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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم ،وبعد،
ُت َع ُّد املهن ال�صناعية �إحدى �أهم الركائز الداعمة لالقت�صاد الوطني ،التي يقا�س بها تقدم الدول وتطورها .وقد

ُط ِّور هذا الكتاب برعاية الوكالة الأملانية للتعاون الدويل ( ،)GIZليواكب التغيري املت�سارع والتطور التكنولوجي

امل�ستمر ،و�أوكلت مهمة �إعداده �إىل مركز هند�سة العقول للتدريب واال�ست�شارات ،ب�إ�رشاف فريق متخ�ص�ص من
اخلرباء والفنيني يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية.
ُي َع ُّد تخ�ص�ص ميكانيك املركبات �أحد التخ�ص�صات الأ�سا�سية التي تتداخل يف خمتلف �أنواع ال�صناعات؛ لذا
�أولته وزارة الرتبية والتعليم االهتمام الكبري والرعاية الكاملة ،وعملت على تطويره ليتواءم مع حاجات �سوق
العمل ،و�إعداد جيل من الطلبة يتمتع مبهارات حياتية ومهنية مبنية على �أ�سا�س الكفايات ،ومتطلبات �سوق
العمل؛ �إذ ارتكز ت�أليف هذا الكتاب على املعرفة العلمية واخلربات العملية ،ودمج املعرفة النظرية يف التطبيق
حمورا للعملية
العملي با�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعليمية وتدريبية حديثة ،عمادها الطالب (املتدرب) بو�صفه ً
اً
و�صول �إىل معرفة جيدة ،والتوا�صل مع الآخرين بطرائق متعددة،
التع ُّلمية ،وذلك ببحثه عن املعرفة ،وحتليلها
تقوم على االلتزام ب�أخالقيات العمل اجلماعي وممار�سة التفكري الناقد والإبداعي يف حل امل�شكالت ب�صورة
علمية ،والإفادة من ذلك يف اتخاذ القرارات.
ت�ضمن الكتاب مو�ضوعات ذات �صلة باملناحي العملية احلياتية يف جمال ميكانيك املركبات ،ومبا ين�سجم مع
َّ

الإطار العام لهذا املجال ،والنتاجات العامة واخلا�صة املتعلقة به.

ا�شتمل الكتاب على خم�س وحدات؛ �أولها� :أق�سام امل�شغل وجتهيزاته ،والثانية :مكونات املركبة ،والثالثة:
حمركات االحرتاق الداخلي ،والرابعة :نظام التربيد يف املحركات ،واخلام�سة :نظام التزييت يف املحركات.
روعي يف هذا الكتاب �إدراج الكثري من ال�صور ،والر�سوم التو�ضيحية ،والأ�شكال ،واجلداول ،والأن�شطة،
والق�ضايا البحثية ،والزيارات امليدانية؛ لتمكني الطالب من احل�صول على املعرفة بطرائق خمتلفة متنوعة ،ف�ضلاً
عن ت�ضمينه ملحق امل�صطلحات الإجنليزية؛ لت�سهيل مهمة الدار�سني واملهتمني ،وبخا�صة يف عمليات البحث.
قدم هذا اجلهد املتوا�ضع ،ن�أمل �أن يحقق �أهدافه يف �أن يكون �أحد م�صادر املعرفة املتوافرة للمعلمني
ونحن �إذ ُن ِّ
والطلبة ،راجني منهم تزويدنا باملالحظات واملقرتحات لتطويره وحت�سينه.

واهلل ويل التوفيق

امل�سوغات
ُي َع ُّد التعليم الثانوي ال�صناعي �أحد فروع التعليم املهني الذي تتبناه وزارة الرتبية والتعليم،
لإعداد الكوادر املهنية املدربة الداعمة لالقت�صاد الوطني الأردين .وتخ�ص�ص ميكانيك
املركبات من التخ�ص�صات ال�رضورية املهمة التي ت�سعى �إىل تطوير مهارات التفكري ،وحل
م�شكالت الطلبة ،و�إغنائهم باملعرفة النظرية واملهارات العملية واالجتاهات والقيم الإيجابية؛
ما ميكنهم من �إيجاد حلول مبتكرة للم�شكالت التي تواجههم ،واتخاذ القرار ال�صحيح
ب�ش�أنها ،عند مزاولتهم املهنة يف احلياة العملية.
ي�سعى هذا التخ�ص�ص �إىل غر�س مبادئ العمل وقيمه يف �أذهان الطلبة ،وفقًا لتعاليم العقيدة
الإ�سالمية وقيمها الإن�سانية والأخالق العربية ،و�إعدادهم للعمل وتوفري احلياة الكرمية لهم،
ُم�س ّلحني بكفايات مهنية ،متكنهم من مواجهة حتديات الع�رص.
مهما للكفاءات الفنية امل�ؤهلة القادرة على التكيف مع
ُي َع ُّد تخ�ص�ص ميكانيك املركبات ً
رافدا ًّ
املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية واحلاجات املتغرية؛ ما ُي ؤ� ِّثر �إيجا ًبا يف �سوق العمل ،و ُي�سهِ م يف
ً
وتنفيذا
�إعداد طلبة قادرين على �إدارة الوقت وا�ستثماره؛ حتقيقًا لر�ؤية وزارة الرتبية والتعليم،
لأهدافها يف جمال االقت�صاد املبني على املعرفة ،وتوظيفها ،وا�ستثمارها؛ لتكون عو ًنا لهم يف
حياتهم العملية.
أ�سي�سا على ذلكُ ،يتوقَّع من الطلبة بعد درا�سة هذا التخ�ص�ص �أن يكت�سبوا:
وت� ً
 -1املهارات التخ�ص�صية الالزمة لإجراء �أعمال ميكانيك املركبات بح�سب معايري �سوق العمل.
 -2القدر الكايف من املعارف واملهارات الأ�سا�سية يف جمال ميكانيك املركبات.
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توجد اجتاهات جديدة يف تقدير املهنة و�أخالقياتها
 -3مهارات العمل الأ�سا�سية وقيمه التي ِ
والت�أ�سي بالأنبياء الذين كانوا يحرتفون املهن املختلفة ،والتعامل مع الآخرين ب�إيجابية.
 -4املهارات واالجتاهات التي ت�ساعدهم على التع ُّلم الذاتي ،والتع ُّلم مدى احلياة.
 -5مهارات التفكري الإبداعي التي ت�ساعدهم على فهم ما يحيط بهم من تقنيات الع�رص يف
جمال ميكانيك املركبات ،وكيفية التعامل معها.
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�إر�شادات للطلبة
الكفاية التقنية Technical Competence

ت ِّ
ُركز الكفاية التقنية على فكرة نقل املعرفة عن طريق عمل امل�رشوع .ويعتمد تنفيذ امل�شاريع على
اخلطوات ال�ست الآتية:

 -1احل�صول على املعلومات Informing
بنا ًء على تعريف امل�رشوع ،يجب �أن يتكون لدى الطلبة �صورة وا�ضحة عن احلل النهائي ،مبا يف
ذلك التفا�صيل ،ويتحقق ذلك بالتحليل املنهجي لوثائق امل�رشوع ،وطرح الأ�سئلة.
من الأ�سئلة املحتملة يف هذه املرحلة:
 -ماذا يفرت�ض �أن تفعل؟

فهما دقيقًا؟
 هل فهمت املهمة املطلوبة ً-2التخطيط Planning
عقليا ،وتو ُّقع التنفيذ الفعلي ملا خُ ِّطط له ،وهو يتط َّلب الكفاءة يف معاجلة
ُي َ
ق�صد بالتخطيط �إعداد الطالب ًّ
امل�رشوع ،وتنظيم خطواته.

من الأ�سئلة املحتملة يف هذه املرحلة:

 -كيف ميكنك امل�ضي ق ُُد ًما يف حتقيق املهمة املطلوبة؟

 -ما املعلومات املطلوبة؟

 -ما امل�ساعدات املتوافرة؟
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-3اتخاذ القرار Deciding
بعد مرحلة التخطيط يقرر الطلبة الو�سائل امل�ساعدة ال�رضورية ،مثل� :أوراق البيانات الالزمة ملعاجلة

جماعيا.
امل�شاريع ،وكيفية تنفيذ املهمة املطلوبة فرد ًّيا� ،أو
ًّ

من الأ�سئلة املحتملة يف هذه املرحلة:

�ستخدم يف التمرين؟
 ما الأدوات وامل�ستلزمات التي �س ُتَ
�ستخدم م�صادر املعلومات املتوافرة جميعها؟
 هل �س ُتَ

 هل التزمت بقواعد ال�سالمة العامة؟ -4التنفيذ Executing

تقريبا.
يجب �أن يكون الطلبة قادرين على تنفيذ املهمة املطلوبة من دون م�ساعدة ً

ُو�صل �إليها.
بعد التو�صل �إىل احلل ،يجب �إجراء فح�ص� ،أو الطعن يف النتائج التي ت ِّ

من الأ�سئلة املحتملة يف هذه املرحلة:

هل اخرتت الت�سل�سل ال�صحيح لإجناز املهمة؟
 -5التدقيق Checking
يراج��ع الطلبة النتائج ،وميكنهم مقارنته��ا بوثائق ال�رشكة امل�صنعة .ويج��ب التحقق من القيا�سات
ملعرفة �إذا كانت القراءات واقعية �أم ال.

من الأ�سئلة املحتملة يف هذه املرحلة:

 هل �أجنزت �أهداف امل�رشوع؟ -هل اقتنع الطالب واملع ِّلم بالنتائج؟
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 -6التقييم Evaluation
يف مرحلة التقييم النهائية ينبغي ا�ستخدام املقارنة بني وثائق ترتيب امل�رشوع والنتائج العملية من

أ�سا�سا لإجراء تقييم خارجي �أو تقييم ذاتي ،ويجب حتلیل الأخطاء
حيث الأداء والقيم بو�صف ذلك � ً

أي�ضا �أن يتعلم الطالب تقييم مواطن قوته
و�أ�سبابها وامكانیة جتنبها يف امل�شاريع امل�ستقبلیة .يجب � ً
و�ضعفه ،وتطوير معايري اجلودة املو�ضوعية للتطبيق يف طريقة عمله التي �ست�ؤدي يف نهاية املطاف

�إىل �إتقان العمل.

قواعد ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية

معلومات مهمة
�إن توفري بيئة عمل �آمنة من املخاطر ي�ؤدي �إىل خف�ض عدد �ساعات العمل املفقودة نتيجة تغيب
العاملني عن العمل ب�سبب املر�ض �أو الإ�صابة ،وكذلك احلد من تكاليف العالج والت�أهيل والتعوي�ض
عن الأمرا�ض والإ�صابات املهنية؛ ما ي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى الإنتاج ،واملحافظة على العن�رص
املادي من التلف ،فتقل بذلك اخل�سائر املادية املبا�رشة ،وغري املبا�رشة ،وتزداد الأرباح؛ لذا يجب

توفري بيئة العمل التي ت ُْعنى بتطبيق �أعلى درجات اجلودة يف جمال ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية
وحماية البيئة.
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�إدارة املخاطر

ق�صد بها قيا�س املخاطر املحتملة يف بيئة العمل وتقييمها؛ بغية ال�سيطرة عليها ،واحلد منها ما
ُي َ

�أمكن� ،أو منعها متا ًما .ويف ما ي�أتي اخلطوات املتبعة يف �إدارة املخاطر مرتبة ح�سب الأولوية:

 -1حتديد املخاطر :هي عملية حتديد م�صادر املخاطر املحتملة ،وحتديد الأ�شخا�ص املحتمل تعر�ضهم
لهذه املخاطر.

 -2تقييم املخاطر :تقدير �شدة اخلطر.

علما ب�أنه توجد
عتمد على تقييم املخاطر املذكور �آنفًاً ،
 -3تنفيذ �إجراءات الوقاية من املخاطر :وفيها ُي َ
�ستة �إجراءات للتحكم يف املخاطر ،هي:

نهائيا من بيئة العمل.
�أ  -الإزالة � :إزالة اخلطر ًّ

ب -اال�ستبدال :ا�ستبدال م�صدر �آخر عدمي اخلطورة مب�صدر اخلطر.

جـ -العزل :عزل م�صدر اخلطر بعوازل منا�سبة تقلل من �أ�رضاره� ،أو حتد منه� ،أو متنعه ،يف حال
عدم التمكن من �إزالته.

نهائيا ،وقد تكون
د  -الت�صاميم التقنية والهند�سية :ت�صاميم حتد من م�صادر اخلطر� ،أو متنعها ًّ
واقيات عازلة للمعدات اخلطرة� ،أو عازلة مل�صادر اخلطر.

هـ  -ال�ضوابط الإدارية :القوانني والإر�شادات والقرارات الإدارية التي حتمي العاملني والأ�شخا�ص
املوجودين يف بيئة العمل من التعر�ض ملخاطر بيئة العمل.

و  -معدات الوقاية ال�شخ�صية :خط الدفاع الأخري حلماية الإن�سان من خماطر بيئة العمل ،مثل :
واقيات العيون ،وواقيات ال�سمع ،والأيدي ،والأرجل ،ومالب�س العمل.

13

�إجراءات الوقاية

يف ما ي�أتي �أهم �إجراءات الوقاية من املخاطر املحتملة يف بيئة العمل:

 -1الوقاية من خماطر الكهرباء
للوقاية من خماطر الكهرباء ،يجب االلتزام بالإجراءات الآتية:

�أ -التدريب الكايف على تطبيق قواعد ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية للوقاية من خماطر الكهرباء.

ب -توافر لوحات حتذيرية من خماطر الكهرباء مثبتة يف مواقعها املخ�ص�صة ب�شكل وا�ضح للجميع.
جـ -ا�ستعمال �أجهزة الوقاية الكهربائية من زيادة �شدة التيار.
د -توافر العزل اجليد للأر�ضيات �أ�سفل لوحات الكهرباء.
هـ -جودة الـت�أري�ض الكهربائي.

و -جودة التمديدات الكهربائية.

ز -العزل اجليد للأ�سالك الكهربائية.

ح -عدم حتميل التو�صيالت الكهربائية حملاً
زائدا على احلد امل�سموح به.
ً

 -2الوقاية من خماطر ال�سالمل النقّالة
ال�س َّلم
ال�س َّلم النقّال من اخل�شب ،والفايربجال�س ،والأملنيوم ،ويتوافر منه الأنواع الآتيةُّ :
ُي�ص َنع ُّ
وال�س َّلم القابل لزيادة الطول
و�س َّلم الدرج (،)Step Ladder
امل�ستقيم (ُ ،)A Straight Ladder
ُّ

ال�س َّلم النقّال ،يجب معرفة احلد الأق�صى للوزن الذي يتحمله
( .)Extension Ladderعند ا�ستخدام ُّ
ال�س َّلم ،والت�أكد �أنه ينا�سب الوزن الكلي (وزن العمل نف�سه  +وزن املعدات والأدوات الالزمة
للعمل) الذي �سيتم حتميله عليه.

ُ�س َّلم الدرج

()Step Ladder
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ال�س َّلم امل�ستقيم
ُّ

()Straight Ladder

ال�س َّلم القابل للزيادة
ُّ
()Extension Ladder

للوقاية من خماطر ُ�س َّلم الدرج ،يجب االلتزام بالإجراءات الآتية:
ال�س َّلم املنا�سب لنوع العمل والوزن امل�سموح به؛ �إذ تُ�ص َّنف �سالمل الدرج بح�سب
 -1ا�ستخدام ُّ
الوزن الأق�صى الذي تتحمله �إىل خم�س فئات ،هي:

�أ  -ال�صنف ( )IIIللمهام اخلفيفة ( :)Light Dutyيتحمل وزن  90كغ ف�أقل.

ب -ال�صنف ( )IIللمهام املتو�سطة ( :)Medium Dutyيتحمل وزن  102كغ ف�أقل.

جـ -ال�صنف ( )Iللمهام الثقيلة ( :)Heavy Dutyيتحمل وزن  113كغ ف�أقل.

د  -ال�صنف ( )I Aللمهام فوق الثقيلة ( :)Extra Heavy Dutyيتحمل وزن  136كغ ف�أقل.

هـ  -ال�صنف ( )I A Aملهام خا�صة ( :)Special Dutyيتحمل وزن  170كغ ف�أقل.
ال�س َّلم؛ �إذ يجب تزويد كل ُ�س َّلم بلوحة �إر�شادية تبني فئته .ويبني ال�شكل
 -2قراءة لوحة بيانات ُّ
ال�س َّلم ،والوزن الأق�صى املحدد للتحميل عليه.
الآتي لوحة البيانات لفئة ُّ

النوع (الفئة)
طبيعة اال�ستعمال (مهام خفيفة)
�أق�صى وزن م�سموح به

ال�س َّلم ،والوزن الأق�صى املحدد للتحميل عليه.
لوحة بيانات لفئة ُّ

ال�س َّلم امل�ستقيم ،يجب االلتزام بالإجراءات الآتية:
للوقاية من خماطر ُّ
ال�س َّلم وفق قاعدة ()4 : 1؛ �إذ يجب �أن ت�ساوي امل�سافة الأفقية ربع
�أ � -ضبط درجة ميالن ُّ
ال�س َّلم على اجلدار� ،أو على ال�سطح؛
االرتفاع العمودي بني الأر�ض ونقطة ارتكاز ُّ
�أي �إن امل�سافة الأفقية = االرتفاع ÷  .4ويبني ال�شكل الأمين يف ال�صفحة التالية �ضبط
ال�س َّلم العمودي.
درجة ميالن ُّ

ال�س َّلم يف الوقت نف�سه.
ب -عدم ا�ستعمال �أكرث من �شخ�ص واحد ُّ
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ال�س َّلم عند نقطة اال�ستناد العليا على اجلدار ،وعند نقطة االرتكاز ال�سفلى على
جـ -تثبيت ُّ

الأر�ض ،وتزويده مبوانع انزالق ُمثب َّتة ب�أ�سفل القائمتني.
لل�س َّلم عند ال�صعود عليه� ،أو النزول عنه.
د -مراعاة �أن يكون وجه العامل ُم ِ
واج ًها ُّ

ال�س َّلم الأخرية ،وعدم جتاوز الدرجة الثالثة حتت نقطة االرتكاز
هـ -عدم الوقوف على درجة ُّ
العليا.

ال�س َّلم العليا م�ساف ًة ال تقل عن مرت واحد عن ال�سطح عند ا�ستعماله لل�صعود �إىل
و� -إبراز حافة ُّ
ال�س َّلم امل�ستقيم العليا عن م�ستوى ال�سطح.
ال�سطح .ويبني ال�شكل الأي�رس بروز حافة ُّ

االرتفاع

االرتفاع

امل�سافة الأفقية
ال�س َّلم العمودي.
�ضبط درجة ميالن ُّ
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امل�سافة الأفقية
لل�س َّلم امل�ستقيم عن م�ستوى ال�سطح.
بروز احلافة العليا ُّ

ز -املحافظة على ا�ستم��رار وجود ثالث نقاط ات�صال
وال�س َّلم يف كل حلظةّ � :إما اليدين وقد ًما
بني العام��ل ُّ
ويدا واحد ًة .ويبني ال�شكل
واحد ًة ،و� ّإما القدم�ين ً
وال�س َّلم.
املجاور نقاط االت�صال الثالث بني العامل ُّ

وال�س َّلم.
نقاط االت�صال الثالث بني العامل ُّ

 -3الوقاية من خماطر املناولة اليدوية
أ�  -الوقاية من خماطر الرفع :قد ي�ؤدي رفع املواد الثقيلة ب�صورة غري �صحيحة �إىل �إ�صابة الفقرات
القطنية .ومن �أ�ساليب الرفع املريحة للج�سم االحتفاظ بالأحمال قرب اجل�سم ،وقرب مركز ثقل
مركز جاذبية ال�شخ�ص با�ستعمال �أو�ضاع القدم القطرية ،وحتريك الأحمال �إىل م�ستوى ارتفاع
اخل�رص اً
بدل من حتريكها مبا�رشة من الأر�ض .ويبني ال�شكل الآتي الطريقة ال�صحيحة والطريقة غري
ال�صحيحة لرفع احلمل.

ال�شكل (�أ):
الطريقة غري ال�صحيحة :ثني الظهر
عند رفع احلمل.

ال�شكل (ب):
الطريقة ال�صحيحة :املحافظة على ا�ستقامة الظهر،
واالعتماد على الأرجل عند رفع احلمل.

الفرق بني الطريقة ال�صحيحة والطريقة غري ال�صحيحة لرفع احلمل.
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ب -الدفع وال�سحب :قد تتط َّلب املناولة اليدوية للمواد الدفع �أو ال�سحب ،ولكن الدفع �أ�سهل من
ال�سحب عامة ،ومن املهم ا�ستخدام كلتا الذراعني وال�ساقني لتوفري القوة الالزمة للبدء يف عملية

الدفع .

ق�صد به حتريك الأحمال ب�أمان عند لف الكتفني والوركني والقدمني مع املحافظة
جـ -الدورانُ :ي َ
دائما يف الأمام اً
بدل من ليَ ِّ الظهر .ويبني ال�شكل التايل الدوران غري ال�صحيح
على بقاء احلمل ً
جل�سم العامل يف �أثناء املناولة اليدوية.

يت�سبب الدوران غري ال�صحيح �أثناء حتريك احلمل يف العديد من الإ�صابات ،وال �سيما الإ�صابات الع�ضلية
َّ
الهيكلية التي ت�ؤدي �إىل حدوث التواء يف الظهر والكتفني والأطراف العليا ،وقد ت�ؤدي املناولة اليدوية

للمواد �إىل تلف الع�ضالت ،والأوتار ،والأربطة ،والأع�صاب ،والأوعية الدموية.

الدوران غري ال�صحيح جل�سم العامل يف
�أثناء املناولة اليدوية.
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�إجراءات الوقاية من خماطر اللحام بالأك�سي �أ�ستلني:
 -1الوقاية من خماطر �أعمال اللحام

اللحام بالأك�سي �أ�ستلني هو �أكرث �أنواع اللحام ا�ستخدا ًما يف جمال ميكانيك املركبات .ولهذه العملية
خماطر ِع َّدة على الإن�سان واملن�ش�آت ،منها :خطر احلريق ،والغازات والأبخرة ،والإ�شعاعات� ،إ�ضاف ًة

�إىل خماطر الكي بالقطع امللحومة يف حال مالم�ستها اجللد ،وخماطر ال�شذرات املتطايرة �أحيانًا على

العيون واجللد واملالب�س.

من �إجراءات الوقاية من هذه املخاطر:

�أ -تف ُّقد خراطيم الغاز ،والت�أكد من عدم وجود ت�شقق� ،أو ت�رسيب� ،أو عيب فيها.
ب -تف ُّقد ال�صمامات ونقاط التو�صيل ،والت�أكد من �سالمة �إحكامها ،وعدم وجود ت�رسيبات للغاز منها.

جـ -تف ُّقد منظمات ال�ضغط ،و�أجهزة قيا�س �ضغط الغاز يف الأ�سطوانات ،ويف الأنابيب.

د -تف ُّقد الأ�سطوانات ،والت�أكد من جودتها وثباتها يف موقعها ،ومن �ضغط الغاز فيها.

هـ -تهيئة موقع العمل حول منطقة اللحام ،والت�أكد من عدم احتوائها على مواد قابلة لال�شتعال،
وعدم وجود معيقات للحركة ،وعدم وجود زيوت �أو �أي مواد زلقة على الأر�ضيات.

و -ارتداء مالب�س ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية املنا�سبة للحام.
ز -ا�ستخدام �أداة �إ�شعال منا�سبة.

ح -التهوية الكافية حليز عمليات اللحام.
ط -الإنارة الكافية حليز عمليات اللحام.
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ي -ا�ستخدام واقيات العني والوجه املنا�سبة (نظارات اللحام ،حامي الوجه اخلا�ص باللحام).
ك -توافر طفايات حريق منا�سبة غري منتهية ال�صالحية.

ل -التدريب الكايف على �إجراءات الوقاية من خماطر احلريق  ،والتدريب اجليد على مكافحة احلريق.

 -2ت�أثري و�سيط التربيد (الفريون) فـي البيئة
خطرا
غاز الفريون ( :)Freonيتكون هذا الغاز من مركبات الكلوروفلوروكربون ( ،)CFCوهي مواد متثل ً

على البيئة؛ �إذ �أجرى العلماء درا�سات عن هذه املركبات ،وتبني �أنها ترتاكم يف طبقة الغالف اجلوي
لحق �رض ًرا بطبقة الأوزون التي تعمل على امت�صا�ص الأ�شعة فوق
(ال�سرتاتو�سفري) حلظة �إطالقها؛ ما ُي ِ

البنف�سجية ال�ضارة ،ومنعها من الإ�رضار ببيئة الأر�ض؛ لأن نفاذ الأ�شعة فوق البنف�سجية القادمة من
ال�شم�س �إىل الأر�ض ي�رض بالنباتات واحليوانات؛ �إذ تعمل طبقة الأوزون على حماية الأر�ض من

املوجات الق�صرية لهذه الأ�شعة؛ لذا يجب على العاملني يف جمال التكييف والتربيد عدم ا�ستعمال
و�سائط التربيد ال�ضارة بالبيئة  ،وااللتزام بقواعد ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية يف هذا املجال.

مالحظات
حتتوي لوحات ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية على رموز ذات دالالت عاملية ميكن لأي عامل �أو

مهني فهمها ومعرفة مق�صودها .ويبني اجلدول الآتي بع�ض هذه اللوحات.
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بع�ض لوحات ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية.

مواد �سامة.

خطر �إ�شعاعات الليزر.

مواد �سامة وم�ؤك�سدة/
ممنوع الدخول.

مواد م�شعة.

مادة كيميائية خطرة.

خطر �سقوط الأ�شياء.

مواد قابلة لال�شتعال.

مواد �ضارة بالبيئة.

خطر ال�صدمة الكهربائية.

مواد قابلة لالنفجار.

خطر ال�صدمة الكهربائية.

مواد م�ؤك�سدة.

خمرج طوارئ.

اجتاه خمرج طوارئ.

بلل الأر�ضية (زلقة).

منطقة جتمع عند الإخالء.
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معدات الوقاية ال�شخ�صية
ُ�ستخدم هذه املعدات لوقاية العمال واملهنيني من خماطر بيئة العمل ،ومن �أمثلتها :معدات مكافحة
ت
َ

احلريق ،واملعدات الهند�سية التي تقي العامل من م�صدر اخلطر ،مثل :تركيب احلواجز الواقية للأجزاء
املتحركة� ،أو احلواجز الواقية التي متنع تطاير الأجزاء الدقيقة ،مثل الربادة (الراي�ش) ،والذرات املعدنية،
واملواد الكيميائية .بوجه عام� ،إذا َّ
عمليا توفري بيئة عمل �آمنة لإزالة املخاطر �أو عزلها ،فيجب
تعذر ًّ

أي�ضا
ا�ستخدام معدات الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة يف بيئة العمل؛ جت ُّن ًبا للإ�صابات واملخاطر .يجب � ً
اال�ستمرار يف ا�ستخدام هذه املعدات حتى يف حال اتخاذ جميع �إجراءات عزل املخاطر الهند�سية

والإدارية وغريها .ويف ما ي�أتي ال�ضوابط واملعايري الواجب توافرها يف معدات الوقاية ال�شخ�صية:
 -1مطابقتها للموا�صفات العاملية ،ومواكبتها �أحدث التطورات التكنولوجية.
 -2منا�سبتها للج�سم ،و�سهولة ا�ستخدامها ،وعدم �إعاقتها للعمل.

� -3صالحيتها لال�ستخدام ،ودر�ؤها اخلطر عن العامل يف �أثناء العمل.
 -4متانتها وجودتها بحيث تتحمل ظروف العمل.

 -5تدريب العامل على اال�ستخدام ال�صحيح لها؛ لتكون جز ًءا من برنامج عمله اليومي.
� -6إلزام العاملني با�ستخدامها ،وتنظيم برامج التوعية ب�أهميتها.
 -7حفظها نظيفة يف �أكيا�س منا�سبة يف حال عدم ا�ستخدامها.

يبني اجلدول الآتي بع�ض معدات الوقاية ال�شخ�صية.
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بع�ض معدات الوقاية ال�شخ�صية.

اللبا�س الواقي للج�سم.

حزام الأمان.

واقي اليدين.

احلذاء الواقي للقدمني.

واقي ال�سمع.

واقي الر�أ�س.

واقي العينني وجهاز التنف�س.

واقي العينني.

واقي الوجه.

�أخالقيات العمل يف مهنة ميكانيك املركبات
ق�صد بها جمموعة القواعد والآداب ال�سلوكية والأخالقية التي يجب �أن يتح ّلى بها العاملون يف مهنة
ُي َ

ميكانيك املركبات يف �أثناء تعاملهم مع الزبائن والتجار وزمالء املهنة الآخرين.
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ويف ما ي�أتي �أبرز �أخالقيات العمل يف هذا املجال:
 -1احرتام املواعيد.

 -2امل�صداقية يف ت�سعري الأجور و�أثمان القطع ،وعدم املبالغة يف ذلك ،ومراعاة حقوق الآخرين،
و�أحوالهم املادية.

 -3التزام ال�صدق والأمانة يف ت�شخي�ص الأعطال ،وتقدير حجم العمل الالزم.

 -4احرتام خ�صو�صيات الزبائن وممتلكاتهم عند العمل يف املنازل.
 -5جت ُّنب املمار�سات ال�ضارة بالبيئة واملجتمع.

 -6الإخال�ص يف العمل ،وعدم اللجوء �إىل املمار�سات والطرائق والأ�ساليب غري امل�رشوعة ،مثل:
الر�شوة ،واملناف�سة غري ال�رشيفة.

جدا بذريعة التناف�س؛ ما ي�ؤدي �إىل تدين جودة اخلدمة املقدمة.
 -7عدم �أداء �أعمال ب�أجور منخف�ضة ًّ
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الوحدة الأوىل
�أق�سام امل�شغل وجتهيزاته

1

الوحدة الأوىل� :أق�سام امل�شغل وجتهيزاته
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذة الوحدة �أن:
•يتعرف تاريخ تطور املركبات.
•يتعرف املوا�صفات واملكونات اخلا�صة مب�شاغل املركبات

النتاجات

و�إ�صالحها.
•يتعرف �أنواع ال�صيانة املطلوبة للمركبات (وقائية ،دورية،
عالجية).

•مييز �أنواع ال ُع َدد اليدوية واملعدات بع�ضها من بع�ض.

•يتعرف �أدوات القيا�س (الورنية� ،ساعة قيا�س �ضغط الهواء،
امليكروميرت ،امل�سطرة ،ال�ساعة املدرجة) ,وا�ستخداماتها.

•يتعرف جهاز الفولتية ،والتيار ،واملقاومة (الأفوميرت).

•يتعرف امل�صطلحات الفنية اخلا�صة ب�أق�سام امل�شغل وجتهيزاته،
وذلك با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات.

يف ظل تزايد �أنواع املركبات التي �أ�صبحت من �رضوريات احلياة التي ال ميكن اال�ستغناء

تعقيدا وحتدي ًثا ,وال �سيما الأنظمة الإلكرتونية امل�ساعدة التي
عنها ،ف�إن �أنظمتها ازدادت
ً
تتحكم يف الأنظمة امليكانيكية والكهربائية للمركبات ،وتنظيم عملها؛ لذا ,يجب �أن

يتوافر يف م�شغل �صيانة املركبات التجهيزات الأ�سا�سية ,مثل :املاء ,والكهرباء ,واملعدات,
والأدوات الالزمة لإجراء خمتلف عمليات ال�صيانة ,ف�ضلاً عن توفري متطلبات الأمان

وتعليمات ال�سالمة العامة ,وتوخي احليطة واحلذر عند ا�ستخدام املركبة ,ووجوب قراءة
الإر�شادات اخلا�صة بالت�شغيل.
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متارين الوحدة

�أ�سماء التمارين

رقم التمرين
( )1-1و�صف بيانات املركبة.
()2-1
()3-1

ا�سم التمرين

حتديد بلد من�ش�أ املركبة.

ا�ستخدام ال ُع َدد اليدوية واملعدات والروافع يف ِّ
فك بع�ض
القطع امليكانيكية من املركبة ،ثم �إعادة تركيبها.

()4-1

ا�ستخدام �أدوات القيا�س يف قيا�س �أبعاد قطع ميكانيكية

()5-1

قيا���س قي��م املقاوم��ة والفولتي��ة املختلف��ة با�ستخ��دام جهاز

()6-1

تطبيق تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية يف امل�شغل.

متنوعة.

الأفوميرت.
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أقسام المشغل وتجهزياته

الوحدة األوىل

� اً
أول :تاريخ تطور املركبات

1

ىل

الوحدة ا أ
لو

النتاجات\\
يتعرف تاريخ تطور املركبات.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف,

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ,ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستعمال
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
الاص ي خ
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
بتار� تطور املركبات ي� القرص

املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
ج

التمارين العملية
• و�صف بيانات املركبة.

• حتديد بلد من�ش�أ املركبة.
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تاريخ تطور املركبات
ا�ستحوذت عملية النقل والتنقل على تفكري الإن�سان منذ القدم؛ �إذ بد�أ با�ستخدام املحاور والعجالت

بطرائق بدائية �إىل �أن ظهرت الآلة البخارية يف �إجنلرتا عام 1769م ،ومنها انبثقت فكرة املركبات
التي تعمل مبحرك .ففي عام 1886م جاءت الوالدة الأوىل للمركبة بنز (مر�سيد�س) التي كانت
عامليا ,وقد ُ�ص ِنعت هذة املركبة بعد �أ�شهر من
 وما زالت  -واحدة من املركبات ذائعة ال�صيت ًّاكت�شاف ِ
ممهدا للو�صول �إىل عالمَ ع�رصي يمُ ِّكن
العامل الأملاين كارل بنز حمركها ،و�أ�صبح الطريق ً

الإن�سان من الو�صول �إىل �أبعد الأماكن ,ثم ُ�ص ِنعت املركبات واحلافالت املخ�ص�صة لنقل الركاب،
مر الع�صور ،حتى ُ�ص ِنعت احلافالت احلديثة التي متتاز بتوفري
فظهر منها �أ�شكال خمتلفة ُط ِّورت على ِّ
و�سائل الراحة والأمان لركابها ،و�سهولة �صيانتها وقيادتها.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ما �أق�سام �صيانة املركبات الظاهرة يف ال�شكل ()1-1؟

ال�شكل ( :)1-1م�شغل �صيانة مركبات.

ُي َع ُّد كارل بينز �أول َم ْن �صنع �سيارة عملية حتتوي على حمرك احرتاق داخلي يعمل بالبنزين ,فكان

له ال�سبق يف اخرتاع �سيارة عملية تمُ ا ِثل يف �أجزائها الأ�سا�سية املركبات احلديثة.
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ُي َ
ذكر �أن كارل بنز ُو ِلد عام 1844م يف مدينة كارل�رسوه جنوب غرب �أملانيا ،وح�صل على �شهادة

يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة كارل�رسوه عام 1864م.

�س�ؤال :ت أ� َّمل ال�شكل ( ،)2-1ثم حدد �أنواع املركبات الظاهرة فيه من حيث �آلية الدفع.

ال�شكل ( :)2-1مركبات خمتلفة الأنواع.

ُ�ص ِنع �أول حمرك ديزل ملركبة بنز عام 1924م ,ثم �صنع فرديناند بور�شي عام 1936م �أول ثالث
�سيارات جتريبية من نوع فولك�س فاجن ,ويف العام نف�سه بد�أت �رشكة داميلر بنز �إنتاج مركبات

تعمل مبحرك ديزل.

مراحل تطور املركبات يف مَ
العال

 -1يف عام 1896م �صنع هرني فورد �أول مركبة تعمل باجلازولني.

 -2يف عام 1901م �صنعت �رشكة دايلمر �أول مركبة من نوع مر�سيد�س ،وقد ُ�س ِّميت با�سم ابنة
�أحد التجار النم�ساويني (يللينيك).
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 -3يف عام 1903م �أ�س�س هرني فورد �رشكة فورد.

 -4يف عام 1908م �أ�س�س وليام ديورانت �رشكة جرنال موتورز.
 -5يف عام 1910م بد�أ �صنع املركبات يف اليابان.

�سمتها مو�ستاجن.
 -6يف عام 1964م �صنعت �رشكة فورد �أول مركبة ريا�ضية َّ

اقـرأ..

وتعلم

الدول املُ�صنِّعة للمركبات

 -1فرن�سا :بيجو� ،سرتوين ،رينو.

� -2أملانيا :مر�سيد�س� ،أوبل� ،أودي ،بي �إم دبليو ،فولك�س فاجن.
� -3أمريكا :جيب ،جي �إم �سي� ،شفريوليه ،فورد ،كاديالك،
لينكولن ،كراي�سلر ،دوج ،همر ،تي�سال.

 -4اليابان :تويوتا ،ني�سان ،هوندا ،مازدا ،مت�سوبي�شي ،لكز�س،
�سوبارو ،دايهات�سو� ،سوزوكي� ،إي�سوزي.

� -5إجنلرتا :روز روايز ،الند روفر ،جاكوار.

� -6إيطاليا� :ألفاروميو ،فراري ،المبورغيني ،مازيراتي� ،سيات ،فيات.
 -7ال�صني :جيلي ،جلك ،بي واي دي.

 -8كوريا اجلنوبية :دايو ،كيا ،هيونداي� ،سانغ يونغ.
 -9رو�سيا :الدا.
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�س�ؤال :م�ستعينًا مبع ِّلمك ،ع ِّدد �أجزاء حمرك املركبة الظاهرة يف ال�شكل (.)3-1

ال�شكل ( :)3-1حمرك مركبة.

والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
و�صف بيانات املركبة.

()1-1

م�ستعي ًنا مبع ِّلمك ,ا�ستخرج بيانات املركبة املتوافرة يف امل�شغل عن طريق اللوحة املُ َّثبتة بجانب

رقم ال�ش�صي.

حتديد بلد من�ش�أ املركبة.

�أكم��ل الف��راغ يف اجلدول
املجاور مبا هو منا�سب:

ا�سم املركبة

()2-1
بلد املن� أش� (ال�صنع)

مر�سيد�س
تويوتا
هيونداي
فورد
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الخرائط المفاهيمية
ال�صني 22,116 :مليو ًنا
�أمريكا 11,045 :مليو ًنا
اليابان 9,630:ماليني
�أملانيا 5,718 :ماليني
كوريا اجلنوبية 4,521 :ماليني
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الهند 3,880 :ماليني

�أكرب الدول
املُ�صنِّعة للمركبات
يف العال

الربازيل 3,880 :ماليني
املك�سيك 3,740 :ماليني
تايالند :مليونان و� 530أل ًفا
كندا :مليونان و� 379أل ًفا

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
عدد �أنواع ال�سيارات التي ت�صنعها كل من :اليابان ,وكوريا.
ِّ - 1
عرف بكارل بنز.
ِّ - 2
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أقسام المشغل وتجهزياته

الوحدة األوىل

ثان ًيا� :أنواع �صيانة املركبات

2

ىل

الوحدة ا أ
لو

النتاجات
•يتعرف �أهمية �صيانة املركبات.

•يتعرف �أنواع �صيانة املركبات.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إعداد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف,
تت�ضمن حت�ضري امل��واد والأج��ه��زة ال�لازم��ة لتنفيذ
التمرين ,ومراعاة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
أ
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
الاص ب�نواع صيانة املركبات ي� القرص

املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
ج
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�أنواع �صيانة املركبات
مقدمة

حتتوي م�شاغل �صيانة املركبات و�إ�صالحها على جمموعة من الأق�سام التي يرتبط بع�ضها
ببع�ض ،وتتوافر فيها جميع التجهيزات الالزمة من ُع َدد و�أجهزة .ويتولىّ �إدارة هذه الأق�سام
كاف من الفنيني املتخ�ص�صني .بوجه عام ،ميكن تلخي�ص متطلبات م�شاغل ال�صيانة يف
عدد ٍ
ما ي�أتي:
 .2ال ُع َدد والأدوات والتجهيزات.
 .1الأق�سام املتخ�ص�صة يف عمليات ال�صيانة.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :م�ستعينًا بال�شكل ( ,)4-1ما �أ�سباب خروج الدخان من ال�سيارة؟

ال�شكل ( :)4-1خروج الدخان الأ�سود من املركبة( ،ذراع تو�صيل ملتوية).

�س�ؤال :ما �سبب التواء ذراع املكب�س؟

املركبات �آلة معقدة الرتكيب ,وهي تُ�ص َنع بدقة متناهية من مواد ومعادن خمتلفة ,ومتتاز باملتانة

وال�صالبة؛ ما ميكنها من ال�سري على خمتلف الطرق ,ويف ظروف و�أحوال جوية متقلبة ،ويجعلها
�أكرث قدرة على التكيف مع الت�أثريات احلرارية وامليكانيكية والكيميائية املختلفة.

�س�ؤال :ما عالقة ال�صيانة بعمر املركبة الت�شغيلي؟
تت�ألف م�شاغل ال�صيانة احلديثة من �أق�سام ِع َّدة ،هي:
 -1ق�سم اال�ستقبال :ي�ستقبل هذا الق�سم الزبائن ,و ُت َع ُّد بطاقات خا�صة باملركبات تحُ ِّدد عملية
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ال�صيانة املطلوبة ،ويحتفظ فيه بال�سجالت املتعلقة ب�إ�صالح كل مركبة على ِح َدة.
 -2ق�سم الفح�ص والت�شخي�ص :يتولىّ هذا الق�سم حتديد الأعطال با�ستخدام �أجهزة الفح�ص
املنا�سبة ،ثم �إر�سال املركبة �إىل الق�سم املتخ�ص�ص يف �إ�صالحها.
 -3ق�سم الإ�صالح وال�صيانة :يتكون هذا الق�سم من حمطات ِع َّدة ،يخت�ص كل منها ب�إ�صالح جزء
معني من املركبة ،و�أهم هذه املحطات:
�أ -حمطة اخلدمة ال�رسيعة :ت ُْعنى بالأعمال التي ال يتطلب �إجنازها زم ًنا طويلاً .
ب -حمطة املحرك :ت ُْعنى بالأعمال التي تتعلق ِّ
بفك املحرك ,و�صيانته ,وجمعه.
جـ -حمطة �أجزاء نقل القدرة واحلركة :ت ُْعنى مبجموعات نقل القدرة و�أجزائها املختلفة.
العوامل التي تُ�ؤثِّر يف عمر املركبة طوال مدة ا�ستخدامها:
 -1املواد املُ
�ستخدمة ,مثل :نوعية الوقود ,والهواء ,والزيت ,و�سوائل التربيد ,والتزييت.
َ
 -2طبيعة الطريق التي ُت�ؤ ِّثر يف نظام التحميل ,ونظام الت�سارع ,والنظام احلراري.
 -3طبيعة العمل ,و�أ�سلوب القيادة.
 -4نوع ال�صيانة ,وطرائق الإ�صالح.

اقـرأ..

وتعلم

مزايا ال�صيانة الوقائية

�	-1إطالة العمر الت�شغيلي للمركبة.
 -2حتديد الأعطال �رسي ًعا.
 -3انخفا�ض التكاليف.

�أنواع ال�صيانة

 -1ال�صيانة اليومية :ت�شمل ال�صيانة اليومية عمليات تفقُّد الأجزاء املختلفة للمركبة (الإطارات،
والأ�ضواء ،و�سوائل التربيد ,والتزييت ،)...والتنظيف ،والتعبئة (الوقود ،والزيت ،والهواء),
وغ�سيل املركبة وجتفيفها للمحافظة على �شكلها اخلارجي وهيكلها.
 -2ال�صيانة الأولية :ي�شمل هذا النوع من ال�صيانة عمليات تفقُّد الأجزاء اخلارجية للمركبة ,و�ضبط
�أنظمتها ومعايرتها ,وعمليات ال�شد والت�شحيم والتزييت ,وتفقُّد عمل املحرك و�ضبطه,
وتفقُّد عمل الأنظمة والأجهزة الكهربائية ونظام القيادة ونظام الفرامل.
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 -3ال�صيانة الثانوية :ت�شمل هذه ال�صيانة عمليات �أو�سع من التفقُّد و�إجراء عمليات املعاينة وحتديد
الأعطال لأنظمة املركبة ,و�ضبط عملها �إن لزم الأمر.

-4ال�صيانة الف�صلية :ت�شمل هذه ال�صيانة �أعمال ال�صيانة الأولية والثانوية ,وجميع الأعمال الالزمة
لتجهيز املركبة للعمل يف خمتلف ف�صول ال�سنة.

ن�شاط
ُز ْر  -ب�إ�رشاف مع ِّلمك � -إحدى �رشكات �صيانة املركبات ,واطلع على ورقة ال�صيانة الدورية للمركبة فيها.

والتوسع

اإلثراء

�أنواع �إ�صالح املركبات

ق�صد به �إجراء عمليات الإ�صالح الق�صرية ,ومعاجلة الأعطال املختلفة
 -1الإ�صالح املحدودُ :ي َ
قبل نفاد الوقت املحدد لإجراء الإ�صالح ال�شامل ,وي�شمل ذلك �أعمال ِّ
الفك والتجميع لقطع
غالبا ح�سب الطلب يف �أثناء
املركبة ,و�أعمال احلدادة واللحام وا�ستبدال التالف ,وهي تكون ً
العمل.

ِّ
الفك والرتكيب جلميع القطع والأجهزة التي يراد
ق�صد به عمليات
 -2الإ�صالح ال�شاملُ :ي َ
�إ�صالحها �أو ا�ستبدالها ,ويتم ذلك بعد �أن تقطع املركبة نحو %80من امل�سافة التي حددتها
ال�رشكة ال�صانعة.
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الخرائط المفاهيمية

ال�صيانة الوقائية

ال�صيانة الدورية

1

�أنواع
�صيانة املركبات

2

ال�صيانة العالجية

3

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
عدد �أنواع �صيانة املركبة.
ِّ -1
 -2ما �أهمية �صيانة املركبة؟
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أقسام المشغل وتجهزياته

الوحدة األوىل

ً
العدَ د اليدوية واملعدات
ثالثا� :أنواع ُ

3

ىل

الوحدة ا أ
لو

النتاجات
•يتعرف �أنواع ال ُع َدد اليدوية واملعدات (الأجهزة
امل�ساعدة) يف امل�شغل.

•ي�ستخدم ال ُع َدد اليدوية يف ِّ
فك �أجزاء القطع امليكانيكية.
•ي�ستخدم معدات م�شغل �صيانة املركبات.

انظر..
وتساءل

•ي�ستخدم الروافع امليكانيكية والهيدروليكية
والكهربائية يف رفع املحركات.

استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف,

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ,ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
الاص ب أ�نواع ُ
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
الع َدد اليدوية واملعدات ي�
املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
القرص ج

التمارين العملية
•ا�ستخدام ال ُع َدد اليدوية واملعدات والروافع يف ِّ
فك بع�ض القطع
امليكانيكية من املركبة ،ثم �إعادة تركيبها.
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ميكن تق�سيم ال ُع َدد والتجهيزات �إىل ثالثة �أق�سام ,هي:

 -1جمموعة ال ُع َدد اليدوية ,مثل :املفاتيح ,والزراديات ,واملفكات.
 -2جمموعة قيا�س الأبعاد ,مثل :الطول ،والق ُْطر ،والعمق ،واخللو�ص (الفراغ) لأجزاء املحرك
املختلفة.

 -3جمموعة �أجهزة القيا�س وحتديد الأعطال الإلكرتونية يف �أجزاء املركبة الكهربائية والإلكرتونية،
و�أجهزة فح�ص نظام الإ�شعال ,ودورة التربيد ,وفح�ص �أداء املحرك.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ت أ� َّمل ال�شكل ( ,)5-1ثم ميِّز ال ُع َدد اليدوية من الأجهزة امل�ساعدة.

ال�شكل (ُ :)5-1ع َدد و�أجهزة خمتلفة.
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وتعرف �أ�سماءها بالتعاون مع مع ِّلمك.
�س�ؤال� :صنِّف العدد اليدوية املتوافرة يف امل�شغلَّ ،

ال ُع َدد اليدوية �شائعة اال�ستخدام يف م�شاغل �صيانة املركبات:
 -1املفاتيح املفتوحة.

 -2املفاتيح احللقية (امل�رش�رشة).

 -3املفاتيح املختلطة (املفتوحة ،واحللقية).
 -4املفاتيح ال�سدا�سية �إل كي( .)L-Key

�	-5أطقم احلبات ،و�أذرعها العادية ،و�أذرعها املف�صلية التي تعمل ب�ضغط الهواء.
 -6املطارق املعدنية ,واملطاطية ,والبال�ستيكية.
 -7املفكات متعددة الأنواع.

 -8املبارد ذات املقاطع املختلفة.
ال ُع َدد اليدوية اخلا�صة مبحرك املركبة

 -1مكاب�س تركيب �صمامات ر�أ�س الأ�سطوانات ،ومنها ما هو ثابت يف امل�شغل� ,إذ ُي َّثبت
عليها ر�أ�س الأ�سطوانات ،ومتتاز ب�أنها �آمنة ,وقادرة على �إجناز العمل ب�رسعة وكفاءة ،ومنها ما
هو متنقل �صغرية احلجم ,لكنه جمهد للفني عند ا�ستخدامه.

 -2مفاتيح العزم اخلا�صة بعملية ال�شد لرباغي ر�أ�س املحرك ,وقواعد املحاور الثابتة لعمود
املرفق ,وبراغي النهايات الكربى لأذرع التو�صيل.
�	-3أدوات ِّ
فك البيل والرتو�س والبكرات وتركيبها.

