهخصنحإلؽ خحنحلسولخه غينفصنيولذنحلـهذنحلكخفينل ؽ خحنفينحلغشفخصنحلزط جشن.رضيخدانحلغشفش

سيمشنفمبانحلظوفم  نيكموانأعؼمشنطوف  نؿهخصنحإلؽ خحنرخلسولخه غينرغ ونؿذح,نأمخنؿهخصنحإلؽ خحنرخلزطخن .2

 ط ل ذح.ن

 ف خاشنؿهخصنحإلؽ خحنرخلزطخسيشنأعؼشنط ل ذحنمننؿهخصنحإلؽ خحنرخلسولخه ظنلعزلكنحلسظخفذ.نن .3

ن          ػسننمارنحإلؽ خحنحسخـنمننػسننمارنفنونحإلاظخؽنلـهخصنحإلؽ خحنحلسولخه غي.ننننن .4

6 
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ن

 األعياء اٌوئ١َخ ٌٍّبو١ٕذ (104) شىًاٌ

 
ن

ن Electronic Control Modual (ECM)الٌىزوٟٚٔ فٟ ا١ٌَطوح ػٍٝ ػ١ٍّٗ اإلشؼبياٌؼمً ا

ن.حلغم خسسنلحلظمينطمظلكانرمخلسلشالنلر سم نحلغم خسسنفمي لخالنحل ذيذنممننحلظغمس خصنلالخعمزخصنحلسوؿمودسن

.نيمظلكاننحللخعمودن(ECM)حلمظلكانحاللكظشلامينلحل لم نألننسمقطاقنلكمذنطانحالطوخقنفاعنحعظخذحللاظزغ ون

نحلس اوممخصمننحلسلوومخصنفننهشي نمـسوفمشنممننحللغخعمخصنحلظمينط طمينندنفاعنحلغ اشسنرخل ذيذحلسوؿو

فممننكخلممشنحلسلممشالنلظممشل نفسمم نحلسشعزممشنلحلطشيمم ,نطظالممعنلكممذسنحلممظلكانحاللكظشلاممين ممزانحلس اومممخصن

نأل.Actuatorحلسلوزحصنلنعحللظخثؾنلطشعاهخنحلنحلغ خسسلطلااهخنػانطنهش

ن:رؤآلطينكانحاللكظشلايلكذسنحلظللحؿذنيسكننطاخ ـن

ن.لؾشحسسألخملوومشنحإلؽ خحنلطلكانر -1

 .ألنحلسلوزحصن,كغخعخصنحلذخوحن,ECMملوومشنحلظلكانحللخعورينلفط ن -2

 .حلغ طشسنفاعنحلغشفشألن,فينفلذلقنحلظشلطنملولشنحللشعشنلطزذي نخخهت -3

 .ملوومشنحلظزشيذنلفط نفينمشلكشنحلظزشيذأل -4

 .عألألنماونؿ ذس ذحنحللوخصنلمشح زشنحلظلو ضنحل -5

 .ألفظقنحللخ نن,ملوومشنحلو ودنلطلكانفيناغزشنحلهوحءنلحلو ود -6

ن

,نSES,ن(Service EngineSoonنمكظمودنفا مهنأممخنسلل مخدحنشكسشنفينلوكأفوشنألنأ لخالنمقزخفن

MILلحلسوديممم نينممتن مممزحنحلسقممزخفنفلمممذنكمممذلعنفطمم نم ممم ننفممميننشلؾمممشعحكغممذنألنسمممضنملمممشالألنن
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سنحاز خػمخصنومخصحصنينحلغ خسسنألنفلمذمخنالنطـظمخصنحلغم خسسنحخظزمخفنحعظهصالنحلو ودصيخدسنحلسلوومخصنألنفلذن

ن.مؾكصصنفين  خدطهخنلذعحل خدلنألنط

فمينن Codeحل ذيذنمننحلسؾكصصنألنح فطخحنو شنحلسظ المشنرخل لم نطمئدينالمعنطخمضيننسمموصنأفطمخحن

ن.SESألنن MILمقزخفننسحلظلكانحاللكظشلاينلطئدينعزلكنالعنأمخءنسللكذن ECMنسلكذ

يـمذنن.ح للمعنفمينطؾمخ ـنأفطمخحنملووممشنحل لم ن مينفلمـنأفطمخحنحلسلووممشنحلوحمملشنسلخطوح

حل لم ننسفامعنلكمذنسحلسمئػشسنمزخؽمشنسفاعنحلسخططخصنحلقمل لشنلاسلووممشنلطلذيمذنحالؿهمضنخ نحللقوحندحثس

ECM .حلسلقهشحصنالعنفلـنحلووحفانلنشأمخفنFuseنأل105عسخنفينحلؾك نلن.حل ل نسألنحلظينطوزينلكذ

ن

 

ن

نملوومشنحلظلكانرخللخعودن-2وومشنحإلؽ خحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننملن-1

نملوومشنحلظزشيذن-4حلك شنحاللطومخط كننننننننننننننن–ملولشنحللشعشنن-3

نملوومشنحلو ودن-6حلس ذحنحلسلوضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن-5

 هح١ٍطوح اٌؼمً ػٍٝ ِٕظِٛبد ا١ٌَب (105)شىً اٌ

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن                     ننننننن

نECMفميننCodeك مغنيمظانطغمـ  نسممض,نكمذلعنأينطو مرنألنفطم ننشلميـذنفلمـنحل لم نفمينكخ

نننSESألننMILمقزخفنننسلحل ل ألنلأمخء
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SERVICE ENGINE SOON                    نلسلشالنفخؿص نط لينرنشلسسنخذمشنحن

 فٟ ٌٛؽخ اٌم١بكح SESِٛلغ ػٛء رٕج١ٗ اٌؼطً )اٌىٛك( ( 106)شىً اٌ

 

  (Code)اٍزؼبكح هِٛى األػطبي 

سممموصنح فطممخحنمممننحل لمم نيـممذناطزممخ نحإلؿممشحءحصنحلسلممذدسنفمميندل مم نحلقمم خاشنفممينم ومماننسالعممظ خد

ينعم خسحصنلحللمذصمور  ألنلعسخنفمن,طـه ضحصنخخفشنشأينمنندلايسكننحعظشؿخ نحلشموصنن,حلغ خسحصنحللذيسش

لحلظمينطلموننأل107لفمينحلؾمك ننشعسمخنمومملن(ALDL)حلس ط خصننشلنلعازشطيألنلرلكنمننحلشرونفينلفا

نفينأعو نفـاهنحلل خدس.

ن

ن

 فٟ ِمظٛهح اٌم١بكح ALDLهثؾ ٚطٍخ اٌّؼط١بد  (107) شىًاٌ



132 
 

وظخفنحلظؾو  نمنسدحساعاكن ق شسنػاننشروحعطشنلفانALDL مننننBلننA طظانحل سا شنروف نالطظين

نشلومنمحهوياشنلممشط نن قم شط ننك مغننسلحكذنسل نيءنمشن(SES)موءننشػانمصكونONفاعنحلومون

يمذحنن12حلشممضنناانارن12 =1+1 + 10فلذ خنيظانؿسونن,1لحلومنشنحللق شسنطغخلينن10حلطوياشنطغخلين

عمما سشننشفمينكخلممنانحل لمم أػممصعنمممشحصنلاظؤعمذنمممننن12يظكممشسنحلمش اننس,ؿ ممذنشرلخلمن(ECM)انحل لمم نأفامعن

ن,ػمصعنممشحصنشلسغمـاححلشمموصنلحلكمودحصألننس خزنلطذليننحلس اوممش.نيمظانر مذ خنرحط مخ ن مشحءنشلافطخءنفشف

لرممخلشؿو نالممعنعظ ممذنن. قمم شسنشلمنممخصنهوياممشنلأسر ممن5ينمميءنحلسقممزخفننألCode 54لفسممؼص نحلشمممضن

حلولمينممننمخططمخصنإلفمصفنيلظخؿمهننلع نمخن(Code 54)مخني ل هنحلشمضنلحلكودألننشحلظؾو  نيسكننم شف

ن.OBD IIألنيومقنف ؾشنطؾخ ـنحالفطخحناو ن108لحلؾك نلنحل ط .

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ننننفٟ ؽواىاد أفوٜ ِٓ ا١ٌَبهاد ALDLأٚ  OBD IIٚطٍخ اٌّؼط١بد  (108ً )شىاٌ

 نننننننننننننننننننننننننننن

 اٌٚلىِٛث١ً ٍٍٚجورٟ  GM ػ١ٍّخ اإلشؼبي فٟ ِؾووبد 

نلعممممازشطيناوممممخلنعممممسينرلوممممخلنحإلؽمممم خحنحلسزخؽممممشن GMن,ذصمور  حعممممظ س نفممممينعمممم خسحصنحللمممم

ان زحنحللوخلنمغظ س نفمينملمشالنأانا ش نأمننحلسو ذننشك غنحانلDirect injection system (DIS) ن

لاسلمشالننسلمزلكنخمصحندلسسنلحكمذنVدسؿهنر ننمما ينحللمش نن120لملذحسنحلضحليشننVفاعنؽك نكش ن

حلسلشعمخصنرحصنح ؽموحهنن.المعنحللهخيمشنحلس ظمشنحل ا مخنلسمشسنلحكمذسانؿس مونحالعمطوحاخصنطكموان مذنلفماضنبف

خصن مذنح سر شنيذلسنف هخنفسودنحلسشفم ندلسطم ننيلهمينخصلهمخندلسسنعخمامشنلخصلهمخنطكموانؿس مونحالعمطوحا

ناسورؽنللوخلنحإلؽ خحنحلسزخؽش.نأل109 نلمشصنفينؽوهنحللذسس.نلحلؾك

ن
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ن

 اٍطٛأبد ١ٌَبهح اٌٍَجورٟ 6جبشو ٌّؾون ِقطؾ ٌٕظبَ إشؼبي ِ (109) شىًاٌ

 

 :إْ ٔظبَ اإلشؼبي اٌّجبشو ٌٗ فٛائل وض١وح

ن.ح نح خشمح اوح  نف خاشنمنن -1

 ش.ح ؿضحءنحلسظلشعشن ا ا -2

 فو شسنلزلكنالطلظخؽنالعنمغخكشنعز شس.أؿضحءن -3

 .نفذلنلؿودنكس نم كخا كي -4

 

ن:لسزخؽشاناشمنمكواخصنملوومشنحإلؽ خحنحأيسكنننأل109لنمننمصكوشنحلؾك 

ن.حللخعودنلحلغ طشسنحاللكظشلا هأل -1

 مغ طشنحإلؽ خحنحلسزخؽش.ن -2

 .حلساوخص -3

 . شؿنحلظلغظنل شؿنرلنكوشنمسننفسودنحلسشف أل -4

 .مظلغظنفسودنحلسشف  -5

نح اوسشنملهخنؽس خصنحللذفنلأعصالنؽس خصنحللذف.نل شل لخالنأؿضحءنأخشمنمغظ ساشنفينحللوخلنمؼ نر

 اٌٍّف
 ٚؽلحا١ٌَطوح                            

 االٌىزو١ٔٚخ          

شّؼبد 

 اٌملػ
ؽَبً 

ػّٛك 

 اٌّوفك

فوص 

 اٌزؾٌَ
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حلسكزظنس انن,4لحلسكزظنس انن1انحلسكزظنس انأمسخني لينن( 6 5 4 3 2 1 )ااناوخلنحإلؽ خحن لخن ون

لحلسلقممودنن,فممينحللشعممشنلمظسممخػصاألنمظضحلؿممخان6لحلسكممزظنس ممان3 حلسكممزظنس ممان,5لحلسكممزظنس ممانن,2

حالعمطوحاظ ننيكموان لمخالننمكمذأ ونلفولهسخنالعنحلللطشنحلس ظشنحل ا خنفينل ضنلحكذنلكننفينن نلسظضحلؿخر

دسؿمشن زم نن10لمزلكنارحنعمخانطو  مضنحلؾمشحسسن مونن.ح خشمنيكموانؽموهن مذسسنلفينح عطوحاشن,ؽوهنفخدل

فمينحالعمطوحاشنح خمشمنناوغمهخنحالعطوحاظ ننعمو نطكموانحلذسؿمشنمكذأفلذننBTDCحلللطشنحلس ظشنحل ا خنن

ن.أل110لنحلؾك 

ن

ن

ن

 ؽلٚس اٌشواهح فٟ اٍطٛأز١ٓ ِؼبً ( 110ً )شىاٌ

ن

ك ممغنفلممذنلفمموحنأينمممننحلسكزغمم ننن,حسسألنحلنممخث شيغممظ س نفممين ممزحنحللوممخلنهشيلممهنحللذكممشنلحلؾممش

 ممشدنحلللطممشنحلس ظممشنحل ا ممخنعممو نطلممذعنؽممشحسسنفممين ممخط ننحالعممطوحاظ ننطغممظوخدنملهممخننحلسظممضحلؿ ننالممع

دلنلحللذكمشننحالعطوحاشنحلظين ينفينؽوهنحلنوونلطن ونفينحالعمطوحاشنح خمشمنلحلظمين مينفمينؽموهنفمخ

نأل.99لنمخث شألنعسخنفينحلؾك 

شنفامعن مزانحللغخعمخصنموصفمن,فطخءنحلس اومخصنالعنحل لم نل لمولنرؤفسمخحنحلغم طشسبرنطلولنحللغخعخص

نأل.ن111لنحلسلشالنلعسخنمز ننفينحلؾك 
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ن

 ِٛالغ اٌؾَبٍبد ٚاٌؼمً االٌىزوٟٚٔ ١ٌَبهح )ٍٍجورٟ(( 111) شىًاٌ

 

 ػًّ اٌلائوح االثزلائ١خ ٌّٕظِٛخ اإلشؼبي اٌّجبشو

لومشكننأل112لمظلغظنفسودنحلسشف نلكغخطنحلكشامكألنحلؾمك ناانملوومشنحإلؽ خحنحلسزخؽشنطزذأنمنن

نن.طلذيذنطو  ضنحللذكشنلحلؾشحسسأل

ن.يظكوانمظلغظنفسودنحلسشف نمننمولخه ظندحثانكولهنمار

 

 

ن 4 لن1حالعطوحاخصنن-2كوشسنحلظضحمنننننننننننننننننننننننننننننن-1

نحطـخانحلذلسحان-4العنحل ل نحاللكظشلاينننننننننننننننننننن-3

نن5لننن2لحالعطوحاخنصنن 3لن2حالعطوحاخصن -6

ن

 ػّٛك اٌّوفكػًّ ؽَبً  (112)شىً اٌ

ن

ن

نكغخطنفسودنحلسشف 
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طـممخسن ممشؿنعز ممشن ممونؿممضءنمممننفسممودنحلسشفمم نخاانحلسظلغممظنحلسؼزممضنفممينعظاممشنحالعممطوحاخصنيكمموانر

ن.كوشنملغسشنفاعنمل طهن6فاعن زحنحللشؿنن.مونملوسسنخ نلفسودنحلكشاكألنليكوانمشعضي

دسؿمخصنفمنناكمذمنحللومشنعسمخنفمينن10عمخر شنطز مذننسألنلطوؿذنكوشدسؿشنن60كوشسنلأخشمنع نلر نن

نأل.113لحلؾك ن

ن

فمنن مشؿننألمامان1لنلسشف نحلزينيز ذفلذندلسحانحلسلشالنعو نطسشن زانحللوشنأمخلنمظلغظنفسودنح

لفلذنمشلسنأينكوشسنأمخلن شؿنفسودنحلسشف نعمو نطظولمذنموؿمشنط مخسنعهشرمخثينمظلمخلدنن,فسودنحلسشف 

ACن.ؾخسفاعنؽك نعننحلسلن

ن

ن

 ِزؾٌَ ػّٛك اٌّوفك ٚلوص ػّٛك اٌّوفك (113)شىً اٌ                        

ن

ن2لحلؼخا ممشنكومشسنس ممانن1للوشسنحلسس ممضسنلحللومشسنحلظممينطمؤطينر ممذ خنطغمسعنكوممشسنس مانخلوممشسنرمطغمسعنحل

رخسغم نندسؿمشنحلسغم طشني مش نر مذ خننبا نف لمذنلفموحنحؽمخسانحللومشسنحلسس مضسنفمن.6ل كزحنالعنكوشانس ان

مغ طشنحإلؽم خحنحلسزخؽمشنعمو ني مش نن.ل كزحن2دسؿشنكوشسنس انن نلر ذ خنرغظن1عو نطؤطينكوشسنس ان

