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األولىالمرحله / قسم األنتاج النباتي 

م أحمد جواد كاظم.م



agricultural mechanization المكننة الزراعية

تنفيييم تلتلييع األ ميياا ال با ييية امسييا  ة ا   هييي : المكننةةا الزراعيةةا 

تحوييي  والمعيي ا  المينانينييية المتل  ييةس خد ا ييتل ا  ال اقيية  ييير الحي يية و

تهميية اسنسييا  تييا عوب العميي  العاييلي المبا يير كلييى عوب الييتحنم واس ييرا 

.وحسب

-:مفهوم المكننه الزراعيه 

مهييا يحتياج ت ييوير ال با يية وتحسييينها كلييى الع يي  تييا المسييتل تا   تييا خه

ية اأقي  التنثيع ال با ي والمنننة  اغية زياعة كنتاج وحي ة المسياحة األبضي

ال با ية كبر  كميتها ضما الوقت المح ع لهاس كْذ ك  تنفيم تعظم العمليا 

يا نو يية تحنو  اأوقا  تح عة تبعاً للموا مس ال با ية التنياليع  تيت تحسي

ييية عالمنننيية ال با . المنتجييا  ال با ييية  خو المحاعظيية  ليهييا  لييى األقيي 

.تن نت الم اب يا تا تنفيم العمليا  ال با ية تهما 



ال با يا باب ا تل ا  المنننه 

:عق ا تييمنا تح ي  المسو ا  التي تجع  ا  تماع  لى المنننة عي اسنتاج ال با ي ختراً حتمياً و-

النقص المت اي  عي الي  العاتلة عي المجا   ال با ية.

ابتفاع تناليع الي  العاتلة  موتاً  و  يما عي المجاا ال با ي.

زياعة حجم  مليا  الل تة ال با ية الم لواة لتحقيق  روط الجوعة اللاصة االمناعسة العالمية.

الحاجة كلى زياعة كميا  اسنتاج ال با ي  و  يما عي البل ا  الناتية تا خج  تحقيق األتا الغمائي.

كذ تع   المنننة ال با ية تا األ ماا المشتركة ايا ال با ة وال نا ة.



اهميه المكننه الزراعيه في االنتاج النباتي 

حي عة  يا تمن ا تا كنجاز  مليا  الل تة ال با ية ضيما الوقيت المحي ع لهياس كذ  ك  لتيأفر تنفييم العملييا  ال با يية الم

 ً اً ونو ا .تو  ها  لبيا    ي ة  لى اسنتاج ال با ي كم 

تؤعد كلى تلفيض تناليع كنتاج المحاصي  ال با ية وت نيعها وبعت ال فليا الفرعد والقوتي.

ل ياس و ر تهتقل  الفاق  عي المح وا وذلك لسهولة نق  المنتجا  ال با ية كلى تراك  التوزيت  خو الت نيت  خو الت.

تسهم عي تر ي  ا تهالك الموابع ال بيعية فاصة المياه.

هتسهم عي تقلي  الجه  العالي المبموا  وتا ثم تحسيا المستوييا ال حي وا جتما ي للم ابع وخ رت.

تمن ا تا ا ت الح األباضي  ير الم بو ة وتحويلها كلى خباض زبا ية

-تمن ا تا كنجاز العمليا  ال با ية المتتااعة عي وقت ق ير وعق المح ع لها.



اهميه المكننه الزراعيه في االنتاج النباتي 

بقية السي حية تيا وذليك لقليب ال .  مليا  تحاير الترب لل با ة  تث  الحراثة اأنوا ها  والتسوية والتنعيم والتمشيط

.الترب وتفنينها وتنعيمها وفل ها وتسويتها وتحاير المرق  المنا ب للبموب خو الغراس

   مير والمناعحيه عي  ملييا  الل تيه ال با ييه كق يت ا  يجاب والتشيجير والجنيي والتسيمي  والنقي  والتلي يا التبيتستل

.والرد 

 ال با ياعض السلبيا  عي ا تل ا  المنننه ال با يه تنها   زياعة نسبة الب اله  و انلفاض نو ية المنتجوهناك.



الساحبهاهم المتطلبات الي يجب توفرها في 

وطه لرعت وففض ا    والتحنم تا اع   لى اعض اج اء المرايستل   : system hydraulicنظا  هي بوليك 1.

.االحا به تثال لتفريغ العراه المحمله االمح وا والمراوطه اوا  ة ا لسحب 

drawbarلسحب ا    المسحواه  تله 2.

ه تث  لت وير ا    ال با يه التي نحتاجها عي اعض العمليا  ا ل با ييستل   : power take offت  ب ق به 3.

.حش الجت 



العوائق التي تحدد من انتشار المكننه الزراعيه 

.ابتفاع ا عاب المع ا  ال با يه 1.

صغر المساحه ال با يه وانلفاض كفاءة تشغي  ا له ال با يه 2.

.نظا  الرد الس حي االغمر والقنوا  ق  تتعابض تت ت ميم ا له ال با يه 3.

.ابتفاع  عر ق ت الغياب اللاصه لل يانه 4.