ُ�ستخدم يف تركيب قطع محُ َّددة ,والت�صميم اجلديد
جدا التي ت
َ
 -4ال ُع َدد والأدوات اخلا�صة ًّ
ملركبة ما؛ �إذ ت�صنعها ال�رشكة ,ثم توزعها مع كتيبات (كتالوجات) اخلدمة وال�صيانة مت�ضمنة

علما ب�أن هذه الأدوات ال تباع يف ال�سوق املحلي.
�رشحا
ً
وافيا لطريقة اال�ستخدامً ,
تو�ضيحيا ً
ًّ
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م�ستعي ًنا باملع ِّلم  ,اذكر �أ�سماء ال ُع َدد واملعدات الظاهرة يف ال�شكل (.)6-1

ال�شكل (ُ :)6-1ع َدد ومعدات خمتلفة.

اقـرأ..

وتعلم

لوح��ة املفاتي��ح :لوحة ُع َدد يدوية تُع َّلق على احلائط ,وحت��وي مفكات ،ومفاتيح �شق ،ومفاتيح رجن،
وطق��م بك�سات ،وزرادي��ات ،ومطارق ،ويج��ب �أن تكون نظيف��ة من ال�شح��وم والزيوت عند

ا�ستعمالها ،انظر ال�شكل (.)7-1

ال�شكل ( :)7-1لوحة ُع َدد يدوية.

الأجهزة امل�ساعدة :معدات تُ�س ِّهل َّ
فك بع�ض الأجزاء الكبرية والثقيلة يف املركبة ،ويجب املحافظة

دائما نظيفة ,والتحقق من �صالحيتها قبل ا�ستخدامها .وهي تُ�ص َّنف �إىل �أجهزة تعتمد على
عليها ً
الزيت يف عملها مثل الروافع الهيدرولية (اجلك) الثابتة واملتحركة ،و�أجهزة تعتمد على الكهرباء
يف اال�ستخدام مثل� :آلة التثقيب الثابتة ,واملتحركة ,و�آلة اجللخ ،و�أجهزة �أخرى تعمل بالهواء مثل
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�ضاغطة الهواء التي تُ�س َتعمل لنفخ الإطارات ،وتنظيف القطع ,وعمليات ِّ
الفك والرتكيب لأجزاء

املركبة.

ميز ال ُع َدد من الأجهزة يف ال�شكل (.)8-1
ِّ

ال�شكل (ُ :)8-1ع َدد و�أجهزة.

والتوسع

اإلثراء

ا�ستخدام ال ُعدَ د اليدوية واملعدات والروافع يف ِّ
فك بع�ض
القطع امليكانيكية من املركبة ,ثم �إعادة تركيبها.

التمارين العملية

()3-1

املواد والأدوات

ُع َّدة يدوية ،معدات م�شغل �صيانة املركبات ،رافعة هيدرولية (جك) متحركة.
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خطوات التنفيذ
 -1ارفع املركبة ,ثم ف َّ
ُك الإطار الفارغ من الهواء كما يف ال�شكل (.)9-1

وحمالة تثبيت.
ال�شكل ( :)9-1رافعة هيدرولية ّ

 -2ا�ضبط �سري (ق�شاط) املولد كما يف ال�شكل ( )10-1ب�إ�رشاف املع ِّلم.

ال�شكل (� :)10-1ضبط �سري (ق�شاط) املولد.

 -3ارفع املركبة على الرافعة كما يف ال�شكل (.)11-1

ال�شكل ( :)11-1روافع رفع املركبات.
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الخرائط المفاهيمية

مفاتيح متنوعة

ال ٌعدَ د
اليدوية

جتهيزات
امل�شغل

الأدوات

الأجهزة

�أدوات قيا�س

�أجهزة م�ساعدة

مثل:املفكات ,ومفاتيح ِّ
الفك,
والرتكيب ,ومفاتيح املعايرة,
والزراديات ,و�أطقم البك�سات.
مثل :امليكروميرت ,والكليرب,
والفلركيج ,والزاوية ,وامل�سطرة,
والفرجار ,واملرت.

مثل :الروافع ,واملثقب ,وحجر
اجللخ ,و�ضاغطة الهواء.

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
 -1اكتب يف جدولٍ ال ُع َد َد املوجودة يف امل�شغل.
 -2ا�رشح طريقة اال�ستخدام ال�صحيحة للمثقب الثابت ,مبا يف ذلك تعليمات ال�سالمة
العامة وال�صحة املهنية اخلا�صة به.
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أقسام المشغل وتجهزياته

الوحدة األوىل

ً
رابعا� :أدوات القيا�س

4

ىل

الوحدة ا أ
لو

النتاجات
•يتعرف �أدوات القيا�س.

•ي�ستخدم الأدوات يف قيا�س �أبعاد القطع امليكانيكية
واخللو�صات.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم
الاص أدوات القياس ي� القرص ج
( )CDاملرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
ا�ستخدم �أدوات القيا�س يف قيا�س �أبعاد قطع ميكانيكية متنوعة.
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�أدوات القيا�س
ُ�ستخدم يف م�شاغل �صيانة املركبات جمموعة من �أدوات القيا�س ,وهذه �أهمها:
ت
َ
 -1امل�سطرة الفوالذيةُ :ت�ستخدَ م هذه امل�سطرة يف قيا�س الأطوال ،وهي ُت�ص َنع من الفوالذ الذي ال ي�صد�أ،
ولها �أطوال خمتلفة (� )15،20،30سم ،وهي مدرجة بال�سنتيمرتات وامليليمرتات والإن�ش.

نظرا �إىل
 -2الورنية (القدمة)ُ :ت َع ُّد الورنية �إحدى �أهم �أدوات القيا�س يف م�شاغل �صيانة املركبات؛ ً
ا�ستخداماتها املتعددة يف قيا�س الأبعاد ,و�سهولة ا�ستعمالها ،ودرجة دقتها العالية التي ت�صل

�إىل  %2من امليليمرت.

 -3امليكروميرت :من �أدق �أدوات قيا�س الأبعاد املتوافرة يف امل�شاغل واملختربات؛ �إذ تبلغ درجة دقته
 %1مم  ،وقد ت�صل �أحيا ًنا �إىل ()0،001مم.

� -4ساعة التدريج� :ساعة خم�ص�صة لفح�ص االنحراف واخللو�ص ,ودقتها تبلغ ( )0،01مم.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ت أ� َّمل ال�شكل ( ,)12-1ثم ع ِّدد �أدوات القيا�س الظاهرة فيه.

ال�شكل (� :)12-1أدوات قيا�س خمتلفة.
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من �أدوات القيا�س �شائعة اال�ستخدام يف م�شاغل �صيانة املركبات:

��دة من هذه امل�ساط��ر ,وت�صل درجة دقته��ا �إىل ( )0.5مم.
ال�ص�� ْلبة :توج��د �أنواع ِع َّ
 -1امل�س��اطر ُّ
ُ�ستخدم يف عمليات القيا�س املبا�رشة للأطوال.
وت
َ

ُ�ستخدم الورنية يف قيا�س الأطوال ,والأقطار الداخلية واخلارجية,
 -2الورنية (الكليرب) :ت
َ
وال�س ْمك ,وت�صل درجة دقتها �إىل ( )0.05ملم .
ُّ

 -3امليكروميرتات :توجد �أنواع ِع َّدة من امليكروميرتات ,وت�صل درجة دقتها �إىل ( )0.01ملم،

ونظرا �إىل وجود
وال�س ْمك.
وت
َ
ُ�ستخدم يف قيا�س الأقطار الداخلية واخلارجية ,والأطوالُّ ,
ً
�أنواع متعددة من امليكروميرتات ,ف�إنه ميكن �إجراء كثري من القيا�سات وفقًا لطبيعة مكان

القيا�س.

ال�ص ْلب :ي�ستفاد من هذه الزوايا يف الت�أكد من تعامد ال�سطوح بع�ضها
 -4الزوايا القائمة املُ�صنَّعة من ُّ
على بع�ض.

ُ�ستخدم هذه الأدوات
�	-5أدوات �ضبط اخللو�صات والف�ضاوات (الفلركيج) واملج�سات وقيا�سها :ت
َ
يف �ضبط اخللو�صات والف�ضاوات ,مثل :فتحة ال�صمامات ,وامل�سافة بني �أقطاب �شمعات
الإ�شعال ,وغريها.

ُ�ستخدم هذه الأدوات
ال�ص ْلب) :ت
َ
� -6أدوات فح�ص ا�ستواء ال�سطوح (م�سطرة اال�ستواء املُ�ص َّنعة من ُّ
يف فح�ص ا�ستواء ر�أ�س املحرك.

ُ�ستخدم يف الك�شف عن اعوجاج ال�سطوح الدوارة,
� -7ساعة فح�ص اال�ستواء (الدايل كيج)� :أداة ت
َ
مثل :احلذافة ,والبكرات ,وحماور عمود املرفق ,وحماور عمود الكامات.
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�أدوات القيا�س وا�ستخداماتها
�أدوات قيا�س الأطوال الورنية املرتية(الكليرب)

كونة من َّ
فكينْ ؛ �أحدهما لقيا�س الق ُْطر اخلارجي ،والآخر لقيا�س الق ُْطر الداخلي ،وهي
�أداة ُم َّ
من �أكرث �أدوات قيا�س الأطوال د َّقةً؛ �إذ تبلغ درجة قيا�سها ()0،05مم .متتاز الورنية بوجود ذراع

ُ�ستخدم يف �إجراء قيا�سات خمتلفة،
و�س ْمك اجل�سم ,انظر ال�شكل ( ،)13-1وهي ت
َ
لقيا�س العمقُ ،

وعمل قيا�س دقيق لأطوال خمتلفة من �أجزاء امليليمرت.

ّ
فكان لقيا�س الأقطار الداخلية

ٌّ
ٌّ
ّ
فكان لقيا�س الأقطار اخلارجية

�س�ؤال اال�ستك�شاف

ال�شكل ( :)13-1الورنية (الكليرب).

تُ�ستخ َدم الورنية يف �إجراء ثالثة �أنواع من القيا�سات ,بيِّنها م�ستعينًا بال�شكل (.)14-1

ال�شكل ( :)14-1قيا�س قطع خمتلفة.

54

طريقة ا�ستخدام الورنية

تو�ضع القطعة املراد قيا�سها بني َّ
فكي الورنية الثابت واملتحرك من دون ال�ضغط عليهما بقوة ،ولكن يجب � اً
أول

تنظيف الورنية بقطعة قما�ش ,وم�سكها ب�صورة �صحيحة ،والنظر �إىل تدريجها بزاوية عمودية عند القيا�س.
الورنية الإلكرتونية (الرقمية)
ُت�ستخدَ م الورنية الإلكرتونية بالطريقة نف�سها التي ُت�ستخدَ م فيها الورنية
غري الإلكرتونية ،ومتتاز عنها ب�أن قراءة القيا�س تظهر مبا�رشة على ال�شا�شة

الإلكرتونية ،انظر ال�شكل (.)15-1
مزايا الورنية الإلكرتونية

�سهولة اال�ستعمال ،وت�أ ُّثرها �أحيانًا باحلرارة ،والرطوبة ,واملواد الكيميائية.

املقيا�س احللزوين الدقيق (امليكروميرت)

ال�شكل (.)15-1

ُي َعدُّ امليكروميرت �أداة دقيقة جدًّ ا؛ �إذ تبلغ درجة دقته ( )0،01مم ،وهو ُي�ستخدَ م لقيا�س الأطوال الدقيقة يف
املدار�س واملختربات ,مثل�ُ :س ْمك الدفرت ،و ُق ْطر ال�سلك.

�أنواع امليكروميرتات

 -1امليكروميرت اخلارجي

يتكون من جز�أين اثنني ,هما:

ِّ
�أ -اجلزء الثابت :يحتوي هذا اجلزء على ِّ
والفك املتحرك ,والإطار ,ووحدات القيا�س
الفك الثابت,

(مقب�ض امليكروميرت)  ,وعمود التدريج الثابت (الأ�سطوانة الثابتة) ,ومفتاح التثبيت (القفل).

ب -اجلزء املتحرك :يحتوي هذا اجلزء على عمود التدريج املتحرك (الأ�سطوانة املتحركة) ,وعجلة
القيا�س االبتدائية ,وعجلة قيا�س التوقف النهائي ,انظر ال�شكل (.)16-1
عجلة القيا�س االبتدائية
التوقف النهائي

عمود التدريج
الثابت

عمود ِّ
الفك
املتحرك

عمود التدريج املتحرك
مفتاح التثبيت (القفل)

فتحة ِّ
الفك الثابت وفتحة
ِّ
الفك املتحرك

�إطار وحدات
القيا�س
(مقب�ض اجلهاز)

ال�شكل ( : )16-1امليكروميرت اخلارجي.
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خطوات �إجراء القيا�س

�أ  -تثبيت القطعة املراد قيا�سها على طاولة العمل بعد تنظيفها �أو تثبيتها بامللزمة ،ثم تنظيف
امليكروميرت ،وم�سكه من املكان املحدد (الإطار).

ب -البدء بتدوير الأ�سطوانة املتحركة من طرف عجلة قيا�س التوقف النهائي �إىل �أن تتوقف
الأ�سطوانة عن احلركة.

جـ -تثبيت الأ�سطوانة املتحركة با�ستخدام مفتاح التثبيت (القفل).
د  -النظر � اً
أول �إىل الأ�سطوانة الثابتة ،وقراءة الرقم الظاهر ,ثم كتابته يف الدفرت؛ على �أن
رتا� ,أو ن�صف ميليمرت� ،أو كليهما م ًعا.
يكون الرقم ميليم ً

هـ -النظر �إىل الأ�سطوانة املتحركة (مق�سمة �إىل  50جز ًءا من امليليمرت) ,وقراءة الرقم الذي
يكون على ا�ستقامة مع خط منت�صف الأ�سطوانة الثابتة ,ثم كتابته يف الدفرت.

و -جمع القيا�سات لتحديد قيا�س القطعة.
 -2امليكروميرت الرقمي

�ستعمل امليكروميرت الرقمي بطريقة مماثلة للميكروميرت غري الرقمي،
ُي َ

قر�أ مبا�رشة من ال�شا�شة الإلكرتونية كما يف ال�شكل
ولكن القيا�س فيه ُي َ

( ,)17-1وت�صل درجة الدقة فيه �إىل ( )0.01ملم ,يف حني ت�صل

درجة الدقة يف امليكروميرت غري الرقمي �إىل ( )0.001ملم.
يراعي عند ا�ستخدام امليكروميرت �أو الورنية ما ي�أتي:
�أ  -عدم �إ�سقاط اجلهاز.

ب -و�ضع اجلهاز يف مكان �آمن بعيدً ا عن ال ُعدَ د والأدوات واملواد.

جـ -تنظيف اجلهاز قبل اال�ستعمال.

د � -إبعاد اجلهاز عن الربادة (الراب�ش) �أو اجللخ.

بعيدا عن الزيوت وال�شحوم وال�سوائل.
هـ  -و�ضع اجلهاز ً

بعيدا عن �أ�شعة ال�شم�س والرطوبة واحلرارة.
و -و�ضع اجلهاز ً
ال�شكل ( :)17-1ميكروميرت رقمي.
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اقـرأ..

وتعلم

توجد �أنواع ِعدَّ ة للميكروميرت مُي ِّثلها ال�شكل ( ،)18-1وهي:

 -امليكروميرت اخلارجي املدرج - .امليكروميرت اخلارجي الرقمي - .امليكروميرت الداخلي املدرج.

 -امليكروميرت ذو الأعماق املدرج - .امليكروميرت التل�سكوبي - .امليكروميرت ذو وحدة القيا�س

بامليليمرت - .امليكروميرت ذو وحدة القيا�س بالإن�ش.

ال�شكل (� :)18-1أنواع من امليكروميرتات.

ُ�ستخدم
يمُ ِّثل ال�شكل (� )19-1ساعة فح�ص اال�ستواء (الدايل كيج) التي ت
َ

يف قيا�س ال�سطوح امل�ستوية مثل :ثوابت عمود املرفق ،وثوابت عمود

الكامات ،وا�ستواء احلذافة ،وغري ذلك .يف حني يمُ ِّثل ال�شكل ()20-1
ُ�ستخدم يف قيا�س اخللو�صات املختلفة.
�شفرات العيار (الفلركيج) التي ت
َ

ال�شكل (:)19-1
�ساعة فح�ص اال�ستواء
(الدايل كيج).

ال�شكل (� :)20-1شفرات العيار (الفلركيج) والقيا�س.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ا�ستخدام �أدوات القيا�س يف قيا�س �أبعاد قطع ميكانيكية متنوعة.

()4-1

املواد والأدوات
�ساعة قيا�س �ضغط الهواء ،فرجار نقل القيا�س ،مركبة ،كليرب (ورنية) رقمي ،قطع متنوعة.
خطوات التنفيذ
ِ -1ق�س مقدار �ضغط الهواء يف الإطارات با�ستخدام �ساعة قيا�س �ضغط الهواء كما يف ال�شكل ()21-1

ال�شكل (.)21-1

ِ -2ق�س ق ُْطر قطعة دائرية با�ستخدام الكليرب الرقمي كما يف ال�شكل (.)22-1

ال�شكل (.)22-1

ِ -3ق�س ق ُْطر قطع دائرية با�ستخدام الفرجار كما يف ال�شكل (.)23-1

ال�شكل (.)23-1
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الخرائط المفاهيمية

امليكروميرت

الورنية
 -بالإن�ش.

 -بامليليمرت.

 -بالإن�ش.

 -بامليليمرت.

الداخل  ,اخلارج  ,الأعماق.

الداخل  ,اخلارج  ,الأعماق.

مدرجة ,رقمية.

مدرج  ,رقمي.

 دقة الورنية غري الرقمية )0.05( :ملم. -دقة الورنية الرقمية )0.001( :ملم.

دقة امليكروميرت غري الرقمي )0.01(:ملم. -دقة امليكروميرت الرقمي )0.0001( :ملم.

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
 -1ما �أنواع �أدوات القيا�س؟
 -2اذكر �أجزاء الورنية.
 -3ما الفرق بني الورنية وامليكروميرت؟
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أقسام المشغل وتجهزياته

الوحدة األوىل

خام�سا  :جهاز الأفوميرت
ً

5

ىل

الوحدة ا أ
لو

النتاجات
•يتعرف جهاز الأفوميرت.

•يقي�س فولتية املركم با�ستخدام جهاز الأفوميرت.

•يقي�س مقاومات متعددة با�ستخدام جهاز الأفوميرت.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
أ رت ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم
الاص بج�هاز ال
فومي� ي� القرص ج
( )CDاملرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
قيا�س قيم املقاومة والفولتية املختلفة با�ستخدام جهاز الأفوميرت.
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جهاز الأفوميرت

�ستخدم جهاز الأفوميرت يف قيا�س ما ي�أتي:
ُي
َ

		
 -1املقاومة الكهربائية (�أوم).
			
 -3التيار املتناوب (�أمبري).

 -2الفولتية املتناوبة (فولت مرتدد).
		
 -4الفولتية املبا�رشة.

 -5التيار املبا�رش.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ما �أنواع الأجهزة الظاهرة يف ال�شكل ()24-1؟

ال�شكل (� :)24-1أجهزة قيا�س متنوعة.

كلمة (�أفوميرت) هي اخت�صار للكلمات الآتية)AMPERE,VOLT & OHM : A,V,O( :
�أدوات القيا�س الكهربائية

�ستخدم يف قيا�س التيار الكهربائي،
 -1الأميرتُ :ي َع ُّد الأميرت �أحد �أجهزة القيا�س املهمة والدقيقة؛ �إذ ُي
َ
وذلك بربط الدارة الكهربائية على التوايل ،وربط �سلك اجلهاز الداخل للتيار من اجلهة املوجبة،
و�سلكه اخلارج من اجلهة ال�سالبة.

�ستخدم جهاز الفولتميرت يف قيا�س فرق اجلهد بني نقطتني يف الدارة الكهربائية،
 -2الفولتميرتُ :ي
َ
وذلك بربط نهايات اجلهاز على التوازي بني النقاط ,و�إبقاء الدارة الكهربائية مو�صلة ،وربط
طرف املقاومة ذات اجلهد املنخف�ض باجلهة ال�سالبة ،وربط املقاومة ذات اجلهد العايل باجلهة

املوجبة.
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�س�ؤال :كيف يُ�ستخ َدم جهاز الأفوميرت يف قيا�س مقاومة كهربائية؟

�ستخدم يف م�شاغ��ل الأجه��زة الإلكرتونية ,ومعامل
جه��از الأفومي�تر :جهاز متع��دد الأغرا���ضُ ,ي
َ
الإلكرتوني��ات ,وهو من الأجهزة املهمة الت��ي تقي�س املقاومة ،والتيار ،وف��رق اجلهد (الفولتية)؛

وبع�ض الأجهزة املتطورة منه تقي�س احلرارة ,وحتتوي على �شا�شة كما يف ال�شكل (.)25-1

مفتاح ()ON/OFF

�شا�شة القراءة
قيا�س فرق اجلهد املتناوب ()AC

قيا�س الفولت ()DC

مفتاح اختيار القيا�س
قيا�س املقاومة

فح�ص الثنائي �شبه
املو�صل (الديود)
والثنائي زيرن

مداخل قيا�س الرتانز�ستور

مداخل املج�سات

ال�شكل (.)25-1

ا�ستخدامات جهاز الأفوميرت

 -1قيا�س فرق اجلهد امل�ستمر (.)DC

 -2قيا�س فرق اجلهد املتناوب (.)AC
 -3قيا�س املقاومة.
 -4قيا�س التيار.

 -5قيا�س الذبذبات (االهتزازات) (.)DECIBEL- DB
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اقـرأ..

وتعلم

يوجد نوعان من جهاز الأفوميرت ,هما:

 -1جهاز الأفوميرت التناظري (		.)Analog Met

 -2جهاز الأفوميرت الرقمي (.) Digital Meter

يعتمد ا�ستخدام هذين اجلهازين على وجود بطارية (.)DC Volt
مكونات جهاز الأفوميرت التناظري

يت�ألف هذا النوع من غطاء ،وقيا�س متعدد التدريج (الأوم ,والفولت ,والأمبري) ,ومفتاح لتدريج

اجلهاز ،ومفتاح ل�ضبط ال�صفر عند قيا�س املقاومة ،ومفتاح ل�ضبط ال�صفر عند قيا�س التيار واجلهد،
و�أطراف تو�صيل ,انظرال�شكل (.)26-1

خطوات القيا�س با�ستخدام جهاز الأفوميرت التناظري:
 -1حتديد ما يريد امل�ستخدم قيا�سه.

 -2و�ضع امل�ؤ�رش على املدى املنا�سب با�ستخدم مفتاح
تدريج القيا�س.

ال�شكل (.)26-1

� -3ضبط م�ؤ�رش مفتاح تدريج القيا�س على �أعلى قيمة ممكنة ،ثم حتديد القيمة املنا�سبة.
 -4حتديد قراءة امل�ؤ�رش.

� -5ضبط تدريج القيا�س الذي ي�شمل قيا�س املقاومة ,واجلهد ,والتيار.
� -6ضبط مفتاح تدريج اجلهاز (املدى).

� -7ضبط مفتاح �ضبط ال�صفر عند قيا�س املقاومة.

� -8ضبط مفتاح �ضبط ال�صفر عند قيا�س اجلهد والتيار.

� -9ضبط �أطراف التو�صيل ،وذلك بو�صل الطرف املوجب بالطرف املوجب (الأحمر) ,وو�صل
الطرف ال�سالب بالطرف ال�سالب (الأ�سود).
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مكونات جهاز الأفوميرت الرقمي

يت�ألف جهاز الأفوميرت الرقمي من �شا�شة العر�ض ،ومدخل اجلهاز ،وتدريج القيا�س �أو املدى ,انظر
ال�شكل (.)27-1

مزايا جهاز الأفوميرت

� -1سهولة قراءته؛ �إذ ميكن لأي �شخ�ص قراءة
القيا�س حتى لو كان غري متخ�ص�ص.

� -2إظهار قراءة �صحيحة دقيقة مبا�رشة.
 -3عدم احلاجة �إىل �ضبط الأ�صفار.

أ�سيا.
أفقيا �أو ر� ًّ
� -4سهولة حمله ،و�إمكانية و�ضعه � ًّ
�	-5إظهار القراءة ب�صورة وا�ضحة.

والتوسع

اإلثراء

ال�شكل (.)27-1

التمارين العملية

قيا�س قيم املقاومة والفولتية املختلفة با�ستخدام جهاز الأفوميرت.
املواد والأدوات

()5-1

جهاز �أفوميرت ،مقاومات.
خطوات التنفيذ

ِ -1ق�س املقاومة با�ستخدام جهاز الأفوميرت كما يف ال�شكل (.)28-1
 -2افح�ص فولتية املركم كما يف ال�شكل (.)29-1

ال�شكل (.)28-1

ال�شكل (.)29-1
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الخرائط المفاهيمية

جهاز الأفوميرت

التناظري:
 عدم احلاجة �إىل ا�ستخدام بطارية يف ت�شغيله.�أعطاله قليلة.مدة ا�ستخدامه �أطول.َّ

الرقمي:
�سهولة قراءته.عدم احلاجة �إىل �ضبط الأ�صفار.�سهولة حمله.�إظهار القراءة ب�صورة وا�ضحة.-
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القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
 -1قارن بني جهاز الأفوميرت التناظري وجهاز الأفوميرت الرقمي من حيث:
�أ  -ا�ستخدام البطارية.
ب -ت�صفري اجلهاز.
جـ -دقة القراءة.

 -2تتبع اخلطوات الالزمة لإجراء قيا�س مقاومة كهربائية.
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أقسام المشغل وتجهزياته

الوحدة األوىل

�ساد�سا :املوا�صفات وامل�صطلحات
ً
اخلا�صة ب�أق�سام م�شغل �صيانة املركبات

6

ىل

الوحدة ا أ
لو

النتاجات
•يتع��رف امل�صطلح��ات الفنية اخلا�صة ب�أق�س��ام امل�شغل
وجتهيزاته.

•يتعرف موا�صفات م�شغل �صيانة املركبات.

انظر..
وتساءل

•يتع��رف تعليم��ات ال�سالم��ة العامة وال�صح��ة املهنية
والإر�شادات واملحاذير اخلا�صة بامل�شغل.

استكشف

اقـرأ..

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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•يطب��ق تعليمات ال�سالم��ة العامة وال�صح��ة املهنية يف
امل�شغل.

تعليمات ال�سالمة العامة
�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من
خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
أ
الاص اب�ملواصفات واملصطلحات خ
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
الاصة ب�قسام مشغل
ف
املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
صيانة املركبات ي� القرص ج

التمارين العملية
•تطبيق تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية يف امل�شغل.
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املوا�صفات وامل�صطلحات اخلا�صة ب�أق�سام م�شغل �صيانة املركبات

حتتوي م�شاغل �صيانة املركبات على �أق�سام متخ�ص�صة؛ بغية ت�سهيل عمليات ال�صيانة ,وتقليل
اجلهد والوقت الالزمني لإجراء خمتلف عمليات ال�صيانة.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ت�أ َّمل ال�شكل ( ,)30-1ثم اذكر �أق�سام م�شغل �صيانة املركبات الواردة فيه.
12

9

1
2

10

11

3
4
7 8

6
5

ال�شكل (� :)30-1أق�سام م�شغل �صيانة املركبات.

�أق�سام م�شغل �صيانة املركبات

خدمات ال�صيانة وفح�ص زيت املحرك وتغيري امل�صفاة (الفلرت) اخلا�صة به

أ�سا�سا تغيري زيت املحرك وامل�صفاة ،وتمُ ِّثل �أحد �أهم فحو�ص ال�صيانة الدورية
ت�شمل هذه اخلدمة � ً

غالبا خدمات �إ�ضافية �أخرى ،مثل :فح�ص
لل�سيارة للحفاظ على كفاءة عمل املحرك ،وت�شمل ً
زيت املكابح ،و�سائل غ�سيل زجاج ال�سيارة الأمامي ،وزيت املقود ,ووحدة عدم التجمد يف

ُقدم بع�ض مراكز ال�صيانة خدمات �أخرى جانبية لزبائنها ,مثل :الت�أكد من �سالمة
حالة وجودها .ت ِّ
الإطارات ,وفح�ص املركم.
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اخلدمات البينية (امل�ؤقتة)

ت�شمل هذه اخلدمات فح�ص الأجزاء والنقاط الأخرى يف املركبة ،ف�ضلاً عن فح�ص زيت املحرك

وا�ستبدال امل�صفاة؛ �إذ تت�ضمن فح�ص وحدة املكابح ،واملقود ،ونظام التعليق ،ووحدات امت�صا�ص

ال�صدمات ,وال�سوائل ,والزيوت امل�ستخدمة يف الأجزاء امليكانيكية الأخرى يف املحرك �أو املركبة,
علما ب�أنه يوجد نحو ( ) 30نقطة فح�ص ميكن �أن ت�شملها هذه اخلدمة.
ً
اخلدمات الرئي�سة (الكاملة)

ت�شمل هذه اخلدمات �-إ�ضاف ًة �إىل ما �سبق -فح�ص �أجزاء مهمة وحمورية يف املركبة ،مثل :توازن

الإطارات ،ووحدات التحميل ،والفوا�صل والدعامات ،وم�صايف الوقود ،و�شمعات الإ�شعال،

ُ�ستبدل يف حال �أو�شك
والأق�شطة (ال�سيور) ،وبع�ض الأجزاء التي ال ُيكتفى فقط بفح�صها ،و�إمنا ت َ

علما ب�أنه يوجد ( )50نقطة فح�ص ميكن �أن ت�شملها هذه اخلدمة.
عمرها االفرتا�ضي �أن ينتهيً ,

�س�ؤال :ع ِّدد احلوادث التي مُيثِّلها ال�شكل (. )31-1

ال�شكل ( :)31-1بع�ض �أنواع احلوادث.
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يتط َّلب العمل يف امل�شاغل املهنية اتباع تعليمات ال�سالمة العامة ،التي �أهمها:

-1التحقق من �سالمة التمديدات الكهربائية؛ �سواء �أكانت م�ستخدمة للإنارة � ,أم لت�شغيل الأجهزة
واملعدات ،وعمل ال�صيانة الالزمة لها با�ستمرار ،وعدم ترك الأكبال واللوحات الكهربائية
والقواطع مك�شوفة� ,أو من دون تثبيت.

�صحيحا ,وذلك برتك م�سافات �آمنة بينها
-2توزيع الأجهزة واملعدات داخل امل�شغل املهني توزي ًعا
ً
ف�ضل توزيعها على نحو يمُ ِّثل
جيدا ،و ُي َّ
تتيح حرية احلركة للطلبة ,وتثبيت الأجهزة واملعدات ً

حمطات عمل متخ�ص�صة داخل امل�شغل الواحد.

-3عدم جتاوز احلواجز الواقية عند ا�ستخدام الآالت  ،وعدم العبث بالأحزمة وال�سيور واحلواجز
الآلية ،وعدم �إزالتها.

�ضجيجا على قواعد ما�صة لالهتزازات ،وعمل ال�صيانة الدورية لها.
ُ�صدر
-4تثبيت الآالت التي ت ِ
ً
جتنبا
-5عمل ال�صيانة الدورية بح�سب تعليمات ال�رشكة ال�صانعة ملختلف التجهيزات واملعدات؛ ً
للمخاطر التي قد حتدث من توقفها املفاجئ� ,أو تطاير الأجزاء املتحركة نتيجة عدم تثبيتها
جيدا.
ً

-6التزام جميع مع ِّلمي امل�شاغل املهنية بالأ�س�س والتعليمات ال�صحيحة اخلا�صة بالتجهيزات
واملعدات من حيث الت�شغيل والإغالق وف�صل التيار الكهربائي عن امل�شغل يف ا�سرتاحة الطلبة,

وبعد انتهاء الدوام الر�سمي.

�أق�سام م�شغل �صيانة املركبات

				
 -1ق�سم اال�ستقبال.

 -6ق�سم نظام التعليق.

 -3ق�سم حتديد الأعطال.

 -8ق�سم (م�ستودع) القطع.

		
 -2ق�سم خدمات ال�صيانة الدورية.
				
 -4ق�سم املحرك.
 -5ق�سم �صندوق الرتو�س.
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 -7ق�سم الكهرباء.

 -9ق�سم ال ُع َدد والأدوات والأجهزة.

اقـرأ..

وتعلم

ال�شكل ( :)32-1بع�ض معدات الوقاية ال�شخ�صية.

�س�ؤال :ت�أ َّمل ال�شكل ( ،)32-1ثم ع ِّدد �أ�سماء معدات الوقاية وال�سالمة ال�شخ�صية الظاهرة فيه.
الأمور الواجب مراعاتها عند �إن�شاء م�شغل �صيانة املركبات:
 -توفري الإنارة الطبيعية قدر الإمكان.

 -تزويد امل�شغل ب�أجهزة �إطفاء احلريق.

			
 -توفري طاوالت للعمل.

 -تثبيت ال ُع َدد والأدوات على لوحة.

 -توفري التهوية والإ�ضاءة املنا�سبتني.

			
 -عمل خمرج للطوارئ.

 -وجود �رصف �صحي للم�شغل.

 -توفري امل�ساحة اجليدة للعمل.

 -وجود م�ستودع خا�ص بال ُع َدد والأدوات واملعدات.

تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية والإر�شادات واملحاذير اخلا�صة بامل�شغل
 -1ارتداء املع ِّلمني والطلبة مالب�س العمل ،وا�ستخدام معدات الوقاية ال�شخ�صية يف �أثناء العمل
داخل امل�شغل �أو خارجه ,وبح�سب طبيعة التخ�ص�صات املهنية.

 -2ارتداء جميع زائري امل�شغل خوذة حماية الر�أ�س يف �أثناء الزيارة.

 -3الت�أكد امل�ستمر من نظافة �أر�ضية امل�شغل املهني ,وخلوها من الزيوت وال�شحوم ,وغري ذلك من
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�رضرا بالطلبة يف �أثناء عملهم داخل امل�شغل.
املواد التي قد ت ِ
ُلحق ً

-4احلذر عند ا�ستخدام املحاور الدوارة على الآالت امليكانيكية ,مثلَ :م َكنة موازنة العجالت,
و َم َكنة اجللخ ,واملثقاب الثابت ،وعدم ت�شغيلها �إال بوجود املع ِّلمني و�إ�رشافهم.
-5عمل ال�صيانة الدورية لأجهزة �إطفاء احلريق بح�سب تعليمات مديرية الدفاع املدين ,وتدريب
املع ِّلمني على كيفية ا�ستخدامها.
-6توفري التهوية املنا�سبة للم�شاغل املهنية جميعها ,وتركيب مراوح �شفط للم�شاغل التي تتط َّلب
طبيعة عملها ذلك.

 -7اتباع اخلطوات ال�صحيحة للنقل واملناولة يف امل�شغل.
-8متابعة املع ِّلمني املبا�رشة للطلبة يف �أثناء عملهم داخل امل�شغل ,وعدم بقاء املع ِّلمني داخل مكاتبهم
يف �أثناء عمليات التدريب؛ لكيال يتعر�ض الطلبة لإ�صابات نتيجة اال�ستخدام غري ال�صحيح

للأجهزة واملعدات.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
تطبيق تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية يف امل�شغل.

()6-1

املواد والأدوات

قفّازان ،خوذةَّ ،
زي خا�ص بالعمل.
نظارة ،حذاءٌّ ،

خطوات التنفيذ
ارتد املالب�س واملعدات اخلا�صة بالوقاية ال�شخ�صية كما يف ال�شكل (.)33-1
ِ -1

ال�شكل (.)33-1

حدد قواطع الكهرباء يف امل�شغل.
ِّ -2

حدد �أماكن وجود طفايات احلريق يف امل�شغل.
ِّ -3
 -4عايِن املَ َكنات املوجودة يف امل�شغل.
75

الخرائط المفاهيمية
�إ�صابات
وحوادث بح�سب
م�سبباتها.

�إ�صابات
وحوادث بح�سب
مكان الإ�صابة
يف اجل�سم.

ت�صنيف احلوادث
والإ�صابات
الناجتة من العمل

احلوادث التي
ينجم عنها تلف
وخ�سارة يف
املمتلكات.

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
 -1اذكر �أق�سام م�شغل �صيانة املركبات.

 -2ما معدات ال�سالمة ال�شخ�صية يف هذا امل�شغل؟

 -3ما املخاطر التي قد حتدث يف �أثناء العمل يف هذا امل�شغل؟

76

حوادث بح�سب نتائج
�إ�صابات العمل.

2

الوحدة الثانية
مكونات املركبة
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الوحدة الثانية :مكونات املركبة
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
•يتعرف مكونات ج�سم املركبة.
•يتعرف املركم الر�صا�صي.
•ي�صف هيكل املركبة ,ومكوناته ،ويحدد مواقعها.

النتاجات

•مييز الأجزاء الكهربائية يف املركبة (م�صدر الطاقة الكهربائية،
التحكم واحلماية ،الأ�سالك).
•يتعرف دارة بدء احلركة يف املحرك ,ووظيفتها.
•يتعرف دارة التوليد وال�شحن يف املحرك ,ووظيفتها.

•يتعرف املوا�صفات العامة ملكونات املركبات با�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات.

•يتعرف املوا�صفات الفنية للإطارات ،ويف�رس رموزها وقيا�ساتها.
•يتعرف ال�صيانة الالزمة للعجالت.

•يتع��رف املحاذير والإر�شادات اخلا�صة بقواعد الأمان وتعليمات
ال�سالمة وال�صحة املهنية.
تتكون املركبة من ِع َّدة �أجزاء ميكانيكية ُم َّثبتة على هيكلها ،وتعمل هذه الأجزاء ب�صورة
َّ

متكاملة لإنتاج الطاقة احلركية التي تدفع املركبة �إىل احلركة ,وال�سري على خمتلف الطرق؛

�سواء �أكان ال�سري عليها بحاجة �إىل عزم� ,أم �رسعة .بوجه عام ،يجب التحقق من �سالمة
يوميا.
�أجزاء املركبة ,وتفقُّد املاء فيها ,وزيت املحرك ,والإطارات ،وذلك قبل ت�شغيلها ًّ
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متارين الوحدة
ا�سم التمرين
رقم التمرين
( )1-2نزع املركم الر�صا�صي من املركبة ,و�إجراء ال�صيانة الالزمة له,
ثم �إعادة تركيبه.

�أ�سماء التمارين

()2-2

تو�صيل املركم على التوايل ،وعلى التوازي ،وح�ساب التيار.

()3-2

حت�ضري حملول املركم.

()4-2

معاينة مكونات الهيكل.

()5-2

ُّ
فك املحرك عن ج�سم املركبة.

()6-2

ُّ
فك �صندوق ال�رسعات عن املحرك ,ثم �إعادة تركيبه.

()7-2

نزع القاب�ض االحتكاكي (الكالت�ش) عن املحرك ،ثم �إعادة تركيبه.

()8-2

ُّ
فك جمموعة املحور اخللفي عن ج�سم املركبة ,ثم �إعادة تركيبها.

()9-2

ُّ
فك حمرك بدء احلركة عن املحرك ,ثم �إعادة تركيبه.

ُّ
فك مولد التيار الكهربائي عن املحرك ,ثم �إعادة تركيبه.
()10-2
ُّ
فك الإطارات عن ج�سم املركبة ,ثم �إعادة تدويرها.
()11-2
(� )12-2إ�صالح ثقب يف الإطار ،وعمل موازنة له (تر�صي�ص).
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مكونات المركبة

الوحدة الثانية

� اً
أول :مكونات ج�سم املركبة

1

ة

الوحدة الث
ان ي

النتاجات
•يتعرف مكونات ج�سم املركبة.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين:
ف
الاص مب� ان
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم ( )CDاملرفق
كو�ت جمس املركبة ي� القرص ج
اب�لكتاب.
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ُمك ِّونات ج�سم املركبة

تتكون املركبة من الأجزاء الآتية:
-1اجل�سم (البُدي)
ق�صد به �شكل املركبة اخلارجي الذي ي�شمل الأبواب اجلانبية ,والأجنحة الأمامية ,والأجنحة
ُي َ
اخللفي��ة ,والأغطية ,والزج��اج الأمامي ,والزج��اج اخللفي ,وامل�صابيح الأمامي��ة ،وامل�صابيح
اخللفية ,وال�صدام الأمامي ,والدعامة اخللفية.

-2الهيكل (ال�ش�صي)

ق�صد به كل ما يف املركبة من دون اجل�سم ,وهو يت�ألف من الوحدات الآتية:
ُي َ

أ�  -وحدة توليد القدرة :املحرك ,نظام التزييت ,نظام التربيد ,نظام الإ�شعال ,نظام احلقن,
دارة بدء احلركة ,دارة التوليد وال�شحن.

ب -وحدة نقل احلركة :القاب�ض� ,صندوق ال�رسعات ,عمود نقل احلركة ,جمموعة الرتو�س
التفا�ضلية (البكك�س).

جـ -وحدة التحكم :نظام التعليق الأمامي ,نظام القيادة ,هند�سة العجالت ,نظام التعليق
اخللفي ,نظام الفرامل.

د -وحدة الأجهزة امل�ساعدة :نظام الإنذار (الزامور) ,نظام الراديو ,نظام ما�سحات الزجاج,
نظام التكييف.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :م�ستعينًا باملع ِّلم ,ع ِّدد �أجزاء اجل�سم الظاهرة يف ال�شكل (.)1-2

ال�شكل ( : )1-2مكونات ج�سم املركبة.
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يتكون ج�سم املركبة من عدد كبري من ال�صفائح املعدنية ,ذات الأ�شكال واحلجوم واملوا�صفات
جمع بع�ضها مع بع�ض لتكوين ج�سم املركبةُ .ي َّ
ركب ج�سم املركبة على الهيكل
الدقيقة التي ُي َّ
(ال�ش�صي) ,و ُي َّثبت بوا�سطة الرباغي �أو اللحام ,ويحتوي هذا اجل�سم على الأجزاء التي تُوفِّر الراحة

للركاب ,وتُ�س ِّهل القيادة لل�سائق.

ُي َّثبت ج�سم املركبة على هيكلها با�ستخدام عدد من الرباغي وال�صواميل والقطع املطاطية التي متنع

نحو ي�ستوعب �أجزاء
�صمم هذا اجل�سم على ٍ
و�صول االهتزازات والأ�صوات �إىل غرفة املركبة .و ُي َّ
املركبة املختلفة ,ويحميها من خماطر الطريق.

يمُ ِّثل ال�شكل (� )2-2أجزاء ج�سم املركبة جمتمعةً ,وهي:
 -1غطاء املحرك اخللفي.

 -2الدعامة (ال�صدام) اخللفية.

2

1

10

9
8

 -3الأبواب اجلانيبة.

 -4الأجنحة اجلانبية.

-5غطاء املحرك.

 -6الدعامة (ال�صدام) الأمامية.
 -7ال�شبك (ال�شل) الأمامي.

 -8امل�صابيح الأمامية ,وامل�صابيح اخللفية.

 -9الزجاج الأمامي ,والزجاج اخللفي.

� -10سقف املركبة.

3
4

5
6
7

ال�شكل (� :)2-2أجزاء ج�سم املركبة.

83

�أول ما ُي�ص َنع من املركبة هيكلها اخلارجي ,وذلك با�ستخدام لفات كبرية من احلديد� ,أو الفوالذ,

�أو املواد املنا�سبة التي تتحمل ال�ضغط ,ومقاومة الهواء ,وال�صد�أ ,وغري ذلك من العوامل الطبيعية؛ �إذ

تُ�ض َغط يف قوالب كبرية بقوة ت�صل �إىل ( )5000طن ،وقد يحتوي امل�صنع الواحد على ()9000
مكب�س ل�ضمان �صنع الهياكل يف الوقت املحدد ،وزيادة الإنتاج .تو�ضع الأجزاء املُ�ص َّنعة يف عربات
ٍ

خا�صة لفح�ص جودة القطع داخلها ,ثم تنقل �إىل مرحلة جتميع الهيكل كاملاً .
�س�ؤال :ما �أجزاء املركبة الظاهرة يف ال�شكل ()3-2؟
يف ما ي�أتي الأجزاء الرئي�سة الداخلية الثابتة جل�سم املركبة

التي متنحها �شكلها اخلارجي املميز:

 -1مقدم��ة املركب��ة ,و�ص��درها :يمُ ِّثل �ص��در املركبة احلد
الفا�صل بني غرفة القيادة وغرفة تثبيت املحرك.

 -2الأعمدة احلاملة الأمامية :يربط بهذه الأعمدة ف�صاالت
الأبواب الأمامية.

� -3أر�ضية املركبة :تُ�ص َنع �أر�ضية املركبة من �صفائح
زودة ب�أ�ضالع حلمل املقاعد ،وفيها
فوالذية متينةُ ,م َّ
بع�ض االنحناءات.

ال�شكل (� :)3-2أجزاء املركبة

ك�سبه املتانة ال�رضورية ,و ُي َد َّعم من الداخل ب�رشائح
� -4سقف املركبةُ :ي�ص َنع ال�سقف بانحناء حمدد ُي ِ
معدنية.

 -5الأعمدة احلاملة الو�سطية (ال�شمعات) :ت َُّثبت هذه الأعمدة يف و�سط الق�سم اجلانبي للمركبة ,ومتتد
من ال�سقف �إىل �أ�سفل املركبة.

 -6اجلناحان الأماميان :يغطي هذان اجلناحان الإطارين الأماميني ,ويحميان ج�سم املركبة من املاء
والأو�ساخ والطني.
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 -7اجلناحان اخللفيانُ :ي َّثبت هذان اجلناحان بال�سقف.

 -8الدعامات (ال�صدامات) الأمامية واخللفية :حتمي الدعامات واجهات املركبة الأمامية واخللفية
من ال�رضر الذي قد ينجم عن ال�صدمات الب�سيطة.

زودة بزنربكات
 -9غطاء املحركُ :ي َّثبت غطاء املحرك بج�سم املركبة عن طريق ف َّ�صاالت خا�صة ُم َّ
للم�ساعدة على عملية فتح الغطاء و�إغالقه.

زود
 -10غطاء ال�صندوق اخللفيُ :ي َّثبت هذا الغطاء بج�سم املركبة عن طريق ف َّ�صاالت خا�صة ,و ُي َّ
بجهاز خا�ص (�صنوبر�ص) للم�ساعدة على فتح ال�صندوق و�إغالقه.

اقـرأ..

وتعلم

مير ت�صميم ج�سم املركبة اخلارجي مبراحل قبل عملية الت�صنيع ,هي:
ُّ
 -1مرحلة الر�سم (.)Sketching

 -2مرحلة التج�سيم ثالثي الأبعاد با�ستخدام احلا�سوب (.)3D Concept Modeling
 -3مرحلة النموذج الطيني (.)clay model

 -4مرحلة ت�سجيل الأبعاد.
 -5املرحلة النهائية.
والتوسع

اإلثراء

ن�شاط

ابحث يف ال�شبكة العنكبوتية عن مراحل ت�صميم ج�سم املركبة اخلارجي قبل عملية الت�صنيع.
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الخرائط المفاهيمية

�أجزاء املركبة

اجل�سم
�شكل املركبة اخلارجي.

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
 -1اذكر �أجزاء املركبة.
 -2ما مراحل �صنع ج�سم املركبة؟
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الهيكل
كل ما يف املركبة من دون
اجل�سم.
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الوحدة الثانية

مكونات المركبة

ثان ًيا :املركم الر�صا�صي (البطارية)

2

ة

الوحدة الث
ان ي

النتاجات
•يتعرف املركم الر�صا�صي.
•يفك املركم عن املركبة.

انظر..
وتساءل

•يعمل ال�صيانة الالزمة للمركم.

استكشف

اقـرأ..

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

تعليمات ال�سالمة العامة
�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من
خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم
الاص اب�ملرمك
الرصاص (البطارية) ي� القرص ج
ي
( )CDاملرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
• نزع املركم الر�صا�صي من املركبة ،و�إجراء ال�صيانة الالزمة له ،ثم �إعادة تركيبه.

• تو�صيل املركم على التوايل ،وعلى التوازي ،وح�ساب التيار.
• حت�ضري حملول املركم.
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املركم الر�صا�صي (البطارية)
يمُ ِّثل املركم م�صدر التيار الكهربائي الالزم لت�شغيل املركبة و�أنظمتها الكهربائية؛ �إذ تُخ َّزن

فيه الطاقة الكهربائية ب�صورة طاقة كيميائية تتحول �إىل طاقة كهربائية �إذا لزم الأمر ,ويجب
توخي احلذر ال�شديد عند ا�ستخدام املركم الر�صا�صي.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :م�ستعينًا بال�شكل ( ,)4-2ما مكونات املركم؟

ال�شكل ( :)4-2املركم.

يتكون املركم الر�صا�صي احلم�ضي من جمموعة خاليا متماثلة ,يت�صل بع�ضها ببع�ض على التوايل.
َّ
وهذه اخلاليا تت�ألف من �صفائح موجبة ,و�أخرى �سالبة ,يزيد عددها على عدد ال�صفائح املوجبة

ب�صفيحة واحدة مغمورة بالتناوب يف حملول حام�ض الكربيتيك ,ويف�صل بينها عازل م�سامي.