 أينمارنيوا نألنيوظقنلوشكنطول ذنحلؾشحسس

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
حالؽخسسنحلخخسؿشن

نحللغخطنمن

ن

  شؿنحلكشاك

حلعنلكذسن

 حالؽ خحننحلسزخؽش
 كغخطنفسودنحلسشف 



137 
 

 ِظطٍؾبد ف١ٕخ

 انهغت االنكهيزيت تؼربيانهغتان

نIgnition Systemنملوومشنحالؽ خح

 Spark Plugنؽس شنحللذف

 Firing Orderنححالؽ خنطشط ذ

 Battery Ignition Systemنحالؽ خحنرخلزطخسيشنشملووم

 Primary Circuitنحلذحثشسنحالرظذحث ش

 Secondry Circuitنحلذحثشسنحلؼخاويش

 Batteryنرطخسيش

 Ignition Switchنموظخفنحلظؾو  

 Primary Coilنحلسارنحالرظذحثي

 Ignition coilنمارنحالؽ خح

 Secondry Coilنحلسارنحلؼخاوي

 Condensorنحلسكؼر

 Coilنحلسار

 Cotact pointنالخهنحلظصمظ

 Distributorنحلسوص 

 Electronic Control Moduleنحل ل نحاللكظشلاي

 SESنخذمشنحلسلشالنفخؿص ن

Service Engine Soonن

 Fuseنفخفانلف وصأل

 Positive terminalنأهشح نحلظوف  نحلسوؿزش

 Negative terminalنلزشأهشح نحلظوف  نحلغخ

ن

 

 انهغت االنكهيزيت تؼربيانهغتان
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 Distributor rotorنفنونحلذلحس

 Magnetنمولخه ظ

 Magnetic rotorنحلذلحسنحلسولخه غينحل نو

 North poleنحللطذنحلؾسخلي

 South poleنحللطذنحلـلوري

 Ignition moduleنلكذسنحالؽ خح

 Crankshaft sensorناكألشحلسشف نلحلككغخطنفسودن

 Electronic Controled Moduleنلكذسنحلغ طشسنحاللكظشلا ش

 BDCنحلللطشنحلس ظشنحلغواع

Bottom Dead Center 

 TDCنحلللطشنحلس ظشنحل ا خ

Top Dead Center 

 Dual Coilنماوينحالؽ خح
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 اٍئٍخ اٌفظً اٌقبٌِ

نمخنحلسزخدةنحلصصمشن دحءنحلسلشالنركوخءسنفخل شن؟:ننحرعشنحلوظ وشنح عخع شنلسلوومشنحإلؽ خح,نل1ط

ن:ننمخنحلذحثشسنحالرظذحث شنفينملوومشنحإلؽ خحنرخلزطخسيشن؟نمونسعانمخطو.2ط

ن:ننمخنحلذحثشسنحلؼخاويشنفينملوومشنحإلؽ خحنرخلزطخسيشن؟,نمونسعانمخطو.3ط

نحعطوحاخص.نن 4:نناسعانمئؽشح فاعنح ؿضحءنملوومشناؽ خحنرخلزطخسيشنلسلشالن4ط

ن:ننطلذعنرخخظقخسنفنناوشيشنفس نملوومشنحإلؽ خحنرخلزطخسيشنمونحلشعا.5ط

نفاعنح ؿضحءنمارنحإلؽ خح.ن:ننحسعانرؾك نموق نمئؽشح ن6ط

ن:ننحرعشنمكواخصنلطشع ذألنؽس شنحللذفنمونحلشعانحلسزغو.7ط

ن:ننفش نؽس شنحللذفنحلزخسدسنلؽس شنحللذفنحللخسس.8ط

نرخخظقخس؟نهخ:ننمخ ينػوشسنؽس شنحإلؽ خح,نحؽشك9ط

نفاعنأؿضحءا.نننننننننننننننننننننننننننننننن:ننمخ ونحلسكؼرن؟نحسعانمخططخ نمئؽشح ن10ط

ن:ننحسعانمخططخ نلسلوومشنحإلؽ خحنحاللكظشلا شنمئؽشحنفاعنح ؿضحء.11ط

ن:ننمخرحنيغظ س نفينر لنح اوح نحللذيؼشنممننحاوسمشنحإلؽم خحنحاللكظشلامينلظلمذيانلطمؤخ شنحلؾمشحسسن؟نننننننن12ط

ن؟حرعشنح ؿضحءنحلسغخفذسنلزلك

نرخلاوشنحالاكا ضيش.عسينحلسغطالخصنحالط شن:نن13ط

نموونفخلي.ن-6نننننننننننننننننننننننننننننننننننؽس شنحللذف. -1

 مولخه ظ.ن-7نننننننننننننننننننننننننننننننننمارنحإلؽ خح. -2

 حل نونحلذلحس.ن-8نننننننننننننننننننننننننننننعاكنؽس شنحللذف. -3

 حللطذنحلـلوري.ن-9نننننننننننننننننننننننننننننننننننننفخلي.ؿهذن -4

نن؟يننطغظ س نملوومشنحإلؽ خحنحلسولخه غيأ:ننلسخرحنل14ط

ن.:ننحرعشنمونؽشفنمزغونالؿضحءنؿهخصنحإلؽ خحنحلسولخه غي15ط

ن.لـهخصنحإلؽ خحنحلسولخه غينرلنفنونحإلاظخؽنحلذلحسنخ نسعانمخططا:نن16ط

نخه غينلؿهخصنحإلؽ خحنرخلزطخسيش.ؽ خحنحلسول:نن خسانر ننؿهخصنحإل17ط

ن:ناؽشفنمزذأنفس نحلسخعل ض.ن18ط

نحرعشنفوحثذناوخلنحإلؽ خحنحلسزخؽش.:نن19ط

ن

 

ن:ننفذدنمكواخصناوخلنحإلؽ خحنحلسزخؽش.20ط
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نحعطوحاخص.6 ن:ننحعظذنفنناوخلنحإلؽ خحنحلسزخؽشنلاوخلنحإلؽ خحنفينحلسلشعخصنحلظلا ذيشنلسلشال21ط

نكذلعنحلؾشحسسنفينحعطوحاظ ننم خ.:نحسعانمخطون22ط

ن.:نفش نحللذكشنحلنخث ش23ط

ن:ننحسعانمخططخ نللغخطنحلكشاك,نمئؽشحنفاعنح ؿضحء.24ط

نلحؿزخصنحل ل نحاللكظشلاي.ن:ننفذد25ط

نلحل ل أل.ننECMمخن ونسمضنحل ط ن؟ننللسخرحنيغـ نفينن  :26ط

نغ خسس.نفينحلنن(CODE):ننحؽشفنرخخظقخسنفسا شنحعظ خدسنسموصنح فطخحن27ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
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 :اال٘لاف
ن:أانحنحلوق نيقزقنحلطخلذن خدسح نفاعر ذنحالاظهخءنمنن ز

نلظ وشنملوومشنرذءنحلظؾو  ن.ني ش ـنن1

نحؿضحءنملشالنرذءنحللشعشن.ني ش ـنن2

 ملوومشنؽلننحلزطخسيش.ني ش ن-ن3
 

 

 ِٕظِٛخ اٌزشغ١ً ٚاٌشؾٓ

ن

 

 

 

 

ن                

 

 

 

 

 

ن

 

 

 

 

           

ن

نننننننننن

ن

نننن

ن

ن

ن

ن

 Startingكائوح اٌزشغ١ً 

 

 .لمزذأنفساهخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 لمزذأنفساهخ.
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 ٚظ١فخ ِٕظِٛخ ثلء اٌزشغ١ً 

 

فامعنحللوسنحلسمذلسسنملقوسنفينرذءنطؾو  نحلسخعلشنلحلسلشالأل,ك غنيغاونفس نملوومشنرذءنحلظؾو  ن

نلزحفشنحللوسنحلسلشعشنلهخ.نحلفسودنحلسشف نفننهشي ن

ننلمشاللي س نفامعنطضليمذنحلسن,ملشالنرذءنحلظؾو  ن ونملشالنرلنط خسنمغظسشنيغظسذنط خسنمننحلزطخسيش

كظعنيؾظو نملشالنحلغ خسسنروعخثاهنحلس كخا ك شنرظ خ ذنح ؽوحهننفلمذ خنيلطمون مزحننخل ضلنحلصصلنلظلشيكه,ر

ن.ملقوسنفينرذءنطؾو  نحلسخعلشنف ساهناران.حل ضلنفله

نانيكوانرلن ذسسنعخف شنالعنحللذنحلمزينيغمظط ونم مهنحلسومزينلحلكمخسروسيظشألأملشالنرذءنحللشعشنيـذن

لعزلكنيـذناانيكوان خدسح نعسخنرعمشنأفمصانفامعنطول مذنن,مننافطخءنحللغزشنحلقل لشنلخا ونحلو ودنلحلهوحء

لاظواذنفاعنحلسلخلمخصنحللخطـشنفننؽموهنحالانموخهنلفمنننؿذح نفلذنرذحيشنحلظؾو  نلرذءنحلظؾو  ألنحفضلنفخ

ننحالكظكخالنلو ش خنمننحل وحم نخخفشنفينفق نحلؾظخءنرغزذنصيخدسنلضلؿشنصيضنملشالنحلغ خسس.

ن

ن

    Starting system component ِىٛٔبد ِٕظِٛخ ثلء اٌزشغ١ً 

نللمشالنرمذءنحلظؾمو  لحلظينطظكوانرقوسسنسث غمشنممننمنلملوومشنرذءنحلظؾو  نأل114ليومقنحلؾك نن

ملشالندحثشسنلوشكنفظقنلوا ننحلظؾو  نلموظخفلنرطخسيشنط س نعسقذسنلاطخ شلنطذليشنحلسخعلشنهحلوشكنمل

نفخدس.نن(Solenoid Switch)سوظخفنطؾو  نمولخه غينريضلدنلنرذءنحلظؾو  

ن

 ِجلأ ػًّ اٌّؾون اٌنارٟ )اٌٍَف(

ننأل.116ل طونمننحللذيذنعسخنفينحلؾك نيلظوينحلسلشالنحلزحطينفاعنماوخصنمولخه غ شنماووفشنفاعن

فمخدسنممخنطكموانحلساومخصنن,يغشينحلظ خسنحلكهشرخثينفينحلسارنمولذح نمـخال نمولخه غ خ نرلطز ننؽسخلينلؿلموري

أسر شنيذلسندحخ ن زانحلساوخصنفنونحإلاظخؽنلحسم ـمشألنلحلمزينيلظموينفامعنمـسوفمشنممننحلساومخصنيمشطزون

ن.فلذنمشلسنحلظ خسنفينمارنفنونحإلاظخؽنأل.شلكومظ ظخرلحلظ خسننكذموع نصلؽنملهخن

ن

ن
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ن

 اٌّىٛٔبد األٍب١ٍخ ٌّٕظِٛخ اٌزشغ١ً (114)شىً اٌ                            

ن

كممذنح عممصالنحلوا وممشنمممننهممش نحلزطخسيممشنحلسوؿممذنلوألنيممشرونرطممش نأانأاممشمننأل114لنمممننحلؾممك 

.نموظمخفنفاعنطوف  نحلظ خسنلاسوظخفنحلسولخه غمي زحنحلغاكني س نن.ظؾو  لحلسوظخفنحلسولخه غينمخسح نرسوظخفنح

ن.ي س نفاعنفظقنلوا نحلذحثشسنحلكهشرخث شنلحلغ طشسنفاعنفس نحلسوظخفنحلسولخه غينظؾو  حل

 لخلمكنعماكنآخمشنن.رمذأنحللشعمشنملمشالعز شنلومشكنطمذليشنط خسنهك غنيسشنرنوا وشلطغظخذلنأعصالنن

فلمذنحسطزمخهنالطمشنحالطقمخحنلاطمش نن.حللشعمشنرمذأنملمشالممونن(M)عز شنيشرونهش نحلسوظخفنحلسولخه غين

(B)دحخ نحلسوظخفنالعنحلطش نن(M)ظ مخسنعمو نيغمشينممننحلزطخسيمشنانحلبروحعطشنحلسوظخفنحلسولخه غينفمنن

ن.أل115لنعسخنمومقنفينحلؾك نرذأنحللشعشنملشالالعن

ن                          

ن

 ٌّفزبػ اٌّغٕبؽ١َٟؽو٠مخ هثؾ أٍالن ِؾون ثلء اٌؾووخ ِغ ٚعٛك ا (115)شىً اٌ

ن

 BننننننننننننننMنننن
 

 

 

 

        S 

نحلظؾو  
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حلظـمخردنن,يومزمنفنمونحإلاظمخؽنرظ مخسنعهشرمخثينممننخمصحنحلولسمخصن.يـ اهنيظقش نلعؤاهنمولخه ظ

مامرنفنمونحإلاظمخؽنيغمزذندلسحانفنمونحإلاظمخؽنخمخؿنرسامرنحلللم نللحلظلخفشنر ننحلللم نحلسولخه غمينحل

نلحالسم ـشأل.

ن

ن

 

 (ِجلأ ػًّ ِؾون ثلء اٌزشغ١ً اٌنارٟ )اٌٍَف (116)شىً اٌ

ن

ن

    Starter pinion gearَِٕٓ ثبكئ اٌؾووخ 

ن

نفنمممونحالاظمممخؽنذيمممذنفامممعنفسمممودلظلخحلسغممملننحلقمممو شنحلسمممشطزونرزمممخدةنحللشعمممشنلرن,أل117لحلؾمممك ن

نأل,لحلذلالدنحلط مخسنكزحفشلسغلنننسؿ ناعسخحندلسسنلحكذأدلسسنمننن20العنن15منننلحالسم ـشألنك غنيذلس

انيـ م نحلسلمشالنيمذلسنأؿم نألممنن.أل1:20لألنن (1:15) الموأينااناغمزشنحلظخوم لن ميننأل118لنحلؾمك 

فمينسندلسن4000=ننX 20 200انيمذلسنأفمينحلذ  لمشنلزمذءنطؾمو  نملمشالنحلزلمضيننيلظمخؽناراننسدلسن200

ن.فينحلذ  لشنسدلسن3000=نX 15 200حلذ  لشنل

ن

ن

ن

ن
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ن

ن

 َِٕٓ ثبكئ اٌؾووخ (117)شىً اٌ

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 اٌنٞ ٠زؼشك ِؼٗ َِٕٓ ثبكئ اٌؾووخ اٌظغ١و ؽنافخإٌَّٓ اٌؾٍمٟ ػٍٝ  (118)شىًاٌ

ن

ن

ن

 غالف اٌّؾون 

 ٔبثغ اٌؾٍيٟٚٔ

 ثٛشخ

 َِٕٓ  ثبكئ اٌؾووخ إٌَّٓ  

 ؽنافخ َِٕٓ  ؽٍمٟ

 ؿازش

نمغلننرذةنحللشعش
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    Parts of selfstarter)ِؾون ثلئ اٌؾووخ(اٌّؾون اٌنارٟ أعياء 

 

نأل.120للحلؾك ننأل119للعسخنمز ننفينحلؾك ن,نيظكوانرخدةنحللشعشنمننح ؿضحءنحلشث غشنحلظخل ش

                             Armature فنونحإلاظخؽن -1

                       Field Winding مارنحلسـخحن -2

   Commutator  ننننننننننننننننننننننننحلظ خسنكذمون -3

  Magnetic switchموظخفنحلظوف  نحلسولخه غين -4

 Bendix Driveنننننننننننننننننننن.مـسوفشنرلذعظ -5

ن

ن

 

 

ن          

 غ رٛػ١ؾٟ ٌجبكئ ؽووخ رم١ٍلِٞمط( 119) شىًاٌ

ن

ن

 الطش

  

 موكذنحلظ خس

 موكذنحلظ خس

 فنونحالاظخؽ

 فظاشنطلشيكنلؽوعشأل

 طؼز ضنمار
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ن
ن

       غطبء عبٔجٟ -3                 ثوغٟ ؽبًِ اٌفؾّبد  -2ثواغٟ رضج١ذ               -1

 اٌغَُ  -6ؽٍمٗ إؽىبَ                                -5            ؽبًِ اٌفؾّبد -4

                       ووٍٟ رؾ١ًّ ووٚٞ -9                    ووٍٟ رؾ١ًّ ووٚٞ -8     ػؼٛ االٔزبط         -7

 َِٕٓ -12   رٛط١ً                               -11             االٚرِٛبر١ه -10

ٔبثغ                                            -15                        وواٍٟ كؽوعخ -14َِٕٓ ١ٍٚؾ             -13

 غطبء عَُ إٌَّٓ -18لبهٔٗ  )هاعٌ(                         -17            ٠خووح فٛالم -16

 رضج١ذثوغٟ  -19

 ٔٛع روًٚ اٌزقف١غ األعياء ِفىىخ ٌجبكئ اٌؾووخ( 120) شىًاٌ

 
ن

 ARMATURE ػؼٛ اإلٔزبط  -1

نن

نمننملوسنفا هنمامرنأعمصعهنفشينمشنممننحلللمخطألن121ل يظكوانفنونحإلاظخؽنعسخنمز ننفينحلؾك 

ن.عخسروا شأسر شنفشػننيغظاانف هخنحلظ خسنحلكهشرخثينفننهشي نحلظ خسأل,نكذلموطاظليناهخيخطهنفلذنحلكومظ ظش

 ممزانحلـاممذنسدنف مم نفممضلننطظلسمم ,نليغممظلذنفنممونحإلاظممخؽنمممننهشف ممهنفاممعنؿاممذنصيظ ممهنل ممذلسنفا هممخ

ن.حفهز شنمونحللحلسغئلحنفننط ؾ  نحلظشطنحلقوؿهخصنرلذعظننشلسلذمحيلس نفنونحإلاظخؽنفينن,حلذلسحا

ن
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ن

 