.    توعر العات  الفني الم بب للقيا  اا ماا ال يانه وا صالح 5.

.ن بة المراك  الت بيبيه المتل  ه لتهيئة كواعب ذا  تستوى  الي 6.

.بل      ت بيق افتبابا  الجوعه لال   والساحبا  ال با يه التي تنا ب ظر  ال7.



انواع الساحبات الزراعيه 

محاور 3يمكن تقسيم الساحبات الى 

-:حسب الهدف وتقسم الى : اوال 

بذروالكالحرثالمختلفهاالعمالالنجازوتستخدماالغراضمتعددةماتسمىاوعامهحقليهساحبات1.

منوسرعتهاسم35-25منالسيرخالءويصل,حصان300-30منالحصانيهوقدرتهاوغيرها

.كم9-45



انواع الساحبات الزراعيه 

محاور 3يمكن تقسيم الساحبات الى 

-:حسب الهدف وتقسم الى : اوال 

-:خطوطفيزراعيهساحبات.2

عزقكالالناميالمحصوللخدمةالالزمهاالعماللجميعتستخدم

ح100-30منالحصانيهوقدرتهاوالتعفيروالرشوالتسميد

.سم80-60منالسيروخالء



انواع الساحبات الزراعيه 

محاور 3يمكن تقسيم الساحبات الى 

-:حسب الهدف وتقسم الى : اوال 

بينالالزمهلالعمالتستخدم-:البساتينساحبات-3

رعبافاالصطداملتفاديمنخفضمقعدذاتوتكوناالشجار

.حصان60-15منوقدرتهاالشجره



انواع الساحبات الزراعيه 

محاور 3يمكن تقسيم الساحبات الى 

-:حسب الهدف وتقسم الى : اوال 

انواعاصغروهي-:الحدائقساحبات.4

رتهاقدالصغيرهللمساحاتوتستخدمالساحبات

.حصان15-5من



انواع الساحبات الزراعيه 

محاور 3يمكن تقسيم الساحبات الى 

-:حسب الهدف وتقسم الى : اوال 

.والوعرهالترابيهالطرقفيالنقلالغراضتستخدم-:النقلساحبات5.

.والحفراالنشائيهاالعمالفيتستخدم-:الخاصهساحبات6.



انواع الساحبات الزراعيه 

محاور 3يمكن تقسيم الساحبات الى 

-:حسب نوع المحركساحبات : ثانياً 

.(البنزين)بالشعلهتعملساحبات-1

.(الديزل)بالضغظتعملساحبات-2



انواع الساحبات الزراعيه 

محاور 3يمكن تقسيم الساحبات الى 

-:اجهزة التالمس حسب : ثالثا 

فيوتستخدممطاطيهاطاراتذا/المدولبهساحبات1.

.صغيرهولمناطقوالرميلهالطينيهاالراضي

حديديهسرفهذات/المجنزرهساحبات2.

التفككوشديدةالرخوهالتربهفيتستخدم

.واسعهولساحات



السالمه العامه 
.18اا اعو الساحبها تل ا  يجوز1.

.العم اثناءوف وصاالسائقتتافر لصبكوب يجوز2.

.صلبهوقبعهوا حميهوالنفو والنظابا كالب لهالواقيهتع ا ابت اء3.

.العم اثناءالت فيا   4.

. افناالمحركينو  ن تاالوقوعف ا اوالتبري ف ا ا  يهعتح   5.

.العم اثناءاالساحبهالمرتب هوالمع هالساحبهاياالتنق  يجوز6.

.العبوباوكالجلوسالساحبهفلعالراطاعوا ا تل ا  يجوز7.

.الجل ثقبلتجنتالوقوعااثقا تحتالي وضت   8.

.العاع  ازتاالتسمملتجنبطويلهلفترهالنرا عاف الساحبهتشغي    9.

.الساحبهتتاوليها عاعا   هتوعر10.

.المبي ا بشاثناء طعمهاتناوا   11.

.اوليها عاعا   ةهناكتنو ا يجب12.

.التشغي قب الحا بهاج اءجميتعحص13.

.المنح با تاالن وا ن الفاص عوا ة لىالاغط   14.

.الحياعوضت لىلسرعاتغير تلةوضغتاالتاك يجبالساحبهتاالن وا ن 15.



شكراً لكم



المحاضرة الثانية



المحاضرة الثانية

نقل الحركهالساحبه واجهزة اجزاء 

م أحمد جواد الحميداوي .م



أجزاء الساحبة

شودالمنالعملانجازبهدفالبعضبعضهامعمتصلةمجموعاتعدةمنالزراعيةالساحبةتتكون
هذهو

:هيالمجموعات

(المحرك) وحدة توليد القوى1.

نقل الحركة أجهزة 2.

األرضجهاز التالمس مع 3.

السيطرةأجهزة 4.

الساحبةبدن 5.

القدرةاألجهزة المساعدة وأجهزة استغالل 6.

األجهزة الكهربائية ومقاييس المراقبة7.



ENGINEالمحركتوليد القوىوحدة1.