يعمل املركم على تزويد حمرك البدء بالتيار الالزم عند بدء الت�شغيل ,ومتكني نظام الإ�شعال من

أي�ضا
ت�شغيل املركبة ,وتزويد امل�صابيح والأجهزة الإ�ضافية الأخرى بالتيار الكهربائي .يعمل املركم � ً
على حتويل الطاقة الكهربائية �إىل طاقة كيميائية وتخزينها يف �أثناء عملية ال�شحن ,وحتويل الطاقة

الكيميائية �إىل طاقة كهربائية يف �أثناء التفريغ.
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يتكون املركم من الأجزاء الآتية املُ َّبينة يف ال�شكل (:)5-2
َّ
� -1صندوق املركم.

 -2ال�صفائح املوجبة.

 -3ال�صفائح ال�سالبة.
 -4العوازل.

5

11

8

6

10

11

1

 -5القطب املوجب.

 -6القطب ال�سالب.

 -7الو�صالت الر�صا�صية لقطبي املركم من اخلارج.

 -8غطاء ال�صندوق.
 -9غطاء التعبئة.

13

3

4

2

ال�شكل (� :)5-2أجزاء املركم.

� -10أغطية خاليا املركم.

 -11الو�صالت الر�صا�صية للألواح املوجبة وال�سالبة داخل املركم.
 -12نتوءات ارتكاز ال�صفائح.

 -13مكان الرت�سبات.
 -14فتحات التهوية.

جتدر الإ�شارة �إىل �أن مراكم املركبات مت�شابهة من حيث الرتكيب والعملّ � ,أما االختالف
الرئي�س بينها فهو يف عدد اخلاليا املوجودة يف �صندوق كل منها ,وعدد ال�صفائح لكل خلية,

و�س ْمكها ,ونوع العازل امل�ستخدم.
وحجمهاُ ,

�س�ؤال :قارن بني مركم مركبة �صغرية و�أخرى كبرية يف امل�شغل من حيث عدد ال�صفائح لكل خلية.
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اقـرأ..

وتعلم

�س�ؤال :ما الفرق بني املركم ذي الأغطية للخاليا واملركم املغلق (ذي العني) يف ال�شكل ()6-2؟

ال�شكل ( :)6-2مراكم متنوعة.

تحُ َ�سب �سعة املركم مبقدار الأمبري لكل �ساعة ,وهو ما ُيوفِّره املركم قبل �أن ينخف�ض ال�ضغط بني
قطبي كل خلية من خالياه �إىل النهاية ال�صغرى امل�سموح بها عند درجة ال�صفر املئوية ,وهي ()1.8
أ�سي�سا على ذلك ،ميكن تعريف �سعة املركم ب�أنها الزمن الالزم بال�ساعات لتفريغه م�رضو ًبا
فولت .وت� ً

يف معدل التفريغ بالأمبري.

تعتمد �سعة املركم على ما ي�أتي:

 -1تركيز املحلول؛ �أي ن�سبة احلام�ض فيه.

و�س ْمكها.
 -2عدد ال�صفائح ال�سالبة واملوجبة يف كل خليةُ ,
 -3م�ساحة �سطح ال�صفائح ال�سالبة واملوجبة.
 -4درجة حرارة املحلول.

طرائق تو�صيل املركم

 -1التو�صيل على التوايل :فولت عالٍ  ,تيار
ثابت ,مقاومة عالية.

 -2التو�صيل على التوازي :فولت ثابت ,تيار
عالٍ  ,مقاومة ثابتة.

ال�شكل ( :)7-2طرائق تو�صيل املراكم.

 -3التو�صيل امل�ضاعف :فولت عالٍ  ,تيار عالٍ  ,انظر ال�شكل (.)7-2
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والتوسع

اإلثراء

https://www.youtube.com/watch?v=bzhdWOGAaWs
https://www.youtube.com/watch?v=t9pihDY7kcc

التمارين العملية
نزع املركم الر�صا�صي من املركبة ,و�إجراء ال�صيانة
الالزمة له ،ثم �إعادة تركيبه.

()1-2

املواد والأدوات
جهاز قيا�س كثافة املحلول ،ماء ،جهاز فولتميرت ،مرابط �أقطاب.
خطوات التنفيذ
الحظ �ضوء املركم على لوحة العدادات كما يف ال�شكل
ِ -1
( ،)8-2وت�أكد من انطفائه بعد ت�شغيل املحرك.

تكون الكل�س على قطبي املركم كما يف ال�شكل
ِ -2
	الحظ ُّ
(.)9-2

ال�شكل (.)8-2

ال�شكل (.)9-2

 -3اغ�سل قطبي املركم باملاء لإزالة الكل�س قبل ِّ
فك املركم عن ج�سم املركبة.
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 -4افح�ص كثافة حملول املركم با�ستخدام جهاز الفح�ص
كما يف ال�شكل (.)10-2

 -5افح�ص فولتية املركم كما يف ال�شكل (.)11-2

ال�شكل (.)10-2

بدل قطبي املركم بقطبني جديدين كما يف ال�شكل
ِّ -6
(.)12-2

ال�شكل (.)11-2

ال�شكل (.)12-2

تو�صيل املركم على التوايل ،وعلى التوازي ,وح�ساب التيار.

()2-2

املواد والأدوات
ثالثة مراكم� ،أكبالُ ،ع َّدة يدوية.

�س�ؤال :ثالثة مراكم مو�صولة على التوايل� .إذا كان فرق اجلهد لكلٍّ منها ( )6فولت ،واملقاومة الداخلية لكلٍّ
منها (� )0.6أوم ،فما قيمة التيار املار بالدارة؟

•اح�سب قيمة التيار املار بالدارة �إذا مت تو�صيل املراكم على التوازي.
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خطوات التنفيذ

التو�صيل على التوايل

�ِ -1صل القطب املوجب للمركم الأول بالقطب ال�سالب للمركم الثاين ,وهكذا ,كما يف ال�شكل
(.)13-2

ال�شكل ( :)13-2التو�صيل على التوايل.

الحظ �أن القطب ال�سالب للمركم الأول والقطب املوجب للمركم الثالث متحرريني ،و�أن
ِ -2
احلمل املراد ت�شغيله يتم بوا�سطتها.
الحظ �أن جمموع فرق اجلهد = فرق اجلهد  + 1فرق اجلهد  + 2فرق اجلهد 3
ِ -3
= 6+6+6
			
=  18فولت.
		
و�أن جمموع املقاومة الكلية = املقاومة  +1املقاومة  + 2املقاومة 3
= 0.6 + 0.6 + 0.6
				
= � 1.8أوم.
				
يف حالة ت�ساوي قيم املقاومة ميكن �إيجاد قيمة املقاومة الكلية كالآتي :عدد املقاومات * قيمة املقاومة للمركم الواحد
� 1،8 = 0،6 * 3أوم.
					
و�أن التيار الكلي = فرق اجلهد الكلي ÷ املقاومة الكلية
� 10 = 1.8 ÷ 18أمبري .ج
18
ك
= � 10أمبري.
=
تك=
		
1،8
م
ك

التو�صيل على التوازي

�ِ -1صل الأقطاب املوجبة للمراكم بع�ضها ببع�ض ,ثم ِ�صل الأقطاب ال�سالبة بع�ضها ببع�ض كما يف
ال�شكل (.)14-2
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ال�شكل ( :)14-2التو�صيل على التوازي.

ملحوظة

ميكن ا�ستعمال � ِّأي قطبني خمتلفني لو�صلهما بالدارة اخلارجية.
اجلهد الكلي للمراكم الثالثة ي�ساوي جهد �أي مركم = ( 6فولت).
1
1
1
1
+
+
=
املقاومة الكلية =
م
م
م
م
3
2
1
ك
3
1
1
1
=
+
+
= 1
0.6
0.6 0.6 0.6
م
ك
م ك= �0.2 = 0.6أوم.
3
ملحوظة
يف حال ت�ساوي قيم املقاومة ميكن �إيجاد قيمة املقاومة الكلية لها با�ستخدام
العالقة الآتية:
مقاومة �أي مركم

=

0.6

= � 0.2أوم.

عدد املراكم
3
التيار الكلي = فرق اجلهد الكلي ÷ املقاومة الكلية

					
تك =
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= � 30 = 0.2 ÷ 6أمبري.

ج

ك

م
ك

=

6
0،2

= � 30أمبري.

حت�ضري حملول املركم.
املواد والأدوات

()3-2

حملول املركم (حام�ض الكربيتيك ,)H2SO4:وعاء زجاجي ,ماء مقطر� ,أنبوبة زجاجية ,جهاز
قيا�س كثافة املحلول (الهيدروميرت) ,ميزان حرارة.
خطوات التنفيذ
�ُ -1ص َّب املاء املقطر يف وعاء زجاجي �أو مطاطي نظيف ومغلق.

�ُ -2ص َّب احلام�ض على املاء املقطر؛ �رشط �أن يكون ال�صب ب�صورة خيط رفيع ال العك�س.
�ُ -3ص َّب احلام�ض على مراحل ,واتركه حتى يربد.

حرك احلام�ض املدار على املاء املقطر با�ستمرار ،م�ستخد ًما �أنبوبة زجاجية �أو مطاطية.
ِّ -4

ِ -5ق�س درجة حرارة املحلول (ال يجب �أن تزيد على � ْ 80س) .ويف حال ارتفعت �أكرث ،يجب
�صب احلام�ض حتى يربد املحلول.
التوقف عن ِّ

 -6اترك احلام�ض يربد ,ثم ِق�س درجة الرتكيز با�ستخدام جهاز الهيدروميرت ,وحني ت�صبح كثافة
املحلول  1.28كغم  /لرت ميكن تعبئة املركم با�ستخدام قمع بال�ستيكي.

� -7ضع املحلول يف املركم با�ستخدام قمع بال�ستيكي حتى ي�صل املحلول �إىل م�ستوى �أعلى من
م�ستوى الألواح مبقدار ( )15مم.
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الخرائط المفاهيمية
املركم
�أعطال عامة
غالف املركم
ت�شققات يف ج�سم الغالف.
مرابط املركم
�أك�سدة.

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك

 -1اذكر �أجزاء املركم.
 -2ما �أهمية �صيانة املركم؟
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ال�صفائح
 متا�س بني ال�صفائح. الكربنة وتلف العازل.التفريغ
هبوط كثافة املحلول.-هبوط الفولتية.
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مكونات المركبة

الوحدة الثانية

ً
ثالثا :هيكل املركبة

3

ة

الوحدة الث
ان ي

النتاجات
•ي�صف هيكل املركبة.

•يتعرف مكونات هيكل املركبة.

•يحدد موقع �أجزاء هيكل املركبة.
• ُّ
يفك املحرك عن ج�سم املركبة.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

• ُّ
يفك القاب�ض عن حمرك املركبة.
• ُّ
يفك �صندوق ال�رسعات عن ج�سم املركبة.

• ُّ
يفك جمموعة املحور اخللفي عن ج�سم املركبة.

تعليمات ال�سالمة العامة:
�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من
خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم ( )CDاملرفق
الاص هب�يلك املركبة ي� القرص ج
اب�لكتاب.

التمارين العملية
•معاينة مكونات الهيكل.
• ُّ
فك املحرك عن ج�سم املركبة.

• ُّ
فك �صندوق ال�رسعات عن املحرك ،ثم �إعادة تركيبه.

• نزع القاب�ض االحتكاكي (الكالت�ش) عن املحرك ،ثم �إعادة تركيبه.
• ُّ
فك جمموعة املحور اخللفي عن ج�سم املركبة ،ثم �إعادة تركيبها.
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هيكل املركبة
نظرا �إىل وظائفه املهمة
أ�سا�سيا يف املركبة ،وهو ُي َّ
ُي َع ُّد الهيكل جز ًءا � ًّ
�صمم بعناية فائقة ودقة كبرية؛ ً

التي �أبرزها:

 -1تركيب الأجزاء امليكانيكية عليه با�ستخدام الرباغي.

حتمل الثقل الواقع عليه يف �أثناء ال�سري على الطريق ،وتثبيت ج�سم املركبة عليه.
ُّ -2

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ما �أجزاء الهيكل الظاهرة يف ال�شكل ()15-2؟

ال�شكل ( :)15-2هيكل املركبة.

ميكن تق�سيم الهيكل �إىل نوعني رئي�سني ,هما:

جمع
 -1الهيكل املنف�صل :يكون هذا الهيكل منف�صلاً عن اجل�سم كما يف ال�شكل ( ,)15-2و ُي َ
الهيكل واجل�سم با�ستخدام الرباغي؛ ما يعني �إمكانية ِّ
دائما.
فك الهيكل عن اجل�سم ً

 -2الهيكل املتكامل (املوحد) :يمُ ِّثل هذا الهيكل واجل�سم وحدة واحدة بحيث ال ينف�صل �أحدهما
عن الآخر ,وي�ؤديان وظائف الهيكل املنف�صل نف�سها ,ويتحمالن خمتلف �أنواع العزم.
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�س�ؤال :ما �أ�شكال هياكل املركبات املتوافرة يف م�شغل املدر�سة؟

مزايا الهيكل املنف�صل

 -1عزل الأ�صوات واالهتزازات الناجتة من عمل املحرك و�أجهزة نقل احلركة عن غرفة القيادة.
� -2سهولة ال�صيانة والإ�صالح ,وانخفا�ض التكاليف.
 -3خفة ج�سم املركبة.

�أ�شكال الهيكل املنف�صل

 -1الهيكل على �شكل حرف ( )xكما يف ال�شكل (.)16-2
 -2الهيكل املحيط كما يف ال�شكل (.)17-2

 -3الهيكل ال�سلمي كما يف ال�شكل (.)18-2

 -4الهيكل ذو املن�صة كما يف ال�شكل (.)19-2

ال�شكل (.) 16-2

ال�شكل (.)18-2

ال�شكل (.)17-2

ال�شكل (.)19-2
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اقـرأ..

وتعلم

مزايا الهيكل املتكامل

ح�سن �أداءها ومتا�سكها يف �أثناء ال�سري.
-1خفة الوزن؛ ما يزيد من �رسعة املركبة ،و ُي ِّ
-2انخفا�ض تكاليف الإنتاج.

-3املقاومة العالية لأي قوة وعزم؛ ما ُي ؤ� ِّثر �إيجا ًبا يف املركبة يف �أثناء �سريها ،انظر ال�شكل (.)20-2

ال�شكل ( :)20-2الهيكل املتكامل.

والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
معاينة مكونات الهيكل.

املواد والأدوات
رافعة مركبة ،مركبة ،ك�شاف كهربائي.
خطوات التنفيذ
� -1ضع املركبة على الرافعة الكهربائية.
 -2ارفع املركبة.

 -3عايِن �أجزاء الهيكل محُ ِّد ًدا نوعه.
� -4أنزل املركبة عن الرافعة.
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()4-2

خطوات الأداء
1

تثبيت املركبة قبل رفعها.

2

حتديد مكان رفع املركبة.

3

معاينة �أجزاء الهيكل.

ال ُعدَ د والأدوات:

ُّ
فك املحرك عن ج�سم املركبة.

املواد والأدوات

نعم

ال

غ.ق.ل

()5-2

ُع َّدة يدوية ،رافعة هيدرولية (جك مت�ساح) ،ثوابت ،رافعة هيدرولية متنقلة (بالنكو) ،جنزير

ربط.

خطوات التنفيذ
م�ستو.
� -1ضع املركبة على مكان
ٍ

 -2ارفع املركبة با�ستخدام الرافعة ،ثم ِّثبتها على ثوابت كما يف ال�شكل (.)21-2

ال�شكل (.)21-2

 -3ف َّ
ُك مرابط املركم ,ثم �أخرج املركم من مكانه كما يف ال�شكل (.)22-2

ال�شكل (.)22-2
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 -4انزع الأ�سالك الكهربائية املت�صلة باملحرك ،ثم َد ِّور �أماكن تركيبها يف دفرتك ،ثم فك غطاء
املوزع و�أ�سالك �شمعات اال�شتعال كما يف ال�شكل (.)23-2

ال�شكل (.)23-2

 -5ف َّ
ُك م�صفي الهواء (الفلرت) و�سلك دع�سة الوقود كما يف ال�شكل (.)24-2

ال�شكل (.)24-2

 -6ف َّ
ُك خراطيم نظام التربيد ,ثم ا�سحب امل�شع من مكانه كما يف ال�شكل (.)25-2

ال�شكل (.)25-2

 -7ف َّ
ُك ما�سورة العادم (الأكزوزت) املُ َّبينة يف ال�شكل (.)26-2

106

ال�شكل (.)26-2

 -8ف َّ
ُك خرطوم نظام الوقود املت�صل مب�ضخة الوقود كما يف ال�شكل (.)27-2

ال�شكل (.)27-2

 -9ف َّ
ُك حمرك بدء احلركة (ال�سلف) كما يف ال�شكل (.)28-2

ال�شكل (.)28-2

 -10ف َّ
ُك براغي تثبيت �صندوق ال�رسعات باملحرك.
 -11ف َّ
ُك قواعد املحرك كما يف ال�شكل (.)29-2
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ال�شكل (.)29-2

ِّ -12
بعيدا
ركب جنزير الربط باملحرك ,ثم اربط الرافعة املتحركة بجنزير الربط ,ثم ارفع املحرك ً
عن املركبة كما يف ال�شكل (.)30-2

ال�شكل (.)30-2

� -13أَ ْن ِز ْل حمرك املركبة على الأر�ض كما يف ال�شكل (.)31-2

ال�شكل (.)31-2

� -14أَ ِع ْد و�ضع املحرك يف مكانه ,واحذر من ا�صطدام املحرك ب�أجزاء املركبة.
خطوات الأداء
1

و�ضع الرباغي يف علب.

2

تفريغ ماء املركبة قبل العمل.

3

و�ضع قما�ش �أو جلدة على �أجنحة املركبة.
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نعم

ال

غ.ق.ل

ُّ
فك �صندوق ال�سرعات عن املحرك.
املواد والأدوات

()6-2

ُع َّدة يدويةُ ،ع َّدة خا�صة بالرتكيب ،قاب�ض (�صينية كالت�ش) ،رافعة (جك) �صندوق ال�رسعات.
خطوات التنفيذ

� -1ضع عالمة على عمود نقل احلركة كما يف ال�شكل ( ,)32-2ثم ف َّ
ُك براغي تثبيت العمود.

ال�شكل (.)32-2

 -2ف َّ
ُك براغي م�ضخة القاب�ض االحتكاكي (الكالت�ش) ال�سفلية.
 -3ف َّ
ُك براغي حمرك بدء احلركة كما يف ال�شكل (.)33-2

ال�شكل (.)33-2

 -4ف َّ
ُك �أ�سالك م�صباح الرجوع �إىل اخللف.
 -5ف َّ
ُك �سلك عداد ال�رسعة.

� -6ضع الرافعة حتت �صندوق ال�رسعات ،ثم ف َّ
ُك قاعدة �صندوق ال�رسعات (اجل�رس) ,انظر ال�شكل
(.)34-2
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 -7ف َّ
ُك برغي تثبيت �صندوق ال�رسعات باملحرك.

�	-8أَ ْن ِز ْل �صندوق ال�رسعات على رافعة �صندوق ال�رسعات.

ُّ
فك القاب�ض االحتكاكي (الكالت�ش) عن املحرك ،ثم �إعادة تركيبه.
املواد والأدوات

ال�شكل (.)34-2

()7-2

ُع َّدة يدويةُ ،ع َّدة خا�صة (عيار�صينية الكالت�ش).
خطوات التنفيذ
ِّ -1
ركب �أحد براغي �صندوق ال�رسعات يف مكانه ،ثم ِّثبت
املحرك با�ستخدام مفك عادي كما يف ال�شكل (.)35-2
 -2ف َّ
ُك القاب�ض عن املحرك با�ستخدام ال ُع َّدة اليدوية بعد و�ضع
ال ُع َّدة اخلا�صة و�سط نظام القاب�ض االحتكاكي (الكالت�ش)

ال�شكل (.)35-2

كما يف ال�شكل (.)36-2

 -3ا�سحب جمموعة القاب�ض با�ستخدام ال ُع َّدة اخلا�صة كما يف
ال�شكل (.)37-2

 -4أَ� ِع ْد جتميع جمموعة القاب�ض االحتكاكي (الكالت�ش) با�ستخدام

ال�شكل (.)36-2

ال ُع َّدة اخلا�صة.

 -5أَ
	� ِع ْد تركيب �صندوق ال�رسعات على املحرك.
ال�شكل (.)37-2
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خطوات الأداء
1

و�ضع عالمات على عمود نقل احلركة.

2

�سحب ال ُع َّدة اخلا�صة برتكيب القاب�ض بعد عملية ال�شد النهائية.

3

عدم �سكب زيت �صندوق ال�رسعات عند الفك والرتكيب.

ُّ
فك جمموعة املحور اخللفي عن ج�سم املركبة ،ثم �إعادة تركيبها.
املواد والأدوات

نعم

ال

غ.ق.ل

()8-2

ُع َّدة يدوية ،رافعة هيدرولية (جك مت�ساح) ،ثوابت ،مركبة

ذات دفع خلفي.
خطوات التنفيذ

� -1ضع املركبة على �أر�ض م�ستوية.

 -2ارفع املركبة من و�سط املحور اخللفي با�ستخدام الرافعة كما
يف ال�شكل (.)38-2

ال�شكل (.)38-2

� -3ضع الثوابت على هيكل املركبة كما يف ال�شكل (.)39-2
-4ف َّ
ُك الإطارين اخللفيني.

ال�شكل (.)39-2

 -5ف َّ
ُك �سلك الفرامل (الهندبريك) واملا�سورة اخللفية للفرامل
املُ َّبينة يف ال�شكل (.)40-2

 -6ف َّ
ُك براغي عمود نقل احلركة من جهة املحور اخللفي كما
ال�شكل (.)40-2
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يف ال�شكل (.)41-2

 -7ف َّ
ُك �أعمدة التوازن اخللفية كاملة كما يف ال�شكل (.)42-2

ال�شكل (. )41-2

ال�شكل (.)42-2

 -8ف َّ
ُك روادع االرجتاج (ال�صنوبر�صات).
�َ -9أ ْن ِز ِل الرافعة بهدوء بعد �إزالة النواب�ض (الزنربكات) اخللفية كما يف ال�شكل (.)43-2

ال�شكل (.)43-2

� -10أَ ِع ْد تركيب جمموعة املحور اخللفي بعك�س عملية ِّ
الفك.
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الخرائط المفاهيمية
وحدة
توليد
القدرة.

وحدة
نقل احلركة.

الهيكل

وحدة
التحكم.

وحدة
الأجهزة
امل�ساعدة.

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
 -1ما وظيفة الهيكل؟

عدد مزايا الهيكل املنف�صل.
ِّ -2

 -3ا�رشح طريقة تركيب املحرك على ج�سم املركبة.

 -4ما الفرق بني �صندوق ال�رسعات للمركبة ذات الدفع اخللفي و�صندوق ال�رسعات
للمركبة ذات ال�سحب الأمامي من حيث:
�أ� -رسعة املركبة؟

ب -وزن املركبة؟

113

مكونات المركبة

الوحدة الثانية

رابعا  :دارة بدء احلركة (ال�سلف)
ً

4

ة

الوحدة الث
ان ي

النتاجات
• يتعرف مبد�أ عمل حمرك بدء احلركة.
• ينزع حمرك بدء احلركة عن املحرك.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

تعليمات ال�سالمة العامة
�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من
خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

القياس والتقويم

114
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روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم
الاص بدارة بدء احلركة (السلف) ي� القرص ج
( )CDاملرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
• ُّ
فك حمرك بدء احلركة عن املحرك ،ثم �إعادة تركيبه.
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دارة بدء احلركة (ال�سلف)
يحتاج حمرك املركبة �إىل وجود �أداة بدء احلركة؛ �إذ يعمل حمرك بدء احلركة على حتويل الطاقة

الكهربائية من املركم �إىل طاقة ميكانيكية ,حيث يدور م�سنن حمرك البدء ,فيدور (يعمل) حمرك
املركبة عند بدء الت�شغيل فقط ,وذلك عند �إكمال الدارة الكهربائية بو�ضع مفتاح البدء على و�ضع

الإغالق (.)ON

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ما الفرق بني حمرك بدء احلركة واملولد الظاهرين يف ال�شكل ()44-2؟

ال�شكل ( :)44-2املولد وبادئ احلركة.

عرف
ُي
�ستخدم حمرك بدء احلركة للح�صول على عزم دوراين ٍ
َ
كاف لت�أمني بدء ت�شغيل املحركُ .ي َّ

حمرك بدء احلركة ب�أنه حمرك كهربائي يعمل على حتويل الطاقة الكهربائية �إىل طاقة ميكانيكية ,وهو

زود برت�س �صغري يتم تع�شيقه مع الرت�س احللقي للحدافة عند بدء ت�شغيل حمرك االحرتاق الداخلي.
ُم َّ
تت�شابه معظم حمركات بدء احلركة يف الرتكيب ومبد أ� العمل ,لكنها تختلف من حيث احلجم,

والفولتية ,و�شدة التيار ,وعدد الفرا�شي الكربونية (الفحمات).
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مكونات حمرك بدء احلركة

و�ضح ال�شكل (� )45-2أجزاء حمرك بدء احلركة ,وهي:
ُي ِّ

 -1الغطاء الأمامي ،والغطاء اخللفي.

 -2م�سنن التع�شيق ,وقاب�ض التع�شيق.

 -3عمود حمرك البدء (ع�ضو الإنتاج).
 -4ملفات املجال.

 -5الفرا�شي الكربونية (الفحمات).

 -6مفتاح بدء الت�شغيل الكهروميكانيكي (التوماتيك).

ال�شكل (� :)45-2أجزاء بادئ احلركة.

مبد أ� عمل حمرك بدء احلركة

يعمل حمرك بدء احلركة وفق القاعدة الآتية:

الأقطاب املغناطي�سية املختلفة تتجاذب ,والأقطاب املت�شابهة تتنافر .والأقطاب املغناطي�سية املتقابلة
ُ�سبب
التي تت�شكل بوا�سطة ملفات ع�ضو الإنتاج والأقطاب التي تت�شكل عن طريق ملفات املجال ت ِّ

مير نحو (� )60أمبري (من دون
دوران حمرك بدء احلركة .فعند �إغالق الدارة الكهربائية ملحرك البدء ُّ
بحرية ,غري �أنه يحتاج �إىل (� )300-150أمبري �أو �أكرث
حمل)؛ �أي يدور م�سنن حمرك بدء احلركة ِّ
عند التع�شيق ،ويعتمد ذلك على �رسعة املحرك ,وي�رسي نحو (� )600أمبري عندما تكون �رسعة
الدوران بطيئة يف بع�ض املحركاتُ .ينقَل دوران حمرك بدء احلركة �إىل املحرك عن طريق م�سنن حمرك

بدء احلركة وم�سنن احلذافة ,اللذين يعمالن على تخفي�ض �رسعة حمرك البدء وحتويلها �إىل قوة عتل؛
117

�إذ �إن ن�سبة عدد الأ�سنان مل�سنن احلذافة مقارن ًة مب�سنن حمرك البدء هي ( ,)16-10ويعني ذلك �أن

حمرك البدء يدور ( )16-10دورة مقابل دورة واحدة يدورها م�سنن احلذافة.

يدور حمرك البدء ب�رسعة ترتاوح بني ( )3000-2000دورة /دقيقة ،و ُير َمز �إليها بالرمز (د/د)،
وقد تدور احلذافة نحو ( )200دورة/دقيقة .ولأن �رسعة املحرك ميكن �أن ت�صل �إىل (-3000

 )4000دورة/دقيقة؛ ف�إن �رسعة حمرك البدء ت�صل ( )60000-45000دورة/دقيقة �إذامل ينف�صل

م�سنن حمرك البدء عن م�سنن احلذافة ,وهذه ال�رسعة كافية لإتالف حمرك البدء؛ �إذ �إن ملفات ع�ضو
الإنتاج �ستخرج من �أماكنها بفعل القوة الطاردة املركزية والقطع النحا�سية للموحد .وملنع ذلك,
توجد ت�صاميم ِع َّدة تعمل على تع�شيق م�سنن حمرك البدء مع م�سنن احلذافة؛ للت�شغيل ،ولف�صله

عندما ت�صل �رسعة املحرك �إىل امل�ستوى الذي يتيح له العمل با�ستمرار.

طرائق تع�شيق م�سنن بدء احلركة وف�صله عن م�سنن احلذافة
 -1نظام التع�شيق من نوع بندك�س كما يف ال�شكل (.)46-2
 -2القاب�ض ذو االجتاه الواحد كما يف ال�شكل (.)47-2

ال�شكل ( :)46-2بادئ حركة ذو
نظام تع�شيق من نوع بندك�س.
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ال�شكل ( :)47-2بادئ حركة ذو
نظام تع�شيق من نوع القاب�ض ذي
االجتاه الواحد.

اقـرأ..

وتعلم

كهربائيا لتحديد مكان العطل ,و�إجراء
فح�ص
يف حال تعطل حمرك بدء احلركة عن العمل ،ف�إنه ُي َ
ًّ

اخلدمة الالزمة ,وي�شمل الفح�ص عنا�رص حمرك بدء احلركة كاملة ,وهي:
 -1املركم.

 -2التو�صيالت الكهربائية اخلارجية ملحرك بدء احلركة ,ومفتاح بدء احلركة.
 -3مفتاح بدء احلركة.

 -4حمرك بدء احلركة.

فحو�ص حمرك بدء احلركة

مدة ( )15ثانية
 -1فولتية تدوير حمرك بدء احلركة :ال يجب �أن تقل فولتية تدوير املحرك عند تدويره َّ
عن (� ,)9Vأ ّما �إذا كانت �أقل من ذلك فهذا يعني وجود عطل يف املركم.

مدة ( )15ثانية ,ويت�ضمن مالحظة م�ؤ�رش الأمبريميرت,
 -2تيار بدء احلركة :ي�ستغرق هذا الفح�ص َّ
ويجب �أن تكون قراءته �ضمن املوا�صفات.

 -3فح�ص �رسعة التدوير :تعتمد �رسعة تدوير املحرك على حجمه .ومهما كان حجم املحرك ،ف�إن
�رسعة التدوير ال يجب �أن تقل عن ( )100دورة يف الدقيقة.

ق�صد بذلك فح�ص مقاومات دارة بدء احلركة ,ومقاومات
 -4فح�ص مقاومات حمرك بدء احلركةُ :ي َ
الت�أري�ض ,ومقاومات مفتاح الت�شغيل.

الأعطال امليكانيكية ملحرك بدء احلركة

 -1ت�آكل كرا�سي املحور نتيجة اال�ستعمال واالحتكاك؛ ما ي�ؤدي �إىل ارجتاج الع�ضو الدائر يف �أثناء
ت�شغيل حمرك بدء احلركة.

 -2ت�آكل (�أو تلف) م�سنن حمرك بدء احلركة ؛ ما ي�ؤدي �إىل �صعوبة تداخل �أ�سنانه مع �أ�سنان احلذافة.

 -3انحناء (�أو ك�رس) ذراع دفع م�سنن بدء احلركة (ال�شوكة� ,أو الهالل)؛ ما ي�ؤدي �إىل عدم و�صول
امل�سنن �إىل م�سنن احلذافة.
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� -4صد�أ (�أو ات�ساخ) �أجزاء حمرك بدء احلركة؛ ما ي�ؤدي �إىل �صعوبة دوران الع�ضو الدائر،
و�صعوبة دفع م�سنن بدء احلركة يف اجتاه احلذافة.

الأعطال الكهربائية ملحرك بدء احلركة

 -1حدوث ف�صل (�أو متا�س) بني �أحد الأقطاب� ,أو ملفات الع�ضو الدائر مع ج�سم املحرك؛ ما
�سبب �ضعفًا يف قدرة حمرك بدء احلركة وتعري�ضه خلطر احلرق.
ُي ِّ

 -2فتح (�أو ف�صل) الدارة يف ملفات الأقطاب �أو ملفات الع�ضو الدائر نتيجة قطع (�أو ارتخاء)
�إحدى الو�صالت� ,أو انفالت �سلك �أو �أكرث من مكانه على ع�ضو التوحيد النحا�سي نتيجة

القوة الطاردة املركزية� ,أو قطع �سلك �أو �أكرث من �أ�سالك الفرا�شي الكربونية.

 -3ت�آكل الفرا�شي الكربونية ،واهرتا�ؤها� ،أو �ضعف �أحد نواب�ضها؛ ما ي�ؤدي �إىل فقد التالم�س بينها
وبني ع�رض التوحيد النحا�سي ,وفتح الدارة الكهربائية ملحرك بدء احلركة.

 -4ت�آكل ال�رشائح النحا�سية لع�ضو التوحيد ،واهرتا�ؤها؛ ما ي�ؤدي �إىل فقد االت�صال بينها وبني
الفرا�شي الكربونية ,وفتح الدارة الكهربائية ملحرك بدء احلركة.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ُّ
فك حمرك بدء احلركة عن املحرك ،ثم �إعادة تركيبه.

()9-2

املواد والأدوات
مركبةُ ،ع َّدة يدوية ،حمرك بدء احلركة (جديد).
خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك مربطي املركم كما يف ال�شكل (.)48-2

 -2ف َّ
ُك �صامولة ال�سلك املت�صل مبحرك بدء احلركة كما يف
ال�شكل (.)49-2

ال�شكل (.)48-2

ال�شكل (.)49-2

 -3اف�صل في�شة مفتاح حمرك بدء احلركة كما يف
ال�شكل (.)50-2

ال�شكل (.)50-2
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 -4ف َّ
ُك براغي تثبيت حمرك بدء احلركة مبحرك املركبة كما يف ال�شكل (.)51-2

ال�شكل (.)51-2

 -5ا�سحب حمرك بدء احلركة من مكانه بحذر كما يف ال�شكل (.)52-2

ال�شكل (.)52-2

ِّ -6
ركب حمرك بدء احلركة اجلديد على املحرك.
� -7أَ ِع ْد تركيب التو�صيالت اخلا�صة مبحرك بدء احلركة.
� -8ش ِّغل املركبة ,وت� َّأكد من عمل حمرك بدء احلركة ب�صورة �صحيحة ب�إ�رشاف املع ِّلم.
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الخرائط المفاهيمية

حمرك بدء احلركة
يعمل على حتويل الطاقة الكهربائية
�إىل طاقة ميكانيكية.

ُ�س ْمك الأ�سالك كبري.

املولد
يعمل على حتويل الطاقة امليكانيكية
�إىل طاقة كهربائية لتعبئة املركم.

ُ�س ْمك الأ�سالك �أقل من ُ�س ْمك �أ�سالك
حمرك بدء احلركة.

ُير َّكب على ع�ضو الإنتاج جمموعة
جهاز التع�شيق.

ُير َّكب على عــمود الإنتــاج بكــرة
املولد واملروحة.

ُت�ص َنع الفرا�شي من م�سحوق الكربون
والنحا�س.

ُت�ص َنع الــفرا�شي من الكربــون �أو
اجلرانيت.

قوة النواب�ض عالية.

قوة النواب�ض �أقل من نواب�ض حمرك
البدء.

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
و�ضح مبد�أ عمل حمرك بدء احلركة.
ِّ -1
 -2ما طرائق تع�شيق حمرك بدء احلركة مع احلذافة؟
 -3ما الفرق بني حمرك بدء احلركة واملولد؟
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مكونات المركبة

الوحدة الثانية

خام�سا :دارة التوليد وال�شحن (املولد)
ً

5

ة

الوحدة الث
ان ي

النتاجات
•يتعرف دارة التوليد وال�شحن يف املحرك.

انظر..
وتساءل

•يتعرف �أنواع املولدات يف املركبات.
•ينزع مولد التيار عن املحرك.

استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم
الاص بدارة التوليد والشحن (املولد) ي� القرص ج
( )CDاملرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
• ُّ
فك مولد التيار الكهربائي عن املحرك ،ثم �إعادة تركيبه.
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دارة التوليد وال�شحن (املولد)
املركم م�صدر الطاقة الكهربائية يف املركبة ,وهو يعمل على تزويد الأنظمة الكهربائية للمحرك
(مثل :حمرك البدء (ال�سلف) عند بداية الت�شغيل فقط ,ونظام الإ�شعال ,والراديو ,وامل�صابيح) بالتيار
تدريجيا ح�سب ا�ستهالك
الالزم لعملها .ولهذا ,ف�إن الطاقة الكهربائية املخزونة يف املركم تقل
ًّ

هذه الأجهزة؛ لذا يجب �أن يتوافر يف املركبة جهاز خا�ص يعمل على تعوي�ض املركم بالطاقة

الكهربائية الالزمة ،و�إبقائه يف حالة تعبئة با�ستمرار ,وهذا اجلهاز هو املولد.
انظر..
وتساءل

�س�ؤال :ماذا مُتثِّل الدارة الكهربائية يف ال�شكل ()53-2؟

ال�شكل (.)53-2

تعمل دارة التوليد وال�شحن املُ َّبينة يف ال�شكل ( )53-2على توليد التيار الالزم للدارات الكهربائية

يف املركبة ,وهي تُز ِّود املركم بالتيار الكهربائي ل�شحنه ,وللمحافظة عليه بفرق جهد مقداره ()12
تقريبا.
فولت ً

تتكون هذه الدارة مما ي�أتي:
َّ

 -1املركم :ي�ستقبل تيار ال�شحن من املولد ,ويعمل على �إدارة حمرك بدء احلركة عند بداية الت�شغيل,
و ُي�ش ِّغل جميع دارات املركبة الكهربائية عند توقف املولد عن العمل.

 -2مفتاح الت�شغيل :يعمل على �إغالق الدارة الكهربائية وف�صلها.
 -3ملبة حتذير توقف ال�شحن :ت ِّ
ُركب هذه اللمبة يف لوحة العدادات �أمام ال�سائق ,وت ُِّنبه �إ�ضاءتها
126

ال�سائق �أن املولد توقف عن توليد التيار الكهربائي.

 -4املولد :العن�رص الأ�سا�سي يف الدارة الكهربائية ,الذي ميد املركم وجميع دارات املركبة الكهربائية
تلقائيا.
بالتيار الكهربائي يف �أثناء دوران املحرك
ًّ

 -5الأ�سالك الكهربائية املو�صولة بني الأجزاء.

حول املولد الطاقة امليكانيكية �إىل طاقة كهربائية
ُي ِّ

تُخ َّزن يف املركم ,وهو ي�ستمد حركته من عمود
مرفق املحرك (الكرنك) بوا�سطة �سري مطاطي
ُي َّ
ركب على ثالث بكرات على الأقل.
ع ِّدد �أجزاء املولد الظاهرة يف ال�شكل (.)٥٤-٢

يوجد نوعان من املولدات ,هما:

ال�شكل (� :)54-2أجزاء مولد التيار املرتدد.

 -1مولد التيار امل�ستمر (الثابت) :يوجد هذا املولد يف املركبات القدمية ,وهو غري �شائع اال�ستعمال
هذه الأيام.

 -2مولد التيار املرتدد (املتغري) :يوجد هذا املولد يف جميع املركبات احلديثة ,وهو �شائع اال�ستعمال.

مكونات مولد التيار املرتدد

 -1القواعد الأمامية واخللفية :تعمل هذه القواعد املُ َّبينة يف ال�شكل ( )54-2على حفظ �أجزاء املولد
الداخلية ,وحمل عمود الع�ضو الدوار وت�أمني دورانه بوا�سطة املحامل املُ َّثبتة بها ,وتُ�ص َنع من

زود بفتحات للتهوية والتربيد.
الأملنيوم املُ َّ
 -2البكرةُ :ي َّ
ركب على البكرة �أحيا ًنا مروحة لزيادة التربيد ,وتعمل البكرة على نقل احلركة
الدورانية من عمود املرفق �إىل املولد.
 -3الع�ضو الدوار :يت�أ َّلف هذا الع�ضو من ملف من ال�سلك النحا�سي الرفيع ,داخل قطعتني متداخلتني
تتكون من �ستة �أقطاب ُم َّثبتة وهي تدور على الع�ضو الدوار ل ُت ِّ
�شكل
من احلديد ,كل قطعة منهما َّ
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قطبني (�شمايل ,وجنوبي) عند الدوران .يت�صل ملف الع�ضو الدوار على التوايل بحلقات منزلقة
فيتكون جمال مغناطي�سي قوي ترتكز قوته على القطبني ,عند �رسيان التيار
تت�صل مبا�رشة باملركم،
َّ

الكهربائي من املركم خالل ملف الع�ضو الدوار عن طريق احللقات املنزلقة.

 -4الفرا�شي الكربونية واحللقات املنزلقة :ت َُّثبت الفرا�شي الكربونية على احللقات املنزلقة التي ت َُّثبت
على عمود الع�ضو الدوار مب�ساعدة ناب�ض وحامل الفرا�شي الكربونية.

 -5الع�ضو الثابت� :أ�سطوانة مكونة من �صفائح من احلديد املطاوع معزولة عن بع�ضها بطبقة من
زودة مبجارٍ خا�صة الحتواء ملف الإنتاج .يعمل القلب احلديدي لهذا الع�ضو على
الورني�ش ,و ُم َّ
تركيز املجال املغناطي�سي املُو َّلد من الع�ضو الدوار ,وعند تقطيع هذا املجال ينتج جهد مرتدد
قوم على حتويله �إىل جهد مبا�رش.
يعمل املُ ِّ

 -6ال�صمامات الإلكرتونية (املوحدات) :تعمل هذه ال�صمامات على حتويل التيار املرتدد �إىل تيار
م�ستمر ,وتتكون من �رشيحة رقيقة من ال�سيليكون ,و�سلك نحا�سي وغالف من �سبيكة معدنية

وغالف بال�ستيكي.

اقـرأ..

وتعلم

نظرية عمل مولد التيار امل�ستمر
تعتمد نظرية عمل مولد التيار املرتدد على ما ي�أتي:

 -1عند مرور تيار كهربائي يف ملف يتولد جمال مغناطي�سي حول امللف.
 -2تزداد خطوط قوى املجال املعناطي�سي بزيادة عدد لفات امللف.

 -3عندما يتحرك جمال مغناطي�سي خالل ملف مو�صل �أو بالعك�س تتولد قوة دافعة كهربائية نتيجة
لقطع خطوط املجال املغناطي�سي ,ثم يتولد تيار كهربائي.

مبد�أ عمل املولد

� -1إنتاج اجلزء الدوار (املت�صل ببكرة املولد) اً
مغناطي�سيا لتوليد اجلهد يف الع�ضو الثابت
جمال
ًّ
(امللفات) عند الدوران.
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 -2حاجة ملفات الع�ضو الدوار �إىل تيار كهربائي من م�صدر خارجي لتهييجها (حثها)؛ �أي
تكوين جمال مغناطي�سي.

كبريا عندما يقطع املو�صل
 -3التيار املتولد يكون ً
ب�أكرب عدد من خطوط املجال املغناطي�سي ,وذلك
عندما يكون املو�صل عمود ًّيا على هذه اخلطوط
و�ضح يف ال�شكل (.)55-2
كما هو ُم َّ

 -4ال يتولد تيار كهربائي عندما يكون املو�صل
موازيًا خلطوط املجال.

 -5ي�رسي التيار عندما تعمل خطوط املجال زاوية
مقدارها ( )90مع الع�ضو الثابت.

ال�شكل ( :)55-2نظرية توليد التيار املرتدد.

 -6ال يتولد تيار كهربائي عندما يكون املجال املغناطي�سي موازيًا للع�ضو الثابت.

�أ�سباب �إ�ضاءة ُم نِّبي (�ضوء املركم) عمل دارة ال�شحن يف �أثناء قيادة املركبة ,وبعد انطفاء �ضوء الزيت:
 -1انقطاع �سري املروحة واملولد� ,أو انزالقه.

 -2حدوث عطل داخلي يف املولد� ,أو املنظمات.
 -3وجود ت�أري�ض يف و�صالت �أقطاب املولد.

 -4وجود ت�أري�ض يف و�صلة م�صباح الإ�شارة
والتحذير ،انظر ال�شكل (.)٥٦-٢

�إذا �أ�ضاء امل�صباح وجب فح�ص ما ي�أتي:

� -سري املروحة.

 و�صالت املولــد الكهربائية ,و�سلك الت�أري�ض. املُ ِّبدلة قاطع التيار.
نظم ،و ُم ِّ

ال�شكل ( :)56-2م�صباح الإ�شارة والتحذير.

فحو�ص نظام ال�شحن

 -1فح�ص ت�رسيب التيار :تقا�س �شدة تيار املركم واملحرك متوقف عن العمل با�ستخدام جهاز
الأمبريميرت؛ على �أن ُي َّثبت م�ؤ�رش القيا�س على ال�صفر.
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 -2فح�ص كفاية مولد التيار املرتدد (الألرتنيرت) :تقا�س �شدة التيار واملحرك عند �رسعة (-1500

 )2000دورة/دقيقة .و�إذا كانت ن�سبة االختالف بينها وبني املوا�صفات  %10دل ذلك على

�أن املولد يعمل.

 -3فح�ص فولتية ال�شحن :يجب �أن ترتاوح فولتية ال�شحن للمركم بني (.)ْ 15-14

ُفح�ص هذه ال�صمامات بالأجهزة املتوافرة يف ال�سوق
 -4فح�ص ال�صمامات الإلكرتونية يف املولد :ت َ
املحلي.

 -5فح�ص ت�رسيب التيار من دارات املركبة الكهربائيةُ :ير َبط جهاز الأفوميرت ب�سلك املخرج للمولد،
ُقارن النتائج
ثم ت َّ
ُدون القراءة قبل ت�شغيل املحرك وبعد ت�شغيله ,ثم تُ�ش َّغل �أجهزة املركبة ،ثم ت َ

باملوا�صفات.

ُفح�ص فولتية املركم قبل ت�شغيل املحرك ,ويف �أثناء
 -6فح�ص انزالق �سري املولد يف �أثناء الدوران :ت َ
ت�سارعه ,وبعد الت�شغيل؛ �إذ يجب �أن ترتفع قيمة الفولتية تب ًعا للموا�صفات.
والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ُّ
فك مولد التيار الكهربائي عن املحرك ،ثم �إعادة تركيبه.
املواد والأدوات
ُع َّدة يدوية ،مركبة� ،ساحبة (بري�صة) بكرة ،مواد تنظيف.
خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك املربط ال�سالب للمركم.

()10-2

ارخ برغي عيار املولد با�ستخدام مفتاح ال�شق كما يف ال�شكل ( ،)57-2ثم ف َّ
ُك ال�سري.
ِ -2
 -3ف َّ
ُك الأ�سالك الكهربائية ملولد التياركما يف ال�شكل (.)58-2

ال�شكل (.)57-2
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ال�شكل (.)58-2

 -4ف َّ
ُك براغي تثبيت املولد باملحرك كما يف ال�شكل (.)59-2
� -5ضع املولد على طاولة العمل ,ثم ف َّ
ُك �صامولة بكرة املولد.
 -6ا�سحب بكرة املولد واملروحة با�ستخدام ال�ساحبة (الربي�صة) كما يف ال�شكل (.)60-2

ال�شكل (.)60-2

ال�شكل (.)59-2

 -7ف َّ
ُك قاعدة الفرا�شي الكربونية كما يف ال�شكل (.)61-2

ال�شكل (.)61-2

 -8ف َّ
ُك براغي تثبيت قواعد املولد الأمامية واخللفية كما يف ال�شكل (.)62-2

ال�شكل (.)62-2
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 -9اف�صل �أجزاء املولد بع�ضها عن بع�ض كما يف ال�شكل (.)63-2
ِّ -10
نظف كامل القطع مبواد التنظيف.
مراعيا الرتتيب العك�سي.
 -11أَ	� ِع ْد جتميع �أجزاء املولد
ً
�	-12أَ ِع ْد تركيب املولد على املحرك كما يف ال�شكل (.)64-2

ال�شكل (.)64-2

ال�شكل (.)63-2

ِّ -13
ركب �سري املولد ,ثم ا�ضبط (عاير) ال�سري كما يف ال�شكل (.)65-2

 12ملم

ال�شكل (.)65-2
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الخرائط المفاهيمية

املولد
� اً
أول :فح�ص �سري املولد.

�إ�ضاءة م�صباح املركم
(املولد ال يعمل)

ثان ًيا :فح�ص و�صالت املولد
الكهربائية ،و�سلك الت�أري�ض.
ثال ًثا :فح�ص المُ ِّ
نظم ،و ُمبدِّ لة
قاطع التيار.

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
 -1ما �أجزاء دارة التوليد وال�شحن؟
 -2اذكر فحو�ص املولد.
 -3ما �أعطال املولد؟
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مكونات المركية

الوحدة الثانية

�ساد�سا :الإطارات
ً

6

ة

الوحدة الث
ان ي

•يتعرف املوا�صفات الفنية للإطارات ،ويف�رس رموزها
وقيا�ساتها.

•يتعرف ال�صيانة الالزمة للإطارات.
• ُّ
يفك الإطارات عن ج�سم املركبة.

انظر..
وتساءل

•ي�ضبط �ضغط الهواء يف الإطارات.
•ي�صلح الإطارات املثقوبة.

استكشف

اقـرأ..

النتاجات

(تر�صي�صا) للإطارات.
•يعمل اتزا ًنا
ً

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم ( )CDاملرفق
الاص اب� إلطارات ي� القرص ج
اب�لكتاب.

التمارين العملية
• ُّ
فك الإطارات عن ج�سم املركبة ،ثم �إعادة تدويرها.

• �إ�صالح ثقب يف الإطار ،وعمل موازنة له (تر�صي�ص).
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الإطارات
عرف الإطار ب�أنه حلقة مطاطية تعب�أ بالهواء بعد تركيبها ب�إحكام حول العجلة.
ُي َّ
للإطار وظيفتان ،هما:

-1توفري و�سادة مرنة المت�صا�ص ال�صدمات الناجتة من الطريق؛ �أي �إنه يعمل بو�صفه جز ًءا من نظام
التعليق يف املركبة.