 ػؼٛ اإلٔزبط ػٍٝ عٙبى اٌفؾض (121)شىً اٌ

ن

    FIELD WINDINGٍِف اٌّغبي  -2

ظلوحنالعنطحلظ خسنرهخنفلذمخنيسشنن,ل ونفزخسسنفننأسرون طونمننحلس ذانملخهشنرغاكنالخعينؽشيطي

ن.أل122لحلؾك نفاعنفذسننحؽكخحنلطقخم انعسخنفينني,نل يغخفذنفينطذليشنفنونحإلاظخؽنشعهشرخث نخا ومو

ن       

 

 كٚائو ٚرظب١ُِ ِقزٍفخ ٌٍّف اٌّغبي (122)شىً اٌ

 

 

 فلـنموكذنحلظ خس
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   COMMUTATORاٌز١به  ؽلِٛ -3

خنهملطمشرونرناظخؽيظكوانمنن طونالخع شنمؼزظشنفاعنملوسنفنونحالعظلظخؽنر ذدنحلساوخصنفينفنونحال

ؽممك ننكخسروا ممش.لوممشػنحلحل نممونحلذحثشيممشنفممننهشيمم نحنشأػلممخءنكشعممفممينلظضليممذنحلساوممخصنرخلظ ممخسنحلكهشرممخثين

ن.أل123ل

نن         

 اٌز١به فٟ ِؾون ثلء اٌؾووخ ؽلِٛ (123(شىً اٌ                                

ن

     MAGNETIC SWITCHِفزبػ اٌزٛط١ً اٌّغٕبؽ١َٟ  -4

فامعنمامرنلحكمذنفلمونل لمخالنأاموح نأخمشمننأل126للألن124ل) يلظوينحلسوظخفنحلزينيوهشنفينحلؾمك ن

عصنحلساو ننيولذحان وسننأل,127ؽك نلنلح خشنرسارنحلسغك,نكذ سخنيذفعنرسارنحلغلذأماو ننطلظوينفاعن

ن.حلسولخه غينلحعسخحنحالطقخحنحلصصلنلاسوظخفنحلسوظخفنحلسولخه غيمؾظشعشنلغلذن

ن

نن                   
                        

 ِفزبػ اٌزٛط١ً اٌّغٕبؽ١َٟ )اٚرِٛبر١ه اٌٍَف( (124)شىً اٌ
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  BENDIX DRIVEعٙبى ثٕلوٌ  – 5

ننكزحفممشلحلوقمم نرم ننحلسلمشالنحلمزحطينلنمـسوفمهنرلمذعظن مينحرغمونحلسـممخم ونحلسغمظ ساشنفمينحلظ ؾم  

ن.ذنطؾو  نحلسلشالفلل ينمننحللو نح لحنحلزينيظانف هنحلظ ؾ  ن

ليشعمذن مزحنحلظمشطنن.مننطشطنط ؾ  نملاموظنممننحلمذحخ نلمغملننممننحلخمخسؽنشطظكوان زانألسـسوف

طمشطننشلاوظممخنهمرنضرذحخاهنملاوظشن ينح خمشمنممنن طش مخنحلخمخسؿينرملوظنحلخطموسنحلظمينطسمنشؿازنفاع

ن.حلظ ؾ  نمننحلذحخ 

يلذفونمغلننرمخدةنحللشعمشنالمونمغملننحللزحفمشنفمننهشيم نحل ظامشننخل س فلذنرذءنملشالنرذءنحلظؾو  نر

لعسمممخنفمممينحلؾمممكا نننأل125لعسمممخنفمممينحلؾمممك ننرخلكزمممخطنلحلسظقممم نرمممذلسسنرخلسوظمممخفنحلسولخه غمممينحلسظقممماش

لفلذنرذءنفس نحلسلشالنطكموانعمشفشنحللزحفمشنحفامعنممننعمشفشنطمشطنملمشالنرمذءنحللشعمشننأل.127ل126ل

ن ش.ـف  ودنحلعنمن

ن

ن

 ِواؽً ػًّ ِغّٛػخ ثٕلوٌ (125)شىً اٌ

ن
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ن                          

 عٙبى ثٕلوٌ ِغ اٌّفزبػ اٌّغٕبؽ١ٌ ػًّ (126) شىًاٌ

ن

نننن

 ِواؽً ػًّ ثبكئ اٌؾووخ مٚ اٌّفزبػ اٌّغٕبؽ١َٟ (127) شىًاٌ                       
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   Starter With Reduction Gear  زقف١غروًٚ اٌاٌّؾون اٌنارٟ مٚ 

حلسلشالننشطلولنرظخو لنعشفنشطشلطنحمخف نشرذءنؿ  نؿذيذنمننحلسلشعخصنحلزحط شنرخعظخذحلنمـسوف

 م نممننأحممخفهنالمعنحعمظهصالنط مخسنن,حاينحلزينطلظخؿهنحلسلشعمخصنحلكز مشسلذلسحؿ نصيخدسنحل ضلنأحلزحطينمنن

عسمخنفمينحلزطخسيشنفينرذحيمشنحلظؾمو  نارنأاهمخنرهمزحنطغمظط ونطؾمو  نحلسلمشالنرزطخسيمشنرحصنؽملننو مشنعخمم ن

نأل.129لننن128حلؾكا ننل

ن

ن

 (Chrysler)ِؾون مارٟ مٚ ِغّٛػٗ رقف١غ اػز١بك٠خ ِٓ شووخ ووا٠ٍَو  (128) شىًاٌ

ن

ِؾون مارٟ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِغّٛػخ رقف١غ ماد روًٚ فٍى١خ ِٓ شووخ ر٠ٛٛرب  ( 129)شىً اٌ

TOYOTA (Super Saloon) 
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نن Charging Circuitكائوح اٌشؾٓ 

ك غنيلولنملشالنرذءنحلظؾو  نرؤخزنحلظ خسنممنننس,ؽلننؿ ذنشطلولندحثشسنحلؾلننرلوعنحلزطخسيشنفينكخل

العنرلكنطوزيننشرخالمخفن,خشمنالعنحلزطخسيشأنسثشسنحلؾلننحلظ خسنمشلط  ذندحن,حلزطخسيشنفلذنطؾو  نحلسلشال

نفلذندلسحانحلسلشال.ناخسسينحلغ خسسنعذحثشسنحإلؽ خحنلحالفنحلسوؿودسدحثشسنحلؾلننحلذلحثشنحلكهشرخث شن

ن

    Parts Of Charging Circuitأعياء كائوح اٌشؾٓ 

ن

ننأل130للعسخنمز ننفينحلؾك نن,طؾس ندحثشسنحلؾلن

نحلزطخسيشنن–نشلسوفاححلسلوانلح عصالنن-حلسولذنن

ن

ن         

 أعياء كائوح اٌشؾٓ( 130)شىً اٌ

 

ن

ن

ن
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 Dynamo or D.C Generator           ٌِٛل اٌز١به اٌَّزّو 

 

نيخخزنحلسولذنكشعظشنممنلنعهشرخث ش.نشحلسولذنحلكهشرخثينؿهخصنطظلوحنروحعطظهنحلطخ شنحلس كخا ك شنالعنهخ 

نن. Vفاعنؽك لضحلنرنم هخنزوطحلغ خسسنحلظينيشنملشال

لممزلكنطمماننشنحلغمم خسحصنحللذيؼممشؿممممم  رنالنيغممذنكخن(D.C)ط ممخسنمغممظسشننيلممظؾن ممزحنحللممو نمممننحلسولممذحص

نأل.131لحلؾك ننحالعظولخءنفله

ن

 

 ٌِٛل اٌز١به اٌَّزّو ( اعياء131)شىً اٌ

ن                   

 اٌَّزّو اٌز١به ٌِٛلأعياء 

   FRAMEاإلؽبه  – 1

ألنم سموحنممننحلمذحخ نرل مغنيسكمننألن132لؽمك نن,حلسولذنمقملو نممننحلوموالرنؽمكاهنحعمطوحاياهخسن

حلخاومينلوطخءنن.اهخيخصنحإلهخسنطلولنرلس نعشحعينفنونحإلاظخؽنشأوط ن.نعسخنأاح  طخدنف هنشكزيأادخخحن

ـشنمننل لخالنفظلخصنفاعنحإلهخسنلوشكنحلولـنلطزذيذنحللشحسسنحللخطن,يلس نحلوشػموكذنحلظ خسننمننؿهش

ن.دلسحانحلسولذ

ن

ن

 ٌِٛل اٌز١به اٌَّزّو

 ػؼٛ االٔزبط
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ناٌَّزّواٌز١به ٌِٛل  اإلؽبه (132)شىً اٌ

 
 

 ARMATURE ػؼٛ اإلٔزبط  -

نن

مننملوسنفا هنمامرنأعمصعهنفشينمشنممننحلللمخطنألن133ل يظكوانفنونحإلاظخؽنعسخنمز ننفينحلؾك 

ن.عخسروا شر شنفشػنأسنيغظاانف هخنحلظ خسنحلكهشرخثينفننهشي نحلظ خسأل,نكذلموطاظليناهخيخطهنفلذنحلكومظ ظش

 ممزانحلـاممذنسدنف مم نفممضلننطظلسمم ,نليغممظلذنفنممونحإلاظممخؽنمممننهشف ممهنفاممعنؿاممذنصيظ ممهنل ممذلسنفا هممخ

ن.حفهزحلسغئلحنفننط ؾ  نحلظشطنحلقو شنمونحللؿهخصنرلذعظننشلسلذمحيلس نفنونحإلاظخؽنفينن,حلذلسحا

ن

ن

 ػؼٛ إٔزبط ٌِٛل اٌز١به اٌَّزّو( 133)شىً اٌ

ن

 ه اٌٌّٛلاؽب

 ِٛؽل اٌز١به

ArmatureShaft 

Commutator 

 ِؾٛه ػؼٛ االٔزبط
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    FIELD WINDINGٍِف اٌّغبي  -2

 

ح فنم ننشلطشيلحل ينن,حلشرونحلسظوحصينشانماوخصنحلسـخحنفينكخلأشنويسكننمصكنأل134لمننحلؾك نن

نن.ػخرظشنطلشيزخ نمونطو شنحلغشفشنشمشنلوشكنافطخءنفولظ ءمص

ن

 ٟ٘ األوضو ِالءِخ الػطبء فٌٛز١خ صبثزخ ِغ رغ١١و اٌَوػخ  Aائوحاٌل (134)شىًاٌ

ن

   A.C Generator (Alternator)  ٌِٛل اٌز١به اٌّزٕبٚة

 

حلزينيلولنرظول ذنط خسنمظلخلدنرذال نمننحلظ خسنحلسغظسشنحلزينيولذانحللمو نحلمزينعمز نلفموهننـهخص ونحل

انحلظ ممخسنبرلنفنممونحإلاظممخؽنمممونرلممكنلرسممخنأانحللوممخلنحلكهشرممخثينلاغمم خسحصنرلخؿممهنالممعنط ممخسنمغممظسشنفلممونفمم

الكمعننحلزطخسيمشنرمهنشلدنيـذنطلوياهنألالنالعنط خسنمغظسشن ز نطوزيمحلسظلخلدنحلزينيولذانمولذنحلظ خسنحلسظلخ

نك غنطانحالعظولخءنفننمولذحصنحلظ خسنحلسغظسشلصعزخدنحالط ش:ن,أل135حلؾك نل

ن

نم رنحلطخ شنحلظينطلظـهخنرخللغزشنللـسهخنلخخفشنفلذنحلغشفخصنحلسلخونش. .نأ

 سخصنمسخنيغزذنطارنفنونحلظوك ذ.طلظخؽنلق خاشنمغظسشسن انحلظ خسنحلزينطلظـهنيسشنمننخصحنحلول .ند

ن

ن

ن
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ن

نن

 ٌّٛل اٌز١به اٌّزٕبٚةٌِمطغ  (135)شىً اٌ

ن                                            

  Costruction  Alternatorروو١ت ٌِٛل اٌز١به اٌّزٕبٚة 

نأسطمخدنمـمضر نيكوانفاعنؽمك نأ ن,فينمولذنحلظ خسنحلسظلخلدناليغظ س نحلسولخه ظنفاعنؽك ن ن ذ

نأل.136لؽك نن,ألField Coilيغسعنمارنحلسـخحنلنيمولخه غنشنفاعنملوسنفوقنمارلمشطز

ن

انمـممخال نبحلسولممخه ظنحلكهشرممخثينمكمموانمممننفممذانلوممخصنمممننح عممصالنلفلممذنمممشلسنحلظ ممخسنفممينلوخطممهنفمم

نشؿلور من غم شمولخهنسنلظكمويننأ طمخدأمولخه غ خ ن ويخ نع ظولذنمسخنيئدينرخللهخيخصنحلسغظذ هنلأل طمخدنحلسـمض

ن.رخلظلخلدنشلؽسخل 

صلؽنممننحللالمخصنحلس ضللمشنحلظمينطمذلسنممونحلسلموسننروحعطشمونحلزطخسيشنيشطزونمارنحلسـخحننطشطزو

ممونحللالمخصنلطلضلم ننشلاهمخيظينحلاومخصنموفمانو مشنحلسظلشعمشنحلكخسروا مشنصلؽنممننحلومشػنفا همخنلحلسؼزظمش

ن.أل137لؽك نننألRotorحلذلحسلنءلـضخيغسعنرنش,حلوشػنرخعظسشحسنفاعنحللالخصنحالاضال  

ن

ن

 

ن اذنكذيذينننننننننننننننننننننننننننننننننمارنحلـضءنحلذلحسن

ن

نحللاذنحللذيذينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمارنحلـضءنحلغخعنننن

ندحيودننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نركشسنال 

نحللشعش

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

نفشػنعخسروا شنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن

نكالشنصل ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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ن

 .اٌؾٍمبد اٌّؼيٌٚخ اٌزٟ رلٚه ِغ اٌّؾٛه( 136)شىً اٌ

ننننننننننننننننننننننننننننننننن

نننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 (Statorاٌٍّف اٌضبثذ )(  137) شىًاٌ

 
ننن                                         

  Regulators For Alternatorsد اٌز١به اٌّزوكك ِٕظّبد ٌِٛلا

عسخن ونحللخحنمونمولذحصنحلظ خسنحلسغمظسشنفشقنؿهذانلط خسانحلعنطلو اننشمولذحصنحلظ خسنحلسظلخلدنرلخؿ

ن.مونلؿودنفشل خصنمالوظشنر ننحللوف ن

 ٍِف

 اٌّغبي

ِؾٛهاٌغيء 

 اٌلٚاه

 لطؼخ اٌمطت

 اٌّغٕبؽ١َٟ

   شكالخصنحاضال

اهخيخصن

ماوخصن

حلـضءن

 حلغخعن

فوخثقن

م ذا شن

س  لشن

 منووهش

 ماوخصنحلـضءنحلغخعن
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نمملوانألن139للنحلؾمك ننأل138لر لنحلسلوسخصن ينمننحللو نرينالخهنحلظصمظنحال ظضحصيمشنحلؾمك ن

 مزانن.مملوانمولمذنحلظ مخسنحلسظلمخلدنأل140للأاموح نأخمشمنط سم نرخلظشحاضعمظوسنحلؾمك نمولذنحلظ خسنحلسغمظسشن

نلظلو انروحعطشنفس نحلظشحاضعظوس.ح اوح نالطلظوينفاعنأيهنأؿضحءنمظلشعشنليـشينح

ن

ن

ن

 ِقطؾ ِٕظُ اٌٌّٛل مٚ اٌٛؽلاد اٌضالصٗ( 138) شىًاٌ

ن

ن

 اٌفٌٛز١ٗ  )وزف(ِٕظُ ر١به ٚ (139ً )شىاٌ

ن

 ثطبه٠خ ِٕظُ اٌفٌٛز١خ

 ِم١بً  اٌز١به

 ِٕظُ اٌفٌٛز١خ لبؽغ اٌز١به

 ١َِطو اٌز١به
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   Fully Trasistorized Regulator إٌّظُ اٌزوأيٍزٛهٞ اٌىبًِ 

ن

 زانحلسلوسخصنط ظسذنعا خ نفامعنفسم نحلظشحاضعمظوسنلاغم طشسنفامعنفولظ مهنمولمذنحلظ مخسنحلسظلمخلدنل مين

ندحثمشسنأل140لنك مغنيوممقنحلؾمك ن.فاعنأاوح نملهخنمخنيلظويهنفاعنمظخرونمـخحنلملهخنرمذلانمظمخرونمـمخح

ن.رنف هخنحلظشحاضعظوسظؽلننطو

ن

ن

ن

ن

 كائوح شؾٓ رَزؼًّ اٌزوأيٍزٛه( 140)شىً اٌ

ن
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  Integrated Circuit Voltage Regulator ِٕظُ اٌفٌٛز١ٗ مٚ اٌلٚائو االٌىزو١ٔٚخ اٌّزىبٍِخ

ن

 خسن زانحلظشحاضعظوسحصنطلولنرلطونلحيقخحنحلظن.طشحاضعظوسحصنلنيظكوان زحنحلسلوانمنندلحثشنمظكخماش

لسلوانيخظارن زحنحن.ػخرظشنشفلذن  سنشفاعنحلوولظ نشالعنمارنحل نونحلذلحسنلسولذنحلظ خسنحلسظلخلدنأينألسلخفو