تكونماعادة)المؤكسدةوالمادةالوقوداحتراقفيهيتممحركهوالداخلياالحتراقمحرك
مددبالتالغازاتلهذهُيسمحاالحتراقوعند.االحتراقغرفةعليهيطلقمحدودحيزداخل(الهواء
نقلوبالتاليلألسفلوتحريكهالمكبسعلىالضغطإلىتؤديمماالعاليةالحرارةنتيجة

فييحدثاالحتراقلكونالداخليباالحتراقاالحتراقهذاسميالذلك.األخرىلألجزاءالحركة
.االحتراقغرفة



أنواع عملية االشتعال في محركات االحتراق الداخلي

البنزينعملية االشتعال بمحركات 1.

فيأماالصغيرةوالمحركاتللسياراتبالنسبةالحاضرالوقتفي"انتشارااألكثروهي
.أقلبنسبةفتستخدمالساحبات

ىعليعتمدالذيالكهربائياإلشعالوجودعلى(البنزين)الجازوليناشتعالأنظمةتعتمد
كهربائيجهدعلىشرارةإلحداثحثوملفحامض-رصاصبطاريةمنمتركبةمجموعةوجود
أثناءالبطاريةشحنإعادةيمكنو.المحركاسطواناتداخلوالوقودالهواءخليطإلشعالعال

ىعليعملتردديمولدأو(داينمو)كهربائيمولدمثلالكهرباءلتوليدأداةباستخدامالعمل
اإلشعالشمعةوتستخدموتضغطهوالوقودالهواءخليطالجازولينمحركاتوتأخذ.المحرك

.اسطوانةكلفياالحتراقغرفةفيكبسهيتمعندماالخليطإلشعال(البلك)



أنواع عملية االشتعال في محركات االحتراق الداخلي

:( المحركات التي تعمل بوقود الديزل ) إشعال الديزل عملية . 2

خاللالمحركيحدثهماالذينوالضغطالحرارةعلىكليااعتماداالديزل،إشعالأنظمةتعتمد
فييحدثمماأعلىعادةهنايحدثالذيالكبسويكون.اإلشعالأجلمنالكبسعملية

ذروةلالوصولوقبلفقط،الهواءبسحبالديزلمحركاتتقوم.أضعافبثالثةالجازولينمحركات
حيسمللوقودحاقنخاللمناالسطوانةفيالديزلوقودمنصغيرةكميةرشيتمالكبس،

ةصعوبهيالديزلبوقودتعملالتيالمحركاتمشاكلولكن.الفورعلىباالشتعالللوقود
ملتعفسوفتلك،الحرارةدرجاتعندالعملتبدأأنبمجردأنهاإالالباردةاألجواءفيتشغيلها

.أيضاجيدبشكل



بعض مصطلحات المحركات

أنكليزي عربي

( Engine) محرك

(Internal Combustion Engine( محرك احتراق داخلي

(Combustion) احتراق

)Ignition( إشعال 

)Piston( مكبس 

)Cylinder( أسطوانة

)Stroke( شوط

)Crank shaft( عمود الكرنك

)Connecting Rod( عمود التوصيل

)Valve( صمام

)camshaft( عمود الحدبات

)Engine head( رأس المحرك



وعمل محركات احتراق الداخليأجزاء

األجزاء المتحركة

بسببوذلكواألسفللألعلىتردديةعموديةحركةالمكبسيتحرك:Pistonالمكبس1.
.االحتراقغرفةفياالحتراقحدوث

أخاديدعلىالمكبسيحتويحيثوالزيتالضغطحلقاتوهي:Ringsالمكبسحلقات2.
.الضغطآلحكاموالزيتالضغطحلقاتبيهايوضع

pistonالمكبسمسمار3. pin:التوصيلبذراعالمكبسيربطالذيالجزءوهو

connectingالتوصيلذراع4. rod:المرفقبعمودالمكبسيربطالذيالجزءوهو

.العادموغازاتوالوقودالهواءوخروجدخولعنمسئولةتكون,الصمامات5.

-:هناك أجزاء ثابتا وأجزاء متحركا



وعمل محركات احتراق الداخليأجزاء

األجزاء المتحركة

.العادموغازاتوالوقودالهواءوخروجدخولعنمسئولةتكون,الصمامات5.

-:اسطوانةلكلالصماماتمننوعينهناك

صمام intakeالسحب-أ valveبالصوروموضحينالعادمصماممنأكبرقطرهيكونالذي

محركاتفيفقطالهواءأوالبنزينمحركاتفيوالهواءالوقودخليطدخولعنالمسئولوهو
الديزل

Exhaustالعادمصمام-ب Valvleلذلكالمنبعثةالغازاتحرارةيتحملأنويجبالغازاتلخروج

السحبصماممنحجموأصغرسميكيكون

-:هناك أجزاء ثابتا وأجزاء متحركا





وعمل محركات احتراق الداخليأجزاء

األجزاء المتحركة

يستلمهاالتيالتردديةالحركيةتحويلهوالجزءهذاوظيفة:Crankshaftالمرفقعمود6.