 -2توفري ثبات جيد على �سطح الطريق؛ ما يتيح الدفع اجليد للمركبة ,و�سهولة توقيفها وتوجيهها.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ما �أ�سباب تلف الإطار يف ال�شكل ()66-2؟

ال�شكل (� :)66-2إطاران تالفان.

ال�ص ْلب).
يتكون الإطار من جز�أين رئي�سني ,هما :الإطار (اجلزء املرن) ,والعجلة (اجلزء ُّ
َّ

العجلة (اجلنط)

تُ�ص َنع العجلة املُ َّبينة يف ال�شكل ( )67-2من مادة الأملنيوم واملغني�سيوم� ,أو من الفوالذ ,وذلك

ح�سب املوا�صفات الآتية:

 -1خفة الوزن ،وال�صالبة.

م�ستقيما� ,أو عند
�سريا
 -2مقاومة القوى والأج�سام التي تتعر�ض لها العجلة يف �أثناء �سري املركبة ً
ً
املنعطفات.
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ِّ
والفك عن الطوق والرتكيب عليه.
� -3سهولة ال�صيانة

 -4وجود �أكتاف يرتكز عليها الطوق ملنعه من احلركة اجلانبية.

الإطار (الكوت�شوك)

ال�شكل ( :)67-2العجلة (اجلنط).

يتكون الإطار من هيكل ن�سيجي على �شكل طبقات ,تو�ضع فوق بع�ضها ب�أ�شكال خمتلفة كما يف

ال�شكل ( ,)68-2وتلتقي يف نهاياتها بحرف (�شفة) يتكون من مادة الطبقات نف�سها ،ويكون
�سمى املدا�س ,وهو م�صنوع من مطاط
ملفو ًفا على �سلك تقوية ،ويحيط بالهيكل ال�سطح الذي ُي ّ

لتحمل االحتكاك واالنزالق .ويتم حماية الهيكل الداخلي
طبيعي �أو �صناعي ذي مقاومة عالية؛
ُّ
من التلف بوا�سطة اجلدار اجلانبي.

ال�شكل ( :)68-2تركيب الإطار.
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ت�ضع ال�رشكات ال�صانعة للإطارات موا�صفات فنية على جانب الإطار يف �صورة �أرقام ورموز
�ستخدم فيه,
�سي
َ
و�أحرف؛ لتعريف امل�ستهلك مبوا�صفات الإطار ,وما ينا�سب طبيعة البلد الذي ُ

و�رسعة املركبة ,والأحمال الواقعة عليها ,و�ضغط الهواء فيه .ويبني ال�شكل (� )69-2أحد �أنواع
و�ض ًحا عليه موا�صفاته الفنية.
الإطارات ُم َّ

موا�صفات الإطار الفنية

ال�شكل ( :)69-2موا�صفات الإطار.

 -1نوع الإطار� :إطار ذو �أنبوبة داخلية (التيوب) ,و�إطار من دون �أنبوبة داخلية (التيوبل�س).
 -2عر�ض الإطار )205( :ميليمرتات.
 -3ن�سبة االرتفاع �إىل العر�ض.)65( :
-4مقا�س اجلنط� )15( R :إن�ش.

 -5معامل احلمل للإطار.)94( :
-6رمز ال�رسعة .)H( :

 -7بلد ال�صنع :اليابان.

� -8سنة ال�صنع ورقم الأ�سبوع� :)1115( :سنة 2015م ,الأ�سبوع  11من هذه ال�سنة.
 -9حتمل درجة احلرارة� :أعلى درجة (.)A
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 -10ثبات الإطار على الأر�ض املُب َّللة� :أعلى ثبات (.)A

 -11ت�آكل ( )TREADWAERالإطار ،)320( :وكلما زادت القيمة كان الأداء �أف�ضل.

�أهم العوامل التي ُت�ؤ ِّثر يف عمر الإطارات:

 -1حالة الطريق.

 -2احلالة الفنية للمركبة ,ونوعية �صيانتها.
� -3ضغط الهواء يف الإطارات.

� -4رسعة املركبة واملقاومة التي تتعر�ض لها يف �أثناء ال�سري.
 -5حمولة املركبة.

ت�صنيف الإطارات و�أنواعها:

تُ�ص َّنف الإطارات بطرائق ِع َّدة� ،أهمها:

 -1عدد الطبقات التي يتك َّون منها هيكل الإطار ,و�شكلها:
�أ -عدد الطبقات

•املركبات اخلفيفة )4( :طبقات ،وي�صل عددها �إىل ( )6طبقات.

•املركبات الثقيلة )9( :طبقات ،وي�صل عددها �إىل ( )14طبقة.

ب -هيكل طبقات الإطار

•�إطار ذو طبقات مت�شابكة يف املركبات القدمية.
•�إطار ذو طبقات �شعاعية.

 -2الأنبوبة الداخلية

�أ� -إطار ذو �أنبوبة (التيوب).

ب� -إطار من دون �أنبوبة (التيوبل�س).
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� -3ضغط الهواء

�أ� -إطار ذو �ضغط منخف�ض يف املركبات اخلفيفة ( )30-22باوند� /إن�ش مربع = (-15
 )20نيوتن � /سم.2

ب� -إطار ذو �ضغط عالٍ يف املركبات الثقيلة ( )100باوند� /إن�ش مربع = ( )70نيوتن/
�سم مربع.

 -4ال�شكل والقيا�س (ن�سبة االرتفاع �إىل العر�ض)

�أ -الإطار العري�ض :يكون العر�ض فيه �أكرب من االرتفاع.
ب -الإطار املتو�سط :يكون العر�ض فيه �أكرب قليلاً من االرتفاع.
جـ -الإطار العادي :يت�ساوى فيه االرتفاع مع العر�ض.

اقـرأ..

وتعلم

جدول �رسعة املركبة واحلرف املوجود على الإطار (�أي الإطار الذي ينا�سبها):
ال�رسعة كم � /س
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
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رمز ال�رسعة
e
f
g
j
k
l
m
n
p
q

ال�رسعة كم � /س
170
180
190
200
210
240
270
300
�أكرث من 240

رمز ال�رسعة
r
s
t
u
h
v
w
y
z

فئات درجة احلرارة التي ي�ستطيع الإطار �أن يتحملها

 -1احلرف ( :)Aيتحمل الإطار درجة احلرارة العالية ( )50درجة مئوية ,كما يف الدول الواقعة
على خط اال�ستواء ،ودول اخلليج العربي.

 -2احلرف ( :)Bيتحمل الإطار درجة احلرارة املعتدلة ( )30درجة مئوية ,كما يف بالد ال�شام,
وجزء من �أوروبا ,و�أمريكا.

 -3احلرف ( :)Cيتحمل الإطار الربودة (ال�صفر ,وحتت ال�صفر املئوي) ,كما يف رو�سيا ,و�شمال
كندا ,و�شمال ال�صني.

تدوير الإطارات

يح�صل اهرتاء للإطارات ب�شكل تدريجي منذ بدء اال�ستعمال .وتختلف درجة اهرتاء الإطار
ح�سب موقعه يف املركبة؛ لأن كلاًّ من �إطاراتها الأربعة ي�ؤدي عملاً خمتلفًا .فالإطاران الأماميان
يعمالن على مقاومة القوى الناجتة من توجيه املركبة� ,إ�ضافة �إىل قوى االحتكاك ,وبخا�صة عند
الفرملة الفجائية واالنزالقات ,وكذلك يت�أثران ب�أي خلل يف الهند�سة الأمامية ملجموعة التوجية.

� ّأما الإطاران اخللفيان فيتعر�ضان لالنزالق على املنحنيات ,ولقوى االحتكاك الناجتة من قيادة
املركبة (الدفع اخللفي� ,أو الدفع الرباعي) .ميكن جعل درجة االهرتاء يف الإطارات متماثلة بتدوير

الإطارات يف �أوقات منتظمة ح�سب تعليمات ال�رشكة ال�صانعة .ويعني التدوير تغيري مكان الإطار
جربة لهذا الغر�ض ,انظر ال�شكل (.)70-2
با�ستعمال �إحدى الطرائق املتبعة واملُ َّ
�إطارات النمط غري املت�شابه

�إطارات النمط املت�شابه

دفع خلفي

دفع �أمامي

دفع رباعي

للإطارات ذات
احلجوم املختلفة

ال�شكل ( :)70-2تدوير الإطارات.
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اتزان الإطارات

ُ�سببان اهرتاء الإطار ,ثم عدم
�إن ال�رسعة العالية التي ت�سري بها املركبات احلديثة ,وكرثة التوقف ،ت ِّ

التوازن يف جمموعة العجل والإطار ,وينتج من عدم التوازن خماطر وحوادث قاتلة �أحيا ًنا .والتوازن
اجليد ي�ؤدي �إىل �سهولة القيادة وزيادة الأمان ,وراحة الركاب .و ُي َع ُّد توازن الإطارين الأماميني

ف�ضل عمل توازن جلميع الإطارات.
�أكرث �أهمية� ,إال �أنه ُي َّ

�أنواع اتزان الإطارات

 -1االتزان الأ�ستاتي (ال�ساكن) :اهتزاز الإطار �إىل الأعلى والأ�سفل يف �أثناء ال�سري.

وي�سارا يف �أثناء الدوران.
 -2االتزان الديناميكي (احلركي) :ميل الإطار عن حموره العمودي ميي ًنا
ً
والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ُّ
فك الإطارات عن ج�سم املركبة ،ثم �إعادة تدويرها.
املواد والأدوات

()11-2

رافعة هيدرولية (جك مت�ساح) ،ثوابت� ،ساعة عيار �ضغط الإطار ،مفتاح الإطار ،هواء

م�ضغوط ،فرد (درل) هواء للإطار.
خطوات التنفيذ

 -1ارفع الإطارين الأماميني من الو�سط ,ثم ِّثبت املركبة على ثوابت.

 -2ارفع الإطارين اخللفيني من الو�سط ,ثم ِّثبت املركبة على ثوابت.
 -3ف َّ
ُك الإطارات الأمامية واخللفية با�ستخدام فرد (درل) الهواء كما يف ال�شكل (.)71-2

ال�شكل (.)71-2
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بدل الإطارات كما يف ال�شكل (.)72-2
ِّ -4
دفع خلفي

دفع �أمامي

دفع رباعي

للإطارات ذات
احلجوم املختلفة

ال�شكل (.)72-2

ِّ -5
ركب الإطارات با�ستخدام فرد (درل) الهواء.
 -6أَ
	� ْن ِز ِل املركبة عن الثوابت ,ثم ُ�ش َّد الإطارات باملفتاح اخلا�ص بها.

 -7افح�ص �ضغط الهواء يف الإطارات ,ثم ا�ضبطها كما يف ال�شكل (.)73-2

ال�شكل (.)73-2

�إ�صالح ثقب يف الإطار ,وعمل موازنة له (تر�صي�ص).
املواد والأدوات

()12-2

رافعة هيدرولية (جك مت�ساح)ُ ،ع َّدة بن�رش (خمرز ،فتيلة ،م�رشط) ،ثوابت ،مفتاح الإطار ،فرد

(درل) الهواءُ ،ع َّدة يدوية ،جهاز تر�صي�ص الإطارات.
خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك الإطار عن املركبة كما يف التمرين ال�سابق.

143

حدد مكان الثقب (امل�سمار) يف الإطار.
ِّ -2

 -3ج ِّهز ُع َّدة البن�رش كما يف ال�شكل (.)74-2

ال�شكل (.)74-2

 -4ا�سحب الربغي �أو امل�سمار من الإطار بالزرادية كما يف ال�شكل (.)75-2

ال�شكل (.)75-2

�	-5أدخل الفتيلة مكان الثقب كما يف ال�شكل (.)76-2

ال�شكل (.)75-2

 -6اقطع الزوائد من الفتيلة با�ستخدام امل�رشط.
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 -7ا�ضبط �ضغط الهواء يف الإطار كما يف ال�شكل (.)77-2

ال�شكل (.)77-2

ِّ -8
ركب الإطار على جهاز التوازن كما يف ال�شكل (.)78-2

ال�شكل (.)78-2

حدد مكانه ،ثم ِّ
ركب قطعة التوازن املنا�سبة للوزن.
 -9اقر أ� الرقم الذي يظهر على ال�شا�شة ،ثم ِّ

مر ًة �أخرى.
 -10حتقَّق من اتزان الإطار َّ
ِّ -11
ركب الإطار يف مكانه على العجلة (اجلنط).
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الخرائط المفاهيمية

رمز ال�رسعة

N

رمز ال�رسعة /فئة ال�رسعة

املولد

P
Q
R
S
T
U

H
V
W
Y
ZR
)ZR(XX Y
100

120

140

160

180

200

220

ال�رسعة

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
 -1ما وظيفة الإطارات؟

عدد املوا�صفات الفنية للإطارات.
ِّ -2
 -3ما العوامل التي تُو ِّثر يف عمر الإطارات؟
 -4اذكر �أنواع الإطارات.
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240

260

280

280

300

320

340

360

الوحدة الثالثة
حمركات االحرتاق الداخلي

3

الوحدة الثالثة:حمركات االحرتاق الداخلي
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:

النتاجات

• ي�صف تركيب حمرك االحرتاق الداخلي.

• ي�صنف املحركات من حيث :العمل ،وال�شكل ،وا�ستهالك الوقود.

• يتعرف �أنظمة حمركات االحرتاق الداخلي.
• يتعرف توقيت ال�صمامات ملحركات االحرتاق الداخلي رباعية
الدورة.
• يتعرف �أهمية �ضبط خلو�ص ال�صمامات.
• يبني �أهمية تداخل الأ�شواط ملحركات االحرتاق الداخلي.
• يقر�أ الر�سوم التخطيطية املتعلقة باملحرك و�أنظمته.
• يتعرف امل�صطلحات الفنية اخلا�صة باملحرك با�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات.
• يتعرف املحاذير والإر�شادات اخلا�صة بقواعد الأمان وتعليمات
ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية.

املحرك امليكانيكي� :أداة حُت ِّول الطاقة احلرارية �إىل طاقة ميكانيكية لإجناز �شغل .واملحرك يف املركبة هو

م�صدر القدرة الذي يجعل الإطارات تدور ،فتتحرك املركبة.

حمركات االحرتاق الداخلي :حمركات يحرتق فيها الوقود داخل غرفة االحرتاق يف املحرك ُمولِّدً ا ً
�ضغطا
عاليا؛ ما ي�ؤدي �إىل حتريك املكب�س .تنتقل حركة املكب�س بوا�سطة ذراع التو�صيل �إىل عمود املرفق,
ً

وبذلك يدور عمود املرفق ،وتنتقل حركته الدورانية بوا�سطة �أجهزة نقل احلركة املختلفة �إىل الإطارات،
فتتحرك املركبةُ .ط ِّورت املركبات وحمركاتها (املحركات الهجينة ،املحركات الكهربائية) للمحافظة

على البيئة ,واحلد من التلوث ,واالقت�صاد يف ا�ستهالك الوقود.
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متارين الوحدة
رقم التمرين
ُّ
()1-3
فك املحرك �إىل �أجزائه.

ا�سم التمرين

�أ�سماء التمارين

()2-3

متييز �أنواع املحركات بع�ضها من بع�ض.

()3-3

�صيانة نظام التربيد للمحرك.

()4-3

�صيانة نظام التزييت للمحرك.

()5-3

�صيانة نظام الإ�شعال للمحرك.

()6-3

�صيانة نظام الوقود للمحرك.

()7-3

�ضبط توقيت ال�صمامات ح�سب تعليمات ال�رشكة ال�صانعة.

()8-3

�ضبط خلو�ص ال�صمامات (عيار ال�صمامات) ح�سب تعليمات

ال�رشكة ال�صانعة.
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محركات االحرتاق الداخيل

الوحدة الثالثة

� اً
أول :حمركات االحرتاق الداخلي

1

ة

الوحدة الث
ا لث

النتاجات
•يتعرف �أجزاء حمرك االحرتاق الداخلي.
•يتعرف مبد�أ عمل االحرتاق الداخلي.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
لال�ستزادة� ،شاهد املحتوى اخلا�ص مبحرك االحرتاق الداخلي يف القر�ص املدمج
( )CDاملرفق بالكتاب.

التمارين العملية
ُّ
• فك املحرك �إىل �أجزائه.

151
151

حمركات االحرتاق الداخلي
يعتمد حمرك االحرتاق الداخلي يف عمله على ما ي�أتي:
دائما باحلرارة.
 -االحرتاق �أو اال�شتعال م�صحو ًبا ً

تنا�سبا طرد ًّيا مع زيادة درجة احلرارة وثبوت احلجم.
 تنا�سب ال�ضغطً

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ماذا مُيثِّل ال�شكل ()1-3؟

ال�شكل (.)1-3

اذكر �أ�سماء الأجزاء الظاهرة يف ال�شكل.

�أجزاء حمرك االحرتاق الداخلي

يتكون حمرك االحرتاق الداخلي من الأجزاء الآتية:
َّ
 -1ر�أ���س املحركُ :ير َّكب ر�أ���س املحرك على ج�سم الأ�سطوانات ,وتو�ضع ح�شية (ك�سكيت) مانعة
للت�رسب بينهما ,وتربط بالرباغي ب�إحكام .يحتوي ر�أ�س املحرك على غرف االحرتاق ،وعمود
الكام��ات ،وجمموع��ة ال�صمام��ات وتوابعها ،وجماري التربي��د ،وجماري التزيي��ت ،وفتحات
152

�شمعات الإ�شعال ،وفتحات الدخول للمزيج ,وفتحات اخلروج للعادم .وله ت�صاميم و�أ�شكال
خمتلف��ة ح�سب و�ضع ال�صمامات في��ه ،وهو ُي�ص َنع من احلديد الزهر يف املركبات الكبرية ,ومن

الأملنيوم يف املركبات ال�صغرية كما يف ال�شكل (.)2-3

ال�شكل ( :)2-3ر�أ�س املحرك.

تخطيطيا لت�صاميم ر�أ�س املحرك ح�سب مو�ضع ال�صمامات:
ر�سما
يبني ال�شكل (ً )3-3
ًّ
�أ -ت�صميم على �شكل حرف ( :)Iتكون فيه ال�صمامات يف ر�أ�س املحرك (�/3-3أ).

ب -ت�صميم على �شكل حرف ( :)Lتكون فيه ال�صمامات وعمود الكامات يف ج�سم املحرك
(/3-3ب).

جـ -ت�صميم على �شكل حرف ( :)Fيكون فيه �صمام يف ر�أ�س املحرك ,و�آخر يف ج�سم املحرك
(/3-3جـ).

د -ت�صميم على �شكل حرف ( :)Tتكون فيه ال�صمامات يف ج�سم املحرك (/3-3د).

ال�شكل (�/3-3أ).

ال�شكل (/3-3ب).

ال�شكل (/3-3جـ).

ال�شكل (/3-3د).
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ن�شاط
ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن �أ�شكال ر�ؤو�س املحرك ,و�أنواع غرف االحرتاق ,و�أعمدة الت�أرجح.

 -2ج�سم (كتلة) املحرك :الأ�سطوانة جلبة �أ�سطوانية ال�شكل ،ناعمة امللم�س ,وتامة ال�صقل ،وهي
ُ�سمى
تُ�ص َنع من الفوالذ� ,أو حديد الزهر .تكون الأ�سطوانات على �شكل جلب �أ�سطوانية ت ّ

بعيدا عنه ,ثم ت�ضغط داخل ج�سم املحرك,
القم�صان ،وتُ�ص َنع ب�سكبها يف ج�سم املحرك �أو ً
ُعرف
ُخرط اجللب التي ت�سكب مع ج�سم املحرك عند اهرتائها ,وت َ
انظر ال�شكل ( .)4-3ت َ
باجللب اجلافة (القم�صان اجلافة) ،ويحيط بهذه اجللب من جميع �أطرافها ممرات التربيد التي
�سمى اجللب املبتلة
متتد حتى الأجزاء ال�سفلى من الأ�سطوانةّ � ،أما النوع الآخر من اجللب ُفي ّ

(القم�صان املبتلة) ،وتكون جماري التربيد فيها مقت�رصة على الأجزاء العليا من الأ�سطوانة,
ويالم�س �سائل التربيد �سطحها مبا�رشة.

ال�شكل ( :)4-3ج�سم (كتلة) املحرك.

 -3املكب�سُ :ي�ص َنع املكب�س من الأملنيوم خلفة وزنه ،ويطلى بالق�صدير ملنحه بع�ض الليونة يف العمل.
يتكون املكب�س من تاج املكب�س (ر�أ�س املكب�س) ،ورجنات ال�ضغط و�أماكنها ،ورجنات الزيت
َّ

و�أماكنها ،وم�سماراملكب�س ،والأع�صاب كما يف ال�شكل (.)5-3
1

( )1ر�أ�س املكب�س.
( )2منطقة حلقات املكب�س.
( )3جذع املكب�س.
( )4ثقب م�سمار املكب�س.
(� /5أ)  -حلقة ال�ضغط.
( /5ب) -حلقات ك�سح الزيت.
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4
2
3

�/ 5أ

ال�شكل ( :)5-3املكب�س / 5ب

والرجنات وم�سمار
والد�رس.
املكب�س ُّ

ميكن ح�ساب ال�رسعة املتو�سطة للمكب�س با�ستخدام العالقة الآتية:
 ×2طول ال�شوط × عدد لفات املحرك
م/ث
						
ال�رسعة املتو�سطة للمكب�س =
60
يتحرك املكب�س داخل الأ�سطوانة �إىل الأعلى (النقطة امليتة العليا ,و ُير َمز �إليها بالرمز (ن.م.ع),

و�إىل الأ�سفل (النقطة امليتة ال�سفلى ,و ُير َمز �إليها بالرمز (ن.م�.س)) (حركة ترددية).
للمكب�س وظائف ِع َّدة ,هي:

�أ  -عند حركة املكب�س �إىل �أ�سفل يحدث تخلخلاً
كافيا ل�سحب �شحنة الوقود داخل الأ�سطوانة.
ً

ب -عند حركته �إىل الأعلى ي�ضغط املزيج داخل الأ�سطوانة.

جـ -عند احرتاق املزيج ،ف�إن �ضغط الغازات املتمددة (�شوط القدرة) يُ�ؤ ِّثر يف املكب�س ,فيندفع
جدا �إىل �أ�سفل الأ�سطوانة ,وبذلك ينقل هذه القوة �إىل عمود املرفق.
بقوة كبرية ًّ

ال�شكل (� :)6-3أنواع مكاب�س املحرك.

ُي ِّ
�شكل تاج املكب�س املُبينَّ يف ال�شكل ( )6-3قاعدة غرفة االحرتاق؛ فهو يتعر�ض لأعلى درجة
حرارة يف �شوط القدرة وقوة دفع عالية؛ ما يتط َّلب وجود مكب�س ذي موا�صفات عالية من
حيث مادة ال�صنع لنقل احلرارة والتخل�ص منها ب�أق�صى �رسعة ممكنة ،ويكون ذلك عن طريق

علما ب�أنه يوجد على حميط
جمارٍ احللقات ،ثم ج�سم الأ�سطوانة واجلزء ال�سفلي من املكب�سً ،
املكب�س جمارٍ داخلية لتثبيت حلقات املكب�س.

يبني ال�شكل ( )7-3هذه احللقات التي ي�ستفاد منها يف:

�أ -منع ت�رسب الغازات من غرفة االحرتاق �إىل علبة عمود املرفق.

ب -منع و�صول الزيت من علبة عمود املرفق �إىل غرفة االحرتاق.
جـ -نقل احلرارة من املكب�س �إىل جدار الأ�سطوانة.
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و�ضح ال�شكل ( )7-3طريقة
نحو ُي�س ِّهل �أداء وظائفها .و ُي ِّ
يجب تركيب احللقات على ٍ
تركيب احللقات.

ال�شكل ( :)7-3حلقات املكب�س وتركيبها.

يُو�ضح ال�شكل (� )8-3أنواع احللقات ,وهي:
�أنواع حلقات املكب�سِّ :

ال�س ْمك ,وال�سطح العلوي ,وامليالن
 -1حلقات ال�ضغط :لها موا�صفات فنية خا�صة من حيث ُ
(ال�شطفة).

يتكون من ثالث قطع.
يتكون من قطعتني  ،وبع�ض �آخر َّ
 -2حلقات الزيت :بع�ضها َّ
تاج املكب�س

حلقات ال�ضغط
حلقة الزيت
م�سمار املكب�س

جذع املكب�س

ذراع
التو�صيل

النهاية الكربى لذراع التو�صيل

ال�شكل ( :)8-3حلقات املكب�س.

ال�شكل ( :)9-3املكب�س وذراع التو�صيل.

 -3ذراع التو�صيل :ذراع مت�صلة باملكب�س عند نهايته ال�صغرى كما يف ال�شكل ( ،)9-3وبعمود
املرفق عند نهايته الكربى .تُ�ص َنع الذراع من �سبيكة فوالذية بوا�سطة عملية الت�شكيل بالطرق،
تتكون من النهاية الكربى ,والنهاية ال�صغرى ,وثقب التزييت ,وبراغي التثبيت بعمود
وهي َّ

املرفق .تعمل ذراع التو�صيل على نقل القوة الدافعة من املكب�س �إىل حمور عمود املرفق يف

ونظرا �إىل خفة
حركة المركزية ,والتقليل من االهتزازات والأحمال ال�شديدة على املحامل.
ً
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وزن �أذرع التو�صيل؛ ف�إنها تُ�ص َنع بحيث تكون جميعها متكافئة متا ًما لتوفري توازن جيد

و�ضح ال�شكل (� )10-3أنواع �أذرع التو�صيل.
للمحرك .و ُي ِّ

ال�شكل (� :)10-3أنواع �أذرع التو�صيل.

ال�ص ْلب (الفوالذ) التي تت�صف
 -4عمود املرفقُ :ي�ص َنع عمود املرفق من قطعة واحدة من �سبيكة ُّ
بقوة ميكانيكية كبرية ,انظر ال�شكل ( ,)11-3ويخ�ضع ملعاملة حرارية خا�صة ،ثم ُي َّ
�شكل
بوا�سطة الطرق �أو ال�سبك ,ويوجد فيه جمارٍ للزيت ،و�أوزان (ثقاالت) تعمل على اتزان

منتظما .فبالرغم
عمود املرفق؛ �إذ �إن تدفق القوة من الأ�سطوانات بوا�سطة املكاب�س لي�س
ً
من تداخل �رضبات القوة بع�ضها مع بع�ض ،ف�إن القوة املتولدة تكون �أحيا ًنا �أكرث من �أي
وقت �آخر ،ويح�صل ذلك يف �أثناء �شوط القدرة ،وهذا يجعل عمود املرفق مييل �إىل الإ�رساع

ثم الإبطاء خالل الأ�شواط الثالثة الأخرى .ولهذا ,ف�إن احلذافة تعمل على كبت هذا امليل
�إىل الإ�رساع �أو الإبطاءّ � .أما النهاية الأمامية لعمود املرفق فترُ َّكب عليها ثالث �أدوات ,هي:
جمموعة نقل احلركة �إىل عمود الكامات ،وجهاز تخفي�ض االهتزازات وكتمها ،وبكرة

عمود املرفق التي تدير مروحة التربيد وم�ضخة املاء واملولد بوا�سطة �سري.

ال�شكل ( :)11-3عمود املرفق.

ُي َّ
كونة
ركب على حمامل عمود املرفق الثابتة واملتحركة بطانات االحتكاك (الك�شنيت) ,وهي ُم َّ
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من جز�أين كما يف ال�شكل ( ,)12-3وتُ�ص َنع من معدن خفيف مثل الربونز ،يعمل على �إطالة

عمر عمود املرفق؛ �إذ �إنه يت�آكل قبل اهرتاء عمود املرفق.

ن�شاط

ال�شكل ( :)12-3بطانات االحتكاك (الك�شنيت).

ع ِّدد الأجزاء املُبيَّنة يف ال�شكل (.)13-3

ال�شكل (� :)13-3أجزاء حمرك احرتاق داخلي.

ن�سبيا ،وهي ت َُّثبت بوا�سطة الرباغي يف نهاية عمود
 -5احلذافة :عجلة م�صنوعة من ُّ
ال�ص ْلب ,وثقيلة ًّ
املرفق ،ووظيفتها تنظيم �رسعة عمود املرفق با�ستخدام الق�صور الذاتي فيها الذي يجعلها تدور
ب�رسعة ثابتة ,وامت�صا�ص القوة الزائدة عندما مييل عمود املرفق �إىل الإ�رساع وتخزينها لإعادتها
�إىل عمود املرفق عندما مييل �إىل الإبطاء ،ف�ضلاً عن عملها �أدا ًة لبدء احلركة للمحرك .ويتم ذلك
ُع�شق �أ�سنانه مع تر�س حمرك البدء (ال�سلف)
بوا�سطة طوق م�سنن ُم َّثبت على حميطها اخلارجي ،ت َّ

�ستعمل �سطح احلذافة اخللفي بو�صفه جز ًءا من جمموعة القاب�ض ,انظر
عند بدء الت�شعيلُ .ي َ

ال�شكل (.)14-3
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ال�شكل ( :)14-3احلذافة.

ُخرط مع العمود نف�سه عند �صنعه.
 -6عمود الكامات :عمود يحوي نتوءات ت ّ
ُ�سمى كامات ،ت َ
تو�ضع الكامة على عمود الكامات لفتح ال�صمامات و�إغالقها يف وقت حمدد تب ًعا ملا يحدث

داخل الأ�سطوانة .تتحكم الكامة يف مدى االرتفاع الذي �سيبلغه ال�صمام ،ويف زمن فتحه
عدة ,ويدور بوا�سطة م�سنن� ،أو جنزير،
و�إغالقه و�رسعته .يرتكز عمود الكامات على حمامل َّ

�أو �سري ،وي�ستمد حركته من عمود املرفق ,وتكون �رسعته ن�صف �رسعة عمود املرفق ,ويكون
ُزود بكامة لت�شغيل م�ضخة
عدد الكامات م�ساويًا لعدد ال�صمامات .وبع�ض �أعمدة الكامات ت َّ
الوقود ،وم�سنن لتدوير عمود موزع ال�رشارة كما يف ال�شكل ( .)15-3ويوجد يف بع�ض
املحركات عمودا كامات ُي َّ
ركبان يف ر�أ�س املحرك.

ال�شكل ( :)15-3عمود الكامات.

-7ال�صمامات وتوابعها� :أقرا�ص دائرية معدنية ُم�ص َّنعة ت�صني ًعا دقيقًا ,ويوجد على ٍّ
كل منها �ساق
معدنية .تُغ ِلق هذه ال�صمامات الفتحات املوجودة يف ر�أ�س املحرك ,وهي ت�ستمد حركتها
من عمود الكامات مبا�رشة� ,أو من عمود عتالت الت�أرجح (عمود احلراذين) ,انظر ال�شكل
( .)16-3يوجد يف ر�أ�س املحرك فتحتان؛ �إحداهما لدخول املزيج (الهواء والوقود) �إىل غرفة

االحرتاق ،والأخرى خلروج الغازات الناجتة من عملية االحرتاق ،ويتم التحكم يف كل فتحة
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منهما .عندما يقفل ال�صمام يرتكز على قاعدة ,فال ي�ستطيع الغاز �أو الهواء اخلروج من الأ�سطوانة،

ويعمل الزنربك احللزوين على �إبقاء ال�صمام مغلقًا ومرتك ًزا ب�إحكام على قاعدته.

( )1عمود احلدبات.
( )2الرافعة (تكاية).
( )3ذراع الدفع.
( )4الذراع املت�أرجحة.
( )5عمود الأذرع
املت�أرجحة.

(� )6صحن الزنربك.
( )7القفل (الد�رس).
( )8زنربك ال�صمام.
( )9ال�صمام.
( )10زنربك ذراع الدفع.
( )11برغي عيار ال�صمام.

ال�شكل ( :)16-3ال�صمامات وتوابعها.

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن مبد�أ عمل حمرك االحرتاق املُبينَّ يف ال�شكل (.)17-3

ال�شكل ( :)17-3حمرك احرتاق داخلي.
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نظرية عمل حمركات االحرتاق الداخلي

ُيط َلق على هذا النوع من املحركات ا�سم املحركات ذات االحرتاق الداخلي؛ لأن احرتاق املزيج
(الوقود والهواء) يحدث داخلها ،حُ
وت ِّول الطاقة الكيمائية املخزونة يف الوقود �إىل طاقة حرارية يف
�أثناء عملية االحرتاق ،وتتحول الطاقة احلرارية �إىل طاقة ميكانيكية عند متدد الغازات ,فت�ضغط على

املكب�س املو�صول بعمود املرفق ،ليبد�أ بالدوران ,فتنتقل احلركة �إىل العجالت .تعتمد نظرية عمل
و�ضح
حمرك االحرتاق الداخلي على الأ�شواط الأربعة �إذا كان املحرك رباعي الأ�شواط كما هو ُم َّ

يف ال�شكل (.)18-3

العادم
العادم

ء

الإ�شعال

العادم
تدفعان

�إلــــى

ال�شكل ( :)18-3دورة عمل حمرك رباعي الأ�شواط.

مفاهيم خا�صة مبحرك االحرتاق الداخلي

 -1النقطة امليتة العليا� :أعلى نقطة ميكن �أن ي�صل �إليها املكب�س يف م�شوار ال�صعود ,و ُير َمز �إليها بالرمز (ن.م.ع).
 -2النقطة امليتة ال�سفلى� :أدنى نقطة ميكن �أن ي�صل اليها املكب�س يف م�شوار النزول ,و ُير َمز �إليها
بالرمز (ن.م�.س).

 -3امل�شوار �أو ال�شوط :امل�سافة التي يتحركها املكب�س بني النقطة امليتة العليا والنقطة امليتة ال�سفلى,
ويقابل( )180درجة من دوران عمود املرفق.

 -4غرفة االحرتاق :احليز (التجويف) الذي يوجد يف ر�أ�س املحرك  ،ويحرتق املزيج بداخله.
ابحث يف امل�شغل عن ت�صاميم �أخرى لأجزاء حمرك االحرتاق الداخلي.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
ُّ
فك املحرك �إىل �أجزائه.

1-3

املواد والأدوات
�صندوق ُع َّدة يدوية ،حمرك احرتاق داخلي ،وعاء للرباغي ،وعاء للزيت ،طاولة عمل ،رافعة

هيدرولية (بالنكو) ،جنزير ربط.
خطوات التنفيذ

	-1ارفع املحرك با�ستخدام الرافعة الهيدرولية (البالنكو) بعد ربطه بجنزير الربط على طاولة
العمل.
 -2ف َّ
ُك الأجزاء املت�صلة باملحرك ,مثل :املولد ،والقاب�ض ،وم�ضخة التربيد ،وم�صفاة الهواء.
 -3ف َّ
ُك غطاء ال�صمامات عن ر�أ�س املحرك با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية.
مراعيا الرتتيب يف ِّ
 -4ف َّ
الفك ب�إ�رشاف املع ِّلم.
ُك ر�أ�س املحرك،
ً
 -5ف َّ
ُك �أجزاء ج�سم املحرك.

 -6عايِن �أجزاء حمرك االحرتاق الداخلي الرئي�سة.
� -7أَ ِع ْد جتميع �أجزاء املحرك.

162

الخرائط المفاهيمية

�أجزاء حمرك االحرتاق
الداخلي

ر�أ�س املحرك

عمود املرفق

كتلة املحرك
(ج�سم الأ�سطوانات)

عمود الكامات

املكب�س

ال�صمامات وتوابعها

ذراع التو�صيل

احلذافة

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك

 -1ما �أجزاء عمود املرفق؟

 -2ما الفرق بني �صمام الدخول و�صمام اخلروج من حيث:
�أ -ق ُْطر قاعدة ال�صمام؟
ب -حجم ج�سم ال�صمام ال�سفلي (�صحن ال�صمام)؟
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الوحدة الثالثة

محركات االحرتاق الداخيل

ثان ًيا :ت�صنيف حمركات
االحرتاق الداخلي ،ونظرية
عملها ،وح�ساباتها

2

ة

الوحدة الث
ا لث

النتاجات

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

•ي�رشح نظرية عمل حمركات االحرتاق الداخلي
رباعية الدورة ،وثنائية الدورة.
•ي�صنف املحركات من حيث العمل.
•ي�صنف املحركات من حيث ال�شكل.
•ي�صنف املحركات من حيث نوع الوقود.
•ينفذ احل�سابات اخلا�صة مبحرك االحرتاق الداخلي.
•ير�سم العالقات البيانية اخلا�صة ب�أ�شواط املحرك
الرباعية الدورة والثنائية الدورة.

تعليمات ال�سالمة العامة
�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم
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عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
لال�ستزادة� ،شاهد املحتوى اخلا�ص بت�صنيف حمركات االحرتاق الداخلي
يف القر�ص املدمج ( )CDاملرفق بالكتاب.

التمارين العملية
• متييز �أنواع املحركات بع�ضها من بع�ض.
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�أنواع حمركات االحرتاق الداخلي من حيث العمل:

• حمركات االحرتاق الداخلي رباعية الأ�شواط :تتم كل دورة لعمود املرفق ب�أربعة م�شاوير
للمكب�س ،يدور يف �أثنائها عمود املرفق دورتني؛ �أي ( , )ْ 720ودورة واحدة من عمود

الكامات؛ �أي (. )ْ 360

•حمركات االحرتاق الداخلي ثنائية الأ�شواط :تتم الدورة مب�شوارين للمكب�س ,يدور يف
�أثنائها عمود املرفق دورة واحدة؛ �أي (.)ْ 360

ت�صنيف حمركات االحرتاق الداخلي ،ونظرية عملها ،وح�ساباتها
انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ما �أنواع حمركات االحرتاق الداخلي التي مُيثِّلها ال�شكل ( )19-3من حيث العمل؟
�شمعة الإ�شعال

ر�أ�س املحرك

�صمام العادم
مفتوح

املكب�س

فتحة خروج
العادم

ممر التحويل

فتحة ال�سحب

�صمام

ال�سحب ال�صمامات مغلقة
مغلق

�صمام
العادم
مغلق

�رشارة من
�شمعة
الإ�شعال

طرد نواجت
االحرتاق

الأ�سطوانة
املكب�س

الأ�سطوانة
�ساق ذراع
التو�صيل

ذراع التو�صيل
عمود املرفق

عمود املرفق
العادم

�شوط القدرة والعادم

ال�صمامات مغلقة

�شمعة الإ�شعال

�صمام ال�سحب مفتوح
دخول مزيج الهواء والوقود

القدرة

ال�ضغط

ال�سحب

�شوط ال�سحب وال�ضغط

ال�شكل (.)19-3

نظرية عمل حمركات االحرتاق الداخلي رباعية الدورة
�شوط ال�سحب

يبد�أ �شوط ال�سحب عندما يفتح �صمام الدخول قبل (ن.م.ع) ِبع َّدة درجات ،يف حني يكون �صمام

العادم مغلقًا .ويبد�أ دخول املزيج �إىل الأ�سطوانة؛ لأن ال�ضغط داخلها �أقل من ال�ضغط اخلارجي,
ويرتاوح بني ()9-8نيوتن�/سم .2ويف �أثناء نزول املكب�س من (ن.م.ع) �إىل (ن.م�.س) ف�إن احلجم
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املزاح يف الأ�سطوانة يزداد ,ويقل ال�ضغط داخلها ,فيندفع الهواء من اخلارج �إىل املحرك ,وي�ستمر
املزيج يف املرور داخل الأ�سطوانة �إىل �أن ي�صل املكب�س بعد (ن.م�.س) ِبع َّدة درجات ,وبعدها يغلق

�صمام الدخول ,وينتهي �شوط ال�سحب.
�شوط ال�ضغط

يبد�أ �شوط ال�ضغط بعد (ن.م�.س) ِبعدَّ ة درجات ,ويختلف مقدار هذه الدرجات من حمرك �إىل �آخر .ويكون
�صمام الدخول و�صمام اخلروج مغلقني يف هذا ال�شوط ،وي�ستمر املكب�س بال�صعود .ويف �أثناء �صعوده

يقل احلجم ,ويزداد ال�ضغط داخل الأ�سطوانة �إىل �أن ي�صل ال�ضغط يف نهاية ال�شوط ()102.6 -57.83
نيوتن�/سم ,2وتكون الن�سبة بني ( )1:7و( ،)1:12.5وينتهي �شوط ال�ضغط.

�شوط القدرة

حينما ي�صل املكب�س قبل (ن.م.ع) بب�ضع درجات ،يكون �صمام الدخول واخلروج مغلقني،

وحتدث �رشارة من �شمعة االحرتاق ,فتحرتق ال�شحنة امل�ضغوطة حتت حجم ثابت ،وينتج من ذلك
متدد وانت�شار �رسيع للغازات املحرتقة ,فيندفع املكب�س �إىل الأ�سفل بقوة عظيمة نتيجة الرتفاع �ضغط

الغازات ,تبلغ نحو ( )544نيوتن�/سم 2يف بداية االنفجار ،ثم يقل ال�ضغط حتى ي�صل �إىل ()342

نيوتن�/سم .2ويف نهاية ال�شوط ,وقبل �أن ي�صل املكب�س (ن.م�.س) ِبع َّدة درجات ,يفتح �صمام

مدة ق�صرية
العادم ،وترتاوح درجة حرارة االحرتاق بني (� )ْ 2000-1900سيل�سيو�س خالل َّ
جدا ,ثم تنخف�ض لترتاوح بني (� )ْ 800-650سيل�سيو�س ،وينتهي �شوط القدرة.
ًّ

�شوط العادم

قبل �أن ي�صل املكب�س (ن.م�.س) بب�ضع درجات يفتح �صمام العادم ,يف حني يبقى �صمام الدخول مغل ًقا،
تلقائيا بت�أثري زيادة ال�ضغط الداخلي للأ�سطوانة (املتولد عن االنفجار)
فتخرج �أكرب كمية من الغازات
ًّ

على ال�ضغط اخلارجي ب�رسعة كبرية تبلغ ( )800م/ث .وعندما يتحرك املكب�س �إىل الأعلى يف �شوط
العادم يطرد الغازات املتبقية داخل الأ�سطوانة �إىل �أن ي�صل املكب�س (ن.م.ع) ,ويبقى �صمام العادم
مفتوحا بعد (ن.م.ع) بب�ضع درجات .وقبل �أن ي�صل املكب�س (ن.م.ع) بب�ضع درجات يفتح �صمام
ً
الدخول ,ويبد�أ �شوط ال�سحب بالرغم من �أن �صمام العادم مفتوح ،فيدخل املزيج ,ويطرد الغازات
�سمى الفتح امل�شرتك لل�صمامات (الأرجحة).
املتبقية يف غرفة االحرتاق ,وهذه َّ
املدة ُت ّ
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التمثيل البياين للعالقة بني ال�ضغط واحلجم يف �أثناء الأ�شواط الأربعة
يو�ضح العالقة بني ال�ضغط واحلجم.
ال�شكل (ِّ )20-3
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ال�شكل ( :)20-3التمثيل البياين للعالقة بني
ال�ضغط واحلجم ملحرك رباعي الأ�شواط.

 :a-bيمُ ِّثل �شوط ال�سحب ,وفيه يكون ال�ضغط �أقل من ال�ضغط اجلوي ،فيزداد ال�ضغط ،ويقل احلجم.

 :b-cيمُ ِّثل �شوط ال�ضغط من دون احرتاق ،وفيه يقل احلجم ,ويزداد ال�ضغط.
كبريا واحلجم ثابت.
 :c-dيزداد ال�ضغط ازديا ًدا ً

 :d-eيمُ ِّثل �شوط القدرة ،وفيه يزداد احلجم ,ويقل ال�ضغط.

ُطرد الغازات ,ويقل ال�ضغط ,ويكون ال�ضغط �أكرب من ال�ضغط
 :e-aيمُ ِّثل �شوط العادم ،وفيه ت َ
اجلوي بقليل.

� :IVصمام الدخول.

� :EVصمام العادم.

 :IVOفتح �صمام الدخول.

� :IVCإغالق �صمام الدخول.

 :EVOفتح �صمام العادم.

� :EVCإغالق �صمام العادم.

 :POال�ضغط اجلوي.
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 :PMAXال�ضغط الأعلى.

 :TDCالنقطة امليتة العليا (�أعلى نقطة ي�صل �إليها املكب�س).

 :BDCالنقطة امليتة ال�سفلى (�أدنى نقطة ي�صل �إليها املكب�س).
 :IGNموعد ال�رشارة.

ح�سابات حمركات االحرتاق الداخلي

تعرف البيانات والأبعاد الآتية:
تتط َّلب ح�سابات املحرك ُّ
مرورا مبركزها ،وتقا�س بامليكروميرت
ُق ْطر الأ�سطوانة :امل�سافة بني نقطتني متقابلتني من دائرة الأ�سطوانة
ً
الداخلي.

النقطة امليتة العليا (ن.م.ع –  :)TDCالو�ضعية العليا الق�صوى التي ي�صل �إليها املكب�س داخل الأ�سطوانة
(�أعلى نقطة ي�صلها املكب�س).

النقطة امليتة ال�سفلى (ن.م�.س  :) BDC -الو�ضعية النهائية ال�سفلى التي ي�صلها املكب�س داخل الأ�سطوانة
(�أدنى نقطة ي�صلها املكب�س).

طول ال�شوط �أو امل�شوار (ل) :امل�سافة التي يتحركها املكب�س من (ن.م.ع) �إىل (ن.م�.س) ،والعك�س.
حيز غرفة االحرتاق (احلجم) :احليز املوجود فوق املكب�س يف �أثناء وجوده يف (ن.م.ع) ،و ُير َمز �إليه

باحلرفني (ح غ).

ال�سعة الكلية للأ�سطوانة:احليز املوجود فوق املكب�س يف �أثناء وجوده يف (ن.م�.س) ،و ُير َمز �إليه

باحلرفني (�س ك).

حجم ال�شوط �أو امل�شوار (ال�سعة الفعالة للأ�سطوانة) :حجم الأ�سطوانة بني النقطة امليتة العليا والنقطة

امليتة ال�سفلى ،و ُير َمز �إليه باحلرفني (ح �ش).
رمز �إليه باحلرفني
ن�سبة االن�ضغاط :الن�سبة بني ال�سعة الكلية للأ�سطوانة وحجم غرفة االحرتاق ،و ُي َ
(ن �ض)؛ �أي �إن:
ح �ش  +ح غ
�س ك
=
ن �ض =
حغ
حغ
�رسعة دوران املحرك :عدد الدورات التي يدورها عمود املرفق كل دقيقة ،و ُير َمز �إليه باحلرفني
(د /د)� ,أو (.)RPM
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ح�ساب حجم الأ�سطوانة و�سعة املحرك
		
حيث:

حجم ال�شوط = م�ساحة مقطع الأ�سطوانة * طول ال�شوط
ح م =  πنق * 2ل (�سم)3

ح م  :حجم ال�شوط.
 : πالن�سبة التقريبية.
نق :ن�صف قطر الأ�سطوانة �أو املكب�س.
ل :طول ال�شوط.

�سعة املحرك = حجم ال�شوط * عدد الأ�سطوانات

املثال ()١

حمرك بنزين له �أربع �أ�سطوانات� .إذا كان ن�صف ق ُْطر الأ�سطوانة (� )5سم ,وطول ال�شوط (� )4سم,
وحجم غرفة االحرتاق فيه (� )40سم .3جد:
 حجم ال�شوط.� -سعة املحرك.

احلل

 ن�سبة االن�ضغاط. -1حجم ال�شوط ح م = نق *π 2ل �سم� 314 = 4* π * 2)5( = 3سم.3

� -2سع��ة املح��رك� :سعة املح��رك = حجم ال�ش��وط * ع��دد الأ�سطوان��ات = = 4* 314
�1256سم.3

 -3ن�سبة االن�ضغاط :ن �ض =

ح �ش  +ح غ

			
ح �ش  +ح غ
=
				
حغ
املثال ()2

حغ
40 + 314
40

= 1 :8.85

1 :9

حمرك ديزل يحتوي على �أربع �أ�سطوانات� .إذا كان ق ُْطر الأ�سطوانة (� )12سم ،وطول م�شواره ()5
�سم ،وحجم غرفة االحرتاق فيه = (� )45سم .3جد:
 -1حجم امل�شوار.
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� -2سعة املحرك.

 -3ن�سبة االن�ضغاط.

احلل

ح م =  πنق * 2ل = � 565 = 5 * 2)6( * 3سم. 3

�س م = حم * عدد الأ�سطوانات = � 2260 = 4 * 565سم. 3
45 + 565
ح �ش  +ح غ
= 1 :14 ~ 13.55
=
ن�سبة االن�ضغاط =
حغ
45
ال�ضغط املتو�سط الفعال البياين (�ضب) :ال�شغل الناجت (�ش ب) مق�سو ًما على حجم امل�شوار (ح �ش).

�ش ب
			
�ض ب =
ح �ش

نيوتن � /سم.2

ال�ضغط االحتكاكي(�ضح) :ال�ضغط املبذول للتغلب على قوى االحتكاك ,ووحدته نيوتن� /سم.2

مطروحا منه
ال�ضغط املتو�سط الفعال الفرملي (�ضف)� :ضغط ي�ساوي ال�ضغط املتو�سط الفعال البياين
ً

ال�ضغط االحتكاكي.