ن.أل141لنكظوحثهنفاعنمظخرونحلكظشلاينحلؾك رخنفننحلسلوانحلس كخا كي,

ن

ن

ن

ننننننننننننننننننننن

 ِٕظُ اٌفٌٛز١ٗ مٚ اٌلٚائو اٌّزىبٍِخ (141)شىً اٌ

 
ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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 ِظطٍؾبد ف١ٕخ                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انهغت  انهغتانؼربيت

 االنكهيزيت

 Regulator منظم

 Cut Out قاطع التٌار

 Shaft محور

 Pole قطب

 A.C. Generator مولد التٌار المتناوب

 Commutater موحد التٌار

 Field Frame اطار الحقل المغناطٌسً

 Brush Plate ماتلوحة الفح

 Solenoid Plunger الكباس

 Shift Fork ماشة الدفع

 Clutch Drive Unit القابضمجموعة  

 Brush فحمة

 Spring نابض

 Armature عضو االنتاج
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 اٍئٍخ اٌفظً اٌَبكً

ن

 

ن.:ننمخنحلوظ وشنحالعخع شنلذحثشسنحلؾلننمونحلشعانحلسزغو1ط

نفذدنأؿضحءندحثشسنحلؾلن.:نن2ط

ن.:ننطلذعنرزغخهشنفننمولذنحلظ خسنحلسغظسش3ط

ن.:ننفذدنح ؿضحءنحلشث غشنلسولذنحلظ خسنحلسغظسشنمونؽشفنحػل ننفلونمونحلشعا4ط

نن؟:ننمخن ونمولذنحلظ خسنحلسظلخلدن5ط

ن.:ننفذدنأؿضحءنمولذنحلظ خسنحلسظلخلد6ط

ن؟نلخلد وشنملوسخصنمولذحصنحلظ خسنحلسظ:ننمخنلظ7ط

ن.لسولذنلظ خسنحلسغظسش؟ن:ننفذدنأؿضحءنملوانحلظ خسنلحلوولظ شنلعظرأل8ط

ن؟:ننحسعانمخططخ نملوانحلوولظ شنرينحلذلحثشنحاللكظشلا شنحلسظكخماش9ط

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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 السابع الفصل

 اإلٔبهح ِٕظِٛخ

 

ن

ن

ن

ن

ن

 

 

 :اال٘لاف

 :اْثؼل االٔزٙبء ِٓ ٘نا اٌفظً ٠ظجؼ اٌطبٌت لبكهاً ػٍٝ 

 .ٕبطو ِٕظِٛخ االٔبهح فٟ ا١ٌَبهحػ ٠ؼوفـ  1

 أٔٛاع اٌّظبث١ؼ اٌَّزقلِخ ٌالٔبهح ٚاعياء٘ب. ٠ؼوفـ  2

ن

ن

ن
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 (Lighting Systemِٕظِٛخ اإلٔـــبهح ) 

 

حلومممشكنملهمممخنطلمممويشنمغممممخفشنعخف مممشنأممممخلنحلغمممم خسسنطكومممينلشإيمممشنحلطشيمممم نؿ مممذح نخمممصحنحلوممممصلنألن

 لخفممممشنحآلط ممممشنحلسوممممملشنرخلؾممممك نس ممممان زمممموهنحلشإيممممش.لطظكوانملوومممممشنحإلاممممخسسنرخلغمممم خسسنمممممننحل

ن:أل142ل

 مثييييييل الكهربائٌيييييية الييييييدوائر تؽييييييذي -مفصييييييال شييييييرحها وسييييييبق - ( Battery)  البطارٌووووووة .نأ

 .المطلوب بالتٌار المصابٌح

 .العطب من الدوائر تلك لحماٌة (Fuses) المنصهرات .ند

 .الدائرة عناصر بٌن الكهربائً التٌار لنقل (Wires) موصالت .0

 مييين عيييدد توحٌيييد عليييى الحدٌثييية السيييٌارات فيييً العيييادة جيييرت (witchesS) االنوووارة مفووواتٌح.د

  نفسييييه الوقييييت  وفييييً المتنوعيييية الضييييوئٌة الييييدوائر علييييى ٌسييييٌطر واحييييد مفتيييياح فييييً المفيييياتٌح

 العييالً ،الضييٌاء علييى مييرة تصييبح بحٌييث مامٌييةاأل المصييابٌح فييً اإلنييارة قييوة لتؽٌٌيير ٌسييتعمل

 .المدن داخل دةالقٌا ثناءأ فً وخاصة الواطئ، الضٌاء على ومرة

لحلسلخونمممممشنلمقمممممخر قننلامممممخسسنحل خل مممممشل نامممممخسسنمخظاومممممشنحللمممممذسحصان(Lamps)ِظيييييبث١ؼ . مممممـ

ناظوخس.إلح

ن

ن

 االنارة لدائرة الرئٌسٌة االجزاء (142) شكلال

 

 :للدائرة الرئٌسة العناصر أهمٌة نوضح وسوؾ
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 :(Lighting Switch) اإلنارة مفتاح: أوال  

 والجانبٌييية( اومييينخفض عيييال  ) الرئٌسييية األمامٌييية المصيييابٌح ٌلتشيييؽ فيييً نيييتحكم ان بواسيييطته ٌمكييين

 الحيييظ) نيييوعٌن عليييى وهيييو، القٌيييادة لوحييية فيييً وٌركيييب وؼٌرهيييا، القٌيييادة لوحييية ومصيييابٌح والخلفٌييية

 (:  043 الشكل

الدوار النوع Rotary Type. 

المنزلق النوع Sliding Type. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أوضاع ثالثة الرئٌس اإلنارة ولمفتاح

 .مضٌئة ؼٌر المفتاح فٌها ٌتحكم التً المصابٌح جمٌع وتكون(: 1) عــالوض .0

 والخلفٌييييية الجانبٌييييية المصيييييابٌح وٌضيييييئ( الوقيييييوؾ وضيييييعٌة) أٌضيييييا وٌسيييييمى(: 0) الوضيييييع .2

 (.044 شكل) القٌادة ولوحة الوقوؾ ومصابٌح

 المصييييابٌح بقيييياء مييييع( اوميييينخفض عييييال  ) األمامٌيييية الرئٌسيييية المصييييابٌح وٌضييييئ(: 2) الوضييييع .3

 (.045 شكل) مضٌئة( 0) الوضع على ضٌئةم كانت التً

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 

 ٕيٌكِفزبػ االٔبهح ِٓ إٌٛع اٌّ (143)شىًاٌ

 
 (1اٌلائوح اٌىٙوثبئ١خ ٌّفزبػ االٔبهح ػٍٝ اٌٛػغ ) (144)شىً اٌ

 فبطً ِٓ اٌجطبه٠خ

 لبؽغ
 كٚهح

 اٌٝ اٌّظبث١ؼ اٌغبٔج١خ، اٌٝ اٌّظبث١ؼ اٌوئ١َ١خ

 اٌقٍف١خ ٚاٌٛلٛف

 اٌٝ ِظبث١ؼ ٌٛؽخ

 اٌم١بكح
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ن

ن

ن

م ومممانمومممخط قنحإلامممخسسنممممننحللمممو نحلسلضلممم نطلظممموينفامممعنملخلممممشنمظو مممشسنمظقممماشنمممموندحثمممشسنلوكمممشن

حلل ممممخدس.نف لممممذندلسحانموظممممخفنحإلاممممخسسنطظو ممممشن  سممممشنحلسلخلمممممشلنلرخلظممممخلينطظو ممممشنحلوولظ ممممشنحلسـهممممضسنالممممعن

نحلظلكانرذسؿشنعطو نمقخر قنلوكشنحلل خدس.نمقخر قنلوكشنحلل خدسنمسخنيظ قنلاغخث 

أممممخنحلغممم خسحصنحلظمممينطلظممموينفامممعنموظمممخفناامممخسسنممممننحللمممو نحلسلضلممم نفظكمممواندحثمممشسنحلغممم طشسنفامممعن

نحلن عمممطو نمقمممخر قنلوكمممشنحلل مممخدسنعـمممضءنمظكخمممم نممممونمومممخط قنحلغممم طشسنفامممعنحإلامممخسسنحلشث غمممشنلفمممخح 

 سممم نرخل مممذنمشعزمممخ نرمممخللشدنممممننفـامممشنمممملخولألنلدحثمممشسنحلسخعممملشنلطكممموانؿس  همممخنمشعزمممشنفامممعنرسح ني

نأل.146حلل خدسلنليغسعنرخلسوظخفنحلسظ ذدنحلوظخثرنلؽك ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 

 ِفزبػ اٌزؾىُ اٌّزؼلك اٌٛظبئف  (146)ىً هلُ شاٌ

 (2ٔبهح ػٍٝ اٌٛػغ )اٌلائوح اٌىٙوثبئ١خ ٌّفزبػ اإل (145)شىً  اٌ
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 (Lamps) المصابٌح :ثانٌا  

 الكهربيييائً التٌيييار ميييرور وٌيييإدي التنكسيييتن، مييين ؼالبيييا   فتٌيييل بداخليييه زجييياجً انتفيييا  عييين عبيييارة

 ميييين أعلييييى الفتٌييييل صييييهارمعدنِان درجيييية تكييييون أن ٌلييييزم ولهييييذا( 047 شييييكل) توهجييييه إلييييى بالفتٌييييل

 نييوع ،(شييمعة 3 ميين أقييل ِاضيياءة قييوة ذات)الؽيياز ميين مفييرغ نييوع: نييوعٌن علييى وهييً‘ توهجييه درجيية

 حتييى الخامليية الؽييازات ميين عييادة المسييتعمل والؽيياز( شييمعات 3 ميين أكبيير اضيياءة قييوة) بالؽيياز ملييًء

 .الكرٌبتون أو كاآلركون خواصه من وٌؽٌر الفتٌلة، معدن مع ٌتفاعل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطاقييية وكمٌييية بالشيييمعة، االِضييياءة وشيييدة بالفوليييت، التشيييؽٌل جهيييد عيييادة المصيييباح عليييى وٌكتيييب

 511 عييين ٌزٌيييد وال تشيييؽٌل سييياعة 011 عييين ٌقيييل ال المصيييباح عمييير ومتوسيييط ،طبيييالوا المسيييتهلكة

 ميييين عدٌييييدة اصييييناؾ وتوجييييد. كبٌييييرة بدرجيييية الطرٌييييق واهتييييزازات التشييييؽٌل، بجهييييد وٌتييييؤثر سيييياعة

 حسييييب علييييى واألداء التصييييمٌم حٌييييث ميييين اآلخيييير عيييين صيييينؾ كييييل ٌختلييييؾ بائٌييييةالكهر المصييييابٌح

 :إلى موقعها حسب تصنٌفها وٌمكن( 048 شكل) المصباح استخدام من الؽرض

 

 :وتشمل الخارجٌة المصابٌح .1

 .(Headlights) األمامٌة المصابٌح .0

 .(Parking Light) الوقوؾ مصابٌح .2

 .(Turn Signal Lights) االستدارة اشارات مصابٌح .3

 .(Backup Lights) الخلؾ إلى السٌارة حركة مصابٌح .4

 (.Tail Lights) السٌارة مإخرة مصابٌح .5

 .(Stop Lights) التوقؾ مصابٌح .6

 (.Fog Lights) الضباب مصابٌح .7

 .(License Plate Lights) األرقام لوحة مصابٌح .8

 

 ِىٛٔبد ِظجبػ االٔبهح  (147)شىً اٌ

 اٌشؼ١وح

 ؽوف

 رضج١ذَِّبه 
 رضج١ذَِّبه 

 ٔزفبؿا

 اٌيعبعٟ
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 :وتشمل الداخلٌة المصابٌح .ب

 (.Instrument Panel Lights) القٌاس أجهزة مصابٌح -2

 (.Warning and Indication Lights) فً لوحة القٌادة واإلشارات التحذٌر مصابٌح -3

 (.Courtesy Lights) السٌارة أبواب فتح مصابٌح -4

 (.Engine and Baggage Lights) الخلفً والصندوق السٌارة ماكنة إنارة مصابٌح -5

 (.Accessory Lights)السٌارة داخل المختلفة للملحقات مصابٌح -6

 

نعو ناؾشفن زانحلسقخر قنرؾيءنمننحلظوق  .ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن

ن

AلنننB-مخءسنلوكشنحلل خدس.طغظخذلنإلنلظؼز ضفو شسنرحصنمغسخسينحنمقخر قن 

C-نمقزخفنحلوظ اشنحلوحكذسنيغظخذلنفينلوكشنح س خلنلفينح روحدنحلـخاز ش.ن

D-نمقزخفنحلوظ اظخانيغظخذلنإلمخءسنحلسلشال.ن

E-نفينحإلاخسسنحلـخاز شنلااخسسنحلظو ر.نمقزخفنحلوظ اظخانيغظخذلن

F-نمقزخفنأعطوحاينيغظخذلنفينامخءسن زشنحلغ خسس.ن

G-نمقزخفنرذلانوطخءنم ذاينيغظخذلنفينلوكشنحلل خدس.ن

ن

ن

 

 ٔبهح األٔٛاع اٌّقزٍفخ ٌّظبث١ؼ اإل (148)شىً اٌ
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  :(Headlights) األمامٌة المصابٌح

 :هً رئٌسة أجزاء ثالثة من األمامً المصباح ٌتكون

 .المصباح. 0

 .العاكس. 2

 .العدسة. 3

 ح:المصبا -0

 بفتٌلتان وتزود نسبٌا ، الحجم كبٌرة تكون هنا المستعملة المصابٌح أن   إال المصابٌح عن التحدث سبق وقد

 الجزء على الضوء لعكس وذلك صحن، تحتها المنخفض للضٌاء واالخرى العالً للضٌاء إحداهما

 مصابٌح السابق فً ٌستعمل كان.الطرٌق من القرٌب الجزء على عكسه وبالتالً العاكس، من العلوي

 تستعمل وحالٌا   العالً للضوء( 35W) و المنخفض للضوء( W 30) قدرة ذو الخامل، بالؽاز مملوءة

 ذات مصابٌح تستعمل السٌارات بعض وفً المنخفض للضوء( 55W) قدرة ذات هالوجٌنٌة مصابٌح

 شعٌرات من الهالوجٌنً المصباح وٌتكون .العالً للضوء( 110W) و المنخفض للضوء( 90W) قدرة

 وحدة داخل( الفلوروالكلوروالٌود) الهالوجٌنات أحد من قلٌل على ٌحتوي فضاء فً التنكستن من

 ٌتفكك الذي التنكستن هالٌد ؼاز لٌكون الهالوجً مع وبتفاعل الشعٌرة من ٌتبخر التنكستن إن   حٌث،مؽلقة

 المصباح بصٌلة عمر من ٌزٌدو الشعٌرة عند العالٌة الحرارة بسبب وتنكستن هالوجٌن إلى أخرى مرة

 (.وأرضً ومنخفض عال  ) أطراؾ ثالثة ذات بقاعدة الهالوجٌنٌة المصابٌح  وتزود(.  049 شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٙبٌٛع١ٕٟة. ِجلأ ػًّ اٌّظجبػ اٌ       ع١ٕٟعياء اٌّظجبػ اٌٙبٌٛ( أ. أ149شىً )اٌ

ن

 لبػلح اٌّظجبػ -4ىعبعخ اٌّظجبػ.       -1

 اؽواف االرظبي -5فز١ٍخ اٌؼ١بء إٌّقفغ.  -2
 فز١ٍخ اٌؼ١بء اٌؼبٌٟ. -3

 ٍٍه اٌزٕىَزٓ -1

 اؽل اٌٙبٌٛع١ٕبد )اٌفٍٛه،ا١ٌٛك(. -2
 ثقبه اٌزٕىَزٓ. -3
 ٘ب١ٌل اٌزٕىَزٓ. -4
 رٕىَزٓ ِزوٍت -5
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 (:Reflector) العــــاكس

 تجمٌعهيييا عليييى العييياكس وٌعميييل االتجاهيييات، كيييل فيييً مشيييتتة المصيييباح فتٌيييل مييين األشيييعة تخيييرج

 معيييدن مييين وٌصييينع السيييٌارة أميييام األشيييعة مييين أسيييطوانٌة حزمييية شيييكل عليييى وتوجٌههيييا وتوزٌعهيييا

 مكيييافئ قطيييع شيييكل عليييى وٌكيييون بالفضييية المطليييً الزجييياج مييين أو بييياأللمنٌوم مؽطييياة الميييع مصيييقول

 (.051 شكل) بالمصباح العالً الضوء فتٌل تماما   بإرته فً وٌوضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:Lens) ةالعدســـ

 التيييً المسيييتطٌلة المنييياطق مييين كبٌييير عيييدد مييين الزجاجٌييية العدسييية وتتيييؤلؾ العييياكس، أميييام توضيييع

 األشيييعة ميييرور عنيييد(. 050) الشيييكل فيييً كميييا والمنشيييور المقعييير، مييين توافقٌيييات أو مقعييير حيييز تتخيييذ

 للحصييول األشييعة توجٌييه بإعييادة ٌقييوم التوافقٌييات هييذه ميين جييزء كييل فييإن   العدسيية زجاجيية خييالل ميين