شمعةتوفريجبالبنزينمحركاتفيدورانيةلحركةوتحويلهاالمكبسمن
Spark:االحتراق plugالخليطآلشعال

flyالطيارالوالب7. wheel:ويعمل,التشغيلشوطمنالمكتسبهالطاقهمنجزءبخزنويقوم

.المحركدورانعملانتظامعلى

cam(الكامات)الحدباتعمود8. shaft:-المناسبالوقتفيالصماماتوغلقبفتحيقوم,

.المحركطوليساويوطوله

-:هناك أجزاء ثابتا وأجزاء متحركا



وعمل محركات احتراق الداخليأجزاء

 للمحركاألجزاء الثابتة

Cylinderواألسطواناتاألسطواناتكتلة block:

حويتاألسطوانةوكتلةوالمتحركةالثابتةالمحركأجزاءجميعتحويالتيوهياألسطوانةكتلة
األحيانبعضوفيوغيرهاالهواء,الزيت,الماءلتمريرتجاويفوعلىاألسطواناتمنعددعلى
استبدالهالسهولةاألسطواناتبداخل)بوش)األسطواناتبطانةيسمىمايوضع

زيتلوضعالصندوقيشبهماعلىاألسفلمناألسطواناتكتلةتحتوي.عناالستهالك
(Case)المحرك

Cylinderاألسطواناتكتلةغطاء head:

عدملضمانقويةمسننةببراغياألسطواناتكتلةمعوتثبتاألسطواناتكتلةأعلىوتكون
فالتجاويمنالعديدعلىاألسطوانةغطاءكتلةتحتوي.المحركاشتغالعنالغازاتتسريب

اويفتجوهناكالديزلالوقودرشاشاتأماكنوكذلكالوقودوأنابيبالصماماتعليهاتركبالتي
وجدوتوغيرهالتوقيتوأجهزةوالماءللتبريدالزيتلمرورتجاويف"أيضاوتحتويالعادملخروج
واألسطواناتاألسطوانةكتلةبينما(كاسكيت)حشوه

-:هناك أجزاء ثابتا وأجزاء متحركا



الدورة الحرارية للمحركات

إلىالوقوداحتراقعنالناتجةالحراريةالطاقةبتحويليقومالذيذلكهوالحراريالمحركيعرف
علىتعتمدأشواطعدةطريقعنالطاقةهذهعلىونحصل(ميكانيكيةحركة)حركيةطاقة
يليوكماالمحركنوع

دورة محرك االحتراق الداخلي رباعي األشواط1.

األشواطدورة محرك االحتراق الداخلي ثنائي2.



دورة محرك االحتراق الداخلي رباعي األشواط

األشواط ............  الشوط هو المسافة التي يتحركها المكبس داخل األسطوانة 

شوط التغذية السحب1.

شوط الضغط2.

(التشغيل)شوط القدرة 3.

(التفريغ)شوط العادم 4.



:شوط التغذية السحب

أو(بنزينكانإذا)والوقودالهواءسحبيتمفيه
بانتقالذلكيتم(ديزلكانإذا)فقطالهواء

ونيكالتيوهيالعلياالميتةالنقطةمنالمكبس
ىالسفلالميتةالنقطةإلياألعلىفيالمكبس

ذاهوخاللنقطةأوطأفيالمكبسفيهايكونوالتي
فيالمكبسأعلىالضغطيتخللسوفاالنتقال

منالهواءدخولإلىيؤديمماالمكبساسطوانة
ولزيادة.األسطوانةداخلإلىاألسطوانةخارج
..استخدامممكن(ووقودهواء)الخليطدخولكفاءة



شوط الضغط

الميتةالنقطةمنالمكبسينتقل
كونيالعلياالميتةالنقطةإلىالسفلى

غطالضإلىيؤديممامغلقينالصمامين
حرارةدرجةوارتفاعالخليطعلى

أوالبنزينمحركاتحالةفيالخليط
فيالمضغوطالهواءحرارةدرجةارتفاع

.الديزلمحركات



(التشغيل )شوط القدرة

الشرارةبواسطةالشوطهذافياالحتراقيتم
يجةنتواحتراقهالوقودرشأوالبنزينمحركاتفي

ويحدث.الديزلمحركاتفيالعاليةالحرارة
فعهودالمكبسعلىالضغطعنهينتجقويانفجار

يكون.المرفقعمودبتحريكليقوملألسفل
مغلقينالصمامين



دورة محرك االحتراق الداخلي ثنائي األشواط

في محركات ثنائية األشواط يتم سحب الهواء او الخليط وطرد غازات 
العادم في نفس الشوط

















شكرا ألصغائكم



المحاضرة الثالثة



المحاضرة الثالثه

منظومة الوقود

م أحمد جواد الحميداوي .م



منظومة الوقود

ي اعوقوعالوقوعهماينو وق للعم لوقوعالمحركيحتاج

تل  تستنظوتتياخهمنشرحو و حيودوقوعخوان ياخو

وماومنظالبنزينوقودمنظوماوهيال با يةالساحبا عي

الديزلوقود



منظومة وقود الديزل 

:يليتما(ال ي ا)االاغطتعم التيالمحركا وقوعتنظوتةتتنو 

fuel:الوقودخزان-1 tank

عم لتنفيالوقوعتاكميةلوضتف ا  لىالوقوعتنظوتةتحتودوخ ا  
كالمحرعوقاأل لب لىالل ا توضتوينو تعلوتة م لسا ا المحركا 
الوقوعانسياايةلاما 

عيةوعتحاالوقوعالل ا لمليءاأل لىعيعتحة لىالوقوعف ا يحتود
لمروباأل ف 

.الوقوع



منظومة وقود الديزل 

fuelالوقودتوصيلمضخا-2 pump

وتةالمنظعيالحقاتالةكلىلي  المر حا فالاوكترابهالوقوعا عتتقو صغيرةتالة

ةتال لىتوجوع موعتاحركتهاتأفمتر يهخوتنبسيةخوالغشائيةالنوعتاالمالةوهمه

.االمحركالموجوعالناتا  موعخوالحقا

:أنواعثالثاعلىوتكون

التر يه .الثقيلهالمنائاعي-خ

ذا 3MFالساحبهعيالحجاب-ب .

المنبسيه .71العنتر احبةعيكما- 





منظومة وقود الديزل 

FILTERالمرشحات-3

ونا مفشا-2اات ائي-1

ليءت ن خ كماتتراةخجواءعيتعم الساحبا خ لبخ حيثالوقوعتنقيةألهمية"نظرا

نحتاجوق كاتلةتنقيةالوقوعتنقيةتا ا لملكالل ا عاف خو اخن واكلىيؤعدق الل ا 

تب دالمر حا همه.ثانودوتر حخوليتر حهناكينو حيثتر حتاخكثر لى

كي اا,المقاوتةهمه لىللتغلبالوقوعا عتالوقوعتالةتقو لملكالوقوعلسيرتقاوتة

.الحقالمالةالوقوع



منظومة وقود الديزل 

injection:العاليالضغطمضخا-4 pump

ااغطوعالوقوحقاالوقوعكميةتح ي وهيبئيسيتيااعمليتياالمالةهمهتقو 

تنها  ي ةخنواعهناكا   وانا  ر خوحجرا عاف بذاذاواشن  الي

71العنتر احبا تث واح فط لى/1

mf احبا عوباه/2



منظومة وقود الديزل 

:الوقودفائضإعادةأنابيب-5

يعوعخوتترجيخنبوباوا  ةللل ا يعوعتنهقسمحيثياخكلهليسالحقاتالةت  التيالنمية

للوقوعيرةالنبالاغوطللتحم و مينةقويةتنو خ يجبالحقاتالةخناايب.الوقوعتوصي للمالة

ليواالتاالمنظوتةكلىالهواءعفوا   ضما وكملكالوقوعتنهيتسرب حتىتحنمةتنو خ ويجب

المحركتوقع

الديزلوقودمنظوماتنفيسيسمىماأوالوقودمنظومامنالهواءإخراج

هماتركوكذا0المنظوتةعاف كلىت ف  و الهواءتاكميةعأ الوقوعينفماوال ي اوقوعتنظوتةتفتح ن تا

عمااليواالتالحقاتالةكلىالوصواتاالوقوعيمنت"هوائياحاج ا يشن انهالمتوقتعمااألناايبعيالهواء

الق بةعق ا واالنتيجةالمنتظم يراشن العم احتمااخويعم  المحركا المحتم 



منظومة وقود الديزل 

(البخاخات)الباثقات-6

تاالوقوعاا تقبااتقو 

العاليالاغطتالة

و ائ واشن تاغوط

لاما  ازالىتحويله

الهواءتتالوقوعافتالط

.ا حتراق رعةا اف 



منظومة وقود الديزل 

والديزلالوقودمحركاتبينمقارنا

(محركات الضغط)محركات الديزل  (محركات الشرارة)محركات البانزين 

الوقود ديزل الوقود بانزين

الضغط العالي وجود مضخة الوقود ذات
INJECTION

(كاربوريتر)وجود المبخرة 

16\1هواء + نسبة االنضغاط وقود  8\1هوائ + األنضغاط وقود نسبة

مزج الخليط داخل اسطوانة المحرك مزج الخليط خارج اسطوانة المحرك

التجود منظومة اشتعال الن المحرك يعمل 
بالضغط

وجود منظومة اشتعال

لوقودايتم االحتراق ذاتيا بعد ضغط الهواء وبثق ائيةيتم االحتراق بواسطة بثق الشرارة الكهرب



 Coolingمنظومة التبريد في الساحبات 
system

نتق تالمتول ةالحرابةوهمها  تغاا ن  اليةحرابةتول ال افليا حتراقتحركا 

الحرابةتا%40حواليتنتق .األج اءلهمهخضرابوتسبباألفرىخألج اءكلى

يتمةوالبقي.العاع  وططريق االلابجكلىخ   وانا عاف ا  تعااتاالمتول ة

.التبري تنظوتا طريق اطرعه

يليبماإيجازهايمكنأضرارتسببالحرارة

الق بةخ واطتلريب.1

.الق بة وطوفاصةلأل واطكضرابتسببال ائ ةالحرابة

.منبسالوحلقا المنااسوتنسرلتشققوتعرضهاالمحركا ا  وانةج با تأك .2

المحركا عيالمستل تةوالشحو لل يو ال يتيةال فا تاالتقلي .3

ليحهت س اعة اليةتنلفةصر واالتالياالنات المحرك   كلىتؤعدق .4



ينمنظومات التبريد يوجد منها نوعين رئيسي

(الماء)االسائ تعم تبري تنظوتا -1

االهواءتعم تبري تنظوتا -2

Liquid(بالسوائل)المائيالتبريدمنظوما-1 cooling system:

-:منتتكون

(الراديتور)المشعا1.

تاالقاع الحابالمحركتاءتستلمالتيهي

المحركخ  وانا حواال افليةالجيوب

تتدالحرابالتباعاطريق ااتبري هوتقو 

خناايبفالاتايمرالمداللابجيالهواء

.المشعة



waterالمضخا2. pump

المالةنوعتاوهيالمحركعاف الماءت ويراوظيفةالمالةتقو 

المرك يةال ابعة



fanالمروحا3.

ابةالحرل رع(الراعيتوب)المشعة برالهواءععتخو حبالمروحةوظيفة

.ركالمحتاالقاعتةالمرتفعةالماءحرابةففضواالتاليالمشتتاال ائ ة



.جويناتوتسمىالمحركوإلىمنالماءنقلأنابيب4.

Thermostatالحرارةمنظم5.

تبري عائرةفلقهوالمنظمهماو م 

ن  حيث.صغرىتبري وعائرة ظمى

اابعالمحركينو التشغي ا اية

جةعببعتتاو ا الشتاءعيوفاصة

. اليةانفاءةليعم المحركحرابة



الماء6.

خواألثيليااالماءيللط.االسائ تعم التيتنظوتا تعظمعيالماءيستل  

عيالماءتجم .المنظوتةعيالماءخنجماع   لاما تتجم  تاعةخد

.المحرككتلةعيتشققخوتنسركلىيؤعدالمحرك



منظومة التبريد الهوائي

 لىالمنظوتةتحتودحيثالسوائ ا االهوائيالتبري نظا ا تل ا يتمالمحركا اعضعي

كتلة كتنو التياأل  وانا لنتلةاقوةالهواءت عت اليت ريعذا هوائيةتالة

ازا الغطرع لىلتسا  ز انع لىوتحتودكبيرة  حيةتساحةوذا تنفرعةخ  وانة

منهاالمائيبالتبريدمقارناالهوائيللتبريدمساوئومميزاتهناك

"وزناخق الهوائيالتبري تحرك-1

"نسبياخطواالهوائيالتبري تحرك-2

األنجماعتاف وبةهناكوليسالماءكلىيحتاج -3

ودقهواءتيابلتولي  اليةق بةكلىتحتاجالهوائيالتبري عيالهوائيةالمالة-4

المائيالتبري تاوكلفةصيانةوخق   عاق الهوائيالتبري خج اء-5



اسباب ارتفاع درجة حرارة المحرك 

االمنظوتهالماءنقص-1

المشعهانس اع-2

المروحه يرابتلاء-3

المروحهبيشةكسراوا وجاج-4

الثرتو ترا    -5

الماءتالة   -6



-:صيانة منظومه التبريد 

ا تعماا تاء فالي تا الشوائب 1.

التاك  تا     وجوع ناح للماء 2.

التاك  تا  م  الثرتو ترا  3.

اضاعة تحلوا تانت ا نجماع وتانت ال  ا 4.

.ته  س  المنظوته امواع تميبه لالتالح المتنلسه  لى ج با  المنظو5.



شكرا ألصغائكم



المحاضرة الرابعة



المحاضرة الرابعة

منظومة التزييت

م أحمد جواد الحميداوي .م



Lubrication systemمنظومة التزييت 

حركتهااءكثنوتسان هااألج اءهمهاياالمبا را حتناكلتقلي الت ييتفاللهاتايتمالتيالعمليةوهي

 مليةتعم وتسحرابتهعبجةوتلفضاالستهالكتقل  و العمليةهمهعا حرابتهاعبجةوابتفاعال وبانية

.التاليةلأل راضال افليا حتراقتحركا عيالت ييت

.األ تهالكتقلي واالتاليالملتلفةالمتحركةاألج اءاياا حتناكلتقلي 1.

.حرابتهاعبجةللفضالمحركخج اءتبري 2.

.ال وبانيةالمحاوبتسان  لىالمؤثرةالقوةتاج ءاتت اص3.

.ال يتوتجابدوتمرا ا   وانةج با تث المحركخج اءتنظيع4.

.المحركق بةبعتكلىيؤعدتماا حتناكتقلي 5.



المحرك خواص زيت 

كلما تقواالتاليالجريا تقاوتة لىوقااليتهال يتج يئا اياالتما كتق ابوهي-:اللزوجا1.

.واالعنسال يتحرابةعبجةابتفعت

 تعاالالقاالة ازا تنهوتلرجاالتبلرال يت ن هايب خالتيال بجةوهي-:الزيتاشتعالدرجا2.

.المسموحالح تاخكثرالمحركحرابةعبجةابتفاع ن 

.تهاحرابعبجةابتفاعخثناءاألوكسجياتتللتفا  تقاوتةزيو اا تعمااوذلك-:التأكسدمقاوما3.

تنويااالسماحو   النيميائيةللتفا ال تقاوتةزيو اا تعمااوذلك-:الكاربونتكوينمقاوما4.

.ال يتوتمرا تجابدعيكاباونية

.الر ويةالمواعللتنوياتقاوتةذا زيو اا تعمااوذلك-:الرغوياالموادمقاوما5.

.جي ا ًتوصالالمستل  ال يتا يجب-:للحرارةالجيدالتوصيل6.

.المنلفاةالحرابةعبجا عيلالنجماعكبيرةتقاتةذا ال يو ا تل ا -:االنجمادمقاوما7.



.طرق التزييت في المحركات

ج اءاألجميتكلىوااغ هال يتلل عتفاصةتالةال ريقةاهمهنستعم -:االاغطالت ييت1.

حيث.الغرضلهماصممتوخناايبتجابدطريق اال يتي لهاك ينبغيالتيالمتالتسةوالس وح

تاهلتنظيفال يتتر حا كلىثموتاال يتتبرعةكلىوعععهال يتحوضتاال يت حبيتم

المحركخج اءكلىواالتاليالشوائب



صغيرحجمهاوقليلة ر تهاتنو التيالمحركا عيال ريقةهمهوتستعم -:االنثرالت ييتطريقة2.

 لىانيةال وبحركتهخثناءال يتنثر لىالقالبالمحوبويقو ال يتحوضعيال يتيتجمتحيث

المحركتاالمتحركةاألج اء



وصوااما لوذلكالح يثةالمحركا ا لبعيال ريقةهمهوتستل  -:والاغطاالنثرالت ييتطريقة3.

ال يتنثرتميالوقتنفسالسااقتياال ريقتيااياتجمتال ريقةوهمهالمحركخج اءكاعةكلىال يت

يتمتالوقنفسوعيالمحركخج اءكلىال يتلل عتال يتتالةنستل  حيثاألفرىاألج اء لى

ا فرىا ج اء لىال يتنثر



 ييتتعيال ريقةهمهوتستل  -:الوقوع حنةتتالمم وجاال يتالت ييتطريقة4.

كميةتم جثحيتستقلةت ييتتنظوتةعيهاتوج ااالتياأل واطثنائيةالبن ياتحركا 

لى المم وجالوقوععيعم الوقوعف ا عاف الوقوعتاتعينةكميةتتال يتتاتعينة

حيثلةتستقاأل واطثنائيةتحركا وهناك.العم خثناءالمتحركةالمحركخج اءت ييت

للمحوباليةالعال وبانيةالحركةنتيجةتتناثربذاذ ن و لىال يتالابتاتيابيتنو 

 لىويعم المحركتاالمتحركة رعةكلىالماهبالهواءتتال يتالابويمت جالقالب

ئيسيةالروالس وحالمجابدكلىال يتالابينتق حيثا حتراقالمسان ختات ييتها

.األحيا ا لبعيال لبةاال يو عتشحم



:التزييتالرئيسية لمنظومة األجزاء 

وضتوتللمحركالمتحركةاألج اءت ييتعيال يتتالةتستل  -:الزيتمضخا-1

نق هخوطأوعيالمحركخ ف األ لب لى

ماهايهيتمي لماالتر يالنوعتاتنو المحركزيتتالا تعظم

رهاو مصيانةقليلةوصيانتهالعم عيكفاءةتاالمالا تاالنوع

 لىتهنهايعييحتودال يتلسحبخنبوب لىتحتودالمالة.طوي 

حسب لىتعياضغطتحتتعم المالة.ال يتل عتوخنبوبت في

رىتجخوالم فيانس اع ن تعياضغط ن يفتحختا صما  لىيحتودوق وحجمهالمحركنوع

عيائقالسختا يوضتامقياسيراطضغطصما  لىوكملكال يتلحوضك اعته لىويعم ال يت

.الغال تاتتركبال يتتالةالت ييتتنظوتةعيتشنلةوجوع ن السائقلتنبيهالسي رةلوحة

. لنيوت فيفروجوخنبوبعفواانبوب.ال ماتا .التروس





 لنية تنووق الشوائبتاال يتلتنقيةال يتتنقيا تستل  :filtersالزيتمنقيات-2

وثانويةخولية(تنقيةتاخكثر لىالمنظوتةتحتودوق 



المحركفيالمتحركااألجزاءكلإلىالزيتتنقلأنابيب-3

ال يتايهيتجمتالمدالمنا وهوcaseالزيتحوض-4

علمةتوالع اال يتتستوىلقياس  اوجوعيجب:القياسعصا-5

ايهموحالمساألق ىالح  ن ال يتكميةتوضحاخلعلىعياعالمتيا

.ال نياالح وع ن ال يتتستوىتوضحاأل ف عيوالعالمة

عالمتياالتاايالح ال يتياا اال يتال يتتنظوتةتليءك اعة ن 

العالمةاتخكثرال يتكضاعةا ياعةين حوااالعلياالعالمةتاوقريب

ال يتةتبرع-السفلىالعالمة اال يتتستوىن وا   وكملكالعليا

تع نيةبخناايتاتتنو لل يتتبرعةتوج الساحبا تنائااعضعي

يةالس حالمساحةزياعةتنهاالغرضتع نيةز انعاهاتحيطبقيقة

.ال يتتبري لغرض



 system cleanerمنظومة تنقية الهواء في الساحبات 
Air 

غبابالذبا  لىتحتودالتيالحقواعيال با يةالساحبا تعم األحيا تعظمعي

حتوديعيهاالهواءينو حيثالعراقضمنهاوتاالجاعةو بهالجاعةالمناطقعيوفاصة

عقائقوجوع.كاتلةتنقيةللمحركعفولهقب الهواءتنقيةتاا  وو وائبالغباب لى

  وانةاألج با تأك  ر ة لىيعم واالتالياخلس وانةعاف صق كوبقةيعم الغباب

.المبنرا تهالكها



تأنواع منقيات الهواء المستخدمة في الساحبا

تعم ز انع لىالمنقيا همهتحتودالماتيالق وب لىالمعتم ةالهواءتنقيا 1.

ج يئا   اكلىيؤعدتماالمرك دال رعلظاهرةوتعرضهالهواءت وير لى

النوعهماوالمنقيةتاالسفليالج ءعيو قوطها"نسبياالنبيرةوالشوائبالغباب

للهواءخوليكمنقيال با يةالساحبا عييستل  



تر يح ناصر لىالحاويةالهواءتنقية2.

شبكتخوايها لنيةتنو ق التر يح ناصر

لهافالتاويمرق نيةقماشفيوطتاخو لني

عضاعي.جي اشن تنقيتهيتمحيثالهواء

ةقا  عيحساسيوضتالمت وبةالساحبا 

ا السي رةللوحةك ابةيع يالمنقيةحاوية

لمتراكمةااخلو اخنتيجة)الفلتر(المنقيةانس اع

. ي ةجامنقيةا تب الهاويجب.وانس اعه ليه



خنتشرال يتيالحما ذا الهواءتنقية3.

تاكثيرعيالمنقيا تاالنوعهماا تل ا 

ر نت احبا عيكماال با يةالساحبا 

م  عنرةتعتم .و يرهاعوبكساوتا ي

اعقعيزيتحوضوجوع لىالمنقيا همه

المنقيةكلىالهواءعفواو ن المنقية

غبابالذبا وتلت قال يتاس حي    

كلىالنقيالهواءوي ف اخللرىوال قائق

المحركا  وانا 



عيكماحخصبللهواءععالةتنقيةكلىوالحاجةالساحبا  م لمت لبا نظراً المركبةالهواءتنقيا 4.

خترواح ةالالمنظوتةعاف المنقيا تانوعتاخكثر تل ا أااأل تعم التيالعالميةالساحبا خ لب

الساحبا تاو يرهاوعيا عيرجو , نتر,عالفوا,هولن نيو,عوبكساتا ي احبا تث وابع

ي ف ثمالنبيرةال قائقوتسقطالمرك دال رعلظاهرةالهواءتوجهاات ائيةتنقيةتاالمركبةالمنقيا تتنو 

لتنقيةتع نيي لنعلترفالاتاتمرحيثال اف الهواءعيالباقيةال قائقوترت مال يتيالحما كلىالهواء

.تنقيةتراح ثالثعييمرالهواءخ خدج اصغيرةعقائقتاتبقىتا



شكرا ألصغائكم



المحاضرة الخامسة



المحاضرة الخامسة

المنظومة الكهربائية للساحبات

م أحمد جواد الحميداوي .م



للساحباتالكهربائياالمنظوما

التيفاصةوتعق ةوالغيرالبسي ةالمنظوتا تاللساحبا النهراائيةالمنظوتةتعتبر

نظوتةالمتستل  حيثللسيابا النهراائيةاالمنظوتةقيستتاخذااال ي اتعم 

.للساحبةاألنابةوتولي المحركلتشغي للساحبا النهراائية

:بئيسيياج ئياتاللساحبا النهراائيةالمنظوتةوتتنو 

النهراائيالتيابتستهلنا -2النهراائيالتيابت اعب-1



الب ابية-بالنهراائيالمول -خ:النهراائيالتيابت اعب

Alternator(ال يناتو):النهراائيالمول -1

يستفاعةكهراائيطاقةالىالحركيةال اقةاتحوي يقو جهاز ا بابةالمول 

كاعةت وي تست يتاحيثالب ابيةاشحاايااويقو .والساحبةالمحركتنها

ةاالمت  المحركقب تاينو المول تشغي ا .كاعياشن األجه ة

.الحاجةحسبللح ا الش تق ابضبطويمنا(قايش)اح ا 

















صيانا البطاريا













شكرا ألصغائكم