�ضف = �ضب � -ضح نيوتن � /سم.2

ق�ص��د بالقدرة معدل ال�شغ��ل املبذول يف وح��دة الزمن ,وتقا���س بوحدة احل�صان
ق��درة املح��ركُ :ي َ
امليكانيكي (� ,)H.Pأو وحدة الواط:

( )1ح�صان ميكانيكي = ( )746واط.
ال�ضغط داخل الأ�سطوانة = ال�ضغط اجلوي ( + 1ن�سبة االن�ضغاط)

تق�سم القدرة يف املحرك �إىل ما ي�أتي:
قدرة املحرك البيانية (ق ب):

ُ�سمى البيانية؛ لأنها
القدرة احلقيقية داخل �أ�سطوانات املحرك نتيجة عمليات االحرتاق ،وت ّ
�سمى املُبينُِّ ,ي َّ
ركب على املحرك لر�سم املنحنى البياين للعالقة بني �ضغط
تقا�س با�ستعمال جهاز ُي ّ
الأ�سطوانات وحجمها ,وو�ضع املكب�س خالل �أ�شواط خمتلفة طبقًا ملقيا�س ر�سم معني .وبقيا�س

م�ساحة املنحنى املر�سوم بوا�سطة البالنوميرت نح�صل على ال�ضغط املتو�سط الفعال البياين.
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حت�سب قدرة املحرك البيانية با�ستخدام القانون الآتي:
القدرة البيانية للمحركات رباعية الدورة:

ق ب = ½ ( ال�ضغط البياين * �سعة املحرك * عدد دورات املحرك يف الثانية)
60
= ½ ( �ضب × ن × �س ك) واط ،حيث :ن عدد دورات املحرك (د/ث).
60

القدرة البيانية للمحركات ثنائية الدورة:

ق ب = ال�ضغط البياين * �سعة املحرك * عدد دورات املحرك يف الثانية
60
=

( �ضب × ن × �س ك)
60

واط.

ح�ساب القدرة بوحدة احل�صان امليكانيكي

( )1ح�صان ميكانيكي = ( )746واط.

لذلك يق�سم مقدار القدرة بوحدة الواط على ( ،)746فتكون النتيجة بوحدة احل�صان امليكانيكي.

القدرة االحتكاكية (ق ح) :القدرة التي ميكنها التغلب على االحتكاك يف املحرك ،وميكن تقديرها
فعليا ب�إدارة املحرك بوا�سطة حمرك كهربائي من دون �إي�صال الوقود �إىل املحرك:
ًّ

ق ح = ق ب  -ق ف  .واط.

القدرة الفرملية (ق ف) :القدرة التي ميكن احل�صول عليها فعلاً من املحرك ،وهي ت�ساوي القدرة

ُ�سمى الفرملية؛ لأنها تقا�س با�ستخدام الفرامل:
البيانية
ً
مطروحا منها القدرة االحتكاكية  ،وت ّ
قب = قح+قف

علميا؛ �إذ يجب
تت�ساوى القدرة البيانية مع القدرة الفرملية �إذا انعدم االحتكاك ،وهذا غري ممكن ًّ
وجود االحتكاك.

ميكن ح�ساب القدرة الفرملية با�ستخدام القانون الآتي:
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½ (�ض ف * ع *  * πنق * 2ل * ن )
ق ف =							

واط للمحركات رباعية الدورة ,حيث:

60
ن :عدد دورات املحرك (د/ث) .ع :عدد الأ�سطوانات� ،ض ف :ال�ضغط الفرملي ،ل :طول ال�شوط.
(�ض ف * ع *  * πنق * 2ل * ن )
واط للمحركات ثنائية الدورة.
ق ف =					
60
املثال ()3
علما ب�أن ُق ْطر
اح�سب القدرة البيانية باحل�صان امليكانيكي ملحرك بنزين ذي �أربع �أ�سطوانات ,رباعي الدورةً ،

الأ�سطوانة (� )10سم  ،وطول ال�شوط (� )8سم  ،و�رسعة دوران املحرك ( )1500دورة  /دقيقة ،

احلل

وال�ضغط املتو�سط الفعال البياين ( )610* 3نيوتن /م .2

½ (�ض ب * ع *  * πنق * 2ل * ن )
ق ف =							
60

				
واط.

6
×)1500
8
×
25
×
4
×
½ (10 × 3
=  90000واط.
=							
6
10 × 60

90000
= 		
746

= ح�صانًا.
120

علما ب�أن القدرة الفرملية ( )75كيلو واط.
اح�سب القدرة االحتكاكية يف املثال ال�سابقً ,

نظرية عمل حمركات االحرتاق الداخلي ثنائية الدورة:
ُت�ستخدَ م يف بع�ض املركبات والدراجات حمركات
ثنائية الدورة بدلاً من املحركات رباعية الدورة ،وفيها

يح�صل االحرتاق مع كل �شوط هبوط للمكب�س كما
يف ال�شكل ( .)21- 3در�ست �ساب ًقا �أنه كلما هبط

املكب�س �إىل الأ�سفل �أو �صعد �إىل الأعلى بني النقطتني

غازات
حمرتقة

�شمعة
الإ�شعال

الأ�سطوانة

منفذ
الإدخال

خليط م�ضغوط
فتحة العادم

املكب�س
فتحة
ال�سحب

ممر التحويل

خليط الهواء
والوقود
علبة عمود
املرفق
�شوط االن�ضغاط وال�سحب

�شوط العادم والقدرة

امليتتني ،دار عمود املرفق ( .) ْ 180وكلما حترك
املكب�س من �إحدى النقطتني امليتتني ،ثم عاد �إىل النقطة نف�سها ،دار عمود املرفق دورة واحدة؛ �أي(.)ْ 360
ال�شكل (� :)21-3أجزاء املحرك ثنائي الدورة.
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يتبني مما تقدم �أن القدرة الناجتة من �إ�شعال الوقود وحرقه يف هذه املحركات تتم كلما دار عمود املرفق
دورة واحدة بدلاً من دورتني كما يف املحركات ذات الدورة رباعية الأ�شواط.
ال حتتوي املحركات ثنائية الدورة على �صمامات؛ �إذ يعمل املكب�س عمل ال�صمامات ،وذلك

بوجود فتحات جانبية تفتح وتغلق بوا�سطة املكب�س يف �أثناء �صعوده وهبوطه كما يف ال�شكل
(.)22-3

ال�شكل ( :)22-3الر�سم التخطيطي ملحرك ثنائي الدورة.

مبد�أ عمل املحركات ثنائية الدورة

يتم احل�صول على �شوط قدرة فعال يف كل دورة لعمود املرفق ،ويتم العمل وفق الآتي:
� -1شوط ال�صعود
يف �أثناء حركة املكب�س �إىل الأعلى ،تُغ َلق احلافة العليا للمكب�س فتحة جمرى تو�صيل املزيج �أولاً ،
ثم فتحة العادم كما يف ال�شكل ( ،)23-3ويبد�أ ان�ضغاط مزيج الوقود والهواء فوق املكب�س
(يف حيز االحرتاق) ,وي�صل ال�ضغط يف نهاية هذا ال�شوط �إىل ( )100نيوتن�/سم� ،2أو ()10
تقريبا ،ويف الوقت نف�سه ينخف�ض ال�ضغط حتت املكب�س بفعل حركته ال�رسيعة �إىل �أعلى؛
بار
ً
ما ي�ؤدي �إىل زيادة حجم احليز داخل غرفة عمود املرفق ،وت�صبح قيمة ال�ضغط داخلها ()4
تقريبا؛ �أي �أقل من ال�ضغط اجلوي الذي ي�ساوي ( )1بار.
نيوتن�/سم� ،2أو ما يعادل ( )0.4بار ً
وب�سبب هذا الفارق يف ال�ضغط يبد�أ تدفق مزيج الوقود والهواء بعد �أن تفتح فتحة الدخول
تقريبا) بوا�سطة احلافة ال�سفلى للمكب�س ،ثم تبد�أ عملية االحرتاق يف
(قبل ن.م.ع بـ () ْ 55
ً
�أعلى املكب�س بفعل ال�رشارة الناجتة من �شمعة االحرتاق ،ويبد أ� االحرتاق قبل و�صول املكب�س
مدة تقدمي اال�شتعال.
ُ�سمى َّ
(ن.م.ع) َّ
مبدة ق�صرية ت ّ

()1
()2
()3
()4
ال�شكل (� :)23-3أ�شواط املحرك ثنائي الدورة.
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� -2شوط النزول

�إن عملية االحرتاق التي حتدث يف حيز حم�صور �أعلى املكب�س (غرفة االحرتاق) حُت ِّول الطاقة

الكيميائية �إىل طاقة حرارية ،وهذه الطاقة احلرارية تتحول �إىل �شغل ميكانيكي نتيجة �ضغط

�سببة حركته �إىل �أ�سفل.
الغازات املح�صورة املتولدة من االحرتاق على �سطح املكب�سُ ،م ِّ
ويح�سب ال�شغل كالآتي:
ال�شغل = القوة املُ�ؤثِّرة يف �سطح املكب�س * الإزاحة التي يتحركها املكب�س يف اجتاه هذه القوة.

ي�ؤدي ال�شغل املتولد �إىل تدوير عمود املرفق بفعل حركة املكب�س �إىل �أ�سفل كما يف ال�شكل (-3
 .)24وقبل و�صول املكب�س �إىل (ن.م�.س) بـ ( )ْ 65تفتح فتحة العادم ،لينتهي �شوط القدرة،
ويبد�أ خروج الغازات املحرتقة من فتحة اخلروج .ويف �أثناء نزول املكب�س تغلق فتحة الدخول

الواقعة �أ�سفل فتحة العادم بوا�سطة احلافة ال�سفلى للمكب�س ،ويتم �ضغط الغاز ب�سبب تقل�ص
حجم احليز الواقع �أ�سفل املكب�س .ويف نهاية هذا ال�شوط تفتح فتحة جمرى التو�صيل ،ويتدفق

املزيج (الغاز) امل�ضغوط حتت املكب�س �إىل حيز االحرتاق فوق املكب�س .ي�ساعد هذا التدفق على
طرد بقية غازات العادم قبل �إغالق فتحة العادم ،وانتهاء عملية الطرد.
�سلك ال�ضغط العايل
زعانف تبديد احلرارة

�شمعة �إ�شعال
ال�رشارة الكهربائية
دخول املزيج
التحويل
جمرىالتو�صيل
جمرى
عمود املرفق

خروج الغازات العادمة

غرفة عمود املرفق

ال�شكل ( :)24-3حمرك ثنائي الدورة.

التمثيل البياين للعالقة النظرية بني ال�ضغط واحلجم للمحرك ثنائي الدورة:
و�ضح العالقة بني ال�ضغط واحلجم.
ال�شكل (ُ )25-3ي ِّ
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ن .م .ع

3

1

2
ال�ضغط

التمدد
2
االن�ضغاط

4
1
احلجم

6

5
4

3
ن .م �.س

ال�شكل (�/25-3أ) :عالقة ال�ضغط باحلجم ملحرك ثنائي الدورة .ال�شكل (/25-3ب):دارة توقيت ملحرك ثنائي الدورة.

حتدث الدورة الكاملة للمحركات ثنائية الدورة بدورة واحدة لعمود املوفق مقدارها ( ,)ْ 360وب�شوطني
للمكب�س �صعو ًدا ونزولاً  ،فتكتمل الدورة الرباعية .ويبني ال�شكل (/25-3ب) دارة التوقيت
ملحرك ثنائي الأ�شواط وفقًا لفتحتي الدخول واخلروج يف الأ�سطوانة عندما تفتحان وتغلقان.
ففي النقطة ( )1قبل (ن.م.ع) تفتح فتحة ال�سحب ،ويدخل مزيج الوقود والهواء يف غرفة عمود
املرفق ،ويف النقطة ( )2تغلق فتحة ال�سحب ،ثم ت�ضغط ال�شحنة يف غرفة عمود املرفق بني النقطتني
املدة ( )4-3تُف َتح فتحة جمرى التو�صيل
( )3-2ب�سبب �ضغط املكب�س يف �أثناء هبوطه .ويف َّ
لإدخال املزيج يف الأ�سطوانة ،ويبد�أ الفتح قبل (ن.م�.س) بزاوية ( ،) ْ 55وينتهي بعد (ن.م�.س)
املدة ( )5-4يخرج جزء من ال�شحنة عن طريق فتحة العادم قبل �إغالقها
بزاوية ( .)ْ 55ويف �أثناء َّ
عند النقطة (( )5ت�رسب جزء من ال�شحنة) ،ويتم �إغالق قتحة العادم بعد (ن.م�.س) بزاوية ()ْ 65
تقريبا .يحدث ال�ضغط يف �أثناء �صعود املكب�س ثم يتم الإ�شعال والقدرة ،وي�ستمر �شوط القدرة يف
ً
�أثناء هبوط املكب�س حتى النقطة ( )6التي تفتح عندها فتحة العادم ،ويبد�أ �شوط العادم حتى النقطة
(.)5

اقـرأ..

وتعلم

تُ�ص َّنف حمركات االحرتاق الداخلي �إىل �أنواع ِع َّدة ,وذلك ح�سب ما ي�أتي:
 -1نظام التزييت:
�أ -التزييت عن طريق الر�شق (الطرط�شة).
ب -التزييت عن طريق ال�ضغط.
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 -2نظام التربيد:
�أ -التربيد باملاء.
ب -التربيد الهواء.
-3نظام اال�شتعال:
�أ  -ا�شتعال بوا�سطة �رشارة كهربائية (حمرك البنزين).
ب -ا�شتعال بوا�سطة احلرارة املتولدة من �ضغط الهواء (حمرك الديزل).
 -4نظام الوقود:
�أ -وقود البنزين الأكرث ا�ستعمالاً .
ب -وقود الديزل الذي ُي�ستخدَ م يف املحركات الكبرية ،وال�سفن ،وحمركات توليد الكهرباء.
بيئيا ُي�ستخ َل�ص من النباتات
جـ -الوقود البديل (امليثانول ،الإيثانول ،البيوديزل) ،وهو وقود �سائل نظيف ًّ
كيميائيا لي�شابه البرتول يف خ�صائ�صه.
ذات البذور ،مثل :القطن ،وال�سم�سم ،وال�صويا ،و ُيعا َلج
ًّ
�ستخدم يف حمركات االحرتاق الداخلي للحد من التلوث البيئي.
د -الغاز الذي ُي
َ
�ستخدم يف حمركات االحرتاق الداخلي بو�صفه بديلاً للوقود التقليدي؛
هـ -الهيدروجني الذي ُي
َ
بغية املحافظة على البيئة ،والتخل�ص من التلوث البيئي الناجت من احرتاق البنزين والديزل.
 -5دورة العمل:
�أ -حمركات احرتاق داخلي رباعية الأ�شواط.
ب -حمركات احرتاق داخلي ثنائية الأ�شواط.
 -6ت�صميم املحرك:
�أ -حمرك ترددي :يتحرك املكب�س حركة ترددية داخل الأ�سطوانة من (ن.م.ع) �إىل (ن.م�.س).
ب -حمرك ذو الع�ضو الدوار ,مثل :حمرك فانكل.
 -7عدد الأ�سطوانات:
�أ -حمرك ذو �أ�سطوانة واحدة ,مثل :حمرك ق�ص الأ�شجار.
ب -حمرك ذو �أ�سطوانتني ,مثل :حمرك الدراجة النارية.
جـ -حمرك ذو �أربع �أ�سطوانات ,مثل :حمركات املركبات.
د -حمرك ذو خم�س �أ�سطوانات ,مثل :بع�ض املركبات التي ت�صنعها �رشكة �أودي.
هـ -حمرك ذو �ست �أ�سطوانات �أو ثماين �أ�سطوانات ,مثل :حمركات ال�شاحنات والآليات الإن�شائية وبع�ض
املركبات.
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و -حمرك ذو ع�رش �أ�سطوانات �أو اثنتي ع�رشة �أ�سطوانة ,مثل :املحركات ذات الأحمال الكبرية.
ز -حمرك ذو �ست ع�رشة �أ�سطوانة ,مثل :حمركات ال�سفن ال�صغرية.

ح -حمرك ذو �أربع وع�رشين �أ�سطوانة ,مثل :حمركات البواخرالعمالقة وناقالت النفط.

 -8ترتيب الأ�سطوانات:

�أ -حمرك ذو �أ�سطوانات بو�ضع عمودي.
ب -حمرك ذو �أ�سطوانات بو�ضع �أفقي.
جـ -حمرك على �شكل حرف (.)V
د -حمرك دائري.

ن�شاط
ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن مبد�أ عمل املحرك الظاهر يف ال�شكل (.)26-3

ال�شكل ( :)26-3حمركات احرتاق داخلي.
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والتوسع

اإلثراء

املقارنة بني املحركات رباعية الدورة وثنائية الدورة
الرقم

املحركات ثنائية الدورة

املحركات رباعية الدورة

1

تركيبها معقَّد ,و�أجزا�ؤها امليكانيكية

تركيبها ب�سيط ,وقطعها و�أجزاء املحرك

2

يحدث �شوط القدرة خالل دورتني

يحدث �شوط القدرة خالل دورة واحدة

3

الطاقة امل�ستفادة �أقل من الطاقة امل�ستفادة

كثرية.

لعمود املرفق.

من املحركات ثنائية الدورة ب�سبب
احل�صول على �شوط قدرة واحد لكل

دورتني لعمود املرفق.

قليلة.

لعمود املرفق.

م�ضاعفة الطاقة امل�ستفادة ب�سبب احل�صول

على �شوط قدرة واحد لكل دورة لعمود
املرفق.

4

ثقيلة الوزن.

خفيفة الوزن.

5

ي�ستفاد من كامل احرتاق ال�شحنة

تهدر جز ًءا من ال�شحنة ب�سبب خروج
جزء منها من فتحة خروج العادم.

6

ال تختلط ال�شحنة بزيت التزييت.

7

لها نظام تزييت م�ستقل.

يخلط الزيت بالوقود.

8

حتافظ على نظافة البيئة.

ُلوث البيئة.
ت ِّ

بالطاقة املتولدة نتيجة �إ�شعال ال�شحنة.

زيادة ا�ستهالك زيت التزييت ب�سبب
خلطه بالوقود واحرتاقه مع ال�شحنة.
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املقارنة بني حمركات البنزين وحمركات الديزل
الرقم

حمركات الديزل

حمركات البنزين

1

�ستخدم فيها وقود الديزل ذي رقم �سيتان
�ستخدم فيها وقود البنزين ذي رقم �أُكتان ُي
ُي
َ
َ

2

درجة �إ�شعال الوقود من ( )450درجة �إ�شعال الوقود من (� )350سيل�سيو�س

3

حُت�ضرَّ �شحنة املزيج (البنزين والهواء) تخلط ال�شحنة (الديزل والهواء) داخل

عالٍ .

�سيل�سيو�س �إىل (� )550سيل�سيو�س.

خارج الأ�سطوانة لبع�ض املحركات.

عالٍ .

�إىل (� )380سيل�سيو�س.

الأ�سطوانة.

4

ن�سبة االن�ضغاط ( .)1 : 12-6

5

ي�شتعل املزيج بوا�سطة �رشارة كهربائية.

6

خفيفة الوزن ,وت�شغل حي ًزا قليلاً .

كبريا.
ثقيلة الوزن ,وت�شغل حي ًزا ً

7

نعومة وهدوء يف دوران املحرك.

خ�شونة واهتزازات يف دوران املحرك.

8

تكاليف ال�صيانة �أقل ,وثمن املحرك
�أرخ�ص.
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ن�سبة االن�ضغاط ( .)1 : 22-14
ي�شتعل املزيج نتيجة احلرارة املتولدة يف
الهواء.

تكاليف ال�صيانة �أكرث ,وثمن املحرك �أغلى.

والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

()2-3

متييز �أنواع املحركات بع�ضها من بع�ض.
املواد والأدوات

حمركات احرتاق داخلي (ديزل ،بنزين ،حمركات هجينة ،ثنائي الدورة ،رباعي الدورة).

�ص ِّنف  -ب�إ�رشاف املع ِّلم  -املحركات املتوافرة يف امل�شغل �إىل حمركات تعمل بوقود الديزل،
وحمركات تعمل بوقود البنزين ،وحمركات هجينة ،وحمركات ثنائية الدورة ،وحمركات رباعية
وتعرف �أجزاءها.
الدورةَّ ،

الخرائط المفاهيمية

نظام التزييت
نظام التربيد

نظام
اال�شتعال

القياس والتقويم

�أنظمة
املحركات

نظام بدء
احلركة

نظام ال�شحن
والتوليد

نظام الوقود

اخترب معلوماتك

 -1ا�رشح نظرية عمل حمركات االحرتاق الداخلي رباعية الدورة.

علما
 -2جد ال�رسعة املتو�سطة ملكب�س حمرك احرتاق داخلي يدور ب�رسعة ( )1500د/دً ،
ب�أن طول ال�شوط (� )10سم.

علما ب�أن ن�سبة االن�ضغاط للمحرك (,)1:10
 -3جد قيمة ال�ضغط داخل �أ�سطوانة املحركً ,
وال�ضغط اجلوي ( ) 5 10نيوتن  /م .2
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محركات االحرتاق الداخيل

الوحدة الثالثة

ً
ثالثا� :أنظمة حمركات
االحرتاق الداخلي

3

ة

الوحدة الث
ا لث

النتاجات
•يتعرف �أنظمة حمركات االحرتاق الداخلي.
•يتعرف وظائف هذه الأنظمة.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
الاص ب أ�نظمة حمراكت رت
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
الداخل ي� القرص
اق
االح�
ي

املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
ج

التمارين العملية
•�صيانة نظام التربيد للمحرك

•�صيانة نظام التزييت للمحرك.

•�صيانة نظام الإ�شعال للمحرك.
•�صيانة نظام الوقود للمحرك.
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ت�صنيف حمركات االحرتاق الداخلي
ي�ستخدم يف حمركات االحرتاق الداخلي عدد من الأنظمة التي تعمل على ت�شغيل املحرك ،و�ضمان
ا�ستمرارية الت�شغيل ،واحل�صول على كفاءة عالية.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ما ا�سم النظام الذي مُيثِّله ال�شكل ()27-3؟
 -1امل�شع (الرديرت).
 -2م�ضخة �سائل التربيد.
 -3جتاويف ج�سم املحرك.
 -4م�شع نظام التدفئة.
 - 5املنظم احلراري.
 -6قربة (خزان) املاء الفائ�ض.
 -7مروحة املحرك.
 -8خرطوم املاء الذاهب �إىل املحرك.
 -9خرطوم املاء القادم من املحرك.
� -10أنابيب م�شع نظام التدفئة.

ال�شكل (.)27-3

تكت�سب �أجزاء املحرك درجات حرارة مرتفعة ,وبخا�صة الأجزاء املال�صقة لغرف االحرتاق؛ لذا يجب
�ستخدم لذلك نظام خا�ص بتربيد �أجزاء املحرك؛ للمحافظة عليها من الت�شوهات
تربيدها با�ستمرار ،و ُي
َ

احلرارية امل�صاحبة لهذا االرتفاع يف درجات احلرارة ,وللمحافظة على كفاءة عمل املحرك.

�أنظمة حمرك االحرتاق الداخلي
 -1نظام التربيد

يعمل نظام التربيد يف املحرك على �إبقاء درجة حرارة املحرك ما بني ( )95-75درجة �سيل�سيو�س،

وهي احلرارة املثالية؛ �إذ تتولد كمية كبرية من احلرارة نتيجة احرتاق املزيج داخل �أ�سطوانات
املحرك ،وتتولد حرارة �أخرى ناجتة من احتكاك �أجزاء املحرك الداخلية بع�ضها ببع�ض ،ويجب

التخل�ص من هذه احلرارة التي ت�ؤدي �إىل ف�شل املحرك وتوقفه عن العمل ,انظر ال�شكل (.)27-3
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 -2نظام التزييت

يعمل نظام التزييت يف املحرك على منع االحتكاك بني الأجزاء الداخلية املتحركة؛ ما يحد من

رفع درجة احلرارة يف تلك الأجزاء واملحرك ,ويزيد من نظام كفاءة املحرك واال�ستمرارية يف
العمل ,انظر ال�شكل (.)28-3

ال�شكل ( :)28-3نظام التزييت.

 -3نظام الإ�شعال

يهدف نظام الإ�شعال يف حمركات االحرتاق الداخلي �إىل توليد �رشارة كهربائية ذات فولتية عالية
كافية لإ�شعال مزيج الهواء والوقود يف �أ�سطوانات املحرك يف جميع ال�رسعات والأحمال يف

كثريا بحيث �أ�صبح ذا كفاءة عالية دون حدوث � ِّأي
الوقت املنا�سب .وقد تطور نظام الإ�شعال ً
هدر يف ال�شحنة� ,أو ت�أخري يف عملية الإ�شعال ,انظر ال�شكل (.)29-3
ملف الإ�شعال

غطاء املوزع

�شمعة الإ�شعال

املركم

القط مغناطي�سي

وحدة اخللخلة
الع�ضو الدوار

ال�شكل ( :)29-3نظام الإ�شعال الإلكرتوين.
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 -4نظام الوقود

يهدف نظام الوقود �إىل تزويد الأ�سطوانة ب�شحنة جاهزة من املزيج ح�سب الن�سبة املطلوبة من
الوقود والهواء تب ًعا لنوع الوقود امل�ستخدم يف املحرك ,انظر ال�شكل (.)30-3
ء

ء

م�صفاة

 -5نظام بدء احلركة

ال�شكل ( :)30-3نظام الوقود.

يعمل حمرك بدء احلركة (ال�سلف) على �إدارة املحرك عند بداية الت�شغيل عن طريق تع�شيق م�سنن
حمرك بدء احلركة مع م�سنن احلذافة؛ ما ي�ؤدي �إىل �إدارة املحرك ثم ت�شغيله ,انظر ال�شكل (.)31-3
مفتاح بدء الت�شغيل

املركم
حمرك البدء
خط الت�أري�ض
ال�شكل ( :)31-3دارة بدء احلركة.
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 -6نظام التوليد وال�شحن

يعمل املولد على �شحن البطاية بالتيار الكهربائي عن طريق �أخذ حركة من عمود املرفق ،ثم
حتويلها �إىل طاقة كهربائيةُ .يز ِّود املركم الأجهزة والأنظمة العاملة بالتيار الكهربائي ,انظر

ال�شكل (.)32-3

ال�شكل ( :)32-3دارة ال�شحن والتوليد.

اقـرأ..

وتعلم

�أنواع �أنظمة التربيد
 -1التربيد بالهواء

�ستخدم هذا النظام يف بع�ض
�ستخدم نظام التربيد بالهواء يف ال�سيارات القدمية ،يف حني ُي
ُي
َ
َ

ال�سيارات احلديثة على نحو حمدود .تكون �سكبة املحرك مغطاة بزوائد �أو زعانف من الأملنيوم
ت�شتت احلرارة عن الأ�سطوانة ( ،)Cylinderوتعمل مروحة قوية على �إمرار الهواء على هذه

الزعانف ،ف ُت ِّربد املحرك بنقل هذه احلرارة �إىل الهواء.

 -2التربيد ب�سائل التربيد

حتدث عملية التربيد عن طريق جريان �سائل التربيد ب�صورة دورية ،خالل قنوات خم�ص�صة
ً
خملوطا مبحلول مينع التجمد وال�صد�أ.
للتربيد ،ويكون �سائل التربيد
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طرائق التزييت يف املحرك
-1طريقة الر�ش (الطرط�شة)

ُ�ستخدم هذه الطريقة يف املحركات ،وبخا�صة املحركات �صغرية احلجم ,واملحركات ذات
ت
َ

ال�رسعات القليلة ,وتتمثل يف و�ضع مغارف (مالعق) على نهاية �أذراع التو�صيل .فعند دوران
املحرك تنغمر هذه املغارف يف زيت التزييت املوجود داخل وعاء الزيت �أ�سفل عمود املرفق؛

ما ي�ؤدي �إىل ر�ش الزيت على �أجزاء املحرك يف �أثناء دوران عمود املرفق.
-2طريقة �ضغط الزيت

ت�ضخه �إىل �أجزاء املحرك ،عن طريق امل�صفاة
عند ت�شغيل املحرك ت�سحب امل�ضخة الزيت ,ثم
ُّ

املعدنية لإزالة ال�شوائب الكبرية؛ �إذ يدخل الزيت امل�ضخة ,ثم ي�ضخ �إىل امل�صفاة لإزالة ال�شوائب
نظم ال�ضغط الذي ُي ِّ
ال�صغرية ,ثم ينتقل �إىل �أجزاء املحرك .يوجد يف امل�ضخة ُم ِّ
نظم �ضغط الزيت؛
�إذ ي�ضغط الزيت �إىل عمود املرفق وعمود الكامات والروافع والأذرع املتحركة وبقية الأجزاء

املتحركة.

�أنواع �أنظمة الإ�شعال
 -1نظام الإ�شعال التقليدي (ذي نقاط التما�س):

يتكون هذا النظام من دارتني ,هما :الدارة االبتدائية ,والدارة الثانوية .ويعتمد هذا النظام يف
َّ
العمل على �رسعة عمود املرفق ،ونقاط التما�س (البالتني).

 -2نظام الإ�شعال الإلكرتوين :

يتكون هذا النظام من وحدة التحكم وال�سيطرة ,ووحدة الإ�شعال وملفاتها� ,إ�ضافة �إىل
َّ
املج�سات ال�رضورية للتحكم يف توقيت ال�رشارة الكهربائية.

�أنواع �أنظمة الوقود
 -1نظام الوقود التقليدي (يعتمد على اخللخلة يف جماري ال�سحب):

هو نظام ي�ستخدم املغذي لتزويد املحرك بن�سب معينة من مزيج الوقود والهواء ,وهذا املزيج

نا�سب املحرك عند عمله �ضمن �رسعات حمددة.
ُي ِ
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 -2نظام احلقن الإلكرتوين

هو نظام توفري للوقودُ ،ي�ستخدم منه نوعان ,هما:

خ�ص�ص لكل �أ�سطوانة بخاخ للوقود.
�أ -نظام احلقن املتعدد ( :)MFIوفيه ُي َّ
خ�ص�ص بخاخ واحد ُير َّكب فوق �صمام اخلنق (دع�سة الوقود).
ب -نظام احلقن املفرد (  :)TBIوفيه ُي َّ
والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

�صيانة نظام التربيد للمحرك.

()3-3

املواد والأدوات
ُع َّدة يدوية ،جهاز فح�ص نظام التربيد.
خطوات التنفيذ
 -1افح�ص م�ستوى �سائل التربيد يف امل�شع ،بعد الت�أكد
من نظافة امل�شع وو�سائل التربيد داخله ,ثم ز ِّود
النظام ب�سائل التربيد كما يف ال�شكل (.)33-3

ال�شكل (.)33-3

 -2افح�ص �ضغط نظام التربيد كما يف ال�شكل (,)34-3
والحظ � َّأي تهريب من اخلراطيم� ,أو �أجزاء نظام
ِ
التربيد.

 -3افح�ص �سري املروحة ،وا�ضبط (عاير) ال�سري كما يف
ال�شكل (.)35-3

ال�شكل (.)34-3
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ال�شكل (.)35-3

	-4افح�ص امل�ضخة بالنظر؛ للتحقق من عدم وجود ك�سور� ،أو ت�آكل فيها.

�صيانة نظام التزييت للمحرك.
املواد والأدوات

()4-3

ُع َّدة يدوية ،جهاز فح�ص نظام التزييت ،زيت جديد.
خطوات التنفيذ
 -1افح�ص زيت املحرك كما يف ال�شكل (.)36-3

ال�شكل (.)36-3

بدل الزيت �إذا كان تالفًا� ,أو اقرتب موعد تغيريه.
ِّ -2
ِّ -3
ركب جهاز فح�ص �ضغط زيت التزييت كما يف
ال�شكل (.)37-3

	-4حتقَّق من عدم وجود � ِّأي تهريب �أو ت�رسيب من
حميط املحرك بالنظر.
ال�شكل (.)37-3
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�صيانة نظام الإ�شعال للمحرك.
املواد والأدوات

()5-3

جهاز �ضبط توقيت ال�رشارةُ ،عدَّ ة يدوية ،جهاز فح�ص كثافة حملول املركم ،كتيب (كتالوج) ال�رشكة

ال�صانعة.

خطوات التنفيذ
 -1افح�ص كثافة حملول املركم كما يف ال�شكل (.)38-3
و�صل جهاز �ضبط توقيت ال�رشارة بنظام الإ�شعال،
ِّ -2
وانتبه لإ�شارات عالمات التوقيت على بكرة عمود
املرفق ،ثم دوِّن القراءة وقارنها بكتيب ال�رشكة ال�صانعة.

 -3ا�ضبط التوقيت بتحريك موزع ال�رشارة �إىل اليمني �أو

ال�شكل (.)38-3

�إىل ال�سيار ,ثم ا�ضبط الإ�شارات.

�صيانة نظام الوقود للمحرك.
املواد والأدوات

()6-3

رافعة كهربائية.
خطوات التنفيذ
 -1ارفع املركبة على الرافعة كما يف ال�شكل (.)39-3
 -2تتب��ع بالنظ��ر و�ص�لات نظ��ام الوق��ود والأنابيب
اخلا�صة به ,وحتقق من عدم وجود � ِّأي تهريب فيها

كما يف ال�شكل (.)40-3

ال�شكل (.)39-3

191

يف ال�ضغط

ال�شكل (.)40-3

 -3غيرِّ الأجزاء التالفة (�إن ُو ِجدت) ب�إ�رشاف املع ِّلم.

القياس والتقويم

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)
تعليمات ا�ستخدم دليل تقييم الأداء بو�صفه دليلاً �إر�شاد ًّيا عند تنفيذ الن�شاط:

 و�ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول التايل ،وا�ستثناء اخلطوات غري القابلةللتطبيق (غ.ق.ل).

 -و�ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق.

 -االحتفاظ بنموذج تقييم الأداء يف ملف خا�ص.
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نعم

خطوات الأداء
1

ارتداء زي العمل املهني قبل العمل.

2

املحافظة على مكان العمل وترتيبه بعد �إجراء ال�صيانة لكل نظام على
ِح َدةٍ.

3

لب�س قفازين عند فح�ص كثافة حملول املركم.

ال

اخترب معلوماتك
عدد �أنظمة حمرك االحرتاق الداخلي.
ِّ -1
 -2ما الفرق بني نظام الوقود التقليدي ونظام احلقن من حيث العمل؟
الخرائط المفاهيمية

نظام التربيد

نظام
التزييت

دارة ال�شحن
والتوليد

�أنظمة حمرك
االحرتاق
نظام بدء
احلركة

نظام
الإ�شعال

نظام الوقود
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غ.ق.ل

محركات االحرتاق الداخيل

الوحدة الثالثة

راب ًعا  :توقيت خلو�ص ال�صمامات و�ضبطها

4

ة

الوحدة الث
ان ي

النتاجات
•يتعرف توقيت ال�صمامات ملحركات االحرتاق الداخلي.

•يتعرف �أهمية �ضبط خلو�ص ال�صمامات.

•يجري توقيت ال�صمامات ح�سب تعليمات ال�رشكة
ال�صانعة.

انظر..
وتساءل

•ي�ضبط خلو�ص ال�صمامات ح�سب تعليمات ال�رشكة
ال�صانعة.

استكشف

اقـرأ..

وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

تعليمات ال�سالمة العامة
�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

الخرائط المفاهيمية

القياس والتقويم

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.
194
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روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم
الاص بتوقيت الامصمات وضبطها ،ي� القرص ج
( )CDاملرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
•�ضبط توقيت ال�صمامات ح�سب تعليمات ال�رشكة ال�صانعة.

•�ضبط خلو�ص ال�صمامات (عيار ال�صمامات) ح�سب تعليمات ال�رشكة
ال�صانعة.
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توقيت خلو�ص ال�صمامات و�ضبطها

عرف توقيت ال�صمامات ب�أنه العالقة بني حركة ال�صمامات وحركة املكاب�س داخل
توقيت ال�صماماتُ :ي َّ
�أ�سطوانة املحرك؛ ل�ضبط توافق حركتها ،وح�صول االنفجار يف الوقت املنا�سب ،وهذا يعني تركيب
الأجزاء الرئي�سة املتحركة داخل املحرك (املكاب�س ،وال�صمامات ،وعمود الكامات ،وعمود املرفق)
بتوقيت ي�ضمن ح�صول الأ�شواط الأربعة يف موعدها املحدد.
�ضبط حركة هذه الأجزاء جمي ًعا ،وتقا�س تب ًعا لدرجات عمود املرفق؛ �إذ �إن املكب�س مت�صل بعمود املرفق
ُت َ
بوا�سطة ذراع التو�صيل ،وت�ستمد ال�صمامات حركتها من عمود الكامات الذي ي�ستمد حركته من عمود
املرفق؛ �إ ّما بالتع�شيق املبا�رش؛ و�إ ّما بالتع�شيق غري املبا�رش بوا�سطة جنزير �أو �سري مطاطي.
تتم الأ�شواط الأربعة للمحرك وف ًقا حلركة املكب�س داخل الأ�سطوانة وفتح �صمامي الدخول واخلروج و�إغالقهما؛
لذا يجب توقيت حركة عمود املرفق مع عمود الكامات اللذين يعطيان احلركة للمكاب�س وال�صمامات.
انظر..
وتساءل

غلق �صمام
العادم

�س�ؤال

�شوط ال�سحب

ن.م.ع
ْ 21

ْ 12

فتح �صمام
ال�سحب
�شوط
االن�ضغاط

ماذا مُيثِّل ال�شكل ()41-3؟مدة الأرجحة يف ال�شكل ()41-3؟
�س�ؤال :ما َّ
يختلف توقيت ال�صمامات من حمرك �إىل �آخر ح�سب
�شوط العادم
الت�صميم اخلا�ص باملحرك .ويبني ال�شكل ()41-3
فتح �صمام
توقيت فتح ال�صمامات وغلقها تب ًعا لزوايا عمود
العادم
غلق �صمام
ال�سحب
املرفق لأحد املحركات رباعية الأ�شواط.
ْ 56
ْ 47
يفتح �صمام ال�سحب يف نهاية �شوط العادم قبل
ن.م�.س
و�صول املكب�س �إىل النقطة امليتة العليا بـ (,) ْ 12
ال�شكل ( :)41-3دارة توقيت ملحرك رباعي الأ�شواط
مفتوحا حتى بداية �شوط االن�ضغاط بعد
ويظل
ً
و�صول املكب�س �إىل ما بعد النقطة امليتة ال�سفلى بزاوية ( ،)ْ 56وبالرغم من �أن املكب�س يكون يف
حركة �إىل الأعلى ،ف�إن تدفق ال�شحنة ي�ستمر يف الق�صور الذاتي؛ ما يزيد من �شحن الأ�سطوانة.
مدة الفتح ل�صمام ال�سحب ( )ْ 248 = ْ 56 + ْ 180 + ْ 12لعمود املرفق.
وتكون َّ
�شوط القدرة
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عندئذ
يفتح �صمام العادم يف نهاية �شوط القدرة قبل و�صول املكب�س �إىل النقطة امليتة ال�سفلي بزاوية (،)ْ 47
ٍ
يكون �ضغط الغازات قليلاً ,وال ميكن اال�ستفادة منه .ولكي تتمكن غازات العادم من اخلروج؛ ف�إنه يظل
مفتوحا حتى بداية �شوط ال�سحب بعد و�صول املكب�س �إىل ما بعد النقطة امليتة العليا بزاوية ( ،)ْ 21وتكون
ً
مدة الفتح ل�صمام العادم ( )ْ 248 = ْ 21+ ْ 180+ ْ 47لعمود املرفق.
َّ
يكون �صمام العادم وال�سحب مفتوحني م ًعا يف نهاية �شوط العادم وبداية �شوط ال�سحب ،و ُيط َلق
على هذه الفرتة ا�سم الفتح امل�شرتك لل�صمامات (الأرجحة) كما يف ال�شكل ( .)41-3وي�ساعد
ذلك على جودة الك�سح للتخل�ص من غازات العادم.

ال�شكل ( :)41-3الفتح امل�شرتك لل�صمامات.

�آلية توقيت ال�صمامات

توجد ثالثة �أنواع من �آلية التوقيت ح�سب موقع ال�صمام والكامة ,هي:

� -1آلية التوقيت ذات املوقع ال�سفلي لل�صمام وعمود الكامات؛ �إذ تو�ضع ال�صمامات يف ج�سم الأ�سطوانات.

� -2آلية التوقيت ذات املوقع العلوي لل�صمام ،وذات املوقع ال�سفلي لعمود الكامات.
أي�ضا.
� -3آلية التوقيت ذات املوقع العلوي لعمود الكامات ،وعمود الأذرع العلوي � ً

�أهمية �ضبط خلو�ص ال�صمام

للمحافظة على ثبات عملية فتح ال�صمام و�إغالقه؛ يجب املحافظة على وجود خلو�ص بني �ساق

ال�صمام والرافعة (احلردون)� ،أو بني �ساق ال�صمام والكامة ،وذلك ح�سب نوع �آلية التوقيت.
ويوجد ِّ
لكل حمرك خلو�ص حمدد لكل من �صمام الدخول ,و�صمام اخلروج .ي�ضبط خلو�ص
ال�صمام عند تركيب ال�صمامات� ،أو عند ظهور �صوت ال�صمام على هيئة َدقٍّ حاد متوا�صل ،وهذا
�سلبا يف املحرك �إذا مل يعالج .فعند زيادة اخللو�ص
يعني وجود زيادة (�أو نق�ص) يف اخللو�ص يُ�ؤ ِّثر ً
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على احلد املطلوب ،تقل ا�ستمرارية فتح ال�صمام ،ويقل طول �شوط ال�سحب �أو العادمّ � .أما يف حالة

مدة الفتح تزيد ،وال يرتكز ال�صمام على قاعدته متا ًما؛ ما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض
نق�ص اخللو�ص ،ف�إن َّ

غالبا ب�صمامي الأ�سطوانة الواحدة
�ضبط اخللو�ص ً
القدرة ,وحدوث لهب يف جماري ال�سحبُ .ي َ

م ًعا عندما تكون الأ�سطوانة يف نهاية �شوط ال�ضغط ,بد ًءا بالأ�سطوانة رقم ( )1من جهة مقدمة
املحرك ،ومن ال�صف الأمين �إذا كان للمحرك �صفان من الأ�سطوانات.

طرائق �ضبط خلو�ص ال�صمامات:

� -1ضبط ال�صمامات عن طريق الأرجحة :يجب حتديد املكاب�س التي ت�صعد مع بع�ضها ،وعمل �أرجحة
للأ�سطوانة ( ,)4و�ضبط (معايرة) �صمامات الأ�سطوانة التي تتحرك معها الأ�سطوانة رقم (.)1

� -2ضبط ال�صمامات عن طريق ترتيب اال�شتعال :يجب �ضبط خلو�ص �صمامات الأ�سطوانة التي
تلي الأ�سطوانة الأوىل يف ترتيب اال�شتعال.

� -3ضبط ال�صمامات يف �أثناء الت�شغيل :يعتمد هذا النوع من ال�ضبط على �صوت الدق .فبعد
ت�شغيل املحرك ،وبلوغ درجة احلرارة الطبيعية يتم ال�ضبط (العيار) ب�شد �صامولة ال�صمام �أو
�إرخائها ابتدا ًء من ال�صمام الأول ،وتجُ رى عملية ال�ضبط ال�صحيحة لل�صمام بزوال �صوت

الدقِّ الذي يظهر يف �أثناء ال�شد �أو االرتخاء.
َّ
تلقائيا �ضمن ظروف ت�شغيل
� -4ضبط ال�صمامات املُتغيرِّ ( :)VVTيحدث هذا النوع احلديث
ًّ
املحرك ,ويعتمد على �رسعة املحرك ,انظر ال�شكل (.)43-3

ال�شكل ( :)43-3التوقيت املتغري لل�صمامات.
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اقـرأ..

وتعلم

�أهمية م�سننات التوقيت

 -1نقل حركة عمود املرفق �إىل عمود الكامات.

 -2توقيت املحرك بوا�سطة العالمات املوجودة على م�سننات التوقيت.
 -3جعل ن�سبة دوران عمود املرفق �إىل عمود الكامات (.)1:2

بنا ًء على ذلك ,ف�إن م�سنن عمود املرفق ي�ساوي ن�صف عدد �أ�سنان م�سنن عمود الكامات.
تُنتقَل حركة دوران عمود املرفق �إىل عمود الكامات بطريقتني ,هما:

 التع�شيق املبا�رش :وفيه تنتقل احلركة ب�صورة مبا�رشة من عمود املرفق �إىل عمود الكامات عنركب على عمود املرفق ,وم�سنن �آخر ُي َّ
طريق م�سنن ُي َّ
ركب على عمود الكامات ,وتوجد
عالمات على امل�سننني ،انظر ال�شكل (.)44-3

ال�شكل ( :)44-3التع�شيق املبا�رش مل�سننات عمود املرفق وعمود الكامات.

 التع�شيق غري املبا�رش :وفيه تنتقل احلركة من عمود املرفق �إىل عمود الكامات عن طريق لفركب �أحدهما على عمود املرفق ,و ُي َّ
جنزير(�سل�سلة) حول م�سنننيُ ،ي َّ
ركب الآخر على عمود
الكامات .فعندما يتحرك عمود املرفق ينقل امل�سنن هذه احلركة �إىل اجلنزير ،الذي ينقلها �إىل
م�سنن عمود الكامات ,فيتحرك عمود الكامات ،انظر ال�شكل (.)45-3
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�سري التوقيت وترو�س التدوير

ترو�س التدوير

ترو�س التدوير
عمودكامات ال�سحب

تر�س عمود الكامات

�سري التوقيت

عمودكامات العادم

ال�سل�سة

�شداد ال�سل�سلة
الهيدروليكي

موجهات ال�سل�سة
تر�س عمود املرفق

ال�شكل (.)45-3

تر�س عمود املرفق

�ستخدم �سري (ق�شاط) بدلاً من اجلنزير لتقليل �صوت املحرك ،وذلك يف
ويف املحركات احلديثة ُي
َ
التع�شيق غري املبا�رش.

عالمات التوقيت

توجد �أنواع ِع َّدة من العالمات كما يف ال�شكل ( ,)45-3منها:
 -1نقطة على م�سنن عمود املرفق مقابل نقطة

�أخرى على م�سنن عمود الكامات يف التع�شيق
غري املبا�رش ،انظر ال�شكل (.)46-3

 -2دائرتان �أو نقطتان على عمود الكامات ،ودائرة
�أو نقطة على عمود املرفق ،و�أحيا ًنا نقطة على

عمود املرفق ،و�أخرى على عمود الكامات يف

ال�شكل ( :)46-3عالمات التوقيت للتع�شيق غري املبا�رش.

بع�ض �أنواع طرائق التع�شيق املبا�رش ,انظر ال�شكل (.)47-3

ال�شكل ( :)47-3عالمات التوقيت للتع�شيق املبا�رش.
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 -3عالمة على اجلنزير (المعة مثلاً ) على �أبعاد معينة ،مع عالمات على م�سنن عمود املرفق
وم�سنن عمود الكامات ,انظر ال�شكل (.)48-3
عالمة المعة على
ال�سل�سلة

عالمة على م�سنن
م�ضخة الوقود
عالمة المعة على
ال�سل�سلة

عالمة على م�سنن
عمود الكامات

عالمة على م�سنن
عمود املرفق

عالمة المعة على ال�سل�سلة

ال�شكل ( :)48-3عالمات التوقيت للتع�شيق غري املبا�رش با�ستخدام ال�سل�سلة.

مزايا التع�شيق املبا�شر

 -1تع�شيق م�سنن عمود الكامات مع م�سنن عمود املرفق مبا�رشة.
 -2عدم الهدر(ال�ضياع) يف طاقة املحرك.
 -3عك�س احلركة.

مزايا التع�شيق غري املبا�شر
ال�سري (الق�شاط)

� -1سهولة التغيري.

 -2قلة ال�ضو�ضاء (�صوت املحرك ناعم).
-3انخفا�ض التكلفة.
اجلنزير

 -1القوة واملتانة.

مدة �صالحية ال�سري (الق�شاط).
 -2طول مدة �صالحية اجلنزير وفاعليته العملية مقارن ًة بطول َّ
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

�ضبط توقيت ال�صمامات ح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة.

التمارين العملية

()7-3

املواد والأدوات
ُع َّدة يدويةُ ،ع َّدة خا�صة ،بري�صة �سحب ،رافعة هيدرولية (جك مت�ساح).
خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك ق�شاط نظام البور ،ونظام املكيف (�إن ُو ِجد).
 -2ف َّ
ُك �أغطية ال�سري �أو اجلنزير.

 -3ف َّ
ُك بكرة عمود املرفق با�ستخدام بري�صة ال�سحب.
أخرج ال�سري �أو اجلنزير التالف.
ِ � -4

الحظ عالمة م�سنن عمود املرفق على العالمة املوجودة على ال�سدر الأمامي.
ِ -5

الحظ عالمة م�سنن عمود الكامات على العالمة املوجودة على ر�أ�س املحرك.
ِ -6
�إذا مل جتد عالمات على امل�سننات ,فارفع العجلة اخللفية من جهة واحدة (يف مركبات الدفع اخللفي) ،ثم �ضع

�صندوق ال�رسعات على الغيار الرابع ،ثم د ِّور العجلة �إىل الأمام  ،ثم َّ
فك �شمعة االحرتاق للأ�سطوانة الأوىل,

و�ضع مفكها مكانها حتى ي�صل املكب�س �إىل (ن.م.ع).