 متوازٌييية أشيييعة بتوجٌيييه العدسييية فيييً لمقعيييرةا العناصييير تقيييوم حٌيييث للضيييوء، النهيييائً الشيييكل عليييى

 خاللهيييا مييين الميييارة األشيييعة بحنيييً المنشيييورٌة العناصييير تقيييوم بٌنميييا. العيييالً للشيييعاع منتشيييرة وأشيييعة

 (.052) الشكل فً مبٌن هو كما السٌارة، أمام منتشرة أشعة لتعطً أسفل إلى مائلة بصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ػًّ اٌؼبوٌ 150شىً هلُ )

 اٌؼلٍخ اٌيعبع١خ (151شىً )اٌ

 ثؤهح -4

 اٌؼبوٌ -5

 ػٕظو ِمؼو -1

 ٕظو ِٕشٛهٞػ -2
ػٕظو ِووت )ِمؼو  -3

 ِٕٚشٛه(.
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 :بطرٌقتٌن مامًاأل المصباح أجزاء وتصنع

 تعرضييها ٌعٌبهييا ولكيين تلفهييا، عنييد األجييزاء بعييض تبييدٌل ٌمكيين بحٌييث منفصييلة أجييزاء هٌئيية علييى. 0

 (.053 شكل) والصدأ واألتربة كالرطوبة والجو التشؽٌل عوامل لتؤثٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واألبخيييرة واألتربييية الرطوبييية ضيييد تماميييا   محكمييية وهيييً ،(كيييبس) واحيييد كجيييزء متكاملييية تصييينع. 2

يييون حٌيييث  بؽييياز داخلهيييا ٌميييأل واحيييدة وحيييدة الزجاجٌييية العدسييية ميييع بيييااللمنٌوم المطليييً العييياكس ٌك 

 بدقييية الوحيييدات هيييذه صييينع امكانٌييية هيييً المصيييابٌح مييين النيييوع هيييذا وفائيييدة ،(154 شيييكل) خاميييل

 عياء لبثٍخ ٌٍزجل٠ً( ِظجبػ أِبِٟ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ أ153شىً )اٌ

ن

 ثبٌْٛ ىعبعٟ
 ػبوٌ ِؼلٟٔ

ِظجبػ مٚ فز١ٍزبْ 

 ٍزجل٠ًلبثً ٌ

 ؽبػٕخ

 ٚؽلح ِغٍمخ

 ٍفًاٌَبلطخ فٟ اٌؼٕظو إٌّشٛهٞ )أ( إٌٝ أشؼخ ( شىً األ152شىً هلُ )اٌ

 )ة( َِطؾخ ِٚزٛاى٠خ                                  

ن

ن

ن

ن

نن

 فذعش



173 
 

 جيييزء أي تليييؾ عنيييد ولكييين .ثانٌييية ميييرة الضيييبط إعيييادة إليييى ٌحتييياج ال المصيييباح أن   حٌيييث عالٌييية،

 .كلها المجموعة ٌلتبد ٌتم فإنه منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :High Beam العالً الضوء

 ا  موضيييوع العيييالً الضيييوء فتٌيييل ٌكيييون بحٌيييث األمامٌييية ةالرئٌسييي إلنيييارةا بوحيييدة المصيييباح ٌوضيييع

 ترتييد االتجاهييات، كييل فييً الفتٌييل ميين مشييتتة تخييرج التييً األشييعة ن  أ بحٌييث العيياكس بييإرة فييً تمامييا  

 (.055 شكل) لألمام المصباح محور مع وازٌةمت خطوط فً منعكسة العاكس على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ِبِٟ مٚ ٚؽلح ِغٍمخ( ِظجبػ أ154شىً )اٌ

 خاٌؼلٍ

 اٌشؼ١وح

ِظجبػ ٍِّٛء 

 ثغبى اٌٙبٌٛع١ٓ

 ٔبهح اٌؼب١ٌخ( شىً األشؼخ اٌَبلطخ فٟ اإل155شىً )اٌ
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 :Low Beam المنخفض الضوء

 حيياجز تحتييه وٌوضييع فوقييه وإمييا ،العييالً الضييوء فتٌييل أمييام إمييا ،الميينخفض الضييوء فتٌييل ٌوضييع

 لألسيييفل ثانٌييية رةمييي مرتيييدا   العييياكس ألعليييى الفتٌيييل مييين الضيييوء ٌخيييرج حٌيييث  ،منٌيييوملاأل مييين معيييدنً

 (.056 شكل) السٌارة أمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمامٌة لإلنارة  الرئٌسة الكهربائٌة الدائرة

 ضيييوء) فتٌلتيييان ذو هيييالوجٌنً مصيييباح مييين عيييادة   تتيييؤلؾ األمامٌييية للمصيييابٌح الكهرٌائٌييية اليييدائرة

 ومفتيييياح( التعتييييٌم) التبييييدٌل لمفتيييياح إضييييافة( والٌسييييرى الٌمنييييى) جهيييية لكييييل( ميييينخفض وضييييوء عييييال  

 تحتيييوي بحٌيييث مصيييابٌح أربعييية مييين تتيييؤلؾ الكهربائٌييية ئراليييدوا مييين آخييير نيييوع وهنييياك .رئٌسييية إنيييارة

 فتٌلييية عليييى اإلضيييافٌة المصيييابٌح مييين مصيييباح كيييل ٌحتيييوي بٌنميييا فتٌلتيييٌن عليييى الخارجٌييية المصيييابٌح

 .العالً الضوء مع تضًء بحٌث العالً للضوء المزود الخط مع متصلة واحدة

 

 :ٌلً بما الدائرة عمل تلخٌص وٌمكن

 سيييوؾ التٌيييار فيييإن  ( سيييابقا   شيييرحه تيييم كميييا) 2 الوضيييع عليييى اليييرئٌس اإلنيييارة مفتييياح ٌكيييون عنيييدما 

 كيييان فيييإذا اإلضييياءة، نيييوع ٌحيييدد بيييدوره واليييذي التبيييدٌل، مفتييياح إليييى اليييدورة قييياطع خيييالل مييين ٌسيييري

 شيييكل) األرضيييً إلييى ثيييم المنخفضييية اإلنييارة فتٌلييية خيييالل ٌميير سيييوؾ التٌيييار فييإن  ( Lo) الوضيييع علييى

 وفتٌلييية العالٌييية اإلنيييارة فتٌلييية خيييالل ٌمييير سيييوؾ التٌيييار ن  فيييإ( Hi) الوضيييع عليييى كيييان إذا أميييا(. 057

 (.058 شكل) األرضً إلى ثم( المساعد) اإلضافً المصباح

 

 ٔبهح إٌّقفؼخاٌَبلطخ فٟ اإلشؼخ ( شىً األ156شىً )اٌ

 فظ اشنحلنوءنحلسلخول
 كخؿضنم ذاي

 حلنوءنحل خلينفظ اش
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 LOػٕل ٚػغ  ٔبهح إٌّقفؼخ( اٌلائوح اٌىٙوثبئ١خ ٌإل157شىً )اٌ

 Hiػٕل ٚػغ  ٔبهح إٌّقفؼخ( اٌلائوح اٌىٙوثبئ١خ ٌإل158شىً )اٌ

نموظخفنحلظزذي 

 حلظ ظ انننن

نحلسقخر قنحلـخاز شحلعن

 حلخاو شنلحلو و ننن
نحلعنمقخر قنلوكش

 حلل خدسننننننن

 مز ننحلنوء

نمغخفذنحمخمي

 حيغشنننننن
ملخولن

نحيسن
نفخليننننننننننننننننننفخلي

 حيغشنننننننننننننننننننحيسن

ملخولن
حيغش

 

نمغخفذنننننن 

 حيسننحمخميننن

نحلعنمقخر قنلوكش

 حلل خدسننننننن

نمغخفذنحمخمي

 حيغشنننننن

نحلسقخر قنحلـخاز شحلعن

 حلخاو شنلحلو و ننن

 مز ننحلنوء

نموظخفنحلظزذي 

 حلظ ظ انننن

نموظخفنحلظزذي 

 لظ ظ احنننن

ملخولن
نحيسن

ملخولن
حيغش

 

 
نمغخفذنننننن

 حيسننحمخميننن

نفخلينننننننننفخلي

 حيغشننننننننننحيسن

  خهوندلسس

  خهوندلسس

نمننحلزطخسيشننننننننننننن

 فخف ننننن

نمننحلزطخسيشننننننننننننن

 فخف ننننن
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 :(External Lights) (األمامٌة عدا) الخارجٌة بٌحالمصا

 تم التً المصابٌح على األمامٌة المصابٌح إلى باالضافة ةالسٌار فً الخارجٌة اإلنارة منظومة تشتمل

 أن   الدولٌة األنظمة وتفرض السٌارة، عرض لتحدٌد الجانبٌة المصابٌح تستخدم.الفصل بداٌة فً ذكرها

 (.W 5) قدرتها وتبلػ فاتحا   لونها ٌكون

 عاكس ذات( 5W الواحد المصباح قدرة) مصباحٌن على تحتوي فهً للسٌارة المإخرة مصابٌح أما

 التوقؾ ضوء  مع واحد مصباح فً وتشترك السٌارة خلؾ تسٌر التً المركبات سائقً إنتباه إلثارة أحمر

 على قدمه السائق وضع عند السٌارة توقؾ مصابٌح وتضًء. فتٌلتان المصباح فً ٌكون بحٌث( البرٌك)

 ٌحتاجه الذي الالمع الضوء لتؤمٌن( W 21) عن التوقؾ مصباح فتٌلة قدرة تقل ال أن وٌجب الفرامل

 بتخفٌؾ اآلخر هو ٌقوم لكً الفرامل باستعمال السٌارة خلؾ ٌسٌر الذي السائق لتنبٌه التوقؾ مصباح

 باألضافة والتوقؾ المإخرة لمصابٌح الكهربائٌة الدائرة ٌوضح( 059) والشكل االصطدام لتالفً سرعته

 .التحذٌرٌة اإلشارة مصابٌح إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصابٌح ،المؤخرة للمصابٌح الكهربائٌة الدائرة( 159) شكلال
 االشارة ومصابٌح التوقف

 

 شؼ١وح االػبءح اٌقٍف١خ

 شؼ١وح اػبءح اٌزٛلف ٚاٌلٚهاْ

 ِظجبػ مٚ

نشؼ١ور١ٓ

ِفزبػ ِظجبػ 

 اٌزٛلف

ن

 ِفزبػ االٔبهح اٌغبٔج١خ

 أِبِٟ

نا٠َو 

 أِبِٟ

نأ٠ّٓ 

 فٍفٟ

نا٠َو 

 فٍفٟ

نأ٠ّٓ 

 ِج١ٓ االشبهح

ناٌغبٔج١خ
ِفزبػ ِظجبػ 

 اٌٛلٛف
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 عيييين األخييييرى المركبييييات سييييائقً إلييييى تحييييذٌر إعطيييياء هييييً اإلشييييارة مصييييابٌح ميييين الؽييييرض إن

 سييييتة الحدٌثييية السيييٌارات فيييً المصيييابٌح هيييذه عيييدد نحيييوه، االنحيييراؾ السيييائق ٌيييروم اليييذي االتجييياه

 فيييً واثنيييان(  األميييام مييين السيييٌارة جيييانبً فيييً منهيييا اثنيييان) السيييٌارة مقدمييية فيييً أربعييية، مصيييابٌح

 مقيييود عليييى ٌوضيييع( مقيييبض شيييكل عليييى) مفتييياح بواسيييطة المصيييابٌح ذههييي عميييلت. السيييٌارة ميييإخرة

 جهيييية علييييى الثالثيييية المصييييابٌح تشييييؽل الجهييييات إحييييدى نحييييو المقييييبض هييييذا وحركيييية عييييادة، السييييٌارة

( 061) والشيييكل الٌسيييار جهييية عليييى المصيييابٌح تشيييؽل األخيييرى الجهييية نحيييو وحركتيييه ،معيييا الٌميييٌن

 أمييا الٌمييٌن جهيية إلييى االسييتدارة عنييد لمصييابٌحل الكهربائٌيية الييدائرة فييً التشييؽٌل مفتيياح موقييع ٌوضييح

 المصيييابٌح هيييذه تيييومض .الٌسيييار جهييية إليييى االسيييتدارة عنيييد المفتييياح موقيييع فٌوضيييح( 060) الشيييكل

 عليييى للداللييية السيييائق أميييام مصيييباحٌن وهنييياك. مقطيييع اشيييارة بواسيييطة بالدقٌقييية ميييرة( 81) بحيييدود

 .الجهتٌن إلحدى المصباح اشتؽال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستدارة( اٌلائوح اٌىٙوثبئ١خ ٌالٔبهح اٌغبٔج١خ فٟ ؽبٌخ 160) شكلال
 الٌمٌن نحو

 

نملطونحؽخسس

 لفصؽشألنن
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 البرتقيييالً الليييون ٌيييدل حٌيييث الشيييركات جمٌيييع علٌهيييا لتتفيييق خاصييية أليييوان االشيييارات لهيييذه وحيييدد 

يييه  السيييٌئة األجيييواء فيييً الليييون هيييذا لوضيييوح نظيييرا   للسيييالمة اليييدولً النظيييام فيييً التحيييذٌري الليييون أن 

 ٌعميييل إشيييارات مقطيييع طرٌيييق عييين متقطعييية بصيييورة صيييممت أكثييير التحذٌرٌييية اإلشيييارة ولوضيييوح

 تكيييون أن   فٌجيييب المصيييابٌح تليييك قيييدرة بخصيييوص أميييا .إلكترونٌيييا   لٌعميييل طيييور ثيييم حيييراري بسيييلك

 ولونهييا المصييابٌح لكييل موحييدا   منهييا الصييادر الضييوء تقطٌييع مييرات عييدد ٌكييون حتييى واحييدة قييدراتها

 أو القيييدرات مختلفييية مصيييابٌح تركٌيييب عنيييد أنيييه وٌالحيييظ. والؽبيييار الضيييباب عنيييد مفعوليييه لقيييوة أصيييفر

 مطابقييية مصيييابٌح تركٌيييب عنيييد بٌنميييا بطٌئييية تكيييون التقطٌيييع عملٌييية فيييإن   لمطلوبيييةا القيييدرات مييين أقيييل

 معييييدلها ميييع تتوافيييق التقطٌيييع عملٌيييية فيييإن   بالسيييٌارة الخييياص الصييييٌانة كتييياب فيييً المدونييية للقيييدرات

 . التصحٌحً

 مصيييابٌح تسيييمٌة علٌهيييا ٌطليييق التحيييذٌر مفتييياح بواسيييطة واحيييدة ميييرة السيييتة المصيييابٌح عميييل عنيييد

 سيييتتوقؾ السيييٌارة أن   عليييى للداللييية السيييٌارة سيييائق بواسيييطة السيييتة المصيييابٌح لتشيييؽ حٌيييث التحيييذٌر،

 .االستعماالت من ذلك وؼٌر مظلم مكان فً السٌارة وجود على للداللة أو فجائٌا   توقفا  

 تلقائٌا   وٌعمل أبٌض ضوءها ٌكون والتً الخلفٌة، الحركة كمصابٌح أخرى خارجٌة مصابٌح وهناك

( 062 شكل( )W 24 الواحد المصباح قدرة) مصباحٌن من أكثر استخدام ٌجوز وال التروس تعشٌق عند

 مثل ضعٌفةال الرإٌة حالة فً الحماٌة لتؤمٌن اإلحمرار شدٌدة تكون والتً الخلفٌة، الضباب ومصباحً

 .  أبٌض بضوء المركبة لوحة إضاءة ٌجب وأخٌرا   .الؽزٌرة واألمطار الثلوج وتساقط الضباب

 الٌسار نحو االستدارة ( اٌلائوح اٌىٙوثبئ١خ ٌإلٔبهح اٌغبٔج١خ فٟ ؽبٌخ161) شكلال

 

ن
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 الداخلٌة المصابٌح

 فييييً عييييادة أربعيييية وعييييددها السييييٌارة، داخييييل إنييييارة مصييييابٌح علييييى الداخلٌيييية المصييييابٌح تشييييتمل

 علييى الخلييؾ ميين البيياب بطانيية فييً واثنييان األسييفل ميين السييقؾ بطانيية وسييط أحييدها الحدٌثيية السييٌارات

 .لمصابٌحا لهـذه الكهربائٌة الدائرة  ٌوضح( 063) والشكل التحكم لوحة تحت واآلخر الجانبٌن

 .البٌان أجهزة دراسة عند تفصٌال   لها التعرض ٌتم فسوؾ المبٌنات لمصابٌح وبالنسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( اٌلائوح اٌىٙوثبئ١خ ٌّظبث١ؼ اٌؾووخ اٌقٍف١خ162شىً )اٌ

 الداخلٌة لالنارة الكهربائٌة الدائرة (133) شكلال
 

 
 

نموظخفنحللشعشنحلخاو شننننموظخفنطؾو  ننننننننننننننننننننننننننن

ن

ن

ن

نموء

نحيسن

نلالشعشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمقزخف

نحلخو شننننننننننننننننننننننننننننننننننننحيغشنلالشعشنحلخاو ش
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 فنٌة مصطلحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انهغت  انهغتانؼربيت

 االنكهيزيت

 Ignition Switch مفتاح االشعال 

 Negative السالب

 Positive الموجب

 Terminal طرؾ التوصٌل

 Resistance مقاومة

 Fuses منصهرات

 Battery بطارٌة

 Wire )سلك( موصل

 Lamp مصباح

 Fan المروحة

 Indicator المبٌن
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 اٍئٍخ اٌفظً اٌَبثغ

 

 .السٌارة فً اإلنارة منظومة مكونات الرسم مع إشرح. 0س

 .السٌارة فً اإلنارة مصباح تركٌب إشرح. 2س

 .الرئٌس اإلنارة مفتاح أوضاع الرسم مع أشرح. 3س

 .فتٌلة كل موقع واهمٌة الفتٌلتٌن مصابٌح الرسم مع إشرح. 4س

 .الموقع حٌث من األمامٌة المصابٌح أنواع عدد. 5س

 .العمل آلٌة توضٌح مع الهالوجٌن لمصباح الرئٌسة األجزاء أذكر. 6س

 . األمامً المصباح فً والعدسة العاكس من كل وظائؾ ما. 7س

 . المؽلقة الوحدة ذات بٌحالمصا عن تكلم. 8س

 .والمإخرة اإلشارة لمصابٌح الكهربائٌة الدائرة إرسم. 9س

 .السٌارة فً عام بشكل المصابٌح وظٌفة أذكر. 01س

 . الداخلٌة لإلنارة الكهربائٌة الدائرة إرسم. 00س

 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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 الثامن الفصل
 اٌَّبػلح اٌىٙوثبئ١خ إٌّظـِٛبد

 

 
 
 

 :اال٘لاف

 :أْ ثؼل االٔزٙبء ِٓ ٘نا اٌفظً ٠ظجؼ اٌطبٌت لبكهاً ػٍٝ

 .ٚاعيائخ ٚاٌفبئلح ِٕخإٌّجٗ اٌظٛرٟ  ؽو٠مخ ػًّ لهن٠ـ  1

 .ؼوف ػٍٝ ِٕظِٛخ ِبٍؼ اٌيعبط ٚاعياء٘ب٠ـ  2

 .ػٍٝ ِٕظِٛخ رى١١ف اٌٙٛاء ؼوف٠ـ  3

 .ؼوف ػٍٝ اٌلائوح اٌىٙوثبئ١خ ٌٍّن٠بع ٚاٌَّغ٠ًـ  4

 .ؼوف ػٍٝ اعٙيح اٌّج١ٕبد ٚؽوق ػٍّٙب٠ـ  5

ن

ن

 

ن
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 إٌّظِٛبد اٌىٙوثبئ١خ اٌَّبػلح

 

 (Electric Horn) الصوتً المنبه

 ميييين الميييارة إنتبييياه جليييب إليييى تيييإدي معٌنيييية نؽمييية ذات أصيييوات اصيييدار الصيييوتً المنبيييه فائيييدة

 .الطرٌق على سٌارة وجود من رٌحذتللواالخرى  السٌاراتوسائقً  المشاة

، كهربييييائً مؽنيييياطٌس ميييين ٌتكييييون، الصييييوت لمنبييييه الكهربائٌيييية الييييدائرة( 064) لالشييييك ٌوضييييح

 لمنييييع المكثيييؾ ٌسيييتخدم. ومكثيييؾ تالمييييس قييياطع، ورقيييً إرجييياع نييييابض إهتيييزازي، طبيييق حافظييية،

 .التالمس نقطتً بٌن شرارة حدوث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلٌصيييال، بمرحيييل اليييدائرة دتزو ليييذا العميييل، أثنييياء فيييً كبٌيييرا   تٌيييارا   ٌؤخيييذ الصيييوتً المنبيييه أن   بميييا

 فتتكيييون المرحيييل، مليييؾ فيييً التٌيييار ٌسيييري باألرضيييً( S) النقطييية توصيييٌل عنيييد. الكهربيييائً التٌيييار

 المنبيييه، إليييى التٌيييار فٌسيييري( A) اليييتالمس نقييياط وتوصيييل، الحدٌدٌييية الرٌشييية تجيييذب مؽناطٌسيييٌة قيييوة

 .التٌار مرور قبل متصلة( B) التالمس نقاط تكون حٌث

 تجييييذب مؽناطٌسييييٌة قييييوة تولٌييييد إلييييى مإدٌييييا   األرضييييً إلييييى ثييييم وميييين المنبييييه ملييييؾ فييييً التٌييييار ٌميييير

 وبفعييييل، المؽناطٌسييييً المجييييال فٌنهييييار( B) الييييتالمس نقيييياط بفصييييل تقييييوم بييييدورها والتييييً الحافظيييية،

 بسييييرعة العملٌيييية وتتكييييرر الييييتالمس نقيييياط فتوصييييل مكانهييييا، إلييييى الحافظيييية تعييييود الييييورقً النييييابض

 التحذٌر لبوق الكهربائٌة الدائرة( 164) شكلال
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 الكهربائٌييية المنبهيييات جمٌيييع. الؽشييياء إهتيييزاز بسيييبب نبيييهالم مييين ٌخيييرج اليييذي الصيييوت معهيييا ٌتناسيييب

 .والنؽمة الشكل فً إال تختلؾ وال نفسه بالمبدأ تعمل

ألنلحلؼمممخاينHighلنألHلنلمممهيغمممظخذلنفمممخدسنفمممينحلغممم خسسنملزهمممخالنأكمممذ سخني طممميناوسمممشنكمممخدسنليشممممضن

حللوسمممشننألنلاظ ـممشنفساهمممخنحلسؾمممظشالنيممظانحللقممموحنفامممعLowلنألLلني طمميناوسمممشنأ ممم نطممشددح نليشممممضنلمممه

 حلسطاورش.

 

 ( Windshield Wiper Systemاٌيعبط )ِٕظِٛخ ِبٍؼ 

 لألمييييام السييييٌارة داخييييل ذراع بتحرٌييييك ٌدوٌيييية بطرٌقيييية تعمييييل كانييييت سييييٌارة زجيييياج ماسييييحة أول

 فيييً الزجييياج ماسيييحات تقيييوم. كهربائٌييية زجييياج ماسيييحات نسيييتخدم نحييين هيييذا ٌومنيييا وفيييً والخليييؾ،

 عنيييد وخصوصيييا   واضيييحة الرإٌييية وجعيييل القٌيييادة، ثنييياءأ  فيييً الزجييياج نظافييية عليييى بالحفييياظ السيييٌارة

 بعييض وفييً والصييؽٌرة الكبٌييرة السييٌارات أنييواع جمٌييع فييً الزجيياج ماسييحة تسييتخدم. المطيير سييقوط

 الحيييظ. الخلفيييً السيييٌارة زجييياج عليييى وكيييذلك األمامٌييية المصيييابٌح عليييى ماسيييحات توجيييد السيييٌارات

 (.065) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطليييوب بالعميييل الماسيييحة لتقيييوم معيييا   تعميييالن ٌتٌنمٌكيييانٌك نتقنٌتيييٌ عليييى الزجييياج ماسيييحة تحتيييوي

 :هما نالتقنٌتا وهاتان. السٌارة زجاج على المتكررةو ،المنتظمة حركتها خالل من منها

 ،الحركيييية بطاقيييية الماسييييحة ٌييييزود حلزونييييًال تييييرس ٌسييييمى خيييياص وتييييرس ًائالكهربيييي كرالمحيييي .نأ

 (.066) الشكل الحظ

 حركييية إليييى الكهربيييائً الموتيييور عييين الناتجييية دورانٌيييةال الحركييية بتحوٌيييل ٌقيييوم توصيييٌل ذراع .ند

 .والخلؾ لألمام للماسحة انتقالٌة

 

 حدٌثة زجاج ماسحة (136) شكلال
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 (Motor and Gear)والترس الكهربائً المحرك
 

 ذهابيييا   بقيييوة تتحيييرك لتجعلهيييا كبٌيييرة قيييوة إليييى السيييٌارة زجييياج عليييى حركتهيييا عنيييد الماسيييحة تحتييياج

 تيييرس عليييى االعتمييياد ٌيييتم القيييوة هيييذه عليييى حةالماسييي تحصيييل ولكيييً. السيييٌارة زجييياج لتمسيييح وإٌابيييا  

 النييياتج العيييزم مضييياعفة عليييى الحلزونيييً تيييرس ٌعميييل .الكهربيييائً محيييركال عليييى المثبيييت الحلزونيييً

 الييييذراع مييييع الحلزونييييً تييييرس وبتوصييييٌل .مييييرة، 05 إلييييى تصييييل بقٌميييية الكهربييييائً المحييييرك عيييين

 زجيياج علييى وإٌابييا   ذهابييا   الماسييحة تتحييرك عيين طرٌييق مسيينن مائييل االسيينان الماسييحات مييع المتصييل

 مجسيييات عليييى تحتيييوي الكترونٌييية دائيييرة ٌوجيييد والتيييرس حيييرك الكهربيييائًالم داخيييل وفيييً .السيييٌارة

 فيييً الماسيييحة بإٌقييياؾ نقيييوم فعنيييدما. السيييٌارة لزجييياج بالنسيييبة الماسيييحة موضيييع برصيييد تقيييوم حساسييية

 تصييييل حتييييى الكهربييييائً التٌييييار اسييييتمرار علييييى تحييييافظ الحساسيييية المجسييييات هييييذه فييييإن   لحظيييية أي

 الماسييحة تقييؾ ال حتييى وذلييك عنييدها وتتوقييؾ السييٌارة، زجيياج علييى لهييا موضييع أدنييى إلييى الماسييحة

 .خطٌرة حوادث فً ٌتسبب وقد الرإٌة، ٌعٌق مما األمامً الزجاج منتصؾ فً

 

 ( Linkage) التوصٌل ذراع

. الحلزونيييييً تيييييرس عميييييود عليييييى مثبتييييية الحدبييييية تسيييييمى قصيييييٌرة معدنٌييييية قطعييييية عييييين عبيييييارة

 سييياق بالحدبييية وٌتصيييل. حيييرك الكهربيييائًالم دوران ميييع مسيييتمرة دورانٌييية حركييية فيييً تدورالحدبييية

 الطوٌلييية السييياق وبحركييية. للٌميييٌن والٌسيييار الطوٌيييل السييياق تحيييرك فإنهيييا الحدبييية دوران وعنيييد طوٌيييل،

 الطوٌلييية السييياق ميييع المتصيييلة الماسيييحة شيييفرات علٌهميييا مثبتييية معيييدنٌتٌن قطعتيييٌن أٌضيييا تحيييرك فإنهيييا

نأل.167لالشكل فً كما السٌارة زجاج على لماسحةا شفرات بحركة ٌسمح مما

 

  مع الكهربائً المحرك تعشٌق (133)شكلال
  الحلزونً ترس

 

 اٌّؾون

 اٌىٙوثبئٟ
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ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Wiper Blades) الماسحة شفرات

 قطعييية عليييى تحتيييوي والتيييً اليييزمن مييين فتيييرة بعيييد باسيييتبدالها نقيييوم التيييً هيييً الماسيييحة شيييفرات

( 5.0) الشيييفرات هيييذه تعميييل ن  أ المفتيييرض ومييين السيييٌارة، زجييياج عييين ءالميييا بإزالييية تقيييوم مطاطٌييية

 واألتربيية األوسييا  ميين باسييتمرار بتنظٌفهييا عمرهييا فتييرة زٌييادة وٌمكيين ،اسييتبدالها قبييل مسييحة ملٌييون

 القطعييية تثبيييت التيييً الثمانٌييية أو السيييتة نقييياط التثبٌيييت سيييالمة مييين والتؤكيييد بهيييا علقيييت تكيييون قيييد التيييً

 فييً موضييح كمييا الماسييحة طييول علييى متسيياو   بشييكل الضييؽط بتوزٌييع تقييوم التييً بالماسييحة مطاطٌييةال

 .أل168ل الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الماسحة مع التوصٌل ذراع (136) شكلال
 

 ال اس ــة 
 مهاع 

 اٌزٛط١ً

 

 اٌّؾون

 ئٟاٌىٙوثب

 
  الماسحة على المثبتة المطاطٌة القطعة (136) شكلال
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 (Pivot Points) اإلرتكاز نقاط

 ماسييييحتٌن شييييكل علييييى تظهيييير حٌييييث الزجيييياج، ماسييييحات تصييييمٌم فييييً السييييٌارات معظييييم تتشييييابه

 كييييل تثبييييت. األمييييامً السيييٌارة لزجيييياج الخييييارجً السييييطح لتنظٌيييؾ الييييبعض بعضييييهما مييييع تتحركيييان

ألن169ل والشيييكل. تقرٌبيييا   الوسيييط فيييً والثانٌييية السيييائق مييين قرٌبييية األوليييى ارتكييياز نقطييية عليييى اسيييحةم

 ماسيييحة هنييياك تكيييون التصيييامٌم بعيييض فيييً الزجييياج ماسيييحات أنيييواع مختليييؾ حركييية طرٌقييية ٌوضيييح

 فيييً وتقصييير ميييددتت الماسيييحة حركييية أثنييياء فيييًو المنتصيييؾ فيييً رتكيييازإ نقطييية عليييى مثبتييية واحيييدة

 . السٌارة زجاج من ممكنة مساحة كبرأ لتؽطً منتظمة حركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ontrolWiper Cالتحكم بالماسحة )

 النقصيييان أو بالزٌيييادة مييياأ ،سيييرعتها فيييً اليييتحكم ٌمكييين السيييٌارات فيييً الماسيييحات أنيييواع معظيييم

 مسييحة كييل بييٌن الماسييحة ثبييات فتييرة فييً الييتحكم ٌكييون فقييط إنمييا تتؽٌيير ال حييركالم سييرعة ن  بييإ علمييا  

 منٌييةالز الفتييرة كانييت وإذا ،كبييرأ سييرعتها تكييون الماسييحة لتوقييؾ منٌييةالز المييدة قلييت وكلمييا وأخييرى

 درجييييات 55ٌوجييييد الحدٌثيييية الماسييييحات أنظميييية وفييييً. قلٌليييية الماسييييحة سييييرعة كانييييت كبٌييييرة للتوقييييؾ

 ٌظهييير كميييا ،العالٌييية والسيييرعة العادٌييية السيييرعة إليييى باإلضيييافة الماسيييحة سيييرعة فيييً لليييتحكم مختلفييية

 .السٌارة لمقود المجاورة بالماسحة التحكم ذراع أل170ل الشكل ًف

 

 

 

 

 ماسحة فً االرتكاز لنقطة المختلفة التصامٌم (136) شكلال
 الزجاج
 

 ٔظبَ اٌنهاع اٌّزّلكح

 ال  ام ال  ادلً  إٌظبَ اٌّزؼبوٌ
 

 ٔظبَ اٌنهاع اٌٛاؽل

ن
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 (in Sensing WiperRaِغَبد اٌّطو )

 تلييييتقط ن  أ تسييييتطٌع مجسييييات علييييى تعتمييييد الكترونٌيييية أنظميييية بتييييوفٌر الشييييركات بعييييض قامييييت

 بتشيييؽٌل تقيييوم ذليييك عليييى وبنييياء   ،السيييٌارة بزجييياج المطييير قطيييرات ارتطيييام عييين الناتجييية االهتيييزازات

 نظمييةاأل هييذه ولكيين المطيير، هطييول لشييدة المناسييبة بالدرجيية بسييرعتها وتييتحكم اتوماتٌكٌييا   الماسييحات

( TRW) شيييركة فتنيييتج الحيييالً الوقيييت فيييً مييياأ، المشيييكالت مييين الكثٌييير لهيييا وكيييان ،فعالٌتهيييا تثبيييت ليييم

 مجسييييات وكييييذلك ،الجييييو فييييً الرطوبيييية نسييييبة لتحدٌييييد ضييييوئٌة مجسييييات علييييى تعتمييييد حدٌثيييية أنظميييية

 السييييٌارة فييييً المركزٌيييية المييييرآة وبجييييوار السييييٌارة داخييييل المجسييييات هييييذه تثبييييت. للمطيييير حساسيييية

 ميين تنطلييق التييً الحمييراء تحييت األشييعة علييى المجييس هييذا ٌعتمييد .السييٌارة خلييؾ ةللرإٌيي المسييتخدمة

 معظييييم ن  فييييإ جافييييا   الجييييو كييييان فييييإذا (درجيييية 50) بزاوٌيييية للسييييٌارة األمييييامً الزجيييياج علييييى المجييييس

 الزجيياج علييى مطيير قطييرات هنيياك تكانيي إذا ولكيين أخييرى، مييرة المجييس إلييى ٌيينعكس سييوؾ الضييوء

 سييتكون الميينعكس الضييوء شييدة ٌعنييً اوهييذ. ٌتشييتت أي جاهيياتاالت مختلييؾ فييً ٌيينعكس الضييوء ن  فييإ

 ٌتناسيييب واليييذي رصيييده اليييذي الضيييوء شيييدة حسيييب الماسيييحات بتشيييؽٌل ٌقيييوم المجيييس ن  فيييؤ وبيييذلك قيييلأ

 الماسيييحة سيييرعة ن  فيييإ المطييير قطيييرات قليييت وإذا السيييٌارة زجييياج عليييى لمطيييرا قطيييرات مقيييدار ميييع

 .وهكذا ستقل

ن

 

 (Heating System)ِٕظِٛخ اٌزلفئخ 

 السيييٌارات مييين كثٌيييرا   بيييه تيييزود اليييذي النظيييام هيييذا ،ألخيييرى سيييٌارة مييين التدفئييية أنظمييية تليييؾتخ

 وهيييو التدفئييية بيييإرة ٌسيييمى بميييا السيييٌارات هيييذه تيييزود حٌيييث بالمييياء، محركاتهيييا تبيييرد والتيييً الخاصييية

  الماسحة بسرعة التحكم ذراع (160) شكلال 
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. القٌيييادة لوحييية تحيييت القٌيييادة كابٌنييية داخيييل وموجيييود المبيييرد كبٌييير حيييد إليييى ٌشيييبه حيييراري مبيييادل

 التدفئيية بييإرة علييى الهييواء بييدفع تقييوم صييؽٌرة مروحيية علٌييه مركبييا   صييؽٌر ائًكهربيي محييرك وٌوجييد

 إلييييى ٌوجييييه ثييييم الهييييواء، هييييذا فٌسييييخن السييييٌارة لمحييييركالسيييياخن  التبرٌييييد دورة ميييياء بيييينفس الملييييئ

 (.515 الشكل) خاصة جانبٌة فتحاتعن طرٌق  فٌدفئها، بالسٌارة الركاب مقصورة

 الزجاجيييية عيييين الصييييقٌع أو الضييييباب إلزاليييية أخييييرى ألؼييييراض أٌضييييا   التدفئيييية منظوميييية تسييييتعمل

هييييا إال األمامٌيييية  للرإٌيييية معوقييييات ميييين الخلفٌيييية الزجاجيييية علييييى ٌترسييييب مييييا إلزاليييية كافٌيييية لٌسييييت أن 

 .البارد الطقس فً وخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Air – Conditioning System)ِٕظِٛخ رى١١ف اٌٙٛاء 

فاممعنفسا ممخصنمظ ممذدسلنمؼمم نن–عممشنحلظك  ممرنهزلممخ نلسوهومهممخنحل ممخلنفممين لذن–طؾممظس نفسا ممشنحلظك  ممرن

نحلظهويشنلحلظذفجشنلحلظزشيذنلحلظلل شنلحلظشه ذنألنفق نحلشهورش.