	-7اعمل �أرجحة يف عمود الكامات للأ�سطوانة الرابعة (�أرجحة �صمامات الأ�سطوانة الرابعة).
ِّ -8
مراعيا عدم لف � ِّأي م�سنن.
ركب ال�سري �أو اجلنزير اجلديد على امل�سننات،
ً
أرخ (بيلة) العيار لل�سري� ،أو (بلف) ,العيار للجنزير.
ِ � -9

 -10حتقَّق من �صالحية زنربك العيار يف (البلف) �أو (بيلة) ال�شد يف ال�سري.

 -11ا�ضبط (عاير) ال�سري �أو (بلف) اجلنزير؛ ب�إرخاء (بيلة) العيار �أو (البلف) ,ثم �شُ َّد العيار ,انظر
ال�شكل (.)49-3
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 -12حتقَّق بالإبهام من �ضبط (عيار) ال�سري بال�ضغط على
ال�سري ( )8-6ملم.
ِّ -13
ركب �شمعة االحرتاق ،ثم اجمع بقية الأجزاء.
مدة ( )5ثوانٍ للت�أكد.
� -14ش ِّغل املحرك َّ
ِّ -15
ركب �أغطية ال�سري �أو اجلنزير.
ِّ -16
ركب �سري نظام البور واملكيف.

ال�شكل (.)49-3

�ضبط خلو�ص ال�صمامات (عيار ال�صمامات) ح�سب
تعليمات ال�شركة ال�صانعة.

()8-3

املواد والأدوات
ُع َّدة يدوية ،مقيا�س اخللو�ص (الفلركيج) ،كتيب (كتالوج) ال�رشكة ال�صانعة.
خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك غطاء ر�أ�س املحرك كما يف ال�شكل (.)50-3

ال�شكل (.)50-3

� -2ضع مكب�س الأ�سطوانة الأوىل يف (ن.م.ع) ،وذلك بتدوير عمود املرفق �إىل العالمات املوجودة
على بكرة عمود املرفق وال�سدر الأمامي كما يف التمرين ال�سابق.

	-3حتقَّق من �أرجحة �صمامات الأ�سطوانة الرابعة ح�سب تق�سيمة املحرك.
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	-4حتقَّق من �أن عتالت الت�أرجح (احلرادين) تتحرك بحرية للأ�سطوانة الأوىل.

	-5افح�ص ب�شفرة العيار امل�سافة (اخللو�ص) بني عتالت الت�أرجح و�ساق ال�صمامات للأ�سطوانة
الأوىل.

أرخ (�أو �شُ َّد) الربغي ح�سب املطلوب ،وحتقق
أرخ �صامولة ربط برغي عيار ال�صمام باملفك ،و� ِ
ِ � -6
من �أن �شفرة العيار تنزل ب�سهولة ,انظر ال�شكل (.)51-3

ال�شكل (.)51-3

� -7أَ ْد ِخ ْل �شفرة العيار املنا�سبة ح�سب كتيب ال�رشكة ال�صانعة ,ثم نفِّذ عملية ال�ضبط (العيار) ,انظر
ال�شكل (.)52-3

ال�شكل (.)51-3

� -8شُ َّد �صامولة الربط بعد �ضبط (معايرة) ال�صمام ،وحتقَّق من العيار بعد �إخراج ال�شفرة من
مكانها مرات ِع َّدة.

دائما �أقل من �صمام العادم؛ لأن م�سافة فتح �صمام الدخول �أكرب من م�سافة فتح
مالحظة :عيار �صمام الدخول ً
�صمام العادم.
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توقيت ال�صمامات
املبا�شر

غري املبا�شر

تع�شيق امل�سننات بع�ضها
مع بع�ض.

تع�شيق امل�سننات بوا�سطة تع�شيق امل�سننات بوا�سطة
ال�سري.
جنزير.

طرائق �ضبط ال�صمامات

الأرجحة.

ترتيب الإ�شعال.

�صوت الدَّ قِّ .

تلقائي.

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
عرف ما ي�أتي:
ِّ -1

�أ -الأرجحة.

ب -توقيت ال�صمامات.
جـ -التع�شيق املبا�رش.

 -2اذكر طرائق عيار ال�صمامات.

 -3ما الفرق بني التع�شيق املبا�رش والتع�شيق غري املبا�رش؟
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الأمور الواجب مراعاتها عند �ضبط خلو�ص ال�صمامات:
خطوات الأداء

الرقم
1

ا�ستخدام كتيب ال�رشكة ال�صانعة ،وكتيب ال�صيانة للمركبة.

2

�ضبط بها ال�صمامات (بارد،
التحقق من حالة املحرك التي ُي َ
�ساخن).

3

التحقق من وقوف املركبة على نحو �آمن� ،أو تثبيت املحرك
على حممل خا�ص باملحرك.

4

ا�ستخدام ال ُع َدد والأدوات املنا�سبة ل�ضبط خلو�ص ال�صمامات.

6

االلتزام بتعليمات الأمان وال�سالمة العامة وال�صحة املهنية يف
�أثناء العمل.

7

معرفة تق�سيمة املحرك ،واجتاه دوران عمود املرفق.

5

التحقق من مقدار اخللو�ص لل�صمامات.
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محركات االحرتاق الداخيل

الوحدة الثالثة

خام�سً ا :تداخل الأ�شواط يف
حمركات االحرتاق الداخلي

5

ة

الوحدة الث
ا لث

النتاجات

•

انظر..
وتساءل

يبني �أهمية تداخل الأ�شواط ملحركات االحرتاق

الداخلي.

• يقر�أ الر�سوم التخطيطية املتعلقة باملحرك و�أنظمته.

استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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208

خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
أ
الشواط ف� حمراكت رت
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
الداخل
اق
االح�
الاص تداخل
ي
ي
ف
املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
ي� القرص ج
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تداخل الأ�شواط يف حمركات االحرتاق الداخلي

در�ست �ساب ًقا �أن املحرك ميكن �أن يكون �أحادي الأ�سطوانة �أو متعدد الأ�سطوانات ،و�أن اال�شتعال ال

يحدث يف كل الأ�سطوانات يف اللحظة نف�سها ،بل يتم بالتناوب ح�سب ترتيب الإ�شعال اخلا�ص باملحرك.

انظر..
وتساءل
يبني ال�شكل ( )53-3تناوب الأ�شواط

يف حمرك رباعي الأ�شواط ذي �أربع
�أ�سطوانات على افرتا�ض �أن ترتيب
اال�شتعال لهذا املحرك هو (3 - 1

  .)2 - 4ومن املعروف �أنه لكيحتدث دورة ا�شتعال كاملة؛ يجب �أن

ال�شكل.)53-3( :

يدور عمود املرفق دورتني؛ �أي ( ،)ْ 720وهذا يعني �أن كل () ْ 180يحدث �شوط من الأ�شواط الأربعة,

انظر ال�شكل (.)54-3
الأ�سط وانة الأولى

�سحب

الأ�سط وانة الثانية

�ضغط

الأ�سط وانة الثالثة

قدرة

الأ�سط وانة الرابعة

عادم

درجات عم ود املرفق

00

ْ

180

ْ

360

ْ

540

ْ

720

ْ

ال�شكل ( :)54-3تداخل الأ�شواط ملحرك ذي �أربع �أ�سطوانات.

يبد�أ �شوط القدرة للأ�سطوانة الأوىل يف الربع الأول؛ �أي من ال�صفر �إىل ( ,) ْ 180ويتبعه على
الرتتيب �شوط العادم ,ثم �شوط ال�سحب ,ثم �شوط ال�ضغط.
يبد�أ �شوط القدرة للأ�سطوانة الثالثة بد ًءا من نهاية �شوط القدرة للأ�سطوانة الأوىل؛ �أي من (� ) ْ 180إىل

( ,)ْ 360ويتبعه على الرتتيب �شوط العادم ,ف�شوط ال�سحب ,ف�شوط ال�ضغط.
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يبد�أ �شوط القدرة للأ�سطوانة الرابعة ح�سب ترتيب اال�شتعال بد ًءا بنهاية �شوط القدرة للأ�سطوانة

الثالثة؛ �أي من زاوية (� )ْ 360إىل زاوية ( ,) ْ 540ويتبعه على الرتتيب �شوط العادم ,ف�شوط
ال�سحب ,ف�شوط ال�ضغط.
يبد�أ �شوط القدرة للأ�سطوانة الثالثة بد ًءا من نهاية �شوط القدرة للأ�سطوانة الرابعة؛ �أي من زاوية

(� )ْ 540إىل زاوية ( ,)ْ 720ويتبعه �شوط العادم ,ف�شوط ال�سحب ,ف�شوط ال�ضغط.

ُر�صد الأ�شواط الأربعة لكل �أ�سطوانة ح�سب ترتيب اال�شتعال يف املحرك ،ومنه يت�ضح لنا
وهكذا ت َ

كيف تتداخل الأ�شواط ،و�أن مقدار التداخل هو 0 = ْ 180- ْ 180من دوران عمود املرفق.

تداخل الأ�شواط ملحرك ذي �ست �أ�سطوانات:

�إن كل حمورين متقابلني متطابقان ،و�إن عدد �أزواج املحاور املتطابقة واملتقابلة =
(العدد.3 = 2 / 6 = )2/
عدد الأ�سطوانات مق�سو ًما على 2
َ

وعليه ،ف�إن الزاوية بني كل زوجني من املحاور = .ْ 120 = 3 / ْ 360

ومبا �أن ال�شوط يحتاج �إىل  ْ 180حتى يتم ،ف�إن الفرق=  , ْ 60 = ْ 120- ْ 180وهو مقدار
التداخل �أو التفاوت بني نهاية �شوط القدرة وبداية �شوط قدرة الأ�سطوانة التي تليها ،وح�سب
ترتيب اال�شتعال ( )4 - 2 - 6 - 3 - 5 - 1املُبينَّ يف ال�شكل (.)55-3
ال�ساد�سة

اخلام�سة

الرابعة

الثالثة

الثانية

الأولى

60

ْ

120
180
300

ْ

ْ

ْ

360
ْ
480
540
660
720

ال�شكل ( :)55-3تداخل الأ�شواط ملحرك ذي �ست �أ�سطوانات.

ْ

ْ
ْ
ْ

العادم

600

ْ

القدرة

420

ْ

ال�ضغط

240

ْ

ال�سحب

00

ْ

ال�ش وط

الأ�سط وانات

زاوية درجة
عم ود املرفق

0
ْ 180
ْ 360
ْ 540
ْ 720
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تداخل الأ�شواط ملحرك ذي ثماين �أ�سطونات على �شكل حرف(:)V

�إن كل حمورين متقابلني متطابقان ،و�إن عدد املحاور املتقابلة =
8
عدد الأ�سطوانات
4= 2 ،
2
وعليه ،ف�إن الزاوية بني كل زوجني متجاورين هي .ْ 90= 4 / ْ 360 :ولأن ال�شوط يحتاج �إىل
( )ْ 180حتى يتم؛ ف�إن الفرق=  ، ْ 90 = ْ 90 - ْ 180وهو يمُ ِّثل مقدار التداخل �أو التفاوت
بني نهاية �شوط القدرة وبداية �شوط قدرة الأ�سطوانة التي تليها ,وح�سب ترتيب اال�شتعال
( ) 7 - 3 - 8 - 4 - 6 - 2 - 5 - 1املُبينَّ ال�شكل (.)56-3
الثامنة

ال�سابعة

ال�ساد�سة

اخلام�سة

الرابعة

الثالثة

الثانية

الأولى

90

ْ

270

ْ

360

540

720

اقـرأ..

ال�شكل ( :)56-3تداخل الأ�شواط ملحرك ذي ثماين ا�سطوانات.

ْ
ْ

ْ
ْ

العادم

630

ْ

القدرة

450

ال�ضغط

180

ْ

ال�سحب

00

ْ

ال�ش وط

الأ�سط وانات

زاوية درجة
عم ود املرفق

0
ْ 180
ْ 360
ْ 540
ْ 720

وتعلم

تنا�سبا طرد ًّيا؛ �أي �إنه كلما زاد عدد الأ�سطوانات زاد
يتنا�سب مقدار التداخل مع عدد الأ�سطوانات
ً
مقدار التداخل.

تخطيطيا ملحرك ذي ثماين �أ�سطوانات ،بحيث يكون ترتيب اال�شتعال فيه
ر�سما
ار�سم ً
ًّ
( ،)8 - 4 - 7 - 2 - 6 - 3 - 5 - 1ثم بينِّ و�ضع املكاب�س التي تتحرك م ًعا� ،صعو ًدا ,ونزولاً .
ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن تداخل الأ�شواط ملحرك ذي ثماين �أ�سطوانات.
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الخرائط المفاهيمية

حمرك ذو �ست �أ�سطوانات:

حمرك ذو �أربع �أ�سطوانات:

مقدار التداخل.)ْ 60( :

مقدار التداخل.)ْ 0( :

مقدار التداخل.)ْ 90( :

حمرك ذو ثماين �أ�سطوانات:

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
 -1ما �أهمية التداخل يف املحركات؟
 -2اح�سب التداخل ملحرك ذي �أربع �أ�سطواناتُ ،م ِّبي ًنا مقدار كل �شوط من درجات عمود
علما ب�أن تق�سيمة اال�شتعال هي.)2 -3 - 4 - 1( :
املرفقً ,
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الوحدة الرابعة
نظام التربيد يف املحركات

4

215

الوحدة الرابعة�:أنظمة التربيد يف املحركات
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
•يتعرف �أهمية التربيد و�أنواعه يف املحركات.

النتاجات

•يقارن بني نظام التربيد املائي ونظام التربيد الهوائي.
•يتعرف املواد امل�ضافة �إىل �سائل التربيد.

• يتعرف �أجزاء دورة التربيد يف املحركات.
•يتعرف فحو�ص دورة التربيد يف املحركات.
•يتعرف املحاذير والإر�شادات اخلا�صة بقواعد الأمان وتعليمات
ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية.

ي�ستفاد من نظام التربيد يف املحافظة على درجة احلرارة املثلى للمحرك (�ْ 95 -75س) يف
خمتلف ال�رسعات ,و�ضمن ظروف الت�شغيل املختلفة.

يجب توخي احليطة واحلذر ال�شديدين عند التعامل مع �أجزاء نظام تربيد املحرك ,وبخا�صة
عندما يكون املحرك يف حالة عمل� ,أو بعد �إطفائه مبا�رشة.
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متارين الوحدة
ا�سم التمرين
رقم التمرين
( )1-4معاينة �أجزاء نظام التربيد الهوائي.

�أ�سماء التمارين

()2-4

معاينة �أجزاء نظام التربيد املائي.

()3-4

ُّ
فك غطاء امل�شع ،ثم فح�صه ،ثم �إعادة تركيبه.

()4-4

ُّ
فك امل�شع ،ثم فح�صه ،ثم تنظيفه ،ثم �إعادة تركيبه.

()5-4

ُّ
فك املنظم احلراري ،ثم فح�صه ,ثم �إعادة تركيبه .

()6-4

ُّ
فك م�ضخة املاء ,ثم فح�صها و�صيانتها ,ثم �إعادة تركيبها.

()7-4

ُّ
فك خراطيم التربيد ،ثم فح�صها ،ثم �إعادة تركيبها.

()8-4

ُّ
فك مروحة التربيد عن املحرك ،ثم فح�صها ،والتحقق من

()9-4

فح�ص الت�رسب يف نظام التربيد للمحرك.

�صالحيتها ،ثم �إعادة تركيبها.
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نظام التربيد يف المركبات

الوحدة الرابعة

� اً
أول� :أهمية نظام التربيد يف املركبات

1

ة

الوحدة الرا

بع

النتاجات
•يتعرف �أهمية نظام التربيد يف املركبات.

•يتعرف �أنواع �أنظمة التربيد يف املحركات.

•يقارن بني نظام التربيد املائي ونظام التربيد الهوائي.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خط��ة عم��ل موج��زة لتنفي��ذ متري��ن

اال�ستك�ش��اف ،تت�ضمن حت�ضري امل��واد والأجهزة
الالزمة لتنفيذ التمرين ،ومراعاة تعليمات ال�سالمة

العامة وال�صحة املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم

218
218

خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
أ
ف
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
الت� يد ي� املركبات ي� القرص
الاص ب�مهية نظام رب
املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
ج

التمارين العملية
•معاينة �أجزاء نظام التربيد الهوائي.
•معاينة �أجزاء نظام التربيد املائي.

219
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�أهمية نظام التربيد يف املركبات
تقريبا .ففي �أثناء ا�شتعال
ُ�صمم �أنظمة التربيد بحيث متت�ص ثلث احلرارة املتولدة يف املحركات
ت َّ
ً

مزيج البنزين والهواء داخل الأ�سطوانات ت�صل درجة حرارة الغازات املحرتقة �إىل ()2000
تقريبا ،وهذا يولد كمية عالية من احلرارة؛ لذا يجب تربيد هذه الأجزاء حتى ال ترتفع درجة
ْ�س
ً
كثريا .يوجد م�صدر �آخر للحرارة هو االحتكاك؛ �إذ �إن احتكاك حلقات املكب�س بجدار
حرارتها ً

الأ�سطوانة يولد كمية من احلرارة ت�ضاف �إىل كمية احلرارة الناجتة من احرتاق مزيج الهواء والبنزين،
يف حني يمُ َت�ص جزء من احلرارة املتولدة يف املحرك بوا�سطة ج�سم الأ�سطوانات ور�أ�س املحرك
كثريا .بنا ًء على ما �سبق ,ف�إن �أهمية نظام
ومكاب�س املحرك ،وال يجب �أن ترتفع درجة حرارتها ً

التربيد تتمثل يف املحافظة على درجة احلرارة املثالية للمحرك.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ما �سبب توقف املركبة عن العمل يف ال�شكل ()1-4؟

ال�شكل (.)1-4

ال يجب �أن تزيد درجة حرارة جدار الأ�سطوانة يف املحرك على (�ْ )260س؛ لأن ارتفاع درجة

احلرارة �أكرث من ذلك يعني تال�شي طبقة الزيت املغلفة جلدار الأ�سطوانة من الداخل ،وبذلك تف�شل
عملية التزييت ،ويتعطل املحرك.
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ُي َع ُّد نظام التربيد يف املركبة �أحد �أهم �أنظمتها التي حَ ْت ُكم العديد من العمليات احليوية فيها؛ �إذ �إن
أ�رضارا ِع َّدة للمحرك .بوجه عام ,تظهر عالمات اخللل يف
�سبب � ً
� َّأي خلل يحدث يف هذا النظام ُي ِّ

نظام التربيد يف �صورة ارتفاع م�ؤ�رش احلرارة باملركبة ,بحيث يكون مقيا�س درجة احلرارة يف لوحة

ارتفاعا عن املعدل الطبيعي� ،أو عندما يظهر على لوحة العدادات �إ�شارة تدل على
املعلومات �أكرث
ً
ت�رسيبا يف نظام التربيد.
وجود م�شكلة ما يف نظام التربيد اخلا�ص بها؛ ما يعني �أن باملركبة
ً
ما الفرق بني نظامي التربيد اللذين يمُ ِّثلهما ال�شكل ()2-4؟

�أنواع �أنظمة التربيد

ال�شكل (.)2-4

توجد طريقتان لتربيد املحرك و�أجزائه ,هما:
 -1التربيد بالهواء

ُ�ستخدم هذه الطريقة يف املركبات القدمية ،وبع�ض املركبات احلديثة ,وفيها تكون �سكبة
ت
َ

املحرك مغطاة بزوائد �أو زعانف من الأملنيوم تُ�ش ِّتت احلرارة عن الأ�سطوانة (,)Cylinder
ُربد املحرك عن طريق نقل
وتعمل مروحة قوية على �إمرار الهواء على هذه الزعانف ،التي ت ِّ
هذه احلرارة �إىل الهواء.

يتك َّون نظام التربيد بالهواء من ثالثة �أجزاء ,هي:

�أ -الزعانف :حتيط الزعانف بر�أ�س املحرك و�سكبة الأ�سطوانات لزيادة كفاءة التربيد.
ب -املروحة :تدفع املروحة الهواء باجتاه الزعانف.

221

وجه الهواء على توجيه الهواء �إىل الزعانف و�سطوح
جـ ِّ -
مُوجه الهواء (ال�صاجات) :يعمل ُم ِّ
املحرك.

 -2التربيد ب�سائل التربيد

وفيها يجري �سائل التربيد ب�صورة دورية خالل قنوات خم�ص�صة للتربيد ،ويكون هذا ال�سائل
ً
خملوطا مبحلول لزج مينع التجمد وال�صد�أ.

اقـرأ..

وتعلم

يتكون نظام التربيد ب�سائل التربيد من الأجزاء املُ َّبينة يف ال�شكل (.)3-4
َّ

من املحرك �إىل التدفئة

�سائل التربيد

ال�شكل (� :)3-4أجزاء نظام التربيد ملحرك تربيد مائي.

ُي َع ُّد �سائل التربيد (ماء الرديرت) �أحد �أهم �أجزاء املركبة؛ لأنه يعمل على خف�ض درجة حرارة حمرك
املركبة ،فيتمكن املحرك من العمل بكفاءة ,ويقيه الأ�رضار ,ف�ضلاً عن حمايته من ال�صد�أ ،والت�آكل،
الحتوائه على مواد ت�شحيم .و ُت َع ُّد م�شكلة نق�ص ماء امل�شع �إحدى �أكرث امل�شكالت حدو ًثا.

خ�صي�صا على
ال حتتوي املياه اخل�رضاء �أو املياه احلمراء على �أمالح معدنية �أو �شوائب؛ فهي ُم�ص َّنعة
ً
222

نحو ُي�سهم يف املحافظة على املحرك ,وال �سيما الأجزاء املُ�ص َّنعة من الأملنيوم ،وهي حتوي بع�ض

أي�ضا مادة ت�ساعد على رفع درجة
املواد التي متنع تفاعل املاء مع ج�سم امل�شع الداخلي ،وحتوي � ً
غليان املياه �إىل (� ) ْ 100سيل�سيو�س ،وتعمل على عدم جتمده يف املناطق الباردة داخل ج�سم

علما ب�أنها مياه �سامة.
املحرك وامل�شعً ،

والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية
معاينة �أجزاء نظام التربيد الهوائي.

()1-4

حدد �أجزاء
بالتعاون مع زمالئك ،ابحث يف امل�شغل عن مركبة تعمل بنظام التربيد الهوائي ،ثم ِّ

نظام التربيد الهوائي كما يف ال�شكل (.)4-4
� ُّأي ال�صورتني تمُ ِّثل التربيد الهوائي؟

()1

ال�شكل (.)3-4

()2

223

()2-4

معاينة �أجزاء نظام التربيد املائي.

حدد الأجزاء
بالتعاون مع زمالئك ،ابحث يف امل�شغل عن مركبة تعمل بنظام التربيد املائي ،ثم ِّ
املُ َّبينة يف ال�شكل (.)5-4
3
2

1

4

5
6

7

ال�شكل (.)5-4

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن �أوجه االختالف بني املياه اخل�رضاء واملياه احلمراء ،ثم اكتب
تقريرا عن ذلك ,ثم اقر�أه �أمام زمالئك.
ً

الخرائط المفاهيمية

�أجزاء نظام التربيد املائي
م�ضخة
التربيد

امل�شع

224

اجليوب
املائية

املنظم
احلراري

اخلراطيم

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
عدد �أجزاء نظام التربيد الهوائي.
ِّ -1
 -2ما مكونات �سائل التربيد؟

عدد �أجزاء نظام التربيد املائي.
ِّ -3
 -4عال َم تدل ال�صورتان الآتيتان؟
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نظام التربيد يف المحركات

الوحدة الرابعة

ثان ًياُّ :
فك غطاء امل�شع ،ثم فح�صه

2

ة

الوحدة الرا

بع

النتاجات

•
• يفح�ص غطاء امل�شع.

يتعرف �أجزاء غطاء امل�شع.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم

226
226

خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
حف
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم
القرص
�
صه
و�
الاص بفك غطاء املشع
ج
ي
( )CDاملرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
• ُّ
فك غطاء امل�شع ،ثم فح�صه ،ثم �إعادة تركيبه.

227
227

ُّ
فك غطاء امل�شع وفح�صه
يعمل غطاء امل�شع على �أداء الوظائف الآتية:

� -1إغالق فتحة التعبئة للم�شع ب�إحكام؛ ملنع ت�رسب �سائل التربيد يف �أثناء حركته.
 -2املحافظة على �ضغط حمدد ل�سائل التربيد؛ لزيادة درجة غليانه.
 -3حماية �أجزاء نظام التربيد من خطر ارتفاع ال�ضغط.

 -4ال�سماح بتدفق �سائل التربيد من خزان التمدد اخلارجي و�إليه.

انظر..
وتساءل
ال�س�ؤال الأول :ماذا يحدث عند ِّ
فك غطاء امل�شع واملحرك �ساخن؟
ال�س�ؤال الثاين :ماذا يحدث عند �إرخاء غطاء امل�شع كما يف ال�شكل ()6-4؟

ال�شكل (.)6-4

ُي َّ
ركب غطاء على امل�شع لتح�سني كفاءة نظام التربيد ,ومنع تبخر املاء عند ازدياد ال�ضغط نتيجة

ازدياد درجة غليان املاء ،ومنع فقد املاء عند حدوث تغري مفاجئ يف �رسعة املركبة مثل �إيقافها عن
العمل .و ُيظهِ ر ال�شكل ال�سابق جز ًءا من الغطاء واملحرك �ساخن.

228

غطاء امل�شع

يتكون غطاء امل�شع من �صمام �ضغط ,و�صمام خلخلة .يعمل �صمام ال�ضغط يف �أثناء عمل املحرك؛ �إذ ي�سمح
َّ

ببقاء ال�ضغط ثاب ًتا ( )1بار ،وكلما زادت درجة احلرارة يف املحرك زاد ال�ضغط .يتغلب ال�ضغط الزائد ل�سائل
التربيد على زنربك ال�صمام ,ويفتح �صمام ال�ضغط ,ويخرج ال�ضغط الزائد �إىل اخلزان الفائ�ض ،وعندما يتوقف

املحرك عن العمل يربد �سائل التربيد ,ويقل حجمه ،فيقل ال�ضغط يف امل�شع ،ويفتح �صمام اخللخلة لي�سمح

برجوع �سائل التربيد من اخلزان الفائ�ض �إىل امل�شع.

مالحظة :يمُ َنع فتح غطاء امل�شع واملحرك �ساخن؛ لتجنب خروج املاء ال�ساخن امل�ضغوط بقوة .وتوجد على
غطاء امل�شع بع�ض الر�سوم والكلمات التي حُت ِّذر من فتح الغطاء واملحرك �ساخن  ,وبع�ضها يدل على قوة

ال�ضغط املولدة يف النظام� ,أ ّما اللون الأ�صفر فيدل على اخلطر.

ال�س�ؤال الأول :ما الرموز والعالمات والر�سوم الظاهرة على غطاء امل�شع يف ال�شكل ()7-4؟
ال�س�ؤال الثاين :عال َم يدل اللون الأ�صفر واللون الأ�سود على الغطاء؟

ال�شكل (.)7-4
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اقـرأ..

وتعلم

يتكون غطاء امل�شع من الأجزاء الآتية املُ َّبينة يف ال�شكل (:)8-4
َّ
1

3

2

يتك َّون غطاء امل�شع من الأجزاء الآتية:

4

ال�شكل ( :)8-4غطاء امل�شع.

� -1صمام اخللخلة.

 -2مانعة الت�رسيب ,وج�سم الغطاء.
� -3صمام ال�ضغط.

 -4زنربك �إرجاع �صمام ال�ضغط.

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن نظام التربيد الذي يكون فيه غطاء امل�شع موجو ًدا على خزان الفائ�ض.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ُّ
فك غطاء امل�شع ،ثم فح�صه ،ثم �إعادة تركيبه.

()3-4

املواد والأدوات
جهاز فح�ص ال�ضغط ،غطاء جديد ,منفاخ.
خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك غطاء امل�شع عن امل�شع كما يف ال�شكل (.)9-4

ال�شكل (.)9-4

	-2افح�ص يدو ًّيا زنربك �صمام اخللخلة املوجود يف غطاء
امل�شع كما يف ال�شكل (.)10-4

ِّ -3
متهيدا لفح�ص
ركب غطاء امل�شع على جهاز منفاخ الهواء؛ ً

ال�شكل (.)10-4

�صمام ال�ضغط اخلا�ص به ,انظر ال�شكل (.)11-4

ال�شكل (.)11-4
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	-4ا�ضغط غطاء امل�شع با�ستخدام جهاز املنفاخ حتى
 1بار ,انظر ال�شكل (.)12-4

بدل غطاء امل�شع �إذا انخف�ض ال�ضغط يف ال�ساعة
ِّ -5
بعد ( )15ثانية.
 -6أَ� ِعد تركيب غطاء امل�شع.

ال�شكل (.)12-4

القياس والتقويم

التقومي الذاتي (النقاط احلاكمة)
تعليمات ا�ستخدم دليل تقييم الأداء بو�صفه دليلاً �إر�شاد ًّيا عند تنفيذ الن�شاط:

 و�ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول التايل ،وا�ستثناء اخلطوات غري القابلةللتطبيق (غ.ق.ل).

 -و�ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق.

 -االحتفاظ بنموذج تقييم الأداء يف ملف خا�ص.

خطوات الأداء

الرقم
1

التحقق من رجوع �صمام اخللخلة �إىل مكانه ب�إحكام عند الفح�ص.

2

االنتظار مدة ربع �ساعة على الأقل قبل فتح غطاء امل�شع �إذا كان املحرك
�ساخ ًنا.

3

التحقق من عمل اجلهاز قبل بدء الفح�ص ,وذلك ب�ضغط اجلهاز قبل
تركيب الغطاء.
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نعم

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
عدد وظائف غطاء امل�شع.
ِّ -1
 -2ع ِّلل ما ي�أتي:

�أ -يمُ َنع فتح غطاء امل�شع واملحرك �ساخن.

ب -يعمل �صمام ال�ضغط على املوازنة بني ال�ضغط يف املحرك وال�ضغط اجلوي.

الخرائط المفاهيمية

�صمام ال�ضغط

منع تبخراملاء واملحرك
يعمل.
حت�سني جودة نظام التربيد.

امل�شع
�صمام اخللخلة

معادلة ال�ضغط يف املحرك مع
ال�ضغط اجلوي عند توقف
املحرك عن العمل.
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نظام التربيد يف المركبات

الوحدة الرابعة

ً
ثالثاُّ :
فك امل�شع ،ثم فح�صه

3

ة

الوحدة الرا

بع

النتاجات
•يتعرف �أنواع امل�شعات.
•يتعرف �أجزاء امل�شع.

•يفك امل�شع عن املركبة.

انظر..
وتساءل

•يفح�ص امل�شع.

استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم

234
234

خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
حف
ّ
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم ()CD
الاص ِ
بفك املشع و�صه ي� القرص ج
املرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
ُّ
• فك امل�شع ،ثم فح�صه ،ثم تنظيفه ،ثم �إعادة تركيبه.
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235

فك امل�شع ,ثم فح�صه
�صمم لنقل احلرارة من �سائل التربيد ال�ساخن الذي يتدفق
امل�شع نوع من �أنواع املبادالت احلراريةُ ،م َّ

خالله �إىل الهواء الذي يخرتقه بفعل م�سري املركبة و�سحب املروحة .تُ�ص َنع امل�شعات من النحا�س
والربونز ،وحتتوي �أكرث املركبات احلديثة على م�شعات م�صنوعة من الأملنيوم؛ لكفاءته يف �رسعة
امت�صا�ص احلرارة من ال�سائل ,والتخل�ص منها.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ملاذا صُ� ِّمم امل�شع من الداخل مثل خلية النحل كما يف ال�شكل ()13-4؟

ال�شكل (.)13-4

حتدث عملية التربيد بعد خروج املاء من املحرك وو�صوله �إىل امل�شع .وامل�شع جهاز يحتوي على
كمية كبرية من املاء ،وتنتقل حرارته عرب �سطح امل�شع �إىل الهواء اخلارجي املحيط به .واملاء القادم
من املحرك �إىل امل�شع مير �أولاً باخلزان العلوي للم�شع ,ومنه ينحدر �إىل اخلزان ال�سفلي عرب �أنابيب

نحا�سية (جمموعة متتالية من �أنابيب طويلة) متتد من �أعلى امل�شع �إىل �أ�سفله ،وتعمل الزعانف املوجودة
حول هذه الأنابيب على حت�سني انتقال احلرارة؛ �إذ مير الهواء حول �سطح الأنابيب اخلارجي بني

الزعانف ,وميت�ص احلرارة من املاء املار بالأنابيب.
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امل�شع (الرديرت) :يعمل امل�شع على طرد احلرارة عن طريق التبادل احلراري بني الهواء و�سطوح امل�شع،
وتوجد منه �أنواع ِع َّدة ,مثل :امل�شع ذي اخلزان النحا�سي ،وامل�شع ذي اخلزان البال�ستيكي .وهي
أ�سيا يف امل�شعّ � ،أما
تختلف باختالف �أنواع املركبات؛ فاملركبات القدمية تتجه فيها الأنابيب ر� ًّ

املركبات احلديثة التي تكون مقدمتها منخف�ضة ،ف�إن امل�شع فيها ذو ان�سياب �أفقي؛ حيث تتجه
�أنابيبه من جانب �إىل �آخر.
�س�ؤال :ماذا مُتثِّل كل من ال�صورتني يف ال�شكل (ُ ,)14-4مبيِّنًا الفرق بينهما؟

ال�شكل (.)14-4

اقـرأ..

وتعلم

�أنواع امل�شعات

 -1امل�شع ذو الأنابيب النحا�سية :يحتوي هذا النوع على �أنابيب نحا�سية رفيعة متتالية ,متتد من
اخلزان العلوي �إىل اخلزان ال�سفلي ,وحولها زعانف تعمل على حت�سني نظام التربيد.

 -2امل�شع ذو اخلاليا ال�رشيطية :يحتوي هذا النوع على �أزواج من ال�رشائط املعدنية الرفيعة (ت�شبه
خلية النحل) ،متتد من اخلزان العلوي �إىل اخلزان ال�سفلي ،ويت�صل بع�ضها ببع�ض عن طريق
اللحام على طول حوافها مبادة الق�صدير ،وتمُ ِّثل نهاياتها (جماري املياة امللحومة) واجهتي

ُف�صل جماري املاء بع�ضها عن بع�ض بوا�سطة زعانف م�صنوعة من
امل�شع الأمامية واخللفية ,وت َ
�رشائط معدنية ،وتمُ ِّثل ممرات للهواء ،بحيث يتحرك الهواء خالل تلك املمرات من الأمام �إىل
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اخللف ,ممُ َت ًّ�صا احلرارة من الزعانف التي متت�ص احلرارة من املاء اجلاري �إىل اخلزان ال�سفلي

خالل جماري املاء ,فيربد املاء.

 -3امل�شع ذو التدفق الأفقي :تكون اخلزانات يف هذا امل�شع على اجلانبني ,وتُ�ص َنع من البال�ستيك,
ُو�صل من جانب �إىل �آخر .ميتاز هذا النوع ب�أنه خفيف الوزن؛ لأنه م�صنوع من
�أو الأملنيوم وت َّ

الأملنيوم والبال�ستيك ،و�رسعة طرده للحرارة مقارن ًة بالنوع الأول؛ لأن م�ساحة امل�شع فيه �أكرب
من حيث التدفق الأفقيُ .ي َّ
ركب هذا امل�شع يف املركبات احلديثة ,ويف املركبات ذات الدفع
الأمامي ب�صورة كبرية.

املاء

الهواء

غطاء

زعانف
�أنابيب
غطاء ال�ضغط

الأنابيب
هواء

ماء حار قادم من املحرك

خزان علوي
�أنابيب تربيد

و�صلة دخول املاء

ماء
و�صلة خروج
املاء

زعانف

القلب

ماء مربد ذاهب
للمحرك
�أنابيب تربيد زيت
التزييت

خزان �سفلي

ال�شكل (� :)15-4أجزاء امل�شع.

يتكون امل�شع من الأجزاء الآتية املُ َّبينة يف ال�شكل (:)15-4
َّ

		
 -اخلزان العلوي.

		
 -فتحة اخلرطوم العلوي.

		
 -اخلزان ال�سفلي.

		
 -فتحة اخلرطوم ال�سفلي.

�أ�سباب خلط الزيت مبياه التربيد يف امل�شع
 -1ت�آكل جماري املاء يف ر�أ�س املحرك.

 -2الت�رسب الداخلي من نظام التزييت.
 -3تلف ك�سكيت الر�أ�س� ,أو حرقه.
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 -جماري املاء.

 -الزعانف		 .

 -فتحة الت�رصيف.

والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ُّ
فك امل�شع ,ثم فح�صه ,ثم تنظيفه ثم �إعادة تركيبه.

()4-4

املواد والأدوات
مركبة ،م�صدر ماء ،هواء م�ضغوطُ ،ع َّدة يدوية.
خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك اخلرطوم العلوي كما يف ال�شكل (.)16-4

ال�شكل (.)16-4

أدخل م�صدر املاء يف امل�شع كما يف ال�شكل (.)17-4
ِ � -2

الحظ خروج املاء غري النظيف من اخلرطوم
ِ -3

ال�شكل (.)17-4

العلوي كما يف ال�شكل ()18-4

ال�شكل (.)18-4
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 -4انتظر �إىل حني خروج املاء نظي ًفا كما يف ال�شكل
(.)19-4

ال�شكل (.)19-4

ُ -5ف َّك امل�شع عن ج�سم املركبة كما يف ال�شكل
( ،)20-4ثم ِّ
نظف الزعانف بفر�شاة دهان.

ال�شكل (.)20-4

نظف امل�شع بعد ِّ
ِّ -6
فكه بو�ضع خرطوم املاء يف اخلزان
ال�سفلي حتى يخرج املاء النظيف من اخلزان العلوي

كما يف ال�شكل (.)21-4

عدل بحذر �شديد الزعانف امللتوية مبفك ،ملاذا؟
ِّ -7

ال�شكل (.)21-4

جديدا �إذا كان فيه ثقب �أو تهريب.
م�شعا �آخر
ً
 -8ا�ستبدل بامل�شع التالف ًّ
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القياس والتقويم

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)
تعليمات ا�ستخدم دليل تقييم الأداء بو�صفه دليلاً �إر�شاد ًّيا عند تنفيذ الن�شاط:

 و�ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول التايل ،وا�ستثناء اخلطوات غري القابلةللتطبيق (غ.ق.ل).

 -و�ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق.

 -االحتفاظ بنموذج تقييم الأداء يف ملف خا�ص.

خطوات الأداء

الرقم
1

�إرخاء مربط اخلرطوم �إىل نهايته كاملاً .

2

ارتداء قفازين عند �سحب اخلرطوم من امل�شع.

3

و�ضع م�صدر املاء بطريقة عك�سية يف اخلرطوم للتحقق من
النظافة.

4

عدم �إتالف (طعج) الزعانف عند الرتكيب.

نعم

ال

اخترب معلوماتك
عدد �أنواع امل�شعات.
ِّ -1

 -2ا�رشح طريقة تنظيف امل�شع.
 -3ف َّ
ُك امل�شع عن �إحدى املركبات ,ثم اعمل له ال�صيانة الالزمة.
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غ.ق.ل

الخرائط المفاهيمية

تكاليف
ال�صيانة
عالية.
متني جدًّ ا ,وقادر
حتمل
على ُّ
احلرارة العالية.

م�ستخدم يف
املركبات الكبرية
واملركبات
القدمية.

ممتد من
الأعلى �إىل
الأ�سفل.

م�صنوع من
النحا�س.

امل�شع ذو الأنابيب
النحا�سية
امل�شع ذو ال�شرائط
املعدنية

م�صنوع من
الأملنيوم.

خفيف الوزن
ً
مقارنة بالنوع
الآخر.

يُبدَّ ل امل�شع
�إذا كان فيه
ت�سريب ماء.
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م�ستخدم
يف املركبات
ال�صغرية
واحلديثة.

ممتد من
الي�سار �إىل
اليمني.
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نظام التربيد يف المركبات

الوحدة الرابعة

راب ًعاُّ :
فك املنظم احلراري،
ثم فح�صه ,ثم �إعادة تركيبه

4

ة

الوحدة الرا

بع

النتاجات
• ي�رشح طريقة عمل املنظم احلراري.
عدد �أجزاء املنظم احلراري.
• ُي ِّ
• يفح�ص املنظم احلراري.

انظر..
وتساءل

• ي�ستبدل املنظم احلراري التالف.

استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم

244
244

خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
حف
ّ
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
بفك املنظم احلراري ،مث� �صه ،مث� إعادة رت�كيبه
الاص ِ
ف
املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
ي� القرص ج

التمارين العملية
ُّ
• فك املنظم احلراري ،ثم فح�صه ،ثم �إعادة تركيبه.
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ُّ
فك املنظم احلراري ,ثم فح�صه ,ثم �إعادة تركيبه
يتكون املنظم احلراري من زنربك وقاعدة وق�ضيب نحا�سي ،و ُي َّ
ركب يف كوع خا�ص عند ر�أ�س
َّ

املحرك ،ووظيفته:

ذاتيا.
 -1تنظيم درجة حرارة ت�شغيل املحرك ًّ

 -2الإ�رساع يف ت�سخني املحرك عند بدء الت�شغيل.

 -3حت�سني كفاءة نظام التربيد؛ ما ُيوفِّر يف ا�ستهالك الوقود.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال� :إذا كان منظم احلرارة تالفًا عند الفتح وعند الإغالق ،كما يف ال�شكل ( )22-4فماذا يحدث؟

ال�شكل (.)22-4

املنظم احلراري :جهاز يحتوي على مادة �شمعية تتمدد باحلرارة ,وتتغلب على زنربك الإرجاع ،وتفتح
املجرى من ر�أ�س املحرك �إىل اخلزان العلوي يف امل�شع ,فتنتقل احلرارة مع �سائل التربيد من املحرك �إىل
امل�شع.
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غالبا �أعلى امل�ضخة ،وهو �صمام يعمل عن طريق
املنظم احلراري (الثريمو�س) :يوجد املنظم احلراري ً
غرفة حتتوي على ال�شمع احلراري؛ �إذ يذوب هذا ال�شمع حني ي�سخن املحرك �إىل درجة احلرارة
املطلوبة ويتمدد ،فينفتح ال�صمام �سا ًحما للماء بالتدفق واخلروج من املحرك �إىل امل�شع ,انظر ال�شكل

( ،)23-4ثم ينغلق عندما تقل درجة احلرارة عن درجة حرارة ت�شغيل املحرك .توجد �أرقام على

املنظم (الرقم القليل هو بداية فتح املنظم ,والرقم الكبري هوالفتح الكامل للمنظم) ،ويجب الت�أكد
علما ب�أن امل�سافة التي يفتحها املنظم ترتاوح بني
�أن تكون مادة ال�شمع يف الأ�سفل عند الرتكيبً ,
( )15-3ملم ح�سب حجم املحرك.
�س�ؤال :ما �أعطال املنظم احلراري؟
املنظم احلراري

مغلق

مفتوح

ال�شكل (.)23-4

اقـرأ..

وتعلم

مبد�أ عمل املنظم احلراري

عندما تنخف�ض درجات احلرارة ُيغ ِلق املنظم احلراري خمرج �سائل التربيد من ر�أ�س املحرك �إىل امل�شع
�إغالقًا كاملاً  ،ويعاد تدوير �سائل التربيد عن طريق ممر جانبي �إىل ج�سم املحرك  ،ويبقى �سائل التربيد

يف حركة دوران بني ج�سم الأ�سطوانات ور�أ�س املحرك ،فرتتفع درجة حرارته ب�رسعة .عندما ترتفع
درجة حرارة �سائل التربيد �إىل درجة حرارة الت�شغيل املثالية املحددة من ال�رشكة ال�صانعة للمحرك
واملُ َّثبتة على ج�سم املنظم ،يفتح منظم احلرارة ،وي�سمح ل�سائل التربيد باالنتقال �إىل امل�شع؛ للتخل�ص
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من احلرارة الزائدة ,ونقلها �إىل الهواء اخلارجي ،وي�ستمر املنظم على و�ضعية الفتح ما دامت درجة
جزئيا لل�سماح
حرارة �سائل التربيد مثالية .ويف درجات احلرارة املتو�سطة يفتح املنظم احلراري
ًّ
لكمية قليلة من �سائل التربيد باملرور �إىل امل�شع حلني و�صول درجة احلرارة �إىل الدرجة املثالية.

وتوجد فتحة �صغرية يف ج�سم املنظم خلروج البخار (�إن ُو ِجد) يف النظام.
والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ُّ
فك املنظم احلراري ,ثم فح�صه ،ثم �إعادة تركيبه.

()5-4

املواد والأدوات
ميزان حرارة ،م�صدر حراري ،وعاء ،زرادية ،قفازانُ ،ع َّدة يدوية ،منظم حرارة جديد.
خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك براغي غطاء املنظم احلراري عن ر�أ�س
املحرك با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية كما يف ال�شكل

(.)24-4

ال�شكل (.)24-4

	-2انزع املنظم احلراري من مكانه يف ر�أ�س املحرك
كما يف ال�شكل (.)25-4

ال�شكل (.)25-4
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	-3افح�ص املنظم احلراري عن طريق و�ضعه يف
وعاء ماء مغلي ,وحتقَّق من �صالحيته كما يف

املنظم احلراري (الثريمو�ستات)

ثريموميرت لقيا�س درجة احلرارة

ال�شكل (.)26-4

وعاء يحتوي على ماء

موقد

ال�شكل (.)26-4

الحظ ميزان احلرارة عند بداية فتح املنظم ,وعند
ِ -4
الفتح الكامل للمنظم ,كما يف ال�شكل
(.)27-4

ال�شكل (.)27-4

مراعيا االجتاه ال�صحيح
بدل املنظم احلراري,
ِّ -5
ً
للرتكيب كما يف ال�شكل (.)28-4

ال�شكل (.)28-4
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القياس والتقويم

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)
تعليمات ا�ستخدم دليل تقييم الأداء بو�صفه دليلاً �إر�شاد ًّيا عند تنفيذ الن�شاط:

 و�ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول التايل ،وا�ستثناء اخلطوات غري القابلةللتطبيق (غ.ق.ل).

 -و�ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق.

 -االحتفاظ بنموذج تقييم الأداء يف ملف خا�ص.

الرقم
1
2
3

خطوات الأداء
الإجابة عن �س�ؤال بند (انظر وت�ساءل) بن�سبة .%90

مقارنة احلرارة عند بداية فتح املنظم من امليزان ,والرقم املوجود
على املنظم.
مقارنة احلرارة عند الفتح الكامل من امليزان ,والرقم املوجود
على املنظم.

4

و�ضع مادة ال�صقة على (ك�سكيت) املنظم.

5

التحقق من حركة زنربك املنظم قبل الرتكيب.
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نعم

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
 -1ما �أعطال املنظم احلراري؟
 -2ما �أجزاء املنظم احلراري؟
� -3أكمل الفراغ مبا هو منا�سب يف ما ي�أتي:
�أ -درجة حرارة بداية فتح املنظم احلراري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ب -املادة التي تتمدد يف املنظم هي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

جـ -امل�سافة التي يفتحها املنظم كاملاً
د -يعمل املنظم على رفع

هي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الخرائط المفاهيمية

�ساعة احلرارة يف لوحة
العدادات غري �صحيحة.

ح�سا�س احلرارة
الكهربائية يف حالة
تو�صيل دائم.

تلف يف مروحة التربيد؛ ما
يجعلها تعمل با�ستمرار.

�أ�سباب الربودة�  ,أو ت�أخر
ارتفاع درجة حرارة
املحرك
تركيب م�شع ذي حجم
�أكرب من املطلوب بكثري.

تلف املنظم احلراري
(فتح دائم).

عدم تركيب املنظم
احلراري يف النظام.
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الوحدة الرابعة

خام�سً اُّ :
فك م�ضخة املاء،
ثم فح�صها ،ثم �إعادة تركيبها

5

ة

الوحدة الرا

بع

النتاجات

•يتعرف �أجزاء امل�ضخة.

عدد �أنواع امل�ضخات.
• ُي ِّ
• ُّ
يفك امل�ضخة عن املحرك.

انظر..
وتساءل

•يفح�ص امل�ضخة وي�صونها.

•يركب امل�ضخة على املحرك.

استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
مث حف
ّ
ف
مث
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
كي�ا ي�
الاص ِ
بفك مضخة املاء� � ،هصا � ،إعادة رت� هب
املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
القرص ج

التمارين العملية
• ُّ
فك م�ضخة املاء ،ثم فح�صها و�صيانتها ،ثم �إعادة تركيبها.
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ُّ
فك م�ضخة املاء ,ثم فح�صها ,ثم �إعادة تركيبها
ت َّ
ُركب امل�ضخة يف مقدمة املحرك ،وتدار من عمود املرفق ب�إحدى الطرائق الآتية:
� -1سري املروحة الذي يدير املولد ،وم�ضخة جهاز القيادة.
� -2سري التوقيت الذي يدير عمود احلدبات.

 -3ال�سري املتعرج الذي يدير املولد ,وم�ضخة جهاز القيادة ,و�ضاغطة املكيف ,و�إ�ضافات �أخرى.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال� :إال َم ي�ستمع الرجل الظاهر يف ال�شكل ()29-4؟
�إن احلرارة التي ميت�صها �سائل التربيد تكون مبقدار معني ,و�إن زادت

عليه يبد�أ ال�سائل بالغليان ،و�إن بقي �ساك ًنا مكانه ف�إن عملية التربيد ال
حتدث وال ي�ستفاد من ال�سائل بو�صفه عاملاً مرب ًدا� ،إال يف حال جريان
ال�سائل ,وال يحدث ذلك �إال بوجود م�ضخة تقوم بهذا العمل.

وظيفة امل�ضخة :حتريك �سائل التربيد داخل املحرك من الأ�سفل �إىل

ال�شكل (.)29-4

الأعلى.

امل�ضخة :جهاز ُي َّ
ويتكون من ج�سم خارجي
ركب عادة يف مقدمة املحرك على ج�سم الأ�سطوانات،
َّ

فيه فتحتا دخول املاء وخروجه ،ومن الدفاع املروحي (الري�ش) ،وهو قر�ص م�سطح عليه جمموعة

من الري�ش امل�ستقيمة �أو املقو�سة .عندما يدور القر�ص ،ف�إنه يقذف املاء املوجود بني الري�ش بوا�سطة

القوة الطاردة املركزية ,فيندفع املاء من فتحة اخلروج متج ًها �إىل ج�سم الأ�سطوانات حيث يدخل
امل�ضخة من �أ�سفل امل�شع بوا�سطة اخلرطوم ال�سفلي ،وبهذه الطريقة يبقى املاء يف حالة دوران حول
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الأ�سطوانات لتربيدها .يرتكز عمود دوران امل�ضخة على حممل �أو �أكرث ,وت�ستمد امل�ضخة حركتها
من �سري ُي َلف حول بكرة يف مقدمة عمود املرفق.
�س�ؤال :مُيثِّل ال�شكل ( )30-4نوعني من امل�ضخات ,ميِّز بينهما من حيث العمل.

ال�شكل (.)23-4

اقـرأ..

وتعلم

ُي�ص َنع غالف امل�ضخة من احلديد الزهر �أو الأملنيوم ,ويرتكز عمودها (عمود الدفاع املروحي)
على حممل �أو �أكرث من املحامل الكروية ،وله حوافظ متنع ت�رسب املاء من الداخل ،ودخول الغبار
�أو الأتربة من اخلارج .ت َُّثبت صرُ� َّة على مقدمة عمود امل�ضخةُ ,ي َّ
ركب عليها بكرة ومروحة تربيد,
ويكون الدفاع املروحي �أحيا ًنا داخل قمي�ص املاء يف املحرك ,ويكون �أحيا ًنا �أخرى داخل غالف
مرة من �رسعة املحرك ,وت َُّثبت على مقدمة
مرة وربع َّ
امل�ضخة نف�سها .تدار امل�ضخة ب�رسعة ت�ساوي َّ

املحرك بوا�سطة الرباغي.
عالمات تلف امل�ضخة

 -1ارتفاع درجة احلرارة با�ستمرار ,حتى يف حال القيادة م�سافات قليلة.

 -2وجود ت�رسب للماء �أ�سفل املركبة؛ ما يدل على وجود ثقب يف نظام التربيد يف ج�سم امل�ضخة,
انظر ال�شكل (.)31-4

� -3صدور �أ�صوات مزعجة من بيل امل�ضخة.
 -4ت�صاعد بخار كثيف من امل�شع.
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ال�شكل ( :)31-4م�ضخة التربيد.

ت�ستمد امل�ضخة حركتها من �سري على �شكل حرف ( )Vمن بكرة عمود املرفق ,وال�سري نف�سه مت�صل
�سبب
باملولد؛ �إذ يجب �أن يكون ال�سري بحالة جيدة ,و�أن يكون عياره
ً
�صحيحا؛ فال�شد الزائد ُي ِّ

ي�سبب بط ًئا يف �رسعة حركة امل�ضخة ومروحة التربيد :ما
اهرتاء حمامل امل�ضخة ,واالرتخاء الزائد ِّ
ي�ؤدي �إىل ارتفاع درجة احلرارة.

�أعطال م�ضخة املاء يف نظام التربيد:

				
 -1اهرتاء املحامل.

 -2اهرتاء �شفرات امل�ضخة� ,أو ك�رسها.
والتوسع

اإلثراء

 -3ت�رسب �سائل التربيد من احلوافظ.

 -4ت�شقق الغالف� ,أو ك�رسه.

التمارين العملية

ُّ
فك م�ضخة املاء ,ثم فح�صهاو�صيانتها ,ثم �إعادة تركيبها.
املواد والأدوات

()6-4

م�ضخة تربيد جديدةُ ،ع َّدة يدوية ،ماء� ،سائل تربيد.
خطوات التنفيذ
أرخ برغي املولد كما يف ال�شكل (.)32-4
ِ � -1
ال�شكل (.)32-4
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 -2ف َّ
ُك �سري مروحة نظام التربيد املبني يف ال�شكل
( )33-4با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية.

 -3ف َّ
ُك براغي مروحة نظام التربيد (النوع العادي) عن

ال�شكل (.)33-4

م�ضخة املاء با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية كما يف ال�شكل

(.)34-4

	-4افح���ص دوران م�ضخ��ة امل��اء ,وحتق��ق م��ن �صحة

عملها.
 -5ف َّ
ُك م�ضخة املاء عن املحرك با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية.

ال�شكل (.)33-4

 -6قارن بني امل�ضخة القدمية وامل�ضخة اجلديدة كما يف ال�شكل (.)35-4

ال�شكل (.)35-4

بدل م�ضخة املاء با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية كما يف ال�شكل (.)36-4
ِّ -7

ال�شكل (.)36-4
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القياس والتقويم

التقومي الذاتي (النقاط احلاكمة)
تعليمات ا�ستخدام دليل تقييم الأداء بو�صفه دليلاً �إر�شاد ًّيا عند تنفيذ الن�شاط:

 و�ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول التايل ،وا�ستثناء اخلطوات غري القابلةللتطبيق (غ.ق.ل).

 -و�ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق.

 -االحتفاظ بنموذج تقييم الأداء يف ملف خا�ص.

خطوات الأداء

الرقم
1

الإجابة عن �س�ؤال بند (انظر وت�ساءل) بن�سبة .%90

2

تنظيف مكان امل�ضخة من (الك�سكيت) القدمي.

3

�ضبط (عيار) �سري املروحة بال�ضغط على ال�سري مبقدار (� )1.5 -1سم.

اخترب معلوماتك
 -1اذكر �أجزاء امل�ضخة.
عدد �أنواع امل�ضخات.
ِّ -2
 -3ما الأعطال التي تدل على تلف امل�ضخة؟
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نعم

ال

غ.ق.ل

الخرائط المفاهيمية

ُت�ص َنع من
احلديد
الزهر.
ُتر َّكب بجانب
�سكبة املحرك.

ت�ستمد حركتها من
�سري ثانوي يف بكرة
عمود املرفق

ُت�ص َنع الري�ش
(الفرا�شي)
من احلديد.
يعمل املحرك عند
تلفها ،وترتفع درجة
حرارته .

م�ضخة املاء
للمركبات القدمية
م�ضخة املاء
للمركبات احلديثة

ُتر َّكب يف
مقدمة �سكبة
املحرك.
ُت�ص َنع من
الأملنيوم.

ت�ستمد حركتها
من ال�سري الرئي�سي
(التامينج).

ال يعمل املحرك
عند تلفها ,وي�ؤدي
ذلك �إىل تلف
املحرك �أحيا ًنا.

ُت�ص َنع
الفرا�شي من
البال�ستيك �أو
الأملنيوم.
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الوحدة الرابعة

�ساد�سً ا :خراطيم التربيد لنظام
تربيد املحرك

6

ة

الوحدة الرا

بع

النتاجات
•يتعرف �أنواع خراطيم التربيد.
•يفح�ص خراطيم التربيد.

•يبدل خراطيم التربيد التالفة.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم ( )CDاملرفق
اط� رب
الت� يد ي� القرص ج
الاص ب خ�ر مي

اب�لكتاب.

التمارين العملية
• ُّ
فك خراطيم التربيد ،ثم فح�صها ،ثم �إعادة تركيبها.
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ُّ
فك خراطيم التربيد ,ثم فح�صها ,ثم �إعادة تركيبها

عيوب ا�ستعمال خراطيم ماء غري �صاحلة يف نظام التربيد :
 -1ت�رسب �سائل التربيد ,ونق�صه.
 -2دخول الهواء يف النظام.

	-3ارتفاع درجة حرارة املحرك ب�سبب الهواء الذي يدخل النظام.

	-4االن�سداد اجلزئي� ,أو االن�سداد الكلي لأجزاء نظام التربيد ب�سبب تفتت ال�سطح الداخلي.
للخرطوم.
انظر..
وتساءل

�س�ؤال :ما �سبب انفجار اخلرطوم املُبينَّ ال�شكل ()37-4؟ ما �أنواع اخلراطيم؟

ال�شكل (.)37-4

اخلراطيم :و�سيلة ينتقل بها املاء من امل�شع و�إليه عن طريق اخلرطوم العلوي واخلرطوم ال�سفلي.

توجد خراطيم �أخرى ,مثل :خراطيم املدف�أة ,وخرطوم املمر اجلانبي الذي يربط املنظم احلراري

مبدخل م�ضخة املاء ,اخلرطوم العلوي الذي يربط امل�شع بر�أ�س املحرك ،اخلرطوم ال�سفلي الذي يربط
امل�شع مب�ضخة املاء ،متتاز هذه اخلراطيم ب�أنها مرنة ،ما يجعلها تتحمل االهتزاز يف �أثناء �سري املركبة
ودوران حمركها .تُ�ص َنع هذه اخلراطيم من مادة املطاط املقاوم للحرارة ,وفق �أقطار خمتلفة تنا�سب نوع

نظرا �إىل قدرتها على حتمل االهتزازات يف �أثناء �سري املركبة.
املحرك؛ ً
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خراطيم التربيد :تعمل خراطيم التربيد على و�صل امل�شع ٍّ
بكل من املحرك وامل�ضخة بوا�سطة خراطيم

مطاطية متعددة احلجوم (� 2 - 2/1إن�ش) تُ�ص َنع من املطاط املقاوم للحرارة.

تتكون هذه اخلراطيم من ثالث طبقات ,هي :طبقة املطاط ,وطبقة خيوط الكتان يف �صورة �شبكة,

وطبقة املطاط.

�أنواع اخلراطيم :

و�ضح ال�شكل (� )38-4أنواع اخلراطيم ,وهي:
ُي ِّ

 - 1اخلراطيم العامة :خراطيم م�ستقيمة ال�شكل تُ�ص َنع من املطاط ،وحتوي طبقة �أو طبقتني من
كثريا دون �أن يتقل�ص.
الن�سيج لتقويتها .وال يتحمل هذا النوع االنحناء �أو االنثناء ً

 - 2اخلراطيم امل�شكلة :خراطيم ت�شبه اخلراطيم ال�سابقة يف طريقة صُ� ِنعها� ،إال �أنها ت�أخذ �شكلها
النهائي عند �صُ ِنعها و�صبها يف قوالب الت�شكيل على �شكل معني (كوع ،حرف  ،Sحرف .)L

 - 3اخلراطيم الزنربكية :خراطيم تتحمل جميع احلركات املطلوبة لرتكيبها من دون �أن تت�أثر،
حدة االهتزازات بني املحرك وامل�شع.
وتُخفِّف من َّ
�س�ؤال :ما �أنواع اخلراطيم املُبيَّنة يف ال�شكل ()٢٣-٤؟

ال�شكل (.)23-4

ن�شاط

تقريرا عن ذلكُ ,مر ِف ًقا به �صو ًرا لهذه الأعطال.
ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن �أعطال اخلراطيم ,ثم اكتب ً
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اقـرأ..

وتعلم

عيوب خراطيم املاء و�أعطالها يف
 -1الت�شقق.

 -2االهرتاء.

 -3االنتفاخ.

 -4الت�صلب والليونة الزائدة.

ُت�ص َّنف مرابط اخلراطيم �إىل نوعني :مرابط قابلة لل�شد ,ومرابط ثابتة ال يتغري ُق ْطرها.
والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ُّ
فك خراطيم التربيد ,ثم فح�صها ,ثم �إعادة تركيبها.

()7-4

املواد والأدوات
خراطيم جديدة ،مرابط خراطيمُ ،ع َّدة يدوية ،ماء� ،سائل تربيد.
خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك مربط اخلرطوم ال�سفلي املت�صل بامل�ضخة كما يف
ال�شكل (.)39-4

ال�شكل (.)39-4
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 -2افح�ص اخلرطوم العلوي بال�ضغط عليه كما يف
فبدله ،وافعل
ال�شكل ( ,)40-4و�إذا كان طر ًّيا ِّ
ذلك ببقية اخلراطيم.

ال�شكل (.)40-4

 -3ف َّ
ُك اخلرطوم العلوي املت�صل بني امل�شع وغطاء منظم
احلرارة املُبينَّ يف ال�شكل (.)41-4
ِّ -4
ركب اخلراطيم اجلديدة مع املرابط اجلديدة.

	-5افح���ص خراطي��م املدف�أة كم��ا يف اخلط��وة الثانية,

ال�شكل (.)41-4

وبدلها �إذا كانت تالفة.
ِّ

الح ًظا م�ؤ�رش احلرارة.
	-6ا�سكب املاء ,ثم �ش ِّغل املركبةُ ,م ِ
القياس والتقويم

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)
تعليمات ا�ستخدم دليل تقييم الأداء بو�صفه دليلاً �إر�شاد ًّيا عند تنفيذ الن�شاط:

 و�ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول الآتي ،وا�ستثناء اخلطوات غري القابلةللتطبيق (غ.ق.ل).

� -ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق.

 -االحتفاظ بنموذج تقييم الأداء يف ملف خا�ص.
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خطوات الأداء

الرقم
1

الإجابة عن �س�ؤال بند (انظر وت�ساءل) بن�سبة . %90

2

تنظيف مكان اخلرطوم قبل تركيب اخلرطوم اجلديد.

3

�إدخال اخلرطوم يف مكانه �ضمن احلد املنا�سب (� )4-3سم.

4

�شد مربط اخلرطوم ب�صورة عمودية على اخلرطوم.

اخترب معلوماتك
عدد �أنواع اخلراطيم امل�ستخدمة يف نظام التربيد يف املركبة.
ِّ -1
 -2كيف تُ�ؤ ِّثر اخلراطيم التالفة املُ
�سلبا يف نظام التربيد؟
َ
�ستخدمة ً
 -3ما وظيفة كل مما ي�أتي:
�أ -اخلرطوم ال�سفلي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ب -خرطوم املدف�أة اخلارجي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
جـ -اخلرطوم العلوي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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نعم

ال

غ.ق.ل

الخرائط المفاهيمية

�أنواع اخلراطيم
العامة

 م�ستقيمة ال�شكل.كثريا من دون �أن تتقل�ص.
 -تتحمل االنحناء واالنثناء ً

امل�شكلة

 االنحناءات ت�أخذ �شكلها النهائي عند الت�صنيع. -ال تتحمل االنحناء �أو االنثناء.

الزنربكية

 تتحمل جميع االنحناءات �أو االنثناءات.حدة االهتزاز بني املحرك وامل�شع.
 -تخفف من َّ
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نظام التربيد يف المركبات

الوحدة الرابعة

�ساب ًعا :مراوح نظام التربيد للمحركات

7

ة

الوحدة الرا

بع

النتاجات

عدد �أنواع مراوح التربيد.
• ُي ِّ
عدد �أنواع ال�سيور.
• ُي ِّ

•يفح�ص مروحة التربيد.
• ْي ِّ
ركب مروحة التربيد للمحرك.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم
الاص مب�راوح نظام رب
الت� يد لملحراكت ي� القرص ج
( )CDاملرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
• ُّ
فك مروحة التربيد عن املحرك ،ثم فح�صها ،والتحقق من �صالحيتها،
ثم �إعادة تركيبها.
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ُّ
فك خمتلف �أنواع مراوح التربيد ,ثم فح�صها ،ثم �إعادة تركيبها ,و�ضبط �سري ها
�أنواع املراوح
 -1املراوح العادية

�أ-مراوح ذات �شفرات م�ستقيمة.

				
ب-مراوح مع كالت�ش.

جـ-مراوح م�صنوعة من احلديد.
د -مراوح ت َّ
		
ُركب على بكرة امل�ضخة.

هـ -مراوح ذات �شفرات منحنية.

و -مراوح من دون قاب�ض (كالت�ش).
ز -مراوح م�صنوعة من البال�ستيك.

ح -مراوح ت�ستمد حركتها من �سري امل�ضخة.

 -2املراوح الأتوماتيكية
			
�أ-مراوح ذات �شفرات منحنية.

ب-مروحة واحدة لبع�ض املركبات.
جـ-مراوح ت َّ
		
ُركب �أمام امل�شع �أو خلفه.

ح�سا�س احلرارة.
د -مراوح ت�ستمد حركتها من ّ

هـ -مراوح ذات �شفرات م�ستقيمة.
و -مروحتان لبع�ض املركبات.

ز -مروحة م�صنوعة من البال�ستيك.

انظر..
وتساءل
�س�ؤالُّ �:أي املروحتني الظاهرتني يف ال�شكل ( )42-4تعمل على تربيد املحرك �أ�رسع؟ ملاذا؟

ال�شكل (.)42-4
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مروحة التربيد :حتتوي املركبات ذات الدفع الأمامي علىمراوح �أتوماتيكية (�إلكرتونية)؛ لأن املحرك
يكون يف و�ضع �أفقي ،و ُي َّ
تحكم فيها � ّإما مبفتاح حراري ,و� ّإما عن طريق احلا�سوب فيها ،وتُ�ش َّغل
عندما ترتفع درجة حرارة �سائل التربيد فوق الدرجة املحددة ،يف حني تتوقف عن العمل عندما

تنخف�ض درجة حرارة ال�سائل �إىل ما دون ذلكّ � .أما مركبات الدفع اخللفي ذات املحركات الطولية
فتحتوي على مراوح تربيد ،حُت َّرك بوا�سطة �سري(ق�شاط) مبا�رشة من عمود املرفق .وتعمل املروحة على
ُربد �أجزاء املحرك بالهواء.
�سحب الهواء عن طريق امل�شع �إىل �أجزاء املحرك ،ف ُت ِّربد املاء يف امل�شع وت ِّ

و ُي َّثبت يف بع�ض احلاالت غالف موجه حول املروحة لزيادة جودة التربيد ,والتحقق من مرور جميع

الهواء املندفع بوا�سطة املروحة خالل امل�شع.

تعمل مروحة التربيد على زيادة �رسعة الهواء الداخل خالل امل�شع ،ومنع فقدان �سائل التربيد نتيجة

الغليان عندما تكون املركبة واقفة� ,أو ت�سري ب�رسعة منخف�ضة.

ال�سيور

�أهم نوعني من ال�سيور ،هما� :سري التوقيت (التامينج) ,و�سري املولد الكهربائي (الدينامو) ،وهما

تقريبا (القدمية ،واحلديثة) ,يف حني �أن �سري عجلة القيادة التي
موجودان يف كل �أنواع املركبات
ً
تعمل بالطاقة (باور �ستريجن) و�سري جهاز التكييف ال يوجدان �إال يف بع�ض الأنواع القدمية وجميع
املركبات احلديثة.

يف حالة تلف ال�سري يتوقف املولد عن العمل ,فتنفد الطاقة الكهربائية من البطارية ,وتتوقف بع�ض
كونات الرئي�سة التي تعمل بالكهرباء عن العمل فج�أة ,مثل :مروحة التربيد ,وم�ضخة املياه؛ ما
املُ ِّ

ي�ؤدي �إىل ارتفاع كبري يف درجة حرارة املحرك ,ورمبا تلفه ب�صورة كاملة .وعند تغيري ال�سري يجب
االلتزام بالنوع الذي حُت ِّدده ال�رشكة ال�صانعة للمركبة.
يبني ال�شكل ( )43-4العيوب التي ميكن مالحظتها عند تفقُّد �سري املروحة ,وهي:
 -1االهرتاء واالنثناء.

 -2الت�شقق واالن�سالخ والتن�سيل.
 -3اجلفاف والت�صلب.
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 -4زيادة نعومة ملم�س �سطح التالم�س.
ت�رشب ال�سري بالزيوت.
ُّ -5

ال�شكل ( :)43-4عيوب �سيور نظام التربيد.

�س�ؤال :ماذا مُتثِّل الأرقام الظاهرة يف ال�شكل ()44-4؟

اقـرأ..

ال�شكل (� :)44-4سيور نظام التربيد.

وتعلم

امل�شكالت الناجتة من ال�شد الناق�ص ل�سري املروحة عند عملية ال�ضبط (العيار):
 -1انزالق ال�سري ,واهرتا�ؤه �رسي ًعا.

 -2اهتزاز ال�سري ,ثم خروجه من مكانه.

� -3صدور �صوت غري م�ألوف من ال�سري نتيجة االنزالق.

امل�شكالت التي يُ�سبِّبها ال�شد الزائد ل�سري املروحة عند عملية ال�ضبط (العيار):
تعر�ض ال�سري حلرارة زائدة ,وتلفه �رسي ًعا.
ُّ -1
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 -2اهرتاء حمامل الأجزاء التي يديرها.

�-3صدور �صوت غري م�ألوف ب�سبب تلفه.

�أنواع ال�سيور

يبني ال�شكل (� )45-4أنواع ال�سيور ,وهي:
 -1ال�سري الأمل�س.
درج بالعر�ض.
 -2ال�سري املُ َّ
درج بالطول.
 -3ال�سري املُ َّ

والتوسع

اإلثراء

ال�شكل (� :)45-4أنواع ال�سيور.

التمارين العملية
ُّ
فك مروحة التربيد عن املحرك ،ثم فح�صها ،والتحقق
من �صالحيتها ،ثم �إعادة تركيبها.

()8-4

املواد والأدوات
ُع َّدة يدوية ،جهاز �أفوميرت� ،سري مروحة.
خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك �صامولة املروحة املُ َّبينة يف ال�شكل (.)46-4
ِّ -2
نظف املروحة من الأو�ساخ ,ثم حتقَّق بالنظر من عدم وجود
� ِّأي �شقوق �أو ك�رس يف فرا�شي املروحة.
 -3ف َّ
ُك مروحة التربيد الإلكرتونية املُ َّبينة يف ال�شكل (.)47-4
	-4افح�ص املروحة با�ستخدام جهاز الأفوميرت.
ِّ -5
ركب املروحة العادية اجلديدة با�ستخدام ال ُع َّدة اليدوية.

ال�شكل (.)46-4
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ِّ -6
ركب �سري املروحة ،ثم ا�ضبط (عاير) ال�سري كما يف ال�شكل
(.)48-4

ال�شكل (.)47-4

ِّ -7
ركب املروحة الأوتوماتيكية يف مكانها
عل��ى املركب��ة كما هو ُمب�َّي�نَّ يف ال�شكل
(.)49-4

ال�شكل (.)48-4

ال�شكل (.)49-4

القياس والتقويم

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)

تعليمات ا�ستخدم دليل تقييم الأداء بو�صفه دليلاً �إر�شاد ًّيا عند تنفيذ الن�شاط:

 و�ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول التايل ،با�ستثناء اخلطوات غري القابلةللتطبيق (غ.ق.ل).

 -و�ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق.

 االحتفاظ بنموذج الأداء وتقييمه يف ملف خا�ص.274

الرقم

نعم

خطوات الأداء

1

الإجابة عن �س�ؤال بند (انظر وت�ساءل) بن�سبة . %90

2

ال�ضبط (العيار) ال�صحيح ل�سري املروحة العادية عند الرتكيب.

3

التحقق من دقة جهاز الأفوميرت.

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
 -1اذكر �أنواع ال�سيور.
 -2ما مزايا املراوح العادية؟
 -3ما �أعطال املراوح الأتوماتيكية؟
الخرائط المفاهيمية

( )1املراوح الأتوماتيكية
� -1شفرات منحنية.
� -2شفرات م�ستقيمة.
 -3مروحة واحدة.
 -4مروحتان اثنتان.
 -5مروحة بال�ستيكية.

 الرتكيب �أمام امل�شع. ا�ستمداد احلركة من ح�سا�ساحلرارة.

()2

املراوح العادية

� -1شفرات منحنية.
� -2شفرات م�ستقيمة.
 -3مروحة مع (كالت�ش).
 -4مروحة من دون (كالت�ش).
 -5مروحة حديدية.
 -6مروحة بال�ستيكية.
 الرتكيب على بكرة امل�ضخة،وا�ستمداد احلركة من �سري من
امل�ضخة.
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نظام التربيد يف المركبات

الوحدة الرابعة

ثام ًنا :فح�ص الت�سريب يف
نظام التربيد للمحرك

7

ة

الوحدة الرا

بع

النتاجات
•يتعرف �أ�سباب انخفا�ض املاء يف امل�شع.

•يتعرف �أ�سباب الت�أخر يف ارتفاع درجة احلرارة.
•يفح�ص الت�رسيب يف نظام التربيد.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم

276
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
ف
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
الت� يد ي� حمرك املركبة ي�
الاص بفحص الترسب ي� نظام رب
املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
القرص ج

التمارين العملية
•فح�ص الت�رسيب يف نظام التربيد للمحرك.
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فح�ص الت�سريب يف نظام التربيد يف حمرك املركبة
التعليمات الواجب اتباعها يف �أثناء �صيانة نظام التربيد:

 -1جتنب االقرتاب من املروحة واملحرك يعمل؛ لأن �شفرات املروحة ميكن �أن تعلق باملالب�س� ,أو
تالم�س ال ُع َّدة اليدوية املُ
أ�رضارا للفني.
َ
�سبب � ً
�ستخدمة ،ف ُت ِّ
	-2املروحة الكهربائية ميكن �أن تعمل فج�أة؛ لذا يجب عدم االقرتاب منها يف �أثناء �إجراء � ِّأي
�سبب حروقًا لليد ،ول ِّأي جزء �آخر ُيالم�سه.
�إ�صالح للمحرك وهو يعمل الذي ُي ِّ

نظرا �إىل غليان املاء ,وت�صاعد
 -3عدم فتح غطاء امل�شع للمحرك الذي ارتفعت درجة حرارته؛ ً
�سبب حروقًا لليد ،ول ِّأي جزء �آخر ُيالم�سه من ج�سم الإن�سان.
بخار املاء .الذي قد ُي ِّ

�رضرا بالفني �إذا الم�ست
نظرا �إىل �سميتها ,و�إحلاقها ً
	-4احلذر عند �إ�ضافة املواد الكيميائية �إىل املاء؛ ً
ج�سده .ويف حال الم�ست اليد �أو �أي جزء من اجل�سم ،فيجب غ�سله باملاء وال�صابون.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :يف ر�أيك ,ما �أ�سباب ارتفاع حرارة املحرك لل�سيارة الظاهرة يف ال�شكل ()50-4؟

ال�شكل (.)50-4

ينتج من احرتاق الوقود يف املحرك حرارة ت�ؤدي �إىل تلف �أجزاء املحرك ،ثم تعطله؛ لذا يجب خف�ض

احلرارة با�ستخدام �أحد �أنظمة امت�صا�ص احلرارة من املحرك ,والتخل�ص منها بالإ�شعاع.
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ال�شكل (.)51-4

�س�ؤال :ما �أجزاء نظام التربيد التي يفح�صها اجلهاز يف ال�شكل ()51-4؟

اقـرأ..

وتعلم

�أ�سباب الربودة� ,أو ت�أخر ارتفاع درجة حرارة املحرك:

 -1تلف املنظم احلراري (الفتح الدائم) كما يف ال�شكل (.)52-4
 -2عدم تركيب املنظم احلراري يف النظام.

 -3حدوث خلل يف �ساعة احلرارة بلوحة العدادات (التابلو).

دائما).
 -4وجود تلف يف مروحة التربيد (قاب�ض املروحة مع�شق با�ستمرار؛ ما ي�ؤدي �إىل ت�شغيل املروحة ً

 -5بقاء وحدة �إر�سال كمية احلرارة الكهربائية يف حالة تو�صيل دائم ,انظر ال�شكل (.)52-4
 -6تركيب م�شع حجمه �أكرب من املطلوب بكثري.
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 -7تركيب مروحة تربيد ذات �شفرات كبرية؛ ما يزيد من حجم دخول الهواء املطلوب.

ال�شكل (�/52-4أ) :وحدة �إر�سال كمية احلرارة.

الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل زيادة ارتفاع احلرارة يف املحرك:

ال�شكل (/52-4ب) :منظم تالف.

 -1نق�ص م�ستوى �سائل التربيد� ،أو انخفا�ضه.
 -2حدوث ارتخاء ل�سري املروحة.
 -3حدوث عطل يف م�ضخة املاء.

 -4حدوث ان�سداد جزئي يف الدورة� ,أو انغالق (ت�سكري) خاليا امل�شع.
 -5حدوث عطل يف املربد� ،أو امل�شع.
 -6حدوث عطل يف مروحة التربيد.
 -7تركيب غطاء مغاير للم�شع.

 -8حدوث عطل �أو انغالق (ت�سكري) يف املنظم احلراري.

 -9حدوث عطل يف �ساعة قيا�س احلرارة بلوحة العدادات (التابلو)� ,أو عطل يف ح�سا�س احلرارة.

 -10حرق م�صهر (فيوز) املروحة الكهربائية� ,أو تلفه ,انظر ال�شكل (.)53-4

ال�شكل ( :)53-4م�صهر (فيوز) املروحة الكهربائية.
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�أ�سباب انخفا�ض م�ستوى ماء التربيد يف امل�شع:
 -1وجود ثقوب يف امل�شع.

 -2ت�رسب املاء من خراطيم املاء ب�سبب الت�شقق� ,أو الثقوب� ,أو عدم �إحكامها على مقرات تركيبها.
 -3ارتخاء مرابط اخلراطيم.

 -4ت�رسب املاء من م�ضخة املاء.

 -5ت�رسب املاء من حنفية التفريغ .

 -6تلف ح�شوة (ك�سكيت) الر�أ�س.

 -7ارتخاء براغي تثبيت ر�أ�س املحرك.

 -8وجود �رشخ �أو ك�رس يف ر�أ�س الأ�سطوانات� ,أو ج�سمها.
 -9تلف غطاء امل�شع.

 -10تلف �صحون املاء على ر�أ�س املحرك� ,أو ج�سمه.

والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

فح�ص الت�سريب يف نظام التربيد للمحرك.

()9-4

املواد والأدوات
�سيارة تعمل وفق نظام تربيد ب�سائل التربيد ،جهاز فح�ص �ضغط النظام ،جهاز الأفوميرت �أو ملبة

فح�ص.

خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك غطاء امل�شع.
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ِّ -2
ركب اجلهاز مكان غطاء امل�شع كما يف
ال�شكل (.)54-4

ال�شكل (.)54-4

	-3ا�ضغط باليد النظام حتى ( )1بار كما يف ال�شكل (.)55-4
الحظ نزول القراءة يف اجلهاز بعد ( )15ثانية.
ِ -4
الحظ وجود ماء حتت املركبة.
ِ -5

تتبع مكان نزول املاء ,ثم �أ�ص ِلح مو�ضع اخللل.
َّ -6

	-7افح�ص ُم�صهِ ر (فيوز) �ساعة نظام التربيد با�ستخدام جهاز
الأفوميرت �أو ملبة الفح�ص ,انظر ال�شكل (.)56-4

ال�شكل (.)55-4

ال�شكل (.)56-4
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القياس والتقويم

التقومي الذاتي (دليل تقييم الأداء)

تعليمات ا�ستخدم دليل تقييم الأداء بو�صفه دليلاً �إر�شاد ًّيا عند تنفيذ الن�شاط:

 و�ضع �إ�شارة (√) بجانب اخلطوات الواردة يف اجلدول التايل ،وا�ستثناء اخلطوات غري القابلةللتطبيق (غ.ق.ل).

 -و�ضع �إ�شارة (×) بجانب اخلطوات غري القابلة للتطبيق.

 -االحتفاظ بنموذج تقييم الأداء يف ملف خا�ص.

خطوات الأداء

الرقم
1

الإجابة عن �س�ؤال بند (انظر وت�ساءل) بن�سبة . %90

2

االنتظار ربع �ساعة على الأقل قبل فتح غطاء امل�شع.

3
4
5

نعم

ال

الت�أكد من عمل اجلهاز قبل �إجراء الفح�ص ,وذلك ب�ضغط
اجلهاز قبل الرتكيب.
م�سك اجلهاز ب�شكل عمودي عند الفح�ص؛ لأخذ القراءة
وعدم ثني خرطوم اجلهاز.

حتديد اجلزء التالف يف نظام التربيد.

اخترب معلوماتك
 -1اذكر �أ�سباب ارتفاع درجة احلرارة.
 -2ا�رشح طريقة فح�ص نظام التربيد.
 -3ما �أ�سباب انخفا�ض م�ستوى املاء يف املحرك؟
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غ.ق.ل

الخرائط المفاهيمية

�أ�سباب ارتفاع درجة حرارة �أ�سباب حدوث ت�سرب يف النظام� :أ�سباب انخفا�ض م�ستوى
املحرك:
املاء:

 نق�ص املاء. ارتخاء ال�سري. تلف املنظم. -تعطل ح�سا�س احلرارة.
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 ثقب يف �أحد اخلراطيم. ت�رسب من امل�شع. -ثقب يف امل�ضخة.

 ت�رسب من امل�شع. ت�رسب من اخلراطيم. ت�رسب من امل�ضخة. -ت�رسب من املدف�أة.

الوحدة اخلام�سة
نظام التزييت يف املحركات

5

الوحدة اخلام�سة:نظام التزييت يف املحركات
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن:
•يتعرف �أهمية التزييت و�أنواعه يف املحركات.

النتاجات

•يتعرف طرائق التزييت يف املحركات.

•يتعرف �أجزاء دورة التزييت يف املحركات.
•يتعرف فحو�ص دورة التزييت يف املحركات.

•يتعرف املحاذير والإر�شادات اخلا�صة بقواعد الأمان وتعليمات
ال�سالمة العامة وال�صحة املهنية.

يهدف نظام التزييت يف املحركات �إىل �إطالة عمل املحرك �أق�صى مدة ممكنة عن طريق تغليف

الأجزاء الدوارة بطبقة من الزيت لتقليل االحتكاك بينها.

عند تبديل زيت املحرك يجب مراعاة النظافة العامة ملكان العمل ,وبخا�صة �إذا �سقط جزء

أي�ضا ا�ستخدام الزيت الذي ينا�سب نوع
من الزيت القدمي على �أر�ضية مكان العمل .يجب � ً
املحرك تب ًعا لظروف الت�شغيل والعمل.
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متارين الوحدة

�أ�سماء التمارين

ا�سم التمرين
رقم التمرين
ُّ
فك �أجزاء نظام التزييت عن املحرك ،و�إجراء ال�صيانة ،ثم
()1-5
()2-5
()3-5

�إعادة جتميعه.
قراءة موا�صفات الزيت.
تبديل زيت تزييت املحرك ،وتفقُّد م�ستواه.

( )4-5

تبديل م�صفاة (فلرت) نظام زيت تزييت املحرك.

()5-5

ُّ
فك خزان زيت تزييت املحرك ،وتبديله.

()6-5

ُّ
فك م�ضخة زيت تزييت املحرك ،ثم �صيانتها ،ثم �إعادة تركيبها.

()7-5

ُّ
فك مربد زيت التزييت عن املحرك ،ثم فح�صه ،ثم ا�ستبدال

()8-5

�آخر به �إذا كان تالفًا.
تبديل وحدة �إر�سال �ضغط زيت تزييت املحرك.
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نظام الزتييت يف المركبات

الوحدة الخامسة

� اً
أول� :أهمية التزييت
وطرائقه يف املحركات

1

سة

ا

وحدة ا
ل

خلا
مس

النتاجات
•يتعرف �أهمية نظام التزييت يف املركبات.
•يتعرف طرائق التزييت يف املحركات.

انظر..
وتساءل

•يتعرف �أجزاء نظام التزييت.

استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
الاص ب أ�مهية زيت تز
تز
ال� ييت وطرائقه ي� احملراكت ي� القرص

املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
ج

التمارين العملية
• ُّ
فك �أجزاء نظام التزييت عن املحرك ,ثم �إجراء ال�صيانة له ،ثم �إعادة
جتميعه.

289
289

�أهمية التزييت وطرائقه يف املحركات

كبريا من الأجزاء املتحركة ,و�إذا كانت هذه الأجزاء متالم�سة ب�صورة مبا�رشة
حتوي املحركات عد ًدا ً

يف �أثناء عملها ،ف�إنه يحدث احتكاك بينها؛ ما ي�ؤدي �إىل فقد كبري يف الطاقة ,وارتفاع يف درجة
كون طبقة
احلرارة ي�ؤدي �إىل تلف �أجزاء املحرك .وملنع وقوع هذه الأ�رضارُ ,ي
َ
�ستخدم زيت خا�ص ُي ِّ

عازلة بني �سطوح الأجزاء املتحركة.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :بنا ًء على ال�شكل ( ,)1-5ما �أهمية الزيت يف املحرك؟ ما �أ�سباب �إ�ضاءة ملبة الزيت يف لوحة العدادات (التابلو)؟

�أ�سباب ا�ستهالك الزيت

ال�شكل (�/1-5أ).

 -1ت�آكل ترو�س م�ضخة الزيت.

 -2ا�ستهالك كرا�سي عمود املرفق.

 -3تلف احل�شوات واحلوافظ لنظام التزييت.
 -4انخفا�ض لزوجة الزيت.

ال�شكل (�/1-5أ).
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ُ�ستخدم يف املحركات ,وتختلف يف خ�صائ�صها باختالف
توجد �أنواع خمتلفة من الزيوت ت
َ

�أنواع املحركات ,والبيئات التي تعمل فيها .ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن هذه الأنواع,

وا�ستخداماتها.

�أهمية نظام التزييت يف املحرك

تكمن �أهمية نظام التزييت يف املحرك يف ما ي�أتي:

 -1تقليل االحتكاك :تعمل طبقة من الزيت بني الأجزاء املتحركة يف املحرك على تقليل الت�آكل بينها.
 -2امت�صا�ص ال�صدمة :متت�ص طبقة الزيت بني حمامل عمود املرفق (الثابتة واملتحركة) ال�صدمات
الناجتة من احرتاق الوقود يف �شوط القدرة.

 -3التنظيف :يعمل الزيت على تنظيف �أجزاء املحرك من ال�شوائب الناجمة عن االحرتاق واالحتكاك.

 -4التربيد :ي�ساعد الزيت على تربيد �أجزاء املحرك؛ �إذ ينقل احلرارة الناجتة من االحرتاق �إىل خزان
الزيت.

 -5منع ت�رسب غازات االحرتاق :يعمل نظام التزييت على منع ت�رسب غازات االحرتاق بني حلقات
املكب�س وجدارالأ�سطوانة.

طرائق التزييت يف املحرك
طريقة الر�ش (الطرط�شة)

ُ�ستخدم هذه الطريقة يف املحركات ،وتتمثل يف و�ضع مغارف
ت
َ

(مالعق) على نهاية �أذرع التو�صيل كما يف ال�شكل (.)2-5

وعند دوران املحرك تنغمر هذه املغارف يف الزيت املوجود

ال�شكل ( :)2-5طريقة التزييت
بالر�ش (الطرط�شة).

داخل وعاء الزيت �أ�سفل عمود املرفق؛ ما ي�ؤدي �إىل تناثر الزيت على �أجزاء املحرك.
عيوب هذه الطريقة

 -1عدم و�صول الزيت �إىل الأجزاء البعيدة� ,أو الأجزاء الداخلية.

 -2انخفا�ض كفاءة نظام التزييت عند نق�ص م�ستوى الزيت� ,أو ميل املحرك.

 -3ا�ستخدام زيت ذي لزوجة خفيفة ,ل�سهولة ر�شه؛ ما ي�ؤدي �إىل �سيالن الزيت عند تعر�ضه
لدرجات حرارة عالية.
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طريقة �ضغط الزيت

عند ت�شغيل املحرك تعمل امل�ضخة على �سحب الزيت,

و�ضخه �إىل �أجزاء املحرك كما يف ال�شكل ()3-5؛ �إذ

ت�سحب الزيت من خالل امل�صفاة املعدنية لإزالة ال�شوائب

الكبرية ،ويدخل الزيت امل�ضخة ،ثم ُي َ�ضخ �إىل الفلرت لإزالة
ال�شوائب ال�صغرية ،ينتقل �إىل �أجزاء املحرك ،ويوجد يف
امل�ضخة منظم ال�ضغط الذي ُي ِّ
نظم �ضغط الزيت ،وي�ضغط
الزيت �إىل عمود املرفق وعمود الكامات والروافع والأذرع

املتحركة وبقية الأجزاء املتحركة.

ال�شكل ( :)3-5طريقة التزييت بال�ضغط.

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن الفرق بني الطريقتني ال�سابقتني من حيث
املزايا والعيوب.

اقـرأ..

وتعلم

عند ت�شغيل املحرك تعمل امل�ضخة على �سحب الزيت من خزان الزيت ،ومير الزيت خالل امل�صفاة

املعدنية لإزالة ال�شوائب الكبرية ،ثم يدخل امل�ضخة ،ثم ُي َ�ضخ عن طريق امل�صفي (الفلرت) �إىل ممرات
الزيت يف ج�سم املحرك� ،إذ يزيل امل�صفي (الفلرت) ال�شوائب ال�صغرية ،ويعمل منظم ال�ضغط على

تنظيم �ضغط الزيت ،ومير الزيت �إىل عمود املرفق ,وعمود الكامات والروافع والأذرع املتحركة
وبقية الأجزاء املتحركة.

�أجزاء نظام التزييت

يتك َّون نظام التزييت من الأجزاء الآتية املُبيَّنة يف ال�شكل (:)4-5

 -1زيت املحرك :يعمل زيت املحرك على تزييت الأجزاء املتحركة من املحرك.

 -2خزان الزيت (الكارتري) :يعمل خزان الزيت على تربيد الزيت ,وت�صفيته ,وجتميعه �أ�سفل املحرك،
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و�ضخه عند احلاجة.

ُركب هذه الوحدة عند م�صفي (فلرت) الزيت ،حُ
 -3وحدة �إر�سال �ضغط الزيت (الطبلة) :ت ِّ
وت ِّدد قوة
�ضغط الزيت اخلارج من امل�ضخة.

 -4م�صفي (فلرت) الزيت :يعمل هذا امل�صفي على تنقية الزيت من ال�شوائب.

ُ -5م ِّربد الزيت :مبادل حراري لتربيد الزيت ,ويوجد يف بع�ض �أنواع حمركات املركبات.

 -6جماري التزييت :تعمل جماري التزييت على �إي�صال الزيت �إىل ال�صمامات وتوابعها ,والأجزاء

الأخرى التي حتتاج �إىل تزييت.
ُ -7من ِّظم �ضغط الزيت (�صمام الأمان)ُ :ير ِّكب هذا املُ ِّ
نظم على م�ضخة الزيت يف حال ان�سداد م�صفي (فلرت)
الزيت� ,أو زيادة �ضغط الزيت من امل�ضخة ,ويعمل على فتح خط جانبي خلزان الزيت.

 -8م�ضخة الزيت :تعمل امل�ضخة على �سحب الزيت من خزان الزيت عرب م�صفاة الزيت و�ضغطه
ُ�ستخدم �أنواع ِع َّدة من م�ضخات الزيت �ضمن جمموعة
�إىل فلرت الزيت ،ثم �إىل �أجزاء املحرك .ت
َ

التزييت اخلا�صة ب�أجزاء املحرك ،مثل :امل�ضخة ذات الرتو�س ،وامل�ضخة الدوارة ،وامل�ضخة
ذات احلاجز .ويتم تزويد امل�ضخة ُمب ِّ
نظم لل�ضغط (�صمام �أمان) ُي ِّ
ركب معها عند فتحة خروج

الزيت.

ُ�ستعمل هذه ال�سدادة لتغيري الزيت ,والتقاط القطع املعدنية؛ لأنها حتتوي
� -9سدادة تغيري الزيت :ت َ
على مغناطي�س دائم.

9

ال�شكل (� :)4-5أجزاء نظام التزييت.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ُّ
فك �أجزاء نظام التزييت عن املركبة ,ثم �إجراء ال�صيانة
له ،ثم �إعادة جتميعه.

()1-5

املواد والأدوات

مركبة� ،صندوق ُع َّدة يدوية ،رافعة ،وعاء للرباغي،

وعاء تفريغ الزيت ،قما�ش للتنظيف.
خطوات التنفيذ

 -1ارفع املركبة على الرافعة الهيدرولية كما يف ال�شكل
(.)6-5

ال�شكل (.)6-5

 -2ف َّ
فرغ الزيت يف وعاء كما
ُك �سدادة (زطمة) الزيت ،ثم ِّ
يف ال�شكل (.)7-5

ال�شكل (.)7-5

 -3ف َّ
ُك خزان الزيت املُبينَّ يف ال�شكل (.)8-5

ال�شكل (.)8-5
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 -4ف َّ
ُك م�صفي (فلرت) الزيت كما يف ال�شكل (.)9-5

ال�شكل (.)9-5

 -5ف َّ
ُك م�ضخة الزيت كما يف ال�شكل (.)10-5

 -6ف َّ
ُك وحدة �إر�سال �ضغط زيت التزييت (طبلة الزيت) املُ َّبينة

ال�شكل (.)10-5

يف ال�شكل (.)11-5

� -7أَ ِع ْد تركيب �أجزاء نظام التزييت بعك�س الفك.
ال�شكل (.)11-5

القياس والتقويم

اخترب معلوماتك
عدد �أجزاء نظام التزييت.
ِّ -1

 -2قارن بني طرائق التزييت من حيث الأجزاء.
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الوحدة الخامسة

نظام الزتييت يف المركبات

الخرائط المفاهيمية

نظام التزييت
الزيت

خزان الزيت

امل�ضخة

�أدلة الت�شخي�ص

م�صفي (فلرت )الزيت

وحدة الإر�سال
واملُبينَّ للزيت

ت�سرب الزيت.

ارتفاع �ضغط
الزيت.

انخفا�ض �ضغط
الزيت.

اال�ستهالك
العايل للزيت.

�ضوء التنبيه يبقى
م�ضاء يف �أثناء عمل
ً
املحرك.

تلف غالف
م�ضخة الزيت.

ان�سداد موا�سري
التزييت.

ت�سرب الزيت
من احل�شوات
ومانعات
الت�سرب.

تر�سب بع�ض
ال�شوائب يف
م�صفاة الزيت.

ت�سرب الزيت
من �صمام
تنظيم �ضغط
الزيت.

ا�ستعمال زيت
ذي نوعية
رديئة.
عدم عمل
املُ ِّ
نظم بانتظام.
تلف م�ضخة
الزيت.
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نق�ص الزيت يف
حو�ض الزيت
(الكارتري).
وجود تر�سبات
داخلية.
تعطل �صمام
�ضغط الزيت.

ت�آكل كرا�سي
عمود املرفق
وحلقات املكب�س.
عدم �إحكام
ربط ر�أ�س
الأ�سطوانات.
وجود ثقب
�أو ك�سر يف
حو�ض الزيت
(الكارتري).

خط�أ كهربائي
يف الدارة.
انخفا�ض �ضغط
الزيت.
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نظام الزتييت يف المركبات

الوحدة الخامسة

ثان ًيا :تبديل زيت التزييت
يف حمركات املركبات

2

سة

ا

وحدة ا
ل

خلا
مس

النتاجات
•يتعرف �أنواع الزيوت امل�ستخدمة يف املركبات.
بدل زيت التزييت للمحرك.
• ُي ِّ

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
الاص بتبديل زيت تز
ال� ييت ي� حمراكت املركبات ي�
املدم ( )CDاملرفق اب�لكتاب.
القرص ج

التمارين العملية
•قراءة موا�صفات الزيت.

•تبديل زيت تزييت املحرك ،وتفقُّد م�ستواه.
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تبديل الزيت يف حمركات املركبات
�أنواع الزيوت امل�ستخدمة يف حمركات املركبات

تُ�ص َّنف الزيوت بنا ًء على ظروف اال�ستخدام ،ودرجة اللزوجة؛ �إذ يرتاوح رقم لزوجة الزيت
امل�ستعمل يف املحركات ب�شكل عام بني ( )5و ( ،)70ويعتمد ذلك على درجات احلرارة،
واملنطقة اجلغرافية.

�أنواع الزيوت

 -1زيت ( :)MLينا�سب حمركات البنزين ،و ُي�ستخدَ م يف الأحوال العادية ،وي�ضاف �إليه بع�ض املواد.

 -2زيت ( :)MMينا�سب حمركات البنزين ،و ُي�ستخدَ م يف ظروف متو�سطة ،وي�ضاف �إليه مادة مانع الأك�سدة.
�ستخدم يف الأحوال غري الطبيعية (الظروف القا�سية).
 -3زيت ( :)MSينا�سب حمركات البنزين ،و ُي
َ

�ستخدم يف الأحوال الطبيعية.
 -4زيت ( :)DGينا�سب حمركات الديزل ،و ُي
َ

�ستخدم يف الأحوال غري الطبيعية (الظروف القا�سية).
 -5زيت ( :)DMينا�سب حمركات الديزل ،و ُي
َ

 -6زيت (ُ :)DSي َع ُّد �أف�ضل �أنواع الزيوت ملحركات الديزل.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :اذكر �أ�سباب تغيرُّ لون زيت التزييت كما هو ُمبينَّ يف ال�شكل (.)11-5

ال�شكل (.)11-5
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خ�صائ�ص (موا�صفات) الزيت

 -1ال�سيولة الكافية؛ لكي ينت�رش بني الأجزاء املتحركة.

 -2القدرة على االحتفاظ بدرجة لزوجته يف �أحوال الت�شغيل املختلفة( .اللزوجة هي مقاومة
الزيت للتدفق).

 -3املقاومة الكبرية لالحرتاق ,وارتفاع درجات حرارة املحرك؛ ما يقلل ن�سبة الكربون املرت�سب.

 -4مقاومة الرغوة (الفقاقيع) التي ت�ؤدي �إىلان�سكاب الزيت من فتحة التهوية يف علبة عمود
املرفق.

 -5مقاومة ال�صد�أ.

 -6مقاومة عملية الت�أك�سد التي حتدث عند ارتفاع درجة حرارة الزيت.

�أ�سباب ا�ستهالك الزيت

			
 -1ت�آكل يف ترو�س م�ضخة الزيت.
 -3تلف احل�شوات واحلوافظ.

 -2ا�ستهالك كرا�سي عمود املرفق.

 -4انخفا�ض لزوجة الزيت.

ال�شكل (.)12-5

�ص ِّنف �أنواع الزيوت من حيث درجة اللزوجة (العيار) امل�ستخدمة يف �أنظمة املحركات واملركبات.
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يبني ال�شكل (� )١٢-٥أنواع الزيوت املُ
�ستخدمة يف حمركات االحرتاق الداخلي ،التي تعمل
َ
على تزييت الأجزاء املتحركة ،وتنظيف املحرك ,ومنع ت�آكله ,وحت�سني �أدائه ،وتربيده ،وذلك
كونات �أخرى قليلة جتعله يتحمل
ب�إبعاد احلرارة عن الأجزاء املتحركة .ي�ضاف �إىل زيت املحرك ُم ِّ

ال�ضغوط العالية.

ُي�ص َنع هذا الزيت من البرتول واملواد الكيميائية غري البرتولية املُ�ستخد َمة يف ال�صناعات البرتولية.

تتكون كلها من
يتكون الزيت من املواد الهيدروكربونية ،واملركبات الع�ضوية التي
بوجه عام,
َّ
َّ

الكربون والهيدروجني.

�أنواع زيوت املحركات

 -1زيوت معدنيةُ :ت�ص َنع هذه الزيوت من البرتول ،و ُت َعدُّ �أف�ضل �أنواع الزيوت.
 -2زيوت حيوانية :تُ�ستخ َل�ص هذه الزيوت من �شحوم احليوانات.

 -3زيوت نباتيةُ :ت�ستخدَ م هذه الزيوت يف الت�شحيم ،وتت�صمغ يف درجات احلرارة العالية ,عدا زيت اخلروع
الذي ُي�ستخدَ م يف حمركات �سيارات ال�سباق والطائرات.

ُز ْر �أنت و زمال�ؤك-ب�إ�رشاف املعلم�-إحدى حمطات غيار زيت تزييت املحركات
لتتعرف �أنواع الزيوت فيها.
َّ

اقـرأ..

وتعلم

نفَّذت جميعة مهند�سي املركبات يف الواليات املتحدة الأمريكية ( )SAEالعديد من االختبارات
والدرا�سات اخلا�صة بالزيوت ،وخ ُل�صت �إىل نتائج مهمة عن الزيوت اجليدة للمحركات ،وقد
رقميا لت�صنيف زيوت املحركات وفقًا لدرجة اللزوجة احلركية,
و�ضعت اجلمعية نظام ترميز
ًّ
وت�شمل ت�صنيفات اجلمعية .60 ، 50 ،40 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5 ،0 :وقد يت�ضمن

نظام الرتميز ا�ستخدام حرف ( )Wالذي يرمز �إىل ال�شتاء بالإجنليزية (� ،)Winterأو �إىل درجة اللزوجة

علما ب�أن هذه الأرقام تختلف باختالف نوع الزيت .جتدر
املبدئية يف درجات احلرارة املنخف�ضةً ,

دائما على جميع العلب و�صناديق الزيت كما ي�أتي:
الإ�شارة �إىل �أن ( )50-W20هو �أ�شهر رمز ُيك َتب ً
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 -1حرف ( :)Wيعني ال�شتاء (� )Winterأو برودة الزيت.

الزيت بار ًدا.
برودةبقاء
يعني مدة
حرف (:)W
()20
-1رقم
-2
الزيت.
( )Winterاأو
(:)Wقبلال�شتاء
حرف

أنبوبا.عند �إجراء االختبارات على درجة حرارة
بقاء يف ال
الزيت
رقم(50
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ملحوظة :تعني امل�صطلحات الواردة يف ال�شكل ما ي�أتي:
� :mineral baseأ�سا�س معدين.
� :semisynthetic baseأ�سا�س �شبه �صناعي.
� :synthetic baseأ�سا�س �صناعي.
درجات اللزوجة املو�شى بها لزيوت املحركات وفق درجات احلرارة اخلارجية للطق�س

ال�شكل(.)13-5
ال�شكل
(.)13-5
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

()2-5

قراءة موا�صفات الزيت.
املواد والأدوات
علب زيت مركبات معدنية� ،أو بال�ستيكية.
خطوات التنفيذ
 -1ابحث مع زمالئك عن علب الزيت ،ثم اكتب موا�صفاتها.
 -2ناق�ش املع ِّلم يف هذه املوا�صفات .

()3-5

تبديل زيت تزييت املحرك ،وتفقُّد م�ستواه.
املواد والأدوات

مركبة ،زيت جديدُ ،ع َّدة يدوية ،قطع قما�ش (خرق) ،خيط ناري ،حو�ض ،حمقان ،كتيب

(كتالوج) لتحديد كمية الزيت.
خطوات التنفيذ

ُ -1ف َّك غطاء م�صب زيت املحرك كما يف ال�شكل (.)14-5
ال�شكل ()14-5

 -2عايِن كمية الزيت املوجودة يف املحرك عن طريق �سيخ الزيت كما يف ال�شكل (.)15-5
ممتلئ

ال�شكل (.)15-5
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منخف�ض

� -3أح ضرِ� وعاء لتفريغ الزيت القدمي من املحرك.
 -4ف َّ
متهيدا لتفريغ الزيت القدمي من املحرك كما
ُك �سدادة تفريغ الزيت با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية؛ ً
يف ال�شكل (.)16-5

ال�شكل (.)16-5

فرغ الزيت القدمي من املحرك يف وعاء التفريغ كما يف ال�شكل (.)17-5
ِّ -5

ال�شكل (.)17-5

مراعيا و�ضع خيط ناري ملنع الت�رسب �أو جلدة كما
� -6أَ ِع ْد تركيب �سدادة تفريغ الزيت ،و�شُ َّدها
ًّ
يف ال�شكل (.)18-5

ال�شكل (.)18-5

جديدا كما يف ال�شكل ( )19-5بح�سب املوا�صفات والكمية املحددة يف كتيب
	-7ا�سكب زي ًتا
ً
ال�رشكة ال�صانعة كما يف ال�شكل (.)19-5

ال�شكل (.)19-5

� -8أَ ِع ْد تركيب غطاء م�صب الزيت ،و�شُ َّده.
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القياس والتقويم

التقومي الذاتي (النقاط احلاكمة)
خطوات الأداء
الرقم
االنتظار مدة من الزمن قبل بدء العمل حتى ترتفع درجة حرارة
1
املحرك.
فك �سدادة الزيت ,وا�سحبها باجتاه خروج الزيت ،ولي�س
2
العك�س.
3

تنظيف مكان العمل من الزيت مبا�رشة.

4

التحقق من كمية الزيت قبل ت�شغيل املحرك.

اخترب معلوماتك
 -1ما �أهمية الزيت للمحرك؟

 -2اذكر مكونات زيت املحرك.

 -3ما الفرق بني زيت حمرك البنزين وزيت حمرك الديزل؟
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الخرائط المفاهيمية
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الوحدة الخامسة

ًً
ثالثا :م�صفاة (فلرت) نظام
زيت تزييت املحرك

خلا
مس

3

سة

ا

وحدة ا
ل

نظام الزتييت يف المركبات

النتاجات
•يتعرف �أجزاء م�صفاة زيت التزييت.

•يتعرف �أنواع مفاتيح م�صفاة (فلرت) الزيت.
بدل م�صفاة الزيت.
• ُي ِّ

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم

308
308

خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
لال�ستزادة� ،شاهد املحتوى اخلا�ص مب�صفاة (فلرت) نظام زيت تزييت املحرك يف

القر�ص املدمج ( )CDاملرفق بالكتاب.

التمارين العملية
•تبديل م�صفاة (فلرت) نظام زيت تزييت املحرك.
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تبديل م�صفاة نظام زيت تزييت املحرك
ت َّ
ُركب امل�صفاة بعد م�ضخة الزيت مبا�رشة ،فتعمل على تنقية الزيت قبل و�صوله �إىل الأجزاء املراد
تزييتها ,وهي نوعان:

 -1م�صفاة منقية تنقية كاملة		.

 -2م�صفاة منقية تنقية جزئية.

انظر..
وتساءل
ال�س�ؤال :ما �أ�سباب تلف م�صفاة الزيت يف املحرك كما يف ال�شكل ()20-5؟

ال�شكل (.)20-5

�سبب خد�ش
�إن عدم تغيري م�صفاة الزيت بانتظام ي�ؤدي �إىل دخول زيت غري نظيف يف املحرك؛ ما ُي ِّ

ال�سطوح املل�ساء يف املحرك ،فيبد�أ الزيت بالنق�صان (ب�سبب اخلد�ش) .وقد ترتفع درجة حرارة
جدا؛ نتيجة نق�ص كمية زيت تزييت املحرك ب�سبب ان�سداد م�صفاة الزيت؛
املحرك ب�صورة كبرية ًّ
ما يزيد من احتكاك �أجزاء املحرك الداخلية بع�ضها ببع�ض ،وي�ؤدي ذلك �إىل �سماع �صوت عالٍ

من املحرك ب�سبب وجود �شوائب ،وهو ما ي�ؤدي �إىل زيادة ا�ستهالك الوقود ,في�ضعف عزم املركبة،

وتتناق�ص �رسعتها ،ثم يتوقف املحرك عن العمل يف نهاية املطاف.
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�س�ؤال :ع ِّدد �أجزاء م�صفاة الزيت الظاهرة يف ال�شكل (.)21-5

ال�شكل (.)21-5

ماهية م�صفاة الزيت ,ووظيفتها

تُ�ص َنع م�صفاة الزيت من �أنواع خا�صة من الورق �أو �أن�سجة القما�ش ميكنها حجز اجلزيئات العالقة

بالزيت ,مثل :الأتربة ,والروا�سب ,وذرات الكربون ،ومنعها من املرور مع الزيت املتدفق؛
فيدخل الزيت النقي يف �أجزاء املحرك وهو يف حالة مائعة �سليمة من دون الإ�رضار بهذه الأجزاء �أو

خد�شها ,انظر ال�شكل (.)22-5

الزيت املت�سخ

الزيت املُ�صفّى

 -1م�ضخة الزيت.
 -2ما�سورة التو�صيل مب�صفاة الزيت.
 -3م�صفاة الزيت.
� -4أنبوب التو�صيل مبوا�ضع التزييت.
6
 -5مبينّ قيا�س �ضغط الزيت.
4
 -6تر�س �إدارة م�ضخة الزيت.
 -7زيت التزييت.
 -8الزيت املتناثر (الطرط�شة).
3
 -9ع�صا قيا�س م�ستوى الزيت.
2
1

5

8
9

7

ال�شكل (� :)22-5أجزاء نظام التزييت اجلربي.
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اقـرأ..

وتعلم

ُتغيرَّ م�صفاة الزيت يف موعد التغيري الدوري لزيت املحرك ،ويعمد بع�ض الأ�شخا�ص �إىل تغيريها عند التغيري
نهائيا؛ لذا يجب ا�ستبدال
الرابع لزيت املحرك ،ومنهم َمن ُيغيرِّ ها عند التغيري الثالث ،ومنهم َمن يتجاهل الأمر ًّ

مرة وعدم تركه للغيار القادم ،و�إال ف�إن امل�صفاة
م�صفاة جديدة بالقدمية عند تغيري زيت تزييت املحرك كل َّ

فتتعر�ض للخدو�ش.
�ستمتلئ بال�شوائب؛ ما ي�ؤدي �إىل ان�سدادها ،وو�صول الزيت امللوث� ،إىل �أجزاء املحرك َّ ،
للمركبات ذات اال�ستخدام اخلفيف ويف ظروف عمل طبيعية .يجب تغيري امل�صفاة بعد كل غيارين للزيت.

ن�صح بتغيري امل�صفاة بعد �ستة �أ�شهر من تركيبه� ،أو بعد قطع م�سافة ( )10000كيلو مرت.
بوجه عامُ ،ي َ

�أنواع مفاتيح ِّ
فك م�صايف الزيت

يمُ ِّثل ال�شكل (� )23-5أنواع مفاتيح م�صايف الزيت ،التي ُت َ
�ستخدم يف فك م�صفاة الزيت.

�س�ؤال :اذكر �أ�سماء هذه املفاتيح.

ال�شكل (� :)23-5أنواع مفاتيح ِّ
فك م�صايف الزيت.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

تبديل م�صفاة (فلرت) نظام زيت تزييت املحرك.
املواد والأدوات

()4-5

مفتاح م�صفاة ،م�صفاة جديدة ،خرق قما�ش� ،شحمة.
خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك م�صفاة الزيت با�ستخدام املفتاح كما يف ال�شكل
(.)24-5

	-2ا�سكب كمية من الزيت اجلديد يف امل�صفاة اجلديدة
ملنحها الليونة عند الت�شغيل.

ال�شكل (.)24-5

� -3ضع �شحمة �أو زيت على جلدة (ك�سكي�ست) م�صفاة
الزيت كما يف ال�شكل (.)25-5

ِّ -4
متهيدا لرتكيب
نظف مكان م�صفاة الزيت بقطعة قما�ش ً
�أخرى جديدة.
ِّ -5
ركب م�صفاة الزيت اجلديدة با�ستخدام مفتاح امل�صايف

ال�شكل (.)25-5

كما يف ال�شكل ( ،) 26-5و�شُ َّده مبقدار ن�ص لفة

بح�سب تعليمات دليل ال�رشكة ال�صانعة.

	-6ا�سكب الزيت ح�سب الكمية املحددة.
ً
� -7ش ِّغل املحرك
مالحظا �ضوء ملبة الزيت؛ �إذ يجب �أن
ينطفئ بعد مرور ( )5ثوانٍ .

ال�شكل (.)26-5
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القياس والتقويم

التقومي الذاتي (النقاط احلاكمة)
خطوات الأداء

الرقم
1

تركيب امل�صفاة اجلديدة با�ستخدام مفتاح امل�صايف من دون الت�سبب يف التوائها.

2

و�ضع �شحمة �أو زيت على جلدة امل�صفاة اجلديدة.

3

التحقق من كمية الزيت من �سيخ العيار.

اخترب معلوماتك
عدد �أنواع مفاتيح م�صايف الزيت.
ِّ -1
كونات م�صفاة الزيت؟
 -2ما ُم ِّ

 -3ما الفرق بني م�صفاة الزيت وم�صفاة الهواء؟
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�أنواع امل�صايف يف
حمرك املركبة

م�صفاةالوقود.

م�صفاة الهواء.

م�صفاة الزيت.
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نظام الزتييت يف المركبات

الوحدة الخامسة

راب ًعا� :صيانة خزان الزيت

4

سة

ا

وحدة ا
ل

خلا
مس

النتاجات
•يتعرف موا�صفات خزان الزيت.
• ُّ
يفك خزان الزيت عن املركبة.

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم

316
316

خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم ()CD
الاص بصيانة خزان الزيت ي� القرص ج
املرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
• ُّ
فك خزان زيت تزييت املحرك ،وتبديله.

317
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�صيانة خزان الزيت
ُي َع ُّد خزان الزيت (الكرتري) من الأجزاء الرئي�سة يف نظام تزييت املحرك الذي يحوي زيت تزييت

خاليا من العيوب؛ لكيال ي�ؤدي �إىل ت�رسب الزيت �إىل
املحرك ،ويجب �أن يكون هذا اخلزان ً
�سليما ً

خارج املحرك.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :عال َم يدل اللون الأحمر واللون الأخ�رض

يف ال�شكل ()27-5؟
اللون الأحمر

خزان الزيت من دون حواجز :عند دوران

املركبة �إىل جهة اليمني� ،أو �إىل جهة ال�شمال،

دوران �إىل اليمني

دوران �إىل الي�سار

يتحرك الزيت؛ ما ي�ؤدي يف دخول الهواء �إىل

م�ضخة الزيت ,في�ضعف �ضغط الزيت.
اللون الأخ�رض

خزان الزيت مع وجود حواجز :عند دوران

دوران �إىل اليمني

ال�شكل ()27-5

الحظ وجود الزيت يف و�سط اخلزان؛ ما ينتج �ضغط زيت كاملاً من امل�ضخة دون وجود
املركبة ُي َ

هواء يف ما�سورة امل�ضخة.

خزان الزيت (علبة عمود املرفق)

وعاء �أ�سفل املحرك يعمل على جتميع الزيت ,ثم �إعادة �ضخه �إىل املحرك للتزييت بطرائق خمتلفة،

وهو ُي�ص َنع من احلديد �أو الأملنيوم ,ويوجد فيه حواجز ملنع احلركة امل�ستمرة للزيت يف �أثناء حركة
املركبة .حتتاج املركبة �إىل ن�صف لرت من الزيت لعمل املحركّ � ،أما ما تبقّى فيه فيظل يف خزان الزيت

زود قاع حو�ض الزيت
الذي يعمل على تربيد الزيت وت�صفيته من ال�شوائب العالقة به .وقد ُي َّ
بزعانف طويلة لت�رسيب احلرارة ,ويوجد يف املركبات احلديثة ح�سا�س حرارة لزيت املحرك.
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�س�ؤال :ما �سبب تهريب الزيت كما يف ال�شكل ()28-5؟

ال�شكل (.)28-5

كونات خزان الزيت ,وهي:
يبني ال�شكل (ُ )29-5م ِّ
� -1سدادة تفريغ (مغناطي�س).

 -2مانعة ت�رسب (ك�سكيت) اخلزان.
 -3حواجز.
 -4زعانف.

 -5ح�سا�س حرارة الزيت.

ال�شكل ( : )29-5مكونات
خزان زيت التزييت.

 -6براغي تثبيت.
عايِن هذه الأجزاء على خزان زيت مفكوك لإحدى املركبات ب�إ�رشاف املع ِّلم.

وظائف خزان الزيت

 -1ت�صفية زيت املحرك من ال�شوائب.
 -2تربيد الزيت.

 -3عدم حتريك الزيت يف �أثناء ال�سري على الطرق املختلفة.
 -4تغطية لعمود املرفق والأجزاء ال�سفلية من املحرك.

 -5تزويد امل�ضخة بكمية الزيت املنا�سبة من دون فقاقيع (فراغات).
 -6منع تهريب الزيت خارج املحرك.

خزان زيت التزييت.
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اقـرأ..

وتعلم

�أعطال خزان الزيت

 -1تهريب الزيت من �سدادة التفريغ.

 -2تهريب الزيت من ح�شوة (ك�سكيت) خزان الزيت.
 -3وجود ثقب يف خزان الزيت.

 -4وجود انحناء (انثناء) يف قاع خزان الزيت.
 -5ارتخاء الرباغي التي ت ُِّثبت اخلزان باملحرك.
والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ُّ
فك خزان زيت تزييت املحرك ،وتبديله.
املواد والأدوات

()5-5

ُع َّدة يدوية ،رافعة هيدرولية (جك مت�ساح) ،ح�شوة خزان جديدة� ،سيليكون (ك�سكيت)،

حو�ض للزيت ،خرق للتنظيف.

خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ُك �سدادة تفريغ الزيت با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية كما
يف ال�شكل (.)30-5

متهيدا لفك خزان الزيت
فرغ زيت املحرك يف وعاء
ً
ِّ -2
كما يف ال�شكل (.)31-5
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ال�شكل (.)30-5

ال�شكل (.)31-5

 -3ف َّ
ُك براغي تثبيت خزان الزيت با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية
كما يف ال�شكل (.)32-5

	-4انزع خزان الزيت من مكانه با�ستخدام مفك براغي

ال�شكل (.)32-5

عادي طويل.
ِّ -5
نظف مكان ح�شوة (ك�سكيت) خزان الزيت كما يف
ال�شكل (.)33-5

ال�شكل (.)33-5

ِّ -6
ركب ح�شوة (ك�سكيت) جديدة على اخلزان با�ستخدام
مادة ال�صقة كما يف ال�شكل (.)34-5

عدل �أطراف اخلزان التي ت�رضرت نتيجة نزعه من
ِّ -7
مكانه.
� -8أَ ِع ْد تركيب اخلزان يف مكانه على املحرك.

� -9شُ َّد براغي اخلزان بح�سب تعليمات ال�رشكة ال�صانعة.

ال�شكل (.)34-5
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�-10شُ َّد �سدادة تفريغ خزان الزيت با�ستخدام ال ُع َدد
اليدوية كما يف ال�شكل (.)35-5

�-11أَ ِعد الزيت �إىل املحرك عن طريق �سكبه يف م�صب

ال�شكل (. )35-5

الزيت كما يف ال�شكل (.)36-5

ال�شكل (.)36-5

القياس والتقويم

التقومي الذاتي (النقاط احلاكمة)
خطوات الأداء

الرقم
1

التحقق من عدم وجود ت�رسب من خزان الزيت.

2

حلام اخلزان بالأك�سي�-أ�ستلني يف حال وجود ت�رسب منه.

3
4

تعديل اخلزان يف حال وجود �رضبة فيه با�ستخدام مطرقة وقطعة
من اخل�شب.

و�ضع خيط نار على �سن �سدادة تفريغ الزيت عند تركيبها.
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نعم

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
عدد �أجزاء خزان زيت تزييت املحرك.
ّ -1
 -2ما وظائف خزان زيت تزييت املحرك؟

الخرائط المفاهيمية

خزان الزيت

مادة ال�صنع
احلديد
 قابل للتعديل. -قابل ل ِّلحام.

تحمل لل�صدمات.
ُ -م ِّ

الأملنيوم

 طارد للحرارة. -خفيف الوزن.
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نظام الزتييت يف المركبات

الوحدة الخامسة

خام�سً ا :م�ضخة زيت نظام تزييت
املحرك

5

سة

ا

وحدة ا
ل

خلا
مس

النتاجات

•يتعرف �أهمية م�ضخة زيت تزييت املحرك وظيفة
الزيت ووظيفتها.
•يتعرف �أجزاء م�ضخة زيت تزييت املحرك.
•يتعرف �أنواع م�ضخات الزيت.
•يتعرف �أعطال م�ضخة الزيت.
بدل م�ضخة الزيت.
• ُي ِّ

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم
الاص مب�ضخة زيت نظام تز� ييت احملرك ي� القرص ج
( )CDاملرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
• ُّ
فك م�ضخة زيت تزييت املحرك ،ثم �صيانتها ،ثم �إعادة تركيبها.
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�صيانة م�ضخة زيت نظام تزييت املحرك
�إن عدم ت�شغيل املركبة ي�ؤدي �إىل ركود جميع ال�سوائل التي توجد فيها ,وال �سيما زيت تزييت

املحرك .وب�سبب عدم دوران هذا الزيت ،تتفكك تركيبة الزيت ,وي�صبح غري �صالح لال�ستعمال.
عرف (بطرمبة الزيت) مهمة؛ لأنها تبقي على فعالية هذه املادة (زيت
لذا ت ُّ
ُعد م�ضخة الزيت� ,أو ما ُي َ

املحرك).

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ما وظيفة امل�ضخة املُبيَّنة يف ال�شكل ( )37-5؟

ال�شكل (� :)37-5أنواع م�ضخات زيت التزييت.

ُ�ستخدم �أنواع ِع َّدة من م�ضخات زيت تزييت املحرك �ضمن جمموعة التزييت لأجزاء املحرك،
ت
َ

مثل:

 -1امل�ضخة ذات الرتو�س.
 -2امل�ضخة الدوارة.

 -3امل�ضخة ذات احلاجز.

دائما �أ�سفل مو�ضع خزان الزيت؛ ما ي�سمح مل�ضخة الزيت
يو�ضع مدخل ال�سحب يف امل�ضخة ً
دائما؛ �سواء �أكانت املركبة ت�سري على طريق �صاعد �أم
ب�سحب الكمية الكافية من زيت التزييت ً

منخف�ضا.
كان م�ستوى الزيت
ً

ت�ستمد م�ضخة الزيت حركتها من عمود املرفق؛ � ّإما بوا�سطة جنزير ،و� ّإما مبا�رشة.
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توجد يف مدخل ما�سورة ال�سحب م�صفاة للزيت (يف م�ضخة الزيت)؛ حلجز ال�شوائب ,ومنعها
من دخول امل�ضخة .و�إذا مل ت َّ
ُنظف هذه امل�صفاة دور ًّيا ب�صورة منتظمة ف�إن الأو�ساخ ترتاكم عليها،

كاف ،فينخف�ض �ضغطه .وميكن الو�صول �إىل م�صفاة الزيت ب�سهولة بعد
وي�صبح مرور الزيت غري ٍ
ف�صل خزان الزيت الذي ُي َّ
ركب �أ�سفل كتلة الأ�سطوانات.

ال�س�ؤال :ع ِّدد �أنواع امل�ضخات الظاهرة يف ال�شكل (.)38-5

ال�شكل (� :)38-5أنواع م�ضخات زيت التزييت.

تعمل امل�ضخة على �سحب الزيت ودفعه �إىل م�صفاة الزيت ،ثم �إىل �أجزاء املحرك.

عالمات تلف م�ضخة الزيت

فورا بجانب الطريق.
عاليا غري م�ألوف ،لذلك ين�صح بالتوقف ً
� -1إ�صدار حمرك ال�سيارة �صوتًا ً

متوافرا
� -2إ�ضاءة ملبة الزيت احلمراء على (تابلو) عدادات ال�رسعة؛ ما ي�شري �إىل �أن الزيت مل يعد
ً
يف املحرك.

 -3عدم تو ُّزع الزيت على كامل �أجزاء املحرك ،وارتفاع م�ؤ�رش احلرارة ب�صورة ملحوظة.

ملحوظة

 متتاز بع�ض املركبات بوجود م�ؤ�رش ل�ضغط زيت تزييت املحرك يف لوحة العدادات (التابلو)؛ لذاجيدا؛ لأن تدين م�ستوى قراءته ي�شري �إىل تعطل امل�ضخة.
يجب مراقبته ً

�س�ؤال :ما الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل تلف امل�ضخة؟
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اقـرأ..

وتعلم

ال�شكل (� :)39-5أجزاء م�ضخة زيت التزييت.

كونات امل�ضخة ذات احلاجز ,وهي:
يبني ال�شكل (ُ )39-5م ِّ
 -1غطاء امل�ضخة.

 -2امل�سنن الدوار.

 -3م�سنن التع�شيق.

� -4صمام ال�ضغط الزائد.
 -5زنربك الإرجاع.

 -6برغي تثبيت �صمام ال�ضغط.

 -7حلقة (رونديلة).

 -8لبادة ال�سدر الأمامي.
 -9ج�سم امل�ضخة.

 -10حلقة (رونديلة).

 -11م�صفاة الزيت.

�أ�سباب تلف امل�ضخة
 -1عدم تغيري الزيت يف الوقت املحدد.

 -2عدم تغيري م�صفاة الزيت ب�صورة منتظمة.
 -3ا�ستعمال زيت غري مطابق للموا�صفات.
 -4انتهاء العمر االفرتا�ضي للم�ضخة.

 -5انخفا�ض كمية الزيت يف خزان الزيت.

ال�شكل (:)40-5م�ضخة زيت.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ُّ
فك م�ضخة زيت تزييت املحرك ،ثم �صيانتها ،ثم �إعادة تركيبها.

()6-5

املواد والأدوات
ُع َّدة يدوية ،جهاز فح�ص �ضغط الزيت� ،شفرات قيا�س (فلركيج) ،زيت ،وعاء للزيت ،م�ضخة
جديدة ،كتيب (كتالوج) مركبة ،رافعة هيدرولية (جك مت�ساك) ،ثوابت ،مواد تنظيف.

خطوات التنفيذ
 -1ف َّ
ح�سا�س الزيت
واحل�سا�س عن م�ضخة الزيت كما يف ال�شكل (.)40-5
ّ
ُك (في�شة) ّ

ال�شكل (.)40-5

ِّ -2
ركب جهاز فح�ص �ضغط امل�ضخة كما على م�ضخة
الزيت يف ال�شكل (.)41-5

الحظ قراءة ال�ساعة ،ثم قارنها مبا ورد يف كتيب
ِ -3
(كتالوج) املركبة.

فرغ زيت املحرك يف وعاء كما يف ال�شكل (.)42-5
ِّ -4

ال�شكل (.)41-5
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 -5ارفع املركبة با�ستخدام الرافعة الهيدرولية ،ثم
ِّثبتها على ثوابت.
 -6ف َّ
ُك خزان الزيت كما يف التمرين ال�سابق.

 -7ف َّ
ُك م�ضخة الزيت وم�صفاتها با�ستخدام ال ُع َّدة
اليدوية كما يف ال�شكل (.)43-5

ال�شكل ()42-5

ِّ -8
نظف امل�ضخة من الأو�ساخ وبرادة احلديد (الراي�ش).
 -9ف َّ
ُك امل�ضخة �إىل �أجزائها كما يف ال�شكل (.)44-5

ال�شكل (.)43-5

ال�شكل (.)44-5

ِ -10ق�س اخللو�ص بني م�سننات امل�ضخة وج�سمها با�ستخدام �شفرات القيا�س كما يف ال�شكل
(.)45-5

بدل م�سننات امل�ضخة بح�سب تعليمات ال�رشكة ال�صانعة.
ِّ -11
جمع �أجزاء امل�ضخة با�ستخدام ال ُع َّدة اليدوية.
ِّ -12

بدل امل�ضخة �إذا كانت القراءات غري �صحيحة.
ِّ -13
� -14أَ ِع ْد تركيب امل�ضخة على املحرك با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية بعد �إجراء ال�صيانة الالزمة لها .
ال�شكل (.)45-5
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� -15أَ ِع ْد تركيب خزان الزيت با�ستخدام ال ُع َّدة اليدوية.
 -16أَ� ِع ْد �سكب الزيت يف املحرك عن طريق �سكبه يف م�صب الزيت.

التقومي الذاتي (النقاط احلاكمة)
القياس والتقويم

الرقم
1
2
3

خطوات الأداء

نعم

ال

عدم �سكب الزيت على الأر�ض ،وتنظيف الزيت امل�سكوب
مبا�رشة.

احل�سا�س من دون �إتالفه.
�سحب (في�ش) ّ
التحقق من �صحة جتميع �أجزاء امل�ضخة بتدويرها يدو ًّيا بعد

التجميع.

4

�صحيحا.
و�ضع املركبة على �سطح �أفقي ,ثم تثبيتها تثبي ًتا
ً

5

و�ضع خيط نار على �سن �سدادة تفريغ الزيت عند تركيبها.

6

فح�ص �ضغط امل�ضخة اجلديدة قبل تركيبها على املحرك.

اخترب معلوماتك
 -1اذكر �أجزاء م�ضخة الزيت ذات الرتو�س.

 -2ما �أعطال امل�ضخة التي تظهر على املركبة؟
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غ.ق.ل

الخرائط المفاهيمية

�أنواع امل�ضخات

ح�سب طريقة العمل

ح�سب امل�سننات

ح�سب مكان الرتكيب

 م�ضخـــ��ة ت�ستمـــ��د حركته��ام��ن عم��ود املرف��ق بوا�سطة
جنزير.
 م�ضخـــ��ة ت�ستمــــ��د حركته��امبا�شرة من عمود املرفق.

 م�ضخة ذات م�سننات خارجية. م�ضخة ذات م�سنن خارجي،و�آخر داخلي.
 م�ضخة ذات حاجز. -م�ضخة دوارة.

 م�ضخة ُتر َّكب يف خزان الزيت. م�ضخة ُتر َّكب يف ال�سدر الأمامي. م�ضخــــ��ة ُتر َّكـــ��ب عل��ى جانـــ��باملحرك.
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نظام الزتييت يف المركبات

الوحدة الخامسة

ربد الزيت
�ساد�سً اُ :م ِّ

6

سة

ا

وحدة ا
ل

خلا
مس

النتاجات
•يتعرف �أهمية ُم ِّربد زيت تزييت املحرك.
بدل ُم ِّربد زيت التزييت عن املحرك.
• ُي ِّ

انظر..
وتساءل
استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم

334
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم ()CD
الاص مب� رب ّ�د زيت تز� ييت احملرك ي� القرص ج
املرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
• ُّ
فك ُم ِّربد زيت التزييت عن املحرك ,ثم فح�صه ،ثم ا�ستبدال �آخر به �إذا
كان تالفًا.

335
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ربد الزيت
تبديل ُم ِّ
عند ت�شغيل املركبة ترتفع درجة حرارة زيت تزييت املحرك .وب�سبب دوران هذا الزيت ،يف جميع

�أجزاء املحرك ترتفع حرارته مما ي�ؤدي �إىل تفكك تركيبة الزيت؛ و ُي�صبح غري �صالح لال�ستعمال.

ولهذا يجب تربيد الزيت للمحافظة على خ�صائ�صه وفاعليته.
انظر..
وتساءل

�س�ؤال :ماذا حدث للمحرك الظاهر يف ال�شكل ()46-5؟ ما �سبب هذة امل�شكلة؟

ال�شكل (.)46-5

يوجد يف بع�ض املركبات احلديثة ُم ِّربد لزيت التزييت ،وبخا�صة �إذا كانت حمركاتها ذات قدرات عالية� ,أو كانت

املركبات ُم�ص َّنعة للمناطق ذات درجات احلرارة العالية (مثل دول اخلليج العربي)؛ من ًعا الرتفاع درجة حرارة الزيت.
عرف املُ ِّربد ب�أنه مبادل حراري (م�شع) يعمل على تربيد الزيت بالهواء �أو املاء عند ارتفاع درجة حرارته.
ُي َّ
مُبدات زيت تزييت املحرك؟ �أين تُر َّكب؟
�س�ؤال :ما �أهمية رّ ِ

ال�شكل (� :)47-5أنواع ُم ِّربدات زيت تزييت املحرك.

يبني ال�شكل (� )47-5أنواع ُم ِّربدات الزيت.
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ربدات الزيت:
�أماكن تركيب ُم ِّ

� -1أمام امل�شع (الرديرت) على واجهة املركبة.
 -2بجانب قاعدة م�صفاة الزيت.

 -3بجانب مطرة املاء الراجع لنظام التربيد.
يتكون امل ُ ِّربد من :مدخل للزيت ,وخمرج للزيت منف�صل عن مدخل املاء وخمرج املاء�( ،إذا كان من النوع

الذي ُيربد باملاء) وبراغي لتثبيته .وهو ُي�ص َن ُع من الأملنيوم لطرد احلرارة بالإ�شعاع.

ً
مالحظا �أجزاءه
ابحث يف امل�شغل عن مربد تالف  ،ثم ان�رشه مبن�شار حديد

من الداخل.

اقـرأ..

وتعلم

ي�ؤدي تلف ُم ِّربد الزيت �إىل خلط الزيت باملاء ،فينخف�ض م�ستوى الزيت يف املحرك ،ويتغري لون
ن�صح بتغيريه يف هذه احلالة.و ُيبينِّ ال�شكل (� )48-5أجزاء ُم ِّربد زيت
مياه املُ�شع (الرديرت)؛ لذا ُي َ
التزييت.

ربد
�أعطال املُ ِّ

 -1وجود تهريب من مرابط خطوط املاء اخلا�صة باملُ ِّربد؛ ما ي�ؤدي �إىل ارتفاع حرارة املحرك.
 -2وجود تهريب من خراطيم الزيت ذات ال�ضغط العايل املت�صلة باملُ ِّربد.
 -3ت�آكل املُ ِّربد من الداخل.

ال�شكل (� :)48-5أجزاء ُم ِّربد زيت التزييت.
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والتوسع

اإلثراء

التمارين العملية

ُّ
فك ُمربِّد زيت التزييت عن املحرك ،ثم فح�صه ،ثم ا�ستبدال �آخر به �إذا كان تالفًا.

()7-5

املواد والأدوات
ُم ِّربد زيت جديد ،زيت جديدُ ،ع َّدة يدوية ،وعاء ،خرق قما�ش ،مرابط خراطيم.

خطوات التنفيذ

 -1ف َّ
ُك غطاء امل�شع ،وحتقق من وجود الزيت كما يف ال�شكل
(.)49-5

ال�شكل (.)49-5

فرغ املاء من امل�شع كما يف ال�شكل (.)50-5
ِّ -2
فرغ الزيت من املحرك.
ِّ -3
ال�شكل (.)50-5

 -4ف َّ
ُك خراطيم املاء املت�صلة باملُ ِّربد كما يف ال�شكل (.)51-5

ال�شكل (.)51-5
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 -5ف َّ
ُك م�صفاة الزيت كما يف ال�شكل (. )52-5

 -6ف َّ
ُك املُ ِّربد التالف با�ستخدام ال ُع َّدة اليدوية.

ال�شكل (.)52-5

ِّ -7
ركب املُ ِّربد اجلديد املُبينِّ يف ال�شكل (. )53-5

 -8ا�سكب الزيت اجلديد بعد التجميع.

ال�شكل (.)53-5

 -9املأ �سائل التربيد اجلديد يف امل�شع كما يف ال�شكل
(.)54-5

� -10ش ِّغل املحركُ ،مرا ِق ًبا �ضوء الزيت و�ساعة احلرارة.
ال�شكل (.)54-5
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القياس والتقويم

التقومي الذاتي (النقاط احلاكمة)
خطوات الأداء

الرقم
1

التحقق من برودة املحرك قبل ِّ
فك غطاء امل�شع.

2

تفريغ املاء من امل�شع.

3

تفريغ الزيت من املحرك.

4

ُّ
فك اخلراطيم املت�صلة باملُ ِّربد.

5

ُّ
فك م�صفاة الزيت.

6

ُّ
فك املُ ِّربد التالف.

7

تركيب املُ ِّربد اجلديد.

8

و�ضع مرابط اخلراطيم يف املكان ال�صحيح.

اخترب معلوماتك
 -1اذكر خطوات تبديل املُ ِّربد.
 -2ما وظيفة املُ ِّربد؟
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نعم

ال

غ.ق.ل

الخرائط المفاهيمية

�أماكن تركيب
ربدات الزيت
ُم ِّ

�أمام م�شع نظام
التربيد.

بجانب قاعدة
م�صفاة الزيت.
بجانب مطرة املاء الراجع
لنظام التربيد.
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نظام الزتييت يف المركبات

الوحدة الخامسة

�سابعا :وحدة �إر�سال �ضغط زيت
ً
تزييت املحرك

7

سة

ا

وحدة ا
ل

خلا
مس

النتاجات
• ُيح ِّدد مكان وحدة �ضغط الزيت (طبلة الزيت) على املحرك.
• ُيبني �أهمية وحدة �إر�سال �ضغط زيت تزييت املحرك.

•يفح�ص وحدة �إر�سال �ضغط زيت تزييت املحرك.

انظر..
وتساءل

بدل وحدة �إر�سال �ضغط زيت تزييت املحرك.
• ُي ِّ

استكشف

اقـرأ..

تعليمات ال�سالمة العامة
وتعلم
والتوسع

اإلثراء ..

الخرائط المفاهيمية

�إع��داد خطة عمل موجزة لتنفيذ مترين اال�ستك�شاف،

تت�ضم��ن حت�ض�ير امل��واد والأجه��زة الالزم��ة لتنفي��ذ
التمرين ،ومراع��اة تعليمات ال�سالمة العامة وال�صحة

املهنية جميعها.

عدم مل�س الأج�سام ال�ساخنة ،واحلذر عند ا�ستخدام
اللهب ووقود اال�شتعال.
تف ُّقد منطقة العمل جيدً ا ،و�إزالة العوائق ،والت�أكد من

القياس والتقويم

342
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خلو منطقة العمل من �أية خماطر حمتملة.

روابط التعلم الإلكرتوين
ف
لالس�ادة ،شاهد احملتوى خ
تز
املدم
الاص بوحدة إرسال ضغط زيت احملرك ي� القرص ج
( )CDاملرفق اب�لكتاب.

التمارين العملية
•تبديل وحدة �إر�سال �ضغط زيت تزييت املحرك.

343
343

وحدة �إر�سال �ضغط زيت تزييت املحرك
تعرف � ِّأي
يعمل ُمبينِّ �ضغط الزيت على حتديد مقدار �ضغط الزيت يف املحرك؛ ما ُيتيح لل�سائق ُّ
تعر�ض املحرك ملزيد من الأعطال.
عطل قد يحدث داخل نظام التزييت؛ لتجنبه قبل ُّ
يق�سم ُمبينِّ �ضغط زيت التزييت للمحرك �إىل ق�سمني ,هما:
 -1وحدة الإر�سال التي ت َّ
ُركب على �سكبة حمرك املركبة.

� -2ساعة �ضغط الزيت التي ت َّ
ُركب يف لوحة العدادات (التابلو) مع �ضوء �أحمر للتحذير.

انظر..
وتساءل
�س�ؤال :ما �أ�سباب �إ�ضاءة ملبة زيت التزييت املُبينة يف ال�شكل ()55-5؟

ال�شكل (.)55-5

ملبة الزيت :عند انخفا�ض زيت املحرك� ,أو انخفا�ض �ضغط زيت تزييت املحرك ت�ضيء ملبة الزيت،
التي ُت َع ُّد �إحدى �أهم ملبات التحذير يف املركبة ،حُ
وت ِّتم على ال�سائق �إيقاف املركبة ،و�إيقاف ت�شغيل

املحرك على الفور؛ لأن اال�ستمرار يف القيادة يف �أثناء �إ�ضاءة هذه اللمبة ي�ؤدي �إىل تلف حمرك
املركبة.

344

بتعرف م�ستوى زيت املحرك
يعتقد كثري من �سائقي املركبات ب�أن ملبة زيت تزييت املحرك خا�صة ُّ
(�أي انخفا�ض زيت حمرك املركبة)  ،ولكن هذا االعتقاد غري �صحيح؛ لأن هذه اللمبة ت�شري �إىل

انخفا�ض �ضغط زيت تزييت املحرك ،ال انخفا�ض م�ستوى زيت املحرك؛ �إذ يوجد يف بع�ض
ح�سا�س خا�ص فقط مب�ستوى (�أو من�سوب) زيت املحرك .والو�ضع ال�صحيح لهذه اللمبة
املركبات ّ

�أن ت�ضيء فقط عند اال�شتعال يف حالة الت�شغيل ,وتنطفئ بعد ت�شغيل ال�سلف ودوران حمرك املركبة
بثوانٍ قليلة .و�إذا بقيت هذه اللمبة م�ضاءة (�أو ت�ضيء وتنطفئ) بعد دوران املحرك� ،أو يف �أثناء قيادة

املركبة على الطريق  ،فيجب �إيقاف املركبة يف احلال ،ثم فح�ص م�ستوى زيت املحرك ،والتحقق

من عدم وجود ت�رسيب للزيت.

�س�ؤال :ما الفرق بني وحدات الإر�سال املُبيَّنة يف ال�شكل ()56-5؟

ال�شكل ( :)56-5وحدات �إر�سال ُمبينِّ �ضغط الزيت.
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اقـرأ..

وتعلم

عالمات انخفا�ض �ضغط زيت تزييت املحرك:
 -1انخفا�ض م�ستوى زيت املحرك.
 -2ت�رسب الزيت من املحرك.

 -3تلف �ساعة الزيت ( ُمبينَّ �ضغط الزيت).
 -4وجود �شوائب يف زيت املحرك.

 -5وجود �شوائب يف م�صفاة زيت املحرك

�أو ان�سدادها.

والتوسع

اإلثراء

 -6ان�سداد جماري دورة التزييت.

 -7تلف (بلف) �ضغط الزيت يف دورة

التزييت.

 -8تلف الدارة الكهربائية ملُبينِّ �ضغط الزيت.
 -9وجود عطل يف م�ضخة الزيت.

 -10تلف املحامل الداخلية (مثل حمامل عمود
املرفق).

التمارين العملية

تبديل وحدة �إر�سال �ضغط زيت تزييت املحرك.

()8-5

املواد والأدوات
ُع َّدة يدوية ،وحدة �إر�سال جديدة ،زيت حمرك ،جهاز الأوميرت.
خطوات التنفيذ
	-1اف�صل الوحدة ،وراقب ملبة حتذير ال�ضغط �أو عداد ال�ضغط يف لوحة العدادات ،فبقاء ملبة
التحذير م�ضاءة يف حالة ف�صل وحدة ح�سا�س ال�ضغط يعني وجود تو�صيل �أر�ضي يف دارة

حتذير ملبة الزيت.

 -2ف َّ
ُك وحدة �إر�سال �ضغط زيت املحرك عن �سكبة املحرك با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية كما يف
ال�شكل (.)50-5
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ال�شكل ()57-5

	-3افح�ص وحدة �إر�سال �ضغط زيت تزييت املحرك با�ستخدام جهاز الأوميرت.
بدل وحدة �إر�سال �ضغط تزييت زيت املحرك با�ستخدام ال ُع َدد اليدوية.
ِّ -4

ملحوظة يف حالة بقاء قيمة ال�ضغط ثابتة يف العداد ،فهذا يعني وجود خلل يف العداد ،ال يف املحرك.
توجد طريقة ب�سيطة ميكن لل�سائق �أن ي�ستخدمها يف هذه
احلالة (بقاء ال�ضغط ثابت) ,وهي:
 -1التحقق من �أن �سلك طرف ُمبينِّ �ضغط الزيت يف مكانه.
ُّ -2
فك طرف ال�سلك من ُمبينِّ �ضغط الزيت ومالم�سته جل�سم املحرك (عمل تو�صيل �أر�ضي)
بعد و�ضع املفتاح على و�ضع اال�ستعداد للت�شغيل يف املركبة؛ ف�إن انطف�أت اللمبة دل ذلك

على تلف �ساعة الزيت ،ووجوب تغيريها.

 -3عمل غ�سيل لدورة زيت املحرك؛ وذلك بتغيري زيت املحرك ،وو�ضع م�صفاة و زيت
جديدين؛ ثم ت�شغيل حمرك املركبة دقائق معدودات ( )10 -5دقائق ،ثم تغيري الزيت مرة
�أخرى ،ومالحظة �ضوء اللمبة ،ف�إن اختفى ال�ضوء ا�ستمر ال�سائق يف قيادة �سري املركبة ِع َّدة
مرة �أخرى.
كيلومرتات للت�أكد من عدم ظهور �ضوء اللمبة َّ
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القياس والتقويم

التقومي الذاتي (النقاط احلاكمة)
الرقم

خطوات الأداء

1

ُّ
فك وحدة �إر�سال �ضغط الزيت من دون ك�رس اخلط املوجب.

2

�إطفاء املحرك فور �إ�ضاءة ملبة الزيت.

نعم

ال

غ.ق.ل

اخترب معلوماتك
 -1اذكر �أعطال وحدة الإر�سال.

 -2ما الفرق بني وحدة الإر�سال ذات اخلطني ووحدة الإر�سال ذات اخلطوط الثالثة؟

348

الخرائط المفاهيمية

ارتخاء في�ش وحدة الإر�سال.
وجود ك�سر يف ج�سم وحدة الإر�سال.

�أعطال وحدة �إر�سال �ضغط زيت تزييت املحرك.

ات�صال �أر�ضي يف وحدة الإر�سال.
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م�سرد امل�صطلحات
امل�صطلح باللغة العربية
املحرك

�سري التوقيت

وحدة التحكم الإلكرتوين
حمرك بدء الت�شغيل
املركم

امل�صطلح باللغة الإجنليزية
ENGINE

Timing belt
ECU

Starting motor
Battery

مفتاح الت�شغيل

Starting swith

جهاز قيا�س �شدة التيار الكهربائي

Ampere meter

الأمبري

ملفات املجال
ع�ضو التوحيد
اخللخلة

�شمعات الإ�شعال

جممع جماري ال�سحب
املغذي

نظام احلقن الإلكرتوين
التيار

الت�شغيل على البارد
�صمام اخلانق

م�صفي الهواء
امل�شحن
الرقمي

Ampere

Field coil

Aemature
Vacuum

Spark pluge

Intake manifohd
Carburetor
EFI

Current

Vohd start

throttle valve
Air fiter

Turbo charger
Digital

الدرجة

Degree
350

الكثافة

Density

املقاومة الكهربائية

Electric resistance

امل�صدر الكهربائي

Electrical Source

املقاومة الكهربائية

Electric Resistance

الدارة الكهربائية
التيار الكهربائي

امل�صهر الكهربائي
كيلو واط �/ساعة
امل�صباح
الكتلة

املحرك

الأوم (وحدة املقاومة)
قانون �أوم

جهاز قيا�س املقاومة
مفتاح الأنابيب
القدرة

ال�ضغط

امل�ضخات
املقاومة
الربغي
املفك

مقيا�س درجات احلرارة
احلرارة

�صمام التمدد احلراري (الثريمو�ستاتي)

Electrical Circuit
Electric current
Fuse

Kilowatt hour
Lamp
Mass

Motor
Ohm

Ohm,s Law
Ohmmeter

Pip wrench
Power

Pressure
Pumps

Resistance
Screw

Screwdrivers

Thermometer
Thermo

)ThermostaticExpabsionValve (TEV
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مت حبمد اهلل
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