,نطلشيكمممشنأمممخنفممينمـممخحنطك  ممرنحلسشعزممخصلنفظؾممظس نفسا ممشنحلظك  ممرنفاممعنطزشيممذنك ممضنسعممودنح فممشحد

ن.نلحصحلشنسهورشنحلهوحء

نأل.172ظخل شلنالكـــــــعنحلؾك نلطظكوانملوومشنحلظك  رنفينحلسشعزخصنمننح ؿضحءنحلشث غشنحل

ن

ن

ن

  التدفئة منظومة تمكونا( 171) شكلال
 

 حلسؾو
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ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 .كهرومؽناطٌسً قابض ذو ضاؼط .0

 .مكثؾ .2

 .مروحة .3

 .التبرٌد لسائل مجفؾ على ٌحتوي التبرٌد، سائل وعاء .4

 .مبخر .5

 .تمدد صمام .6

 .اضافٌة مروحة .7

 .(ثرموستات)الحرارة  لدرجة منظم .8

ن

 ِجلأ ػًّ إٌّظِٛخ

اظؾمممو  نرسـمممشدنطؾممممو  نحلسلمممشاللنرومممملنحللومممشنفممممننطقمممزقنملووممممشنحلظك  ممممرنلحلظزشيمممذنم ممممذسنل

عممممشفشنعمممم شنحلسشعزممممش.نلط سمممم نحلسلوومممممشنرخلطشيلممممشنناوغممممهخنحلظممممينط سمممم نرهممممخنػصؿممممشنحلظزشيممممذلنحلظممممين

نطلظوينفاعنؿهخصنطزشيذنرلنمخوو.

  الهواء تكٌٌف منظومة مكونات( 172) شكلال
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لط ظسمممذنهشيلمممشنحلظزشيمممذن مممزانفامممعناوشيمممشنطزخ مممشنعمممخث لنلطامممضلنحل سا مممشنطزخ مممشنعس مممشنم  لمممشنممممنن

يمممظانحعظغمممخرهخنممممننحلل مممضنحلسلممم ونرمممخلسزخشلنمسمممخنيمممئدينحلمممعننحلظمممينللمممشحسسحعمممخث نحلظزشيمممذنفمممننهشيممم ن

نحاخوخكندسؿشنكشحسسنحلل ضنحلسل ونأينالعنطزشيذا.

دلنلطلمممولنمشلكمممشنرغممملذنحلهممموحءنخلوشفمممشألنحلشعمممنملقممموسسيمممظانلممممونمزخمممشنملووممممشنحلظزشيمممذنفمممين

لضحثممذس.نل ممزحني لممينمممنن ممزحنحلل ممضلنلدف ممهنفزممشنحلسزخممشلنلرممزلكنيممظانطزشيممذنحلهمموحءلنلفقمم نحلشهورممشنح

فقممم نحلشهورمممشنحلضحثمممذس.نيظـسمممونحلسمممخءنحلسظكؼمممرنأعمممو نحلسزخمممشسننفسا مممشحانفسا مممشنحلظزشيمممذنطقممملزهخن

ليمممظانهمممشدانالمممعنحلخمممخسؽنفمممننهشيممم نخمممونطوفممم  نخمممخؿ.نيمممظانممممزون مممذسسنحلظزخ مممشنفمممننهشيممم ن

نػشموعظخصنلملوانلذسؿشنحللشحسسألنلرزلكنيسكننكوعندسؿشنكشحسسنك ضنحلشعودنػخرظش.

طممممذليشنحلهمممموحءنفممممينك ممممضنحلشعممممود.نن–حلظممممينطممممذفونحلهمممموحءنفزممممشنحلسزخممممشنن–عنحلسشلكممممشنعسممممخنطظممممول

نليسكلهخنعلذن وحءنالينؿذيذنمننحلخخسؽنارحنلضلنح مش.

طظولمممذنحلزمممشلدسنحلصصممممشنفمممننهشيممم نطزخ مممشنعمممخث نحلظزشيمممذنفمممينحلسزخمممشلنليمممظانكلمممننلعممم ونحلظزشيمممذن

خمممشنفمممننهشيممم نفمممسخلنطسمممذدنفمممينلفمممخءنعمممخث نحلظزشيمممذنفمممينحلسزن–طلمممضنمممموونمشطومممون–حلسوؿمممودن

موممممو ن زممم نحلسزخممممشنمزخؽمممشس.نليمممملخولنحلنممموونحلسممممئػشنفامممعنلعمممم ونحلظزشيمممذنفلممممذندخولمممهنالممممعن

حلسزخمممشلنمسمممخنيمممئدينالمممعنطزخمممشالنلممممننػمممانعممملذنحللمممشحسسنممممننحلل مممضنحلسلممم ونرمممهنليغمممخننلعممم ون

نأل.173حلظزشيذناوغهنلعسخنمز ننفينحلؾك نل

حلظزشيممذنحلغممخخنلنحلممزينطممانطزخ ممشانفممينحلسزخممشلنلإلعسممخحندلسسنحلظزشيممذلنيـممذنافممخدسنطكؼ ممرنلعمم ون

نملقمممموسسلحلسوؿممممودنفاممممعنفمممموسسنرخممممخسلنفممممننهشيمممم نعمممملذنعس ممممشنحللممممشحسسنحلظممممينحعظغممممزهخنمممممنن

ند.خحلشع

رغممملذنرخمممخسنلعممم ونحلظزشيمممذنممممننحلسزخمممشنلسفممموننحلمممزينيخخمممزنكشعظمممشنممممننحلسلمممشالنيلمممولنحلنمممخوو

لسمممضلدنرضفمممخارنطزشيمممذنفذيمممذس.نمممموطهلنػمممانيذف مممهنحلمممعنحلسكؼمممر.ننليؾمممزهنحلسكؼمممرنفمممينطشع زمممهنلاسؾمممونح

ليمممظانلمممم هنوخلزمممخ ن زممم نحلسؾمممونفمممينموحؿهمممشن ممموحءنحلغممم ش.نليسكمممننطزشيمممذانرطشيلمممشنحممممخف شنرخعمممظخذحلن

مشلكممشنعهشرخث ممشنيممظانعمملذنحللممشحسسنمممننرخممخسنلعمم ونحلظزشيممذلنحلظممينطممانحعظغممخرهخنفممينك ممضنحلشعممودلن

حلخمممخسؿينلرمممزلكنيظكؼمممرنفمممننهشيممم نمغمممخكشنحلسلطمممونحلكز مممشسنلاسكؼمممرنلهشد مممخنالمممعنحلهممموحءنحلـممموين

رخمممخسنلعممم ونحلظزشيمممذنالمممعنعمممخث .نلط ظسمممذندسؿمممشنحللمممشحسسنحلظمممينيظكؼمممرنفلمممذ خنرخمممخسنلعممم ونحلظزشيمممذن

فامممعنحلنممموونحلسكؼمممر.نليخمممشؽنر مممذنرلمممكنلعممم ونحلظزشيمممذنحلغمممخث نممممننأعمممو نحلسكؼمممرنليغمممشينالمممعن

رلخيمممخنندحخممم نلفمممخءنعمممخث نحلظزشيمممذ.نليشعمممذنمـومممرن زممم نلفمممخءنعمممخث نحلظزشيمممذلنطكممموانلظ وظمممهنفقممم نأي

نمننحلسخءنمننلع ونحلظزشيذ.
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نملووممممشنحلظك  مممرنفمممينحلسشعزمممخصلنطلظممموينفامممعندلسطممم ننملظمممشاظ ننرز نمممهسخن يظنمممقنممممنن مممزحنأا 

ل سمممخ:ندلسسنحلهممموحءنلدلسسنلعممم ونحلظزشيمممذ.نلطمممشطزونحلمممذلسطخانرز نمممهسخنفمممننهشيممم نحلسزخمممشلنحلمممزين

ني س نعسزخدحنكشحسي.

 
ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 كائوح اٌَّغً ٚاٌواك٠ٛ

ي مممذنحلسمممزيخ نممممننحالممممخفخصنحلظمممينيلمممشؿنملمممظؾنحلغممم خسحصنفامممعنطشع زهمممخنفمممينحلغممم خسسنفهمممينط سممم ن

فاممعنسرممونحلغممخث نمممونح كممذحعنلح خزممخسن ممزحنرخالمممخفشنالممعنعواممهنلعمم اشنطشف ممهنلطغمما شلنللممذنعخاممضن

رذحيمممشنحعمممظخذحلنحلقممموط خصنفمممينحلغممم خسسنحلسمممزيخ نلسعمممذنف سمممخنر مممذنفممميناومممظنحلوكمممذسنحلسغمممـ نل مممخسةن

فظظلمممو ن مممزانحلوعمممخث نكظمممعنطقممم نالمممعننأللنأممممخنحل مممولCD or DVD Driverحلسذمـمممشنلؿنحال مممشح

ألنيوممممقنحلمممذحثشسنحلكهشرخث مممشن175لألنلحلؾمممك ن174أؿهمممضسنطلذيمممذنحلسو مممونلخخسهمممشنحلطشيممم نلحلؾمممك ن

نلذحثشسنحلسزيخ نلحلسغـ .

ن

 

 الهواء تكٌٌف منظومة عمل مبدأ (163)  لشكال
 

وشفشن

 حلسلشال
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 GPS( ٔظبَ رؾل٠ل اٌّٛلغ 174اٌشىً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 والمسجل للمذٌاع الكهربائٌة الدائرة( 175) شكلال
 

ِٕ
ٙو
ظ

 
 ِفزبػ االشؼبي

 ظٙو اٌوئ١َٟٕاٌّ

 اٌَّبػخ االِب١ِخ ا١ٌّٕٝ
 ف١خ ا١ٌّٕٝاٌَّبػخ اٌقٍ

 اٌَّبػخ االِب١ِخ ا١ٌَوٜ اٌَّبػخ االِب١ِخ ا١ٌّٕٝ

 اٌَّغً اٌواك٠ٛ

 اٌجطبه٠خ

 مشك 
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 (Indicators)أعٙيح اٌج١بْ 

نلطؾس نمخنيؤطي:

 (.Oil Pressure Gauge) الزٌت ضؽط مبٌن .نأ

 (.Fuel Level Gauge) الخزان فً الوقود كمٌة مبٌن .ند

 (.Cooling Water Thermometer) وأنواعه التبرٌد سائل حرارة درجة مبٌن .نص

 (.Speedometers and Odometers) المقطوعة المسافات وتسجٌل السٌارة سرعة مبٌن .نع

ن

 ( Oil Pressure Gaugeػغؾ اٌي٠ذ ) ِج١ٓ

 

 (Light Indicator) الضوئً النوع . أ

 الشيييكل الحيييظ) (دهيين جيييوزة) للزٌييت ومتحسيييس (فولييت 02) صيييؽٌر مصييباح مييين وٌتكييون

 المصيييباح أميييا. السيييٌارة محيييرك فيييً الزٌيييت ضيييؽط مجيييرى فيييً عيييادة تثبيييت والتيييً( 076

 .المبٌنات لوحة ضمن فٌكون

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

عممممشمنط ممممخسنعهشرممممخثينمممممننحلزطخسيممممشنخممممصحنحلسقممممزخفننألOnلحلظؾممممو  نالممممونحرحنأديممممشنموظممممخفن

ن لالمممعنأسممممينحلسظلغمممظنفزمممشنالمممخهنحلمممظصمظ.نلممممخندحلن لمممخالنمممموونلحهمممتنؿمممذح نألنم مممذللنفمممبا 

 

 الزٌت ضغط متحسس موقع( 176) شكلال
 

 ِظفٝ اٌي٠ذ

ن

 ٚؽلح االهٍبي

 اٌّؾون
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منممممخشنحلضيممممضنطظسممممذدنحلطزاممممشننحاحلسقممممزخفنيومممم نمظو ـممممخ .نلفلممممذنطضحيممممذنحلنممممووناظ ـممممشنلممممذلس

نأل.177لنعسخنمز ننفينحلؾك نلحلسطخه شلنلطلوشؽنالخهنحلظصمظنف لطوتنحلسقزخف

ن

ن

ن

ن

 

ن

ن

ن

ن

ن

 

ن

ن

ن

ن

 

 (Balancing Coil Indicator) المتعادل الملف ذو المبٌن . ة

 إليييى ومنيييه( 2) المليييؾ إليييى البطارٌييية مييين الكهربائٌييية تسيييري التشيييؽٌل مفتييياح فيييتح عنيييد

 السيييلك خيييالل مييين( 8) المتؽٌيييرة المقاومييية ميييع موصيييالن الملفيييٌن كيييال. فاألرضيييً( 0) المليييؾ

 امتييييداد علييييى( 7) العتليييية فتنزلييييق( 6) الطبليييية فٌرفييييع( 5) الفتحيييية ميييين الزٌييييت ٌييييدخل(. 4)

 ذراع عليييى( 0) المليييؾ مييين المسيييلط المؽناطٌسيييً الجيييذب فٌشيييتد قٌمتهيييا تيييزداد وهنيييا المقاومييية

 تعيييود الضيييؽط هبيييوط أو المحيييرك تبييياطإ عنيييد. للزٌيييت الصيييحٌح الضيييؽط معلنيييا  ( 3) المإشييير

 فاعلٌييية تتضييياءل حيييٌن فيييً( 2) المليييؾ فٌنشيييط ميييةالمقاو فتقيييل األصيييلً موقعهيييا إليييى العتلييية

 (.078) الشكل راجع.الصفر نحو المإشر فٌنسحب( 0) الملؾ

 

 

 الزٌت ضغط متحسس عمل مبدأ( 177) شكلال
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ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 

 

 

 

 

 

 

 (Fuel Level Gaugeِج١ٓ َِزٜٛ اٌٛلٛك )

نفخثذطهن  خطنعس شنحلو ودنحلسوؿودسنفينخضحانحلو ودنلاغ خسسلنل ونفاعناوف ن:

 

 (Fuel Gauge Balanced Coil) دلالمتعا الملف ذو الوقود مقدار مبٌن .1

يغممظخذلنفمممينفممذدنعز مممشنمممننحلغممم خسحصنل ؾمم شنالمممعنمغممظومنحلو مممودنفممينخمممضحانحلو ممودنليظكممموانممممنن

لكممممذط ننعهشرممممخث ظ نلنح للممممعنفممممينلوكممممشنحلل ممممخدسنلطممممذفعنللكممممذسنحالعممممظلزخحألنلح خممممشمنفممممينخممممضحان

لوممممشدلنعسممممخن ممممونأللنلطممممشطزونحلوكممممذط ننرغمممماكنم179نحلو ممممودنلطممممذفعنللكممممذسنحإلسعممممخحنالكممممعنحلؾممممك 

ألنلحلمممزينيوممممقنأينمممخ نحلظوفممم  نح سممممينركمممصنحلوكمممذط نلنك مممغنطمممشطزون180لحممممقنفمممينحلؾمممك نل

لنلالني سممم نمئؽمممشنحلسل مممخطناالنر مممذنأْانلظؾمممو  لكمممذسنحالعمممظلزخحنرخلغممماكنحلسوؿمممذنفمممننهشيممم نموظمممخفنح

نحلظ مممممخسنحلممممممزينيغمممممشينفمممممينحلـهمممممخصنالنيظـممممممخلصننحلظؾمممممو  طواممممم نحلمممممذحثشسنرومممممظقنموظممممممخفن فاسمممممخ نأا 

نأل.0.15Ampل

ن

 المتعادل الملف ذو المبٌن مبدأ( 178) شكلال
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ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ألنفامممعن°90لكمممذسنحالعمممظلزخحنحلسؼزظمممشنفمممينلوكمممشنحلل مممخدسنطلظممموينفامممعنماوممم ننمومممموف ننرضحليمممشنل

لمممخهونملممموسنطهنمئؽمممشنموممممو نفامممعنملممموسندلسحانفمممينر نمممهسخنممممونفنمممونحالاظمممخؽنمؼزمممضنفا ممم

أممممخنلكمممذسنحلخمممضحانألنألن180حلساوممم ن.نحلسامممرنح يسمممننموفممم نالمممعنح سكلنعسمممخنموممممقنفمممينحلؾمممك نل

للكمممذسنحالسعمممخحألنفبا همممخنطلظممموينفامممعنملخلممممشنمظو مممشسنمظقممماشنرخلطوحفمممشنلرمممزلكنطكممموان  سمممشنحلسلخلممممشن

 

 المتعادل الملف ذو الوقود مقدار مبٌن( 180) شكلال
 

 ِفزبػ

 االشؼبي

 ٚؽلح االهٍبي

 االرسال وحدة (166) شكلال
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مظو ممممشسنحفظسممممخدح نفاممممعنمومممممونحلطوحفممممشنلمغممممظومنحلو ممممودنفممممينحلخممممضحا.نأمممممخنحلـممممضءنحلسظلممممشالنمممممنن

نحلسلخلمشنحلسظو شسنفسوف نالعنح سك.نليظاخـنمزذأنحل س نرخللخالصنحلظخل ش:

( الوقييود ميين لتييرات 5 علييى ٌحتييوي عنييدما فارؼييا   الخييزان تعبٌيير وٌطلييق) فارؼييا   الخييزان كييان إذا .0

 ٌسيييري وسيييوؾ اإلرسييال وحيييدة مقاومييية تقلٌييل إليييى ٌيييإدي وهييذا، األسيييفل إليييى تهييبط الطوافييية فييإن  

 المؽناطٌسييييً المجييييال وٌقييييوي االرض، إلييييى اإلرسييييال بوحييييدة مييييرورا  ( E) الملييييؾ خييييالل التٌييييار

 (.E) فارغ جهة إلى أي الٌسار نحو المإشر جذب إلى ٌإدي مما( E) للملؾ

نحلطوحفممممشنطكمممموانفاممممعنعممممطقنحلغممممخث نمسممممخنيممممئدينالممممعن2 .نفلممممذمخنيكمممموانحلخممممضحانمساوءح ؿضث ممممخ لنفممممبا 

طلشيمممكنحلـمممضءنحلسظلمممشالنممممننحلسلخلممممشنلعمممؤانطمممذخ ناقمممرنحلسلخلممممشنفمممينحلمممذحثشسنحلكهشرخث مممشألنمسمممخن

ألننلحآلخممشنFألنالممعنؿممضث ننأكممذ سخنيسممشنفممينحلساممرنلEيممئدينالممعنطـضثممشنحلظ ممخسنحلسممخسنفممينحلساممرنل

فممينحلسلخلمممشلنلفلذثممزنيقممزقنحلسئؽممشنفممينلمممونمظممضانرمم ننحلساومم ننلفممينمكممخاني ظسممذنفاممعن  سممشن

نحلسلخلمشنحلذحخاشنفينحلذحثشسنلحلظينطظؤػشنرسغظومنحلو ودنفينحلخضحا.نن

نحلسلخلممممشنطمممذخ نرخلكخمممم ننفمممي3 حلمممذحثشسنللهمممخن  سمممشنفوسمممعألنن.نأممممخنفلمممذمخنيكممموانحلخمممضحانمساممموءح نفمممبا 

نفمممذدنلومممخصنحلسامممرنلFلرمممزلكنيمممضدحدنحلظ مممخسنحلسمممخسنفمممينحلسامممرنل ألنأعؼمممشنممممننفمممذدنلومممخصنFألنلرسمممخنأا 

نمسمممخنيمممئدينالمممعنحالمممشح نحلسئؽمممشنEحلسامممرنل ألنفغمممو نيمممئدينحلمممعنطول مممذنمـمممخحنمولخه غمممينفمممخح 

 ألنأينالعنؿهشنحل س ن.Fالونحلسارنل

 

 (Gauges Fuel Bimetallic) الحراري الوقود مقدار مبٌن .2

 ميييين أٌضييييا   ٌتكييييون الحييييراري المبييييٌن أن   نجييييد( 080) الشييييكل فييييً المبٌنيييية الييييدائرة إلييييى بييييالنظر

 علييييى ٌثبييييت الييييذي( 9) الطوافيييية وذراع( 01) الطوافيييية ميييين تتكييييون وهييييً الخييييزان، وحييييدة وحييييدتٌن

 ميين ٌنالمبيي وحييدة وتتكييون، الييدائرة فييً الداخليية المقاوميية مقييدار فييً للييتحكم( 8) معييدنً ذراع نهاٌتييه

 الرقٌقيييية وتثبييييت(، 5) التسييييخٌن ملييييؾ داخييييل توضييييع( 6) مختلفييييٌن معييييدنٌن ميييين مزدوجيييية رقٌقيييية

 بالمإشييير ٌتصيييل اليييذي( 3) اليييذراع عليييى لتيييإثر حيييرة السيييفلى نهاٌتهيييا وتتيييرك أعليييى مييين المزدوجييية

يييه الشيييكل مييين وٌالحيييظ(، 4)  أجيييزاء وحماٌييية اليييدائرة فيييً الميييار التٌيييار لتنظيييٌم( 2) مييينظم ٌوجيييد أن 

 .التلؾ نم المبٌن

 

 :التالٌة بالحاالت العمل مبدأ تلخٌص وٌمكن

 كلهييا( 7) المقاوميية تكييون الحاليية هييذه وفييً األسييفل، إلييى الطوافيية تهييبط فارؼييا   الخييزان ٌكييون عنييدما .نأ

 عييين الناتجييية الحيييرارة تقيييوى وال خاللهيييا، الميييار التٌيييار شيييدة فتقيييل( 5) التسيييخٌن دائيييرة مليييؾ فيييً
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 أي E) الجهييية اليييى المإشييير فٌتجيييه المزدوجييية رٌحةالشييي ثنيييً عليييى( 5) مليييؾ فيييً التٌيييار ميييرور

 (.الفارغ

( 7) الخيييزان وحيييدة مقاومييية تقيييل وبالتيييدرٌج لألعليييى الطوافييية تطفيييو بيييالوقود الخيييزان ٌمتليييئ عنيييدما .ند

 أٌضييييا ، بالتييييدرٌج حرارتييييه درجيييية فترتفييييع( 5) الحييييراري الملييييؾ فييييً المييييار التٌييييار شييييدة فتييييزداد

 تيييإثر حٌيييث المعيييدنٌن، تميييدد مقيييدار إلخيييتالؾ ٌنالٌمييي جهييية لألسيييفل الشيييرٌحة انحنييياء ذليييك وٌسيييبب

 ممليييوء جهييية إليييى الٌميييٌن ناحٌييية  إليييى( 4) المإشييير ٌيييدفع اليييذي( 3) اليييذراع عليييى الحيييرة نهاٌتهيييا

(F )واحكيييام  التثبٌيييت، سيييالمة مييين التؤكيييد إال   بيييه العناٌييية مييين الكثٌييير إليييى النيييوع هيييذا ٌحتييياج وال 

 .وصالته أطراؾ

 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 

 

 

 

 

 

 الحراري الوقود مقدار مبٌن( 181) شكلال
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 (Cooling Water Thermometerؽواهح ٍبئً اٌزجو٠ل ٚأٔٛاػٗ )ِج١ٓ كهعخ 

 (Balancing Coil Thermometer) التعادل ملفات ذو الحرارة درجة ذمبٌن . أ

النيخظاممممرن ممممزحنحلسزمممم ننفممممننعممممخرل هناالّنعواممممهني سمممم نلفمممم نطو ممممشنحلسلخلمممممشنحلسوؿممممودسنفممممينلكممممذسن

نؾونحللشحسس.ألنألنم182طلغظنحللشحسسنحلسؼزظشنفينوطخءنحالعطوحاخصنلحلؾك ن

نن

ن

ن

ن

ن

نن

نن

ن

ن

ألنلالممممعنح سمممممينيلغمممملذنCفلمممذنعممممشيخانحلكهشرخث ممممشنمممممننحلزطخسيممممشنفزممممشنحلسوظمممخفنلخممممصحنحلساممممرنل

نحلسلخلمممممشنفممممينلكممممذسنCألنرو مممم نحلـممممزدنحلسولخه غممممينلاساممممرنلCحلسئؽممممشنالممممونحلللطممممشنل ألناوممممشح نإلا 

 لغممملذنحلسئؽمممشنالمممونحلظلغممظنفخل مممش.نلفمممينأػلممخءنطقمممخفذنكمممشحسسنحلسلممشالنطزمممذأنحلسلخلممممشنرخلظلممخ ـنف

أل.نلأينحخمممظص نفمممينكمممشحسسنحلسمممخءنيمممل كظنفامممعنكشعمممشنحلسئؽمممشناظ ـمممشنلاظومممخلصنفمممينؿمممزدنHحلللطمممشنل

نأل.183ع نمننحلساو نلنسحؿونحلؾك نل

ن

ن

ن( أعياء ِج١ٓ كهعخ ؽواهح ٍبئً اٌزجو٠ل183اٌشىً ) 

 

 ( ٚؽلح االهٍبي اٌقبطخ ثّج182ٓ١اٌشىً )

نكهعخ ؽواهح ٍبئً اٌزجو٠ل
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 ة.  ِظجبػ رؾن٠و كهعخ ؽواهح ٍبئً اٌزجو٠ل:

نمز لمممخصندسؿمممشنحللمممشحسسنط سممم لناممممخنرلوشيمممشنحالصدلحؽنحلس مممذاينألن حلسامممرنعسمممخنسأيلمممخنممممنن زممم نفمممبا 

نحلكهشلمولخه غي.

طؼزمممضنلكمممذسنحسعمممخحنر خامممخصنلحلسلمممشالألنفمممينحلومممشحغنحلسلظممموينفامممعنممممخءنحلظزشيمممذنلاسلمممشالنل مممين

فزمممخسسنفمممننملخلممممشنمظو مممشسنلطمممضدحدنؽمممذسنحلظ مممخسنكظمممعنطنمممخءنحلاسزمممشنألنممممونحسطومممخ ندسؿمممشنحللمممشحسسن

نأل.ن184طلللينػلخثينحلس ذانل ظانحيقخحندحثشسنحطقخحنحلظلزيشلنعسخنفينحلؾك نل

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 (Speedometers and Odometersِج١ٕبد ٍوػخ ا١ٌَبهح ٚرَغ١ً اٌَّبفبد اٌّمطٛػخ )

ح لحنم كمممممخا كينلحلؼمممممخاينعهشرمممممخثيلنيلظؾمممممشنحعمممممظ سخحنح لحنفمممممينم ومممممانن–يوؿمممممذنلمممممهناوفمممممخان

نحلغ خسحصنر لسخنيلظقشنحعظخذحلنحآلخشنفاعنحلغ خسحصنرحصنحالع خسنحلسشطو ش.

نكينحلزينيظكوانمنن غس ن:علظطشقنالعنحللو نحلس كخا 

 .ساعة\كم ٌساوي بما السٌارة سٌر معدل باظهار خاص .نأ

 .باالمٌال أو بالكٌلومترات المقطوعة المسافة تسجٌل .ند

 سلسيييلة بواسيييطة األمامٌييية العجيييالت أو االدارة عميييود مييين الحركييية ٌسيييتمدان القسيييمٌن وكيييال

 األمييياكن فيييً كالتحرٌييي ونقطييية المبيييٌن جسيييم بيييٌن ٌثبيييت انبيييوبً ؼيييالؾ داخيييل تيييدور مرنييية

 .المذكورة

(. 085) الشيييكل فيييً موضيييح كميييا المؽناطٌسيييً، الحيييث مبيييدأ بموجيييب السيييرعة مبيييٌن ٌعميييل .0

 تٌيييارات فتحيييدث، طبٌعيييً مؽنييياطٌس بداخليييه و السلسيييلة حركييية بتيييؤثٌر( 0) القيييرص ٌيييدور

(. 3) النيييابض تيييؤثٌر وضيييد نفسيييه القيييرص بإتجييياه( 4) المإشييير تيييدوٌر تحييياول مؽناطٌسيييٌة

 ( ِظجبػ اٌزؾن٠و ِغ 184اٌشىً )

نٚؽلح االٍزمجبي اٌؾواه٠خ
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 زادت كلميييا. وأجزاءهيييا للكٌليييومترات الممثلييية األرقيييام أحيييد عليييى إشيييرالم ٌكيييون ذليييك أثنييياء

 .بالعكس والعكس االعلى السرعات نحو المإشر اندفع  السٌارة سرعة

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 :نوعٌن إلى وتنقسم: المسافات حاسبة .2

 .السرعة مبٌن مع باستمرار وتعمل مركزٌة .نؽ

 إليييى والوصيييول البيييدء نقطييية مييين التحيييرك عنيييد الٌيييه توصيييل أو، المبيييٌن عييين تفصيييل مركزٌييية ال .نف

 .وؼٌرها الوقود واستهالك الصٌانة مواعٌد حسابات فً هذه وتنفع الهدؾ

طكمممموانحلظلخعمممم انفممممينكخعممممزشنحلسغممممخفخصنحلس كخا ك ممممشنعممممخآلطينفؾممممشحصلنمجممممخصلنحلممممو لنفؾممممشحصن

أل.نل مممذنينمممخ نأك خامممخ ن186حاللمممو لنمجمممخصنحاللمممو نممممننحلك امممومظشحصلنلعسمممخنموممممقنفمممينحلؾمممك نل

نرلكنطو رنحعظ سخله.أؿضحءنحلك  ناومظشنفينحللشؿنح لحنمننحللخعزشناالّناا 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

نخ( ؽبٍجخ اٌَّبفبد ا١ٌّىب١ٔى186١شىً )اٌ 

 

ن( أ. ِجلأ ػًّ ِج١ٓ ٍوػخ ا١ٌَبهح  ة. ِىٛٔبد ِج١ٓ ٍوػخ ا١ٌَبهح185اٌشىً )
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 ِظطٍؾبد ف١ٕـــخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

انهغت  انهغتانؼربيت

 االنكهيزيت

 Horn المنبه الصوتً 

 Relay المرحل

 Worm Gear الترس الدودي

 Heater Core بؤرة التدفئة

 Thermostat منظم الحرارة

 Compressor الضاغط

 Evaporator المبخر

 Condensor المكثف

 Fan المروحة

 Indicator المبٌن
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 اٍئٍخ اٌفظً اٌضبِٓ

 ٚػؼ روو١ت ٚػًّ إٌّجٗ اٌظٛرٟ ِغ هٍُ كائورٗ اٌىٙوثبئ١خ.. 1ً

 .ٚػؼ أعياء ِٕظِٛخ ِبٍؼ اٌيعبط ِغ شوػ ٚاؽلح ِٕٙب.2ً

 ح.. ِب ا١ّ٘خ ِٕظِٛخ اٌزلفئخ فٟ ا١ٌَبه3ً

 .وً عيء ِٕٙب ِٛػؾب ثبٌوٍُ . إهٍُ أعياء ِٕظِٛخ اٌزى١١ف فٟ ا١ٌَبهح4ً

 . إشوػ كٚهح ػًّ ِٕظِٛخ اٌزجو٠ل.5ً

 . أموو اٌّج١ٕبد اٌوئ١َخ فٟ ٌٛؽخ اٌج١بْ ٚاٌزؾن٠و.6ً

 .إشوػ روو١ت ٚؽلح االهٍبي ٌؼغؾ اٌي٠ذ اٌزٟ رؼًّ ِغ ِظجبػ اٌزؾن٠و.7ً

 هٍُ اٌلائوح اٌىٙوثبئ١خ. اٌّزؼبكي ِغمٚ اٌٍّف .إشوػ ِجلأ ػًّ ِج١ٓ َِزٜٛ اٌٛلٛك 8ً

 . إهٍُ اٌلائوح اٌىٙوثبئ١خ ٌّم١بً اٌٛلٛك صٕبئٟ اٌّؼلْ اٌىٙوثبئٟ ٚاشوػ ؽو٠مخ ػٍّٗ.9ً

 . إشوػ ِجلأ ػًّ ِج١ٓ ؽواهح ِبء اٌزجو٠ل اٌؾواهٞ.10ً

 . إشوػ ؽو٠مخ ػًّ ٚروو١ت ػلاك اٌَّبفبد ٚاٌَوػخ.11ً

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن


