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 السيارة وطرق تجميعها .كيفية عملها وتشخيص األعطال واصالحها وصيانة أجزاء السيارة بأجزاءتعريف الطالب 

 األسبوع
 المفردات النظرية

 اتتفاصيل المفرد

1 

نبذة عن تاري    خ السيارة, تطور محرك السيارة ,نبذة تعريفية عن اهم العدد واألجهزة 
ي صيانة وتصليح السيارات

 
 المستعملة ف

 , التوجيه...(قالحركة, التعلينقل  ةالهيكل, مجموعمكونات السيارة األساسية )المحرك 

2 

ين, طرق عملها وانواعها وكيفية انتاج الطاق  ةمحركات البن  

ين ثنائية األشواط  محركات البن  

 الفروقات األساسية بي   المحركات الرباعية والثنائية

 شرح عام لطريقة عمل محرك السيارة الحديث وكيفية انتاج القدرة 3

 محركات الديزل, طرق عملها وانواعها وكيفية انتاج القدرة منها 4

ين والديزلشرح لمحركات الديزل ثنائية األشواط , الفروقا 5  ت األساسية بي   محركات البن  

 شرح للمحركات الدورانية والتوربينية ومقارنتها بالمحركات االعتيادية 6

 األجزاء الثابتة للمحرك ووظيفة كل جزء -مكونات المحرك األساسية :  7

 األجزاء المتحركة للمحرك ووظيفة كل جزء -مكونات المحرك األساسية :  8

9 
 عها ,حلقات المكابس ووظيفتها , اذرع التوصيل وطرق الربطالمكابس وانوا

 الصمامات وانواعها واهم األعطال بها وكيفية صيانتها

10 

 منظومة ادخال الهواء

 منظومة العادم واجزاءها

( فكرة عامة )الكاربرينر  منظومة حقن الوقود الميكانيكي

11 
ي 
ون   فكرة عامة عن منظومة حقن الوقود االلكنر

 التعرف عىل أجزاء المنظومة الرئيسية

ي السيارات الحديثة) 12
 
ي المستخدمة ف

ون   (TPI,MONOأنواع أنظمة الحقن االلكنر

 وكيفية عملها (VVTمنظومة ) 13

 أجزاء منظومة الحقن الحديثة ووظيفة كل جزء 14

15 
ي ط

رأت عىل مقارنة بي   محرك السيارة  القديم ومحرك السيارة الحديث) اإلضافات التر
 المحرك(

 

 



 السيارة

السيارة هي وسيلة لنقل الركاب تعتمد على وجود محّرك يعمل عن طريق تفاعل شرارة 

قدرة على توليد طاقة حركية لالنتقال من مكان إلى آخر. تُعّد كهربائية مع الوقود الذي يمنحها ال

س، حتى إّن كثيراً من الِمَهن السيارات من أكثر وسائل النقل انتشاراً واستخداماً بين النا

ارتبطت بها ارتباطاً وثيقاً، مثل سيارات األجرة التي تعتمد على أن يدفع الراكب مبلغاً من 

المال للسائق عند توصيله للمكان الذي يريد الذهاب إليه. 

 

 أين صنعت أول سيارة في العالم 

ج، وقد يص عُب تتبُّعه بشكل دقيق، لكن أّول يُعّد تاريخ صناعة السيارات تاريخ غنّي وُمتعِرّ

ظهور للسيارات يعود إلى القرن الخامس عشر الميالدي؛ حين قّدم كّل من ليوناردو دافنشي 

وإسحاق نيوتن تصاميم ورسومات مبدئيّة للسيارات، بعد ذلك؛ بدأ المخترعون بتجارب عديدة 

ك بُخاري لصناعة السيارات التي تنّوعت طرق عملها وأشكالها، فأّول سيارة  حقيقية ذات ُمحِرّ

م على يّد الُمخترع نيكوال جوزيف كونيو في فرنسا في آرسنال باريس، 1769ُصنِعَت في عام 

الستخدامات  وكانت سيارة ثالثية الِعجال تعمل بشكل ذاتي دون مساعدة خارجية؛ حيُث ُصنِعَت

عشر الميالدي في أّما أّول سيارة كهربائية فظهرت في القرن التاسع  الجيش الفرنسي.

ك كهربائي بين  اسكتلندا؛ حيث صنع الُمخترع روبرت آنديرسون سيارة تعمل بواسطة ُمحِرّ

م، وفيما بعد ظهرت فكرة الُمحركات التي تعمل بواسطة الوقود، وَعِمَل 1839-1832عامّي 

ل الُمخترع األلماني كارل فريدريش بنز على صناعة أّول سيّارة ذات ُمحّرك يعمل من خال

م وكانت ذات ثالثة ِعجال. بعد بنز، بنى 1886-1885تزويده بالبنزين في ألمانيا بين عامّي 

ك يعمل بالوقود  خما يبا وفيلهم ديملر جوتليبالُمخترعان  أول سيارة ذات أربعة ِعجال وُمحِرّ

 Cannstatt-Daimler الُمحركم، وُسّمَي 1886ألمانيا في عام  في



 

      . 

ر السي  ن عبر الزم اراتتطوُّ  

مّرت صناعة السيارات بعدد من المراحل قبل أن تصل إلى شكلها الذي نعِرفهُ اليوم، وفيما يلي 

ر صناعة السيارات عبر الزمن:  استعراض لمراحل تطوُّ

السيارة البُخارية   

ظهرت فكرة السيارات البُخارية على يد الُمخترع الفرنسي نيكوال جوزيف كونيو في عام  

وكان المحّرك البُخاري والسّخان ُمنفصالن عن بقية أجزاء السيارة، وكانا في الجزء  م،1769

ميل في الساعة، وذات عجالت ثالثية، وكان ال بّد من  2.5األمامي منها، وكانت تسير بسرعة 

دقيقة ليُعاد جمع البُخار في ُمحرِكّها، وبعد عام، بنى كونيو  15-10أن تتوقف السيارة كل 

خارية تتّسع ألربعة أشخاص. بعد ذلك، تَتابََع الُمخترعون في بناء السيارات الكهربائية سيّارة بُ 

في بُلدان عديدة، منها: الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا العُظمى؛ ففي الواليات المتحدة 

وفي م، 1789األمريكية، أُعِطَي أوليفر إيفانس أّول براءة اختراع لسيّارة بُخارية في عام 

م.1801بريطانيا، بنى ريتشارد تريفيثيك أّول َعَربة تعمل على البُخار في عام   

 

 



 

 

السيارة الكهربائية   

بدأت السيارات الكهربائية بالظهور بعد اختراع الَمَجري أنيوس جيدليك نموذج لسيّارة  

ترع م بنى الُمخ1839-1832م، وبين عامّي 1828صغيرة تعمل بواسطة الكهرباء في عام 

ك كهربائي، وفي عام  م 1842االسكتلندي روبرت آنديرسون سيّارة حقيقيّة تسير بواسطة ُمحِرّ

ك ُمجدَّد  على يد توماس دافنبورت  -ولكن غير قابل إلعادة الشحن-بُِنيَت سيارات ذات ُمحِرّ

م؛ بنى الفرنسي غاستون بالنتي سيارة ذات بطارية 1865وروبرت دافيدسون، وفي عام 

يُث أخذت البطاريات بعدها بالتحسُّن. في بداية القرن التاسع عشر الميالدي، بدأت أفضل؛ ح

م بدأت 1895كل من بريطانيا العُظمى وفرنسا بدعم صناعة السيارات الكهربائية، وفي عام 

م بدأ استخدام السيارات الكهربائية 1897أمريكا بدعم السيارات الكهربائية أيضاً، وفي عام 

ينة نيويورك كأسطول من سيارات األُجرة.الِفعلي في مد  

السيارة التي تعمل بالوقود   

بدأ التطبيق الفعلي للسيارات التي تعمل بواسطة ُمحّركات الوقود على يد كارل بنز في عام  

م، وكانت ذات مواصفات عالية ُمقارنةً بالسيارات التي كانت موجودة في ذلك الوقت؛ 1885

عالية، ويمتلك ُمحّركها أُسطوانة واحدة وُمثبّت بشكل أُفقي في  حيث كانت السيارة ذات سرعة

ين وثالثة الجزء الخلفي من السيارة، وإطارها صلب مصنوع من الفوالذ، وكانت تتكّون من مقعدَ 

بعد بنز، قام غوتليب دايملر وفيلهلم مايباخ ببناء سيّارة ذات عجال  عجال مشبوكة بأسالك.

لواليات المتحدة بالوقود، وكانا من الّرائدين في صناعة السيارات في اُرباعية وتعمل على ُمحّرك 

 األمريكية.

 

 



ازدهار صناعة السيارات   

ازدهرت صناعة السيارات بعد اختراع الُمحّركات التي تعمل بالوقود، وبدأت الشركات  

بانهارد وإيميل الُمَصنِّعة بشراء الُمحّركات من بنز ودايلمر لبناء سيّارات حديثة، وكان رينيه 

م باستخدام 1890ليفاسور أّول َمن أّسسا شركة لصناعة السيارات؛ حيُث بنوا أّول سيارة في عام 

ُمحّرك دايلمر، وأدخال تعديالت كبيرة عليها مثل نقل الُمحّرك إلى ُمقّدمة السيارة واستخدام نظام 

أّما في الواليات المتحدة  فرنسا.يلمر مع أرماند بيجو في الدفع الخلفي، وتشاركا بحقوق ُمحّرك دا

األمريكية، أّسس األخوان تشارلز وفرانك دوريّاً أّول شركة لصناعة السيارات التي تعمل بالوقود 

م، لكنّها كانت باهظة الثمن، واستمّرت في 1896سيارة حتى عام  13م، وباعا 1893في عام 

رانسوم إيلي أولدز الذي كان صاحب  اإلنتاج حتى العشرينيات من القرن العشرين، ثم تَِبَعهما

خبرة طويلة في صناعة المحركات البُخارية وتلك التي تعمل بالوقود، وأّسس شركة لصناعة 

م، وكانت شركته هي الشركة الرائدة في صناعة السيارات في أمريكا 1901السيارات في عام 

وأّسس خط تصنيع م، ثم دخل هينري فورد مجال صناعة السيارات، 1904-1901بين عامّي 

 م؛ حيُث كان يقوم ببيع سيّارات من تصميمه الخاص.1903جديد للسيارات عام 

السيارة الَحديثة   

تطّورت السيارات الحديثة التي نستخدمها اليوم بشكل كبير جداً؛ وذلك بسبب التطّور الصناعي  

كبر، كما الكبير الذي دخل على صناعة السيارات، فأصبحت ذات تصاميم أفضل ومساحة أ

دخلت التكنولوجيا واألنظمة الذكية في صناعتها؛ حيث تمتلك السيارات الحديثة شاشات تعمل 

باللّمس، وإمكانية العمل باألوامر الصوتية، وربط الهاتف النقّال بنظام السيارة؛ وبالتالي التحكم 

ة عن المفتاح بعدد من الوظائف من خالل الهاتف النقال، إلى جانب استغناء السيارات الحديث

واستبداله بزّر بدء التشغيل، كما أصبحت أنظمة السيارات تعتمد النظام الكهربائي الُمساعد في 

توفير استهالك الوقود بشكل عملها، وعدم االعتماد بشكل كامل على الوقود، وبذلك تُساعد على 

 كبير.



 

 

 العدد واألدوات واألجهزة األساسية المستعملة في صيانة السيارات

  عتقسم العدد إلى ثالثة أنوا

 العدد اليدوية األساسية

وتستعمل في ورش صيانة السيارات أو في الورش األخرى ، ألجراء عمليات فك اللولب 

 ً  وربطها أو إمساك األجهزة معا

 العدد اليدوية الخاصة

ي ولذلك فه اليومية،وتستعمل ألجراء نوع واحد من العمليات لكنها ضرورية ألعمال الورش 

وتقع داخل نطاق هذه المجموعة العدد التي تصمم خصيصاً  أساسية،تعد من هذه الناحية عدداً 

 ألجراء عمليات معينة على طراز واحد من السيارات

 

 العدد المدارة أليا

 وتستعمل في ورش صيانة السيارات والمخارط المتخصصة بإصالح محركات السيارات

 

 

 



لعدد اليدوية األساسيةا  

عة من العدد اليدوية االساسية تمكن العامل من أجراء أشغال الصيانة العامة التي تشمل أن مجمو

أصالح الفرامل ) المكابح( والصمامات وحلقات المكابس وضبط المحركات والمولدات وعمليات 

اخرى عديدة ، وفي ما يلي مجموعة من العدد اليدوية األساسية التي يمكن أن تكفي ألداء عمليات 

 ةالورش

امتداد )وصالت( وتشكيلة من اللقم  وأذرع وتتكون من مقبض صغيرة،لبة مجموعة مفاتيح ج

 ( ملم20-4من )

 ملم 25حتى  أكبرالتشكيلة أال أن المقاسات تكون  كبيرة، نفسمجموعة مفاتيح جلبة 

 تشكيلة من المفاتيح العميقة لفتح وتركيب شمعات القدح

نوع مفيد جدا للعمل حول االركان على زاوية من وضع مجموعة من المفاتيح المرنة، وهذا ال

  ادارة القبض

مفتاح عزم، وهذه االداة ضرورية لتحديد احكام الصواميل على المواضع ، مثل رؤوس 

االسطوانات واغطية الكراسي الرئيسية ، حيث يجب أن يكون الربط محكما وفق عزم موصي 

 نعةصمبه من قبل الشركات ال

(مقاسات متنوعة)مفالت النجمة 10-8يجب أن تكون هذه التشكيلة من حوالي )مفالت البراغي، و

 ومفالت عادية(

 مفالت خاصة ،منها النوع المائل ألدخالها من المواضع الضيقة

(غرام وتستعمل ألغراض مختلفة حسب 1000-20تشكيلة من المطارق، وتتراوح اوزانها بين )

 نوع العمل

ه المطارق في اخراج المكابس أو االجزاء األخرى التي يجب مطارق لينة االطراف، تستعمل هذ

أال تخدش سطوحها ، وتكون مصنوعة من البالستك أو الخشب أو المطاط أو أي مادة اخرى 

 ً  لينة نسبيا

 

 مجموعة من المفاتيح مفتوحة الطرف

 مجموعة من المفاتيح الحلقية

 تشكيلة من المفاتيح مفتوحة أإلطراف المائلة



الزنب واالقالم، وتشمل ) االقالم المسطحة المستديرة الطرف ، الماسية الطرف، ( تشكيلة من 

وتشكيلة من الزنب وتشمل ) الصغيرة و الكبيرة ، القصيرة والطويلة المستدقة ، وزنب االستقامة 

 لمحادة الثقوب(

ط أو زرديات ) باليسات(، مجموعة من الباليسات أشكال واطراف مختلفة لقطع االسالك والتقا

 مسك االجزاء

مجسات مختلفة ، من الرقائق الفوالذية وتستخدم لقياس ثغرة نقطة االتصال في موزع الشرر 

والخلوصات األخرى في المحرك، والمجسات السلكية وتستخدم لقياس ثغرة شمعات القدح ، 

 والمجسات المستخدمة لضبط خلوص الصمامات

 اللواح والقضبان المعدنيةمنشار يدوي، ويستعمل لقطع انواع عديدة من ا

فرشاة سلك فوالذية، وهي من النوع اليدوي ألزالة الكاربون والصداء من اجزاء المحرك 

 المختلفة

الروافع بأنواعها،وتشمل )الروافع المستخدمة لرفع محركات السيارات وروافع ذو قاعدة متحركة 

 لرفع المركبة (تعمل الروافع ميكانيكيا أو هيدروليكيا

 قياس مختلفة،تستخدم لقياس )السمك ، الطول والقطر ومحيط االشكال الهندسية المختلفة(اجهزة 

 

 العدد اليدوية الخاصة

عدد السحب ، توجد تشكيلة كبيرة من عدد السحب ألجراء عمليات نزع الطبالت ومكابح 

العجالت وبكرات المولدات وتروس واعمدة الحدبات ومحاور التروس الفرقية والكراسي 

يرها ، أكثر هذه العدد استعماال عدد سحب طبالت المكابح الخلفية، ويصمم اغلب عدد السحب وغ

ألجراء عمليات كثيرة وتكون لها أفكاك قابلة للضبط وخصائص اخرى تجعلها عملية جداً عند 

 استعمالها

اداة كبس نوابض الصمامات،وتوجد على أنواع تستعمل حسب تصميم المحرك ووضع 

 الصمامات فيه

عدة ادوات وعدد خاصة تالئم طرازا معينا من  دالسيارة، توجالعدد الخاصة حسب طراز 

ً الخاصة بنزع الصمامات من محرك )فورد  وأكثرالسيارات  اسطوانات(  8هذه العدد شيوعا

ومن األفضل لصاحب الورشة أن يحصي طراز السيارات التي تأتي إلى ورشته بأستمرار 

اداة ادخال  الزيت،راء العدد المناسبة لها، اداة تغيير مرشحات ألجراء االصالحات وذلك لش

  الكاربون ألزاله تالمكبس. قاشطا



 العدد المدارة أليا

 . المثقاب الكهربائي منها ) الشاقولي أو اليدوي المتنقل(

 .الة تجليغ رأس االسطوانة

 .الة تفريز رأس االسطوانة

 .الة تنعيم جدار االسطوانة

اناتالة خرط االسطو . 

 . الة صقل االسطوانات ثابتة أو الة صقل مرنة يدوية متنقلة

 .الة تجليغ عامود المرفق

 .الة خرط الكراسي

 .الة خرط المجرى العلوي لحلقة المكبس

 .الة تخريش المكابس

 اجهزة اختبار لمضخة الحقن والعزم ) الدينمو ميتر( وانضغاط المكابس الخ

 مكّونات السيارة الّرئيسة

ن أي سيارةٍ من عدٍد من المكّونات الّرئيسة، يجدر بالذّكر منها:تتكوّ    

ك  ّ : يعتبر المحرك من أهّم المكّونات الرئيسة ألي سيارة، وهو المكّون األهم في أي المحر 

سيارة، ويستخدم فيه أنواع مختلفة من الوقود مثل البنزين، أو الّديزل وغيره، ويعتمد بشكل 

ك.أساسّي أداء الّسيارة عل ى المحِرّ  



 

: أو ناقل الحركة، وهو يحمل عدًدا من المسنّنات، وبشكل موَجز فما يقوم به هو علبة الّسرعة 

نقل طاقة المحرك لإلطارات في الّسيارة، وهناك أنواع عّدة لعلبة الّسرعة في سيارات مختِلفة، 

اتيك أو التّلقائّي، وتأتي علبة الّسرعة أو ناقل الحركة على شكل نوعين رئيسين هما: األوتوم

والعادّي، ومع اختالف سرعة الّسيارة، تتغيّر المسنّنات الّتي تتحّرك من واحد إلى آخر، وفي 

الوقت الحالي، معظم الّسيارات تمتلك علبة سرعة أتوماتيكيّة، وعادةً فإن هذه القطعة هي من 

 أصعب قطع الّسيارات للعمِل عليها.

في الّسيارة، والّتي تعمل على تقليل سرعة السيارة، وكبحها عند  : مكّون آخر مِهم جدًّاالكوابح 

الحاجة، وفشل هذا النظام قد يؤول لحوادث سيّئة، وبشكل عاّم يجب أن تبقي الكوابح بحاٍل جيّدة 

 دوًما، وتقوم بصيانتها بشكل مستمٍر. 

اتّجاه معين، وهو  : تكمن أهميّة هذه القطعة في أنّها تسمح بتحريك الّسيارة فيمحور الّدوران

عبارة عن قطعة أسطوانة كبيرة تربط اإلطارين، وتسمح لقائد المركبة بتحريك العجالت، 

 والتحكم بالّسيارة، وهو أحد أضخم القطع في السيارة.

: وجود الفلترات أساسّي لتنقية زيت المحرك من الغبار، واألجسام، أجسام كهذه قد فلتر الّزيت 

مله بشكل سليم، فالهدف األساسّي لفلتر الّزيت هو عزل زيت المحرك تؤذي المحِرك، وتمنع ع

 من الغبار، والجزيئات غير المرغوب بها. 

صي هو اإلطار الحديدي، والهيكل الّذي يدعم األجزاء المختلفة في الّسيارة، مثل ا: الشّ صياالشّ 

 في الّسيارة المحرك، والكوابح، ومحور الدوران، واإلطارات، وغيرها، وهو أهّم بناءٍ 



 محركات البنزين

محرك أوتو أو محرك بنزين هو مصطلح يستعمل للداللة على محرك االحتراق الداخلي الذي 

يتم فيه إشعال خليط الوقود والهواء بواسطة شرارة. يختلف هذا المحرك عن محرك الديزل الذي 

طان( أو ذو أربعة تتم عملية اإلشعال فيه نتيجة للضغط. قد يكون المحرك ذو مشواران )شو

 مشاوير )أشواط(

 

وع من المحركات يستخدم البنزين وقوًدا. ويتم في داخل المحرك احتراق الوقود المخلوط ن

بالهواء. وينتج عن االحتراق غازات ساخنة تتمدد، ضد أجزاء من المحرك وتسبب تحركها. 

ل الحركة داخل هذا ولهذا السبب ُسميت محركات البنزين محركات االحتراق الداخلي. وتحو

المحرك إلى خارجه إلدارة العجالت والمراوح أو لتشغيل اآلالت، وبهذه الطَّريقة يحول محرك 

البنزين الطاقة الحرارية إلى عمل ميكانيكي. ويقاس معدل إنتاج الشغل في وحدة إنتاجية العمل 

 من محرك البنزين بالقدرة الحصانية أو الواط

 

 

 أنواع محركات البنزين

ارة. فالمحرك الترددي ه ناك نوعان رئيسيان لمحركات البنزين: محركات تردُّدية ومحركات دوَّ

مكابس تتحرك جيئة وذهاباً، ويحول العمود المرفقي هذه الحركة الترددية إلى حركة دائرية. 

ويستخدم المحرك الدّوار ـ ويعرف كذلك بمحرك فانكل ـ نبائط دوارة بدالً من المكابس، وتنتج 

تصنف محركات البنزين الترددية بعدة طرق منها:  حركة دوران مباشرة.ه النبائط الدوارة هذ

طريقة ترتيب  -4طريقة تبريد المحرك  -3نوع االنضغاط  -2عدد أشواط المكبس لكل دورة  -1

 طريقة توصيل الهواء والوقود إلى المحرك -6طريقة ترتيب األسطوانات  -5الصمامات 



البنزين الترددية إما على شوطين أو أربعة أشواط في الدورة الواحدة. تعمل معظم محركات 

والدورة هي الخطوات التي تعاد لكل عملية احتراق لخليط الهواء والوقود في األسطوانة. والشَّوط 

هو حركة المكابس إلى أعلى وإلى أسفل أو حركته جيئة وذهاباً. ويكون عند المحرك ذي الدورة 

وط إدخال، وشوط ضغط، وشوط قدرة، وشوط إفراغ. أما محرك الدورة رباعية األشواط ش

ثنائية األشواط، فيجمع بين شوطي اإلفراغ واإلدخال عند إتمام شوط القدرة. وبالرغم من أن 

المحرك ذا الدورة ثنائية األشواط أقل فعالية في مردود استهالك الوقود من المحرك ذي الدورة 

ل تعقيداً وأرخص تصنيعا. ويستخدم المحرك ذو الدورة ثنائية األشواط رباعية األشواط، إال أنه أق

عندما تكون تكلفة التصنيع مهمة كما في آالت تشذيب الحشائش. فهي تنتج قدرة أكبر للوزن 

والحجم نفسيهما من المحرك ذي الدورة الرباعية األشواط، فكل أسطوانة في المحرك ذي الدورة 

درة لكل دورة من دورات العمود المرفقي، ولكن األسطوانة في ثنائية األشواط تنتج شوط ق

 المحرك ذي الدورة رباعية األشواط تنتج شوط قدرة لكل دورتين

 

 انتاج الطاقة

تنتج عملية احتراق خليط الوقود مع الهواء في األسطوانة غازات ساخنة تصل درجة حرارتها 

المحرك وإال فستنصهر هذه األجزاء.  م. لذلك يجب تبريد األجزاء المعدنية من°2500إلى 

ومعظم محركات البنزين للسيارات تبرد بالسوائل. ويُستخدم الماء عادة في تبريد األجزاء 

)راديتر(،  د ذلك يضخ الماء الساخن إلى مشعالمعدنية، وذلك بتدوير الماء حول األسطوانات. وبع

ذه المروحة سحب ووظيفة ه وهنالك مروحة يديرها محرك السيارة أو أي محرك كهربائي،

د بالهواء،  هواء خالل المشع وذلك لتبريد الماء. ومعظم المحركات الترددية في الطائرات تُبَرَّ

وذلك لتخفيف الوزن المحمول على ظهر الطائرة. ولكن الهواء أقل فعالية في التبريد من السوائل، 



نات الطائرات. وتوصل هذه لذلك توجد جنيحات تبريد معدنية على السطح الخارجى ألسطوا

الجنيحات الحرارة إلى خارج األسطوانة، وتكون سطحاً كبيًرا كي يمر الهواء على هذا السطح 

 وبذلك تزيد فعالية التبريد

ونظًرا ألن االحتراق يعتمد على كل من الهواء والوقود، فقدرة المحرك محدودة بكمية الهواء، 

رة فإن المحرك إما أن يكون زائد الشحن أو ذا شحن التي تصل إلى األسطوانات ولزيادة القد

توربيني. فالمحرك الزائد الشحن مضخة تدار بمحرك، والمحرك ذو الشحن التوربيني هو مضخة 

تدار بعادم. وكلتا المضختين تدفع الكثير من الهواء إلى داخل األسطوانات، وبذلك تزيد قدرة 

ِضْعف وزن  15دة من البنزين حوالي المحرك، ويزن الهواء المطلوب لحرق وحدة واح

البنزين.يُرسل الوقود إلى األسطوانات إما عن طريق الكاربريتر )المكربن( أو عن طريق نظام 

حقن. لذلك يمكن تصنيف المحركات الترددية إلى محركات ُمكربنة أو محركات ذات وقود 

 محقون

واط المحركاش  

 الشوط األول: مشوار السحب

من األعلى)النقطة الميتة العليا( إلى األسفل)النقطة الميتة السفلى(،فتحدث حيث يتحرك المكبس 

ً حيث يسمح بدخول الخليط  خلخلة )انخفاض في الضغط( فتحد, ويكون صمام السحب مفتوحا

وهناك اختالف  -المكون من الوقود والهواء بينما يكون صمام العادم مغلقا, إلى غرفة اإلحتراق, 

ا تكوين الخليط, وأما الطريقة الحديثة ففيها يقوم المكبس بسحب الهواء فقط في طرق التي يتم فيه

من النطاق الخارجي ماراً بمنقيات ومصافي ) فالتر ( بينما تقوم البخاخات بنثر الهواء بشكل 

 جزيئات في انبوب السحب, وبذلك يتكون الخليط

ي نهاية الشوط الذي يتحرك أ السفلى،وينتهي شوط السحب بوصول المكبس إلى النقطة الميتة 

 المكبس فيه ضمن االسطوانة

 الشوط الثاني: شوط الضغط

وبهذا المشوار, يتحرك المكبس من النقطة الميتة السفلى ) التي كان قد وصلها في نهاية شوط 

السحب ( إلى النقطة الميتة العليا, وهي أعلى نقطة ممكن أن يصلها المكبس ضمن االسطوانة, 

خليط ورافعاً درجة حراراته نتيجة الضغط, مع المالحظة بأن الصبابان في حالة ضاغطا بذلك ال

 الضغط يكونا مغلقين

وفي نهاية شوط الضغط أي عند وصول المكبس إلى النقطة الميتة العليا, تنطلق الشرارة من 

 شمعة االشعال, المبينة صورتها بين الصبابين. ليبداً بذلك شوط القدرة



القدرة الشوط الثالث: شوط  

عند وصول المكبس إلى النقطة الميتة العليا تقوم شمعة االشعال بإرسال الشرارة, بتوقيت وقوة 

معينتين مفجرة بذلك الخليط المكون من البترول والهواء, والذي قد ضغط ورفعت درجة حرارته 

ل التالية نتيجة لحركة المكبس في مشوار الضغط كما أسلفنا سابقا. ونتيجة للضغط وتوفر العوام

فيحدث االشعال الذي ينتقل بسرعة بين جزيئات  شرارة(+ بترول + ضغط وفي النهاية  )هواء

الخليط مولداً قوة ضغط كبيرة مؤثرة على سطح المكبس فتقوم بدفعه إلى األسفل أي من النقطة 

قدرة ألن أو شوط ال الفعال،وهذا الشوط يسمى بالشوط  السفلى،الميتة العليا إلى النقطة الميتة 

 ة.على القوة التي يولدها شوط القدرالمحرك يعتمد في عمله 

 الشوط الرابع: شوط العادم

يبدأ هذا الشوط بانتهاء شوط القدرة, حيث يرتفع المكبس من النقطة الميتة السفلى إلى النقطة 

طارحاً الميتة العليا, مع فتح صباب العادم سامحاً بخروج العادم المتولد عن احتراق الخليط, 

 إياه إلى الهواء الخارجي

ة االحتراق كاملة في المحركيوبذلك نكون قد اتتمنا عمل  

 

 

 

 

 

 



ثنائية االشواطالمحركات   

 

يأتي اسم هذا النوع من المحركات لكون طريقة حركتها تتألف من مشوارين للمكبس ألجل إتمام 

حيث يتم كل شوط بمشوار. األشواط األربعة مقارنة مع محركات األوتو ذو األربع مشاوير 

 النوع من المحركات أيضا بالمحرك بال صمام، لعدم استخدام الصمامات فيه ويسمى هذا

 

 الميزات

 صغر الحجم لبساطة التصميم

الوزن الخفيف بفضل االستغناء عن الصمامات و توابعها. هنا يقوم المكبس بتنظيم دخول و 

 خروج الخليط

لمكبس. مما يسرع حركة دوران المحركيحصل االشتعال عند كل مشوار ل  

طريقة عمله تؤمن له مجاالت استخدام أوسع حيث تكون الوضعية األفقية أو المائلة الزمة. 

 )منشار كهربائي، دراجة نارية جبلية(

 كلفة تصنيع منخفضة

يتم مزج الزيت بمادة االحتراق، مما يزيد من ارتفاع نسبة الغازات السامة المنبعثة من 

 المحرك

 تطبيقات لمحرك ذو شوطين

سكوترارت، مت نارية، سيارات صغيرة، سيارات سمنشار كهربائي، دراجا  

 



األشواط  والمحركات رباعيةمقارنه بين المحركات ثنائية األشواط   

أشياء  في ويتشابه النوعينتختلف المحركات رباعية األشواط عن الثنائية األشواط فى عدة أشياء 

 أخرى

جمع بين النوعين هو نظرية العمل فكال النوعين من المحركات يعمل بنظرية تمدد لعل أهم ما ي

 من المحرك االستفادةالغازات التى تدفع المكبس ألسفل فيدور عمود الكرنك وبذلك نحصل على 

التركيب :والا  

والذى يحتوى على غرف  block     يتشابه النوعين فى معظم األجزاء فلكل منهما بلوك

المكبس يتصل و  piston وبداخل كل غرفة إحتراق يوجد المكبس    cylinders اإلحتراق

  connecting rod عن طريق ذراع التوصيل crankshaft بعمود الكرنك

كل هذه األجزاء تجدها فى النوعين الرباعية و الثنائية األشواط على حد السواء و لكن المحركات  

إلدخال الوقود و إخراج العادم و هذه الصمامات   valves     رباعية األشواط توجد بها صمامات

ولكن فى المحركات ثنائية األشواط يتم إستبدال    camshaft  تتحرك عن طريق عمود الكامات

أخرى و   intake port ى البلوك إحداهما لدخول الشحنه و تسمىف ports    الصمامات بفتحتين

  exhaust port لخروج العادم و تسمى

واليوجد المحركات ثنائية األشواط عمود كامات لعدم وجود الصمامات  فييوجد  لتالي الوبا 

إدخال  ولكن يتماألشواط  رباعياألشواط نظام تزييت كالموجود فى المحرك  ثنائيالمحرك  في

يتم عمل التزييت الالزم  للشحنةإضافة الزيت  وزيت وعن طريقشحنه مكونه من خليط بنزين 

 فيفبالتالى يعد المحرك ثنائى األشواط ابسط من المحرك رباعى األشواط  ألجزاء المحرك

 األشواط رباعياألشواط عن المحرك  ثنائييميز المحرك  وهذا أحد ماالتركيب 

من حيث دورة العمل :ثانيا  

المحرك ثنائى األشواط -1  

فى نفس  و شوط اإلنضغاطب  اء عملية الكبس أى يحدث شوط السحتم فيه سحب الخليط أثني

  الوقت اثناء حركة المكبس ألعلى

  power      و شوط التمدد 

   exhaust و شوط طرد العادم 



رتفاع افى نفس الوقت اثناء حركة المكبس ألسفل و بذلك نحصل على الباور من المحرك لكل  

ء حركة فى نفس الوقت اثناك فه واحده فقط من لفات عمود الكرنو أنخفاض للمكبس أى كل ل

 لمكبس ألعلىا

    المحرك رباعى األشواط -2  

 فى المحرك رباعى األشواط تحدث األشواط كل على حده تباعا كالتالى

     intake شوط السحب -1

 المكبس يتجه ألسفل 

   compression شوط الكبس -2

 المكبس يتجه ألعلى 

   power شوط التمدد -3

 المكبس يتجه ألسفل 

   exhaust   شوط الطرد -4

 المكبس يتجه ألعلى 

من المحرك كل أربع مشاوير للمكبس أى كل لفتين من لفات قدرة على ال وبالتالي نحصل

 عمود الكرنك

االستخداممن حيث  ثالثا:  

لمحركات ثنائية األشواطا -1  

يه ماكينات الرى ائتستخدم فى الدراجات الناريه , المناشير الميكانيكيه , المولدات الكهرب

 والسفن

المحركات رباعية األشواط -2   

اأنواعه والشاحنات بجميعلسيارات ا فيتستخدم على نطاق واسع   

 

 

 



من حيث المميزاترابعا:   

المحرك ثنائى األشواط -1   

ال يحتوى على صمامات أو عمود كامات أو نظام تزييت و بالتالى هو ابسط فى تركيبه من 

 المحرك رباعى األشواط

 قدرة المحرك رباعى األشواط قدرته تساوى تقريبا ضعف-

يمكن لهذا النوع العمل فى أى إتجاه حتى و إن كان مقلوبا و ذلك لغياب التزييت و عدم الخوف 

 من حدوث تسريب للزيت

 المحرك رباعى األشواط -2

عمرها اإلفتراضى كبير نسبيا و ذلك لوجود أنظمة التزييت فال يحدث تأكل فى أجزاء المحرك 

 بشكل سريع

ى هذا النوع من المحركات ما يسمى بأنظمة التوفير فى الوقود اى أنه ال يتم إهدار كميات يوجد ف

من الوقود بال فائده فكمية الوقود الداخله لكل أسطوانه تكون محسوبه بدقه تبعا للسرعة و الحمل 

 على المحرك

لبنزين فقط ووجود من العادم الخارج من هذا النوع تكون قليله نظرا لحرق ا الناتجةدرجة التلوث 

 .يعمل على تنقية العادم من الملوثات الذيو             catalytic converter         ما يسمى بال

 من حيث العيوب خامسا:

 :األشواط ثنائيالمحرك 

 عمره األفتراضى قصير و ذلك لعدم وجود نظام التزييت و حدوث التأكل السريع بين األجزاء - 

 من الوقود تخرج مع العادم أثناء شوط الضغط نظرا لعدم وجود صماميتم إهدار كميه -  

 الزيت مع البنزين وذلك لحرقدرجة التلوث الناتجه من العادم تكون كبيره جدا  -

 

 

 

 

 



 محرك الديزل 

يُصنف محرك الديزل ضمن نوع محركات االحتراق الذاتي. كما يُشير إليه االسم ببساطة، 

 .الرئيسي للمحرك )االسطوانات( حيث تولد الطاقةيحترق الوقود داخل الجزء 

 

هذا يختلف جوهريًا عن نوع محركات االحتراق الخارجي، مثل تلك المستعملة سابقًا في 

القطارات البخارية قديمة الطراز. نجد في المحرك البخاري ناًرا ضخمة على إحدى نهايتي 

يمر البخار عبر أنابيب طويلة إلى أسطوانة  سخان المياه، الذي يقوم بتسخين المياه لتوليد البخار.

عند النهاية األخرى المقابلة للسخان، ليتحرك المكبس إلى األمام والخلف من أجل تحريك 

 .العجالت

-6يعتبر هذا محرك احتراق خارجي ألن النار تحترق خارج األسطوانة )في الحقيقة، على بعد 

 .الوقود داخل األسطوانات ذاتها أمتار(. في محركات البنزين أو الديزل يحترق 7

تُهدر محركات االحتراق الداخلي طاقة أقل بكثير، فالحرارة ليس عليها أن تذهب بعيًدا عن 

المكان الذي أنتجت فيه؛ كل شيٍء يحدث في مكاٍن واحد. لهذا السبب تعتبر محركات االحتراق 

ولد طاقة أكبر باستخدام نفس الداخلي أكثر كفاءة من نظيراتها ذات االحتراق الخارجي )فهي ت

 .الكمية من الوقود(

 

 

 محرك الديزلل الوقود إلى طاقةتحويل 

المحرك رباعي األشواط: مثل محرك البنزين يعمل محرك الديزل عبر تكرير دورةٍ من  – 1

)بعبارة أخرى يدور أربع مراحل أو أشواط، يتحرك المكبس خاللها مرتين نحو األعلى واألسفل 

 .مرتين( خالل الدورة الواحدة قعمود المرف

وذلك  الهواء نحو االسطوانة من خالل الجهة اليمنى لصمام مدخل لهواءالسحب: يتم سحب ا 

 .عند تحرك المكبس نحو األسفل

الضغط: يغلق صمام مدخل الهواء، ليتحرك المكبس صعوًدا ويضغط مزيج الهواء وترتفع  

 .صمام ضخ الوقود المركزي لينفجر آنيًافي الغاز الساخن خالل  ضخ الوقودحرارته. ي

ح للعمود الطاقة: بانفجار واحتراق خليط الهواء والوقود، يندفع المكبس نزواًل، وهذا ما يسم 

 .بإرسال الطاقة نحو العجالت المرفقي



ينفتح ليفسح المجال إلخراج الغازات المستنفذة، وتُدفع خارًجا من طرف  ستنفاذ: الصمام اال 

 .ئدالمكبس العا

 

المحرك ثنائي األشواط: في هذا النوع من محركات الديزل تكتمل الدورة بتحرك المكبس  – 2

 :صعوًدا ونزواًل لمرة واحدة. األمر المثير أن عدد المراحل في الدورة ثنائية األشواط هو ثالثة

المستنفذ  االستنفاذ والسحب: يسحب الهواء الجديد نحو جهة من االسطوانة، ليدفع الهواء القديم 

 .من الصمام على القمة

الضغط: تُغلق صمامات اإلدخال واإلخراج. يرتفع المكبس ويضغط الهواء، ترتفع حرارة هذا  

 .األخير. عندما يصل المكبس إلى قمة االسطوانة يتم ضخ الوقود الذي بدوره ينفجر آنيًا

ما يسمح للعمود المرفقي بإرسال الطاقة: عند انفجار مزيج الهواء والوقود، يُدفع المكبس نزواًل،  

 .الطاقة نحو العجالت

المحركات ثنائية األشواط أصغر وأخف من نظيرتها رباعية األشواط، وهدفها أن تكون أكثر 

كفاءة ألنها تنتج الطاقة لمرة خالل كل دورة )بداًل عن مرة كل دورتين كما هو الحال في 

إلى تبريد وتزييت أكبر، كما أنها عرضة للتردي  محركات األشواط األربعة(. ما يعني أنها تحتاج

 .االستخدامبشكٍل أكبر أثناء 

 

 



 بين محرك الديزل والبنزين الفرق

يعمل كال المحركين باالحتراق الداخلي، مع اختالف بسيط قلياٍل. يتم ضخ الوقود والهواء في 

زيج، ما يجعله قاباًل محركات البنزين نحو أسطوانات معدنية صغيرة. يقوم مكبس بضغط هذا الم

الكهربائي المدمج يشتعل المزيج. يسمح هذا  مفتاحع شرارة كهربائية صغيرة من اللالنفجار، وم

والمعدات( وتُحرك  دفع المكبس نحو األسطوانة )عبر عمود المرفقاألمر بإنتاج الطاقة التي ت

 .العجالت

 

ح للهواء بالعبور في االسطوانة حيث محركات الديزل شبيهة بذلك أيًضا، لكنها أبسط. أواًل يُسم

يقوم المكبس بضغطه أكثر بقليل من محرك البنزين. يضغط مزيج الهواء والوقود في محرك 

 14البنزين إلى حوالي عشر حجمه الطبيعي. بينما يضغط المزيج في محرك الديزل إلى نحو 

 .مرة مقارنة بحجمه الطبيعي 25إلى 

 

ستشعر بارتفاع الحرارة في يديك كلما أطلت استخدام اآللة.  لو قمت يوًما بنفخ عجلة دراجة،

 14ذلك أن ضغط الغاز ينتج حرارة. تخيل إذن حجم الحرارة الناتجة عن ضغط الهواء لحوالي 

على األقل -مرة من حجمه الطبيعي. في الحقيقة تصل الحرارة لدرجاٍت مرتفعة جًدا  25إلى 

 .الحرارة أعلى من ذلك وفي بعض األحيان تكون -درجة مئوية 500

عند ضغط الهواء تُرش قطرات من الوقود نحو االسطوانة )في المحركات الحديثة( خالل نظام 

إلكتروني لضخ الوقود، والذي يعمل تقريبًا مثل قنينة رذاذ. يختلف حجم الوقود المنطلق نحو 

للهواء تسبب اشتعال األسطوانة حسب حجم الطاقة التي يريد السائق توليدها. السخونة المفرطة 

الوقود آنيًا لينفجر دون الحاجة إلى الشرارة الكهربائية، ويتسبب هذا االنفجار المتحكم بِه في 

 .رجوع المكبس خارج األسطوانة، وهذا ما يولد الطاقة التي تقوم بدفع المركبة

تُكرر عند خروج المكبس عن األسطوانة، تندفع الغازات الخارجة خالل صمام استنفاذ خاص، 

 .العملية نفسها لمئات أو آالف المرات خالل الدقيقة الواحدة

 

 

 

 



 ) التوربينية تالمحركا (

يتميز المحرك التوربيني نظرياً بالبساطة النسبية مقارنة بمحركات االحتراق الداخلي األخرى 

ثة أجزاء البنزين ( , و يتكون أي محرك توربيني عملياً من ثال -كالمحركات المكبسية ) الديزل 

 رئيسية

 . الضاغط : يضغط الهواء القادم إلى ضغوط عالية -1

 . منطقة االحتراق : و التي تحرق الوقود و تنتج الضغط العالي , و السرعة العالية للغاز -2

العنفة أو التوربين : و التي تستخلص الطاقة من الضغط العالي , و السرعة العالية للغاز  -3

  . اقاآلتي من حجرة االحتر

 

وتعتبر العنفات الغازية من المحركات التوربينية األكثر انتشاراً ، ففي العنفة الغازية ضغط الغاز 

هو الذي يدور العنفة . و في جميع المحركات التوربينية الغازية ,ينتج المحرك بنفسه ضغطه 

الكيروسين و الغازي , و هو يقوم بذلك بحرق بعض األشياء مثل البروبان و الغاز الطبيعي و 

وقود المحركات النفاثة ، والحرارة المتولدة من احتراق الوقود تجعل الهواء يتمدد , و تسرع من 

 . جريان هذا الهواء الساخن الذي يدير العنفة

 : وتتم آلية العمل في المحرك التوربيني بشكل عام وفق المراحل التالية

      Air intakeمدخل الهواء▪

محرك التوربيني ومن خالله يقوم المحرك بسحب كمية من الهواء الخارجي وهو أول جزء في ال

 . للقيام بعملية ضغطه واشعاله وقسم من الهواء يمرر للقيام بعملية التبريد للمحرك التوربيني

     Compressor stage     الهواء(ضغط  )مرحلةالضاغط  ▪

واء ويعمل لها المعالجة بالضغط وعادة وهو الجزء االمامي من المحرك والذي يستقبل كميات اله

ما يختلف كل محرك عن االخر بكمية ضغط الهواء ، في هذه المرحلة تكون عدة تروس فوق 

بعض وبها مسننات صغيرة أي امواس عند حركتها تقوم بتحريك الهواء بحركة أنسيابية و هذا 

 Axial طبقات متحركة 4 ينتج تغيير في الضغط الجوي لنسبة الهواء عادة ما تكون مكونة من

   Centrifugal وطبقة ثابتة



أو بأجهزة ضخ الهواء كما  Starter يدارالضاغط في عملية التشغيل بواسطة الكهرباء الخارجية

-40هو الحال في بعض الطائرات المقاتلة ويتم تدوير الضاغط الى أن تصل سرعته ما نسبة 

45% 

 . ع المرحلة األخيرة للمحرك وهي التوربينيكون الضاغط موصول بواسطة عمود )كاردن( م

    Diffuser Stage ()المعادلةمرحلة المزج  ▪

 1:5وهي المرحة الثانية وشكلها يكون كما شكل القمع ، ينتج عنها ان الهواء يتم معادلته بنسبة 

جزيئات من الهواء. في هذه المرحلة يتم  7أو  5، أي كل جزيئ من الوقود يحترق مع  1:7أو 

فالهواء الزائد يتم طردة خارج  Bleed Valve لتحكم بضغط الهواء عن طريق صمامات تسمىا

 . المحرك

 

  Composition Champers     منطقة االحتراق▪

 . الغرفة التي فيها يتم احتراق الوقود و انتاج الضغط العالي , و السرعة العالية للغاز

وعادة  شمعة احتراق  Spark plug بواسطة في بداية االحتراق يتم عن طريق شرارة كهرباء

ما تكون غرفة االحتراق مربوط بها من واحد الى اكثر من  شمعة احتراق ، تعتمد كل محرك  

% من الحركة ، فأن 45-40و قدرته االستيعابية ، وكما اسلفنا بعد وصول المحرك الى نسبة 

الى ان النار مستمرة داخل غرفة البواجي تتوقف عن انتاج الشرارة الكهربائية والسبب يعود 

 850إلى  470عادة ما تكون درجة الحرارة بين  Composition Champers  االحتراق

درجة مئوية الى أعلى من ذلك أو أقل بقليل من ذلك تختلف على نسبة ضغط المحرك و كمية 

عطي قياس الوقود المحترقة في بعض المحركات تلف دوائر كهربائية حول غرفة األحتراق كي ت

درجة حرارة المحرك ، والبعض األخر من المحركات يكون قياس درجة حرارة المحرك في 

 . الجزء األمامي من منطقة العادم

  turbine     مرحلة عمل العنفة▪

والتي تستخلص الطاقة من الضغط العالي , و السرعة العالية للغاز اآلتي من حجرة االحتراق 

ت ثابتة ومتحركة حيث يستلم الهواء المضغوط والمحروق ويقوم وهذا الجزء يتكون من شفرا

 . بتدوير الكومبرسر بواسطة عمود الدوران الذي يربط التوربين بالضاغط

في هذا المحرك , يتم سحب الهواء من على اليمين بواسطة الضاغط . الضاغط هو فعلياً عبارة 

 . تموضعة في صفوفعن أسطوانة مخروطية الشكل و لها شفرات مروحة صغيرة م



      Exhaust   العادم▪

وهو يختلف من محرك إلى أخر ، ففي الطائرات المقاتله مثل ميراج و ميج و السوخوي عادة  

ما يكون طويل جداً حيث كمية الدفع للطائرة تنتج عنه ، وفي محركات طائرات الهيلوكبتر و 

ركات التوربينية ، حيث أنه ال يعطي طائرات النقل عادة ما يكون قصير أو شبه معدوم في المح

كمية دفع للطائرة لكن كما أسلفنا في وصف الضاغط فإن العادم يحتوي على تروس و مسننات 

و تكون موصلة بعامود كاردن بين األثنين يربط بها مضخات الزيت و مراوح التبريد و مضخات 

 . الوقود

وغيرها ، عادة ما يتم احراق كمية  F15 في المقاتالت أمثال الميج والتورنيدو و الميراج و

أضافية من الوقود في منطقة العادم وهي التي تنتج النار المنبعثة من العادم خالل عمليات 

وهذه العملية من     Reheat  أو     After burner المناورة واالقالع لهذه الطائرة و تسمى

بذلك تزيد أو تضاعف من عملية الدفع شأنها أنتاج طاقة عالية من األحتراق للهواء الساخن ، و

 . للمحرك

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبدأ عمل المحركات التوربينية

تعمل المحركات التوربينية أو النفاثة على المبدأ الثالث للحركة من قوانين نيوتن ، و الذي ينص 

اث على أنه :" لكل فعل رد فعل يساويه في القيمة ويعاكسه في االتجاه " ، إذ يمتص المحرك النف

الهواء من المقدمة و يضغط الهواء بالضاغـط ثم تمريره في سلسلة من المكابس"الحجرات" 

الحلزونية ويخلطه بالوقود عن طريق تذريره ، ثم يشعل المزيج الذي ينفجر بقوة عظيمة فتتجه 

غازات االحتراق ذات الطاقة العالية نحو المؤخرة لتمر عبر فوهة المحرك ذات المقطع 

تتحول طاقة هذه الغازات من الطاقة الكامنة الموجودة فيها نتيجة درجة حرارتها المتضايق، 

و بالتالي الطائرة -العالية إلى طاقة حركية تُواَزن بقوة مكافئة مما تؤدي لدفع المحرك النفاث 

 . لألمام -المتصلة به 

حركات أن يخضع الهواء خالل مرحلة االنضغاط , إلى ضغوط عالية جداً، يمكن في بعض الم

( مرة ، و يدخل الهواء العالي الضغط 30تصل إلى ضغط مضروب بعامل يمكن أن يصل إلى )

منطقة االحتراق , حيث تقوم منطقة حقن الوقود ببخ الوقود على البخار ، وعادة مايكون الوقود 

 . من مادة الكيروسين ,أو وقود محركات نفاثة ,أو بروبان أو غاز طبيعي

 (Turbojet) يعتبر المحرك النفاث التوربيني : ( Turbojet ) ث التوربينيعمل المحرك النفا

هو المحرك النظري المثالي حيث يحتوي على قسم المدخل و الضواغط و غرفة االحتراق 

الداخلي و التوربين من أجل إنتاج بعض الطاقة من العادم و فوهة العادم، ففي المحرك النفاث 

هواء المسحوب إلى داخل الضواغط من مقدمة المحرك يمر عبر كل ال (Turbojet) التوربيني

نواة المحرك ثم يحرق ثم يتم إفالته، وهنا ينشأ الدفع المقدم من قبل المحرك عن قوة سرعة 

 .إفالت غازات العادم من المؤخرة

 راقولزيادة قوة الدفع لبعض المحركات النفاثة لدى الطائرات المقاتلة يوجد هناك قسم ما بعد اإلح

( Afterburner)  ويوضع قبل العادم وهو عبارة عن أنابيب صغيرة موزعة بشكل منتظم لنشر

رذاذ الوقود على الهواء المحترق والقادم من المحرك مما يزيد من حرارة الهواء وتمدده , 

% أثناء اإلقالع و تزيد أكثر أثناء الطيران 40وبزيادة هذه الحرارة تزيد قوة الدفع بحوالي 

 . عات عاليةبسر

هناك لفظة مشتقة حديثة تعرف باسم  : ( Turbofan ) عمل المحرك التوربيني ذو المروحة

، حيث تمت إضافة مروحة في مقدمة قسم (Turbofan) توربوفان النفاث التوربيني ذو المروحة

 الضواغط ضمن غالف المحرك



 . 

  

المحركات إال أن كمية صغيرة تسحب هذه المروحة كميات هائلة من الهواء إلى داخل غالف 

ً منه فقط تذهب عبر لب المحرك للقيام بعملية االحتراق وأما الباقي فيندفع بممر ثانوي  نسبيا

خارج غالف اللب وضمن غالف المحرك، إن هذا السيل الذي سحبته المروحة يختلط بغازات 

ضجة النفث، وباإلضافة العادم النفاث الساخنة عند فوهة المحرك حيث تبرد الغازات وتخفف من 

إلى ذلك فإن المروحة تسرع عملية نفث هذه الكتلة الهوائية كبيرة الحجم من الفوهة وتولد بذلك 

  (Propeller) دفعاً كبيراً، وحتى لو أنه لم يحترق فإنه يقوم مقام المروحة الدافعة

المحرك المروحي في الواقع، تستخدم بعض المحركات النفاثة الصغيرة لتدوير المراوح وتعرف 

، تنتج هذه المحركات الكم األكبر من دفعها من خالل المراوح التي  (Turboprop) التوربيني

تدار بواسطة محرك نفاث عبر مجموعة من التروس، و كمنبع لطاقة المراوح يعتبر المحرك 

و  19من التوربيني كاف جداً، و كثير من الطائرات الصغيرة االستثمارية و التي تحمل ركاباً 

ً تستخدم المحرك المروحي التوربيني، وهذه المحركات مناسبة جداً عند  70حتى  راكبا

ميل بالساعة(، الفرق  400كم/س ) 640االرتفاعات المنخفضة و السرعات المتوسطة حوالي 

ليست لتوليد الدفع و إنما لسحب الهواء و  Fan أن المروحة Turboprop و Turbofan بين

فوظيفتها إنتاج الدفع فيما يكون  Propeller نفث الغازات، أما المروحة الدافعة الدفع ناتج عن

 .% من دفع المحرك بشكل عام15لنفث الغازات دفعاً صغيراً يصل إلى 

وهناك نوع آخر من المحركات التوربينية التي تستخدم في إدارة عمود المروحة لطائرات 

لتوربيني ، , وهو يستخدم لمعظم طائرات الهيلوكبتر، ومحرك شبيه بالمحرك المروحي ا



ُ , و المحرك مصمم بحيث أن سرعة المراوح مستقلة عن سرعة  الهيلوكوبتر الموجودة حاليا

المحرك مما يتيح لسرعة المراوح أن تكون ثابتة حتى لو تغيرت سرعات المحرك ليتكيف مع 

ك تكون على إرتفاعات منخفظة الطاقة المنتجة , وبما أن أغلب الطائرات المستخدمة لهذا المحر

فإن الغبار واألتربة قد تسبب عائقاً له لذا فقد أضيف له عند مدخل الهواء عازل ومصفي من 

 . األتربة

يوجد هنالك أنواع متعددة مختلفة من المحركات التوربينية النفاثة. الشكل األبسط لها هو المحرك 

المحرك بسيطة وهي اإلستغناء عن ، وفكرة هذا  (RAM jet )رامجيت النفاث التضاغطي

الضواغط والتوربين , و السماح للمحرك بنفسه بالتعامل مع الهواء بضغطه وتسخينه ودفعه إلى 

   الخلف

 

  

 

هذا المحرك يستخدم فقط عند السرعات العالية حيث ال يوجد به قسم الضواغط أو العنفات و 

ث يستفيد من هذه السرعة في ضغط الهواء متباعدة( بحي-إنما فقط فوهات فوق صوتية )متقاربة

أو إجبار الهواء على الدخول إلى المحرك، و هكذا ال يحتاج إلى قسم الضواغط، هذه البساطة 

 .يقابلها حاجته إلى سرعة عدة مئات األميال بالساعة قبل أن يكون المحرك قادراً على العمل

 تقريباً )للسماحكم/س 485كاً بسرعة وهذا النوع من المحركات ال يعمل إال عندما يكون متحر

 3600)ماخ  3تقريباً وهو جداً فعال في السرعات العالية  وضغطه(،بالهواء للدخول بسرعة 

 .الفضائيةويستخدم غالباً في الصواريخ طويلة المدى والمركبات  س(كم/

 



 أجزاء محرك االحتراق الداخلي الثابتة

 :ت ثابتة رئيسية وهي كالتالييتكون محرك االحتراق الداخلي من مكّونا 

   Cylinder block            كتلة األسطوانة 

 

 

          

تعتبر الجزء األساسي في المحرك، وهي عبارة عن غرفة يتم حرق الوقود فيها ويتم توجيه  

المكبس داخلها بحيث يتحكم بكمية الضغط على العادم الناتج من حرق الوقود ، ويتم ُصنعها من 

ديد الزهر العالي الجودة، بطريقة الصب لتتكون من قطعة واحدة فقط، ألنها جسم يتعرض الح

 .لضغط وحرارة مرتفعين جداً 

 

  :غطاء رأس األسطوانة 

 

 

  

 



يتم تثبيت الجزء العلوي من اسطوانة المحرك بغطاء قابل لإلزالة وظيفتهُ األساسية إغالق كتلة 

  .األسطوانة ومنع دخول الغازات والخروج منها

  Spark plug :الوالعة

تستخدم لعمل شرارة داخل غرفة االحتراق لبدء عملية االحتراق بين الوقود والهواء 

  .المضغوط

  Crankcase :علبة المرفق

 

  

يطلق عليها اسم الهيكل الرئيس للمحرك، يتم تثبيت 

ي والمكبس ويوضع فيها األسطوانة داخلها والعمود المرفق

  .الزيت الخاص بالمحركات لتبريدها

 

 

 

 

  Injector : حاقن الوقود

 

  

هو الجزء المسؤول عن رش الوقود داخل غرفة  

االحتراق تحت ضغط عاٍل جداً، هذه العملية تساعد 

 .على خلط الوقود بالهواء بكفاءة أكبر

 

 

 

 



 أجزاء محرك االحتراق الداخلي المتحركة

محرك االحتراق الداخلي المتحركة هي األجزاء التي تتحرك أثناء عمل المحرك ومن أجزاء 

 :أهم هذه االجزاء نذكر منها

    Piston :المكبس

يتم ربطه داخل االسطوانه بحيث ينزلق بسهولة لنقل الطاقة بوساطة ذراع التوصيل، ويجب أن 

ومنيوم أو الحديد الزهر بطريقة يكون المكبس خفيفاً وقوياً لذلك يتم صنعه من سبائك األل

  .الصب للمحافظة على قوة السبائك

 

 

 

 

 

 

  :ذراع التوصيل

 

  

يربط بين المكبس والعمود المرفقي لنقل الطاقة بحيث يحول الحركة الترددية للمكبس إلى 

حركة دورانية، ويكون مصنوع من الفوالذ النيكل والكروم وفاناديوم الكروم المقاومة للحرارة 

 .لعاليةا

 



  Crankshaft :العمود المرفق 

 

  

يستقبل الحركة من قضيب التوصيل ويحولها إلى حركة دورانية، يعتمد شكله وحجمه على  

  .عدد األسطوانات وترتيبها

 

 

 

 :الصمامات

 

  

يتم استخدام صمامين في كل أسطوانة داخل المحرك األولى تتحكم بدخول الوقود والهواء إلى  

  .ك والثانية تتحكم بخروج الغازات الناتجة عن عملية احتراق والوقودداخل المحر

 



 :محامل المحرك

يتم ربطها بين األجزاء المتحركة، ذراع التوصيل والمكبس والعمود المرفقي لتُقلل عملية  

 االحتكاك بين هذه األجزاء

 وظائف صمامات محرك السيارة

 

تعتبر صمامات المحرك جزء أساسي  

يارة، حيث يوجد صمامات في بمحرك الس

جميع السيارات ماعدا سيارات مازدا 

اليابانية حيث أنها تعتمد في السيارات 

الخاصة بها على محركات من نوعية 

فانكل، ولذلك فهي ال يوجد بها أي 

الصمامات، وفيي العادة يتم تزويد محرك 

السيارات بالصمامات أعلى اسطوانة 

 .محرك السيارة

 

 

 ت الموجودة في محرك السيارةأنواع الصماما

إن الخبراء بمجال السيارات يؤكدون أن صمامات محرك السيارة أحد األجزاء الهامة التي يعتمد 

عليها نظام العمل بمحرك السيارة اعتمادا كبير، وفي العادة يتم تزويد محرك السيارة بنوعين 

 :من الصمامات وهما ما يلي

 كصمامات تخص دخول الوقود إلى المحر

 صمامات تخص خروج دخان عادم السيارة

 وظيفة الصمامات التي تخص محرك السيارة

بالنسبة إلى وظيفة تلك القطعة المهمة في محرك السيارة فإنها تتلخص في تنظيم دخول الوقود 

للمحرك  بجانب تنظيم خروج دخان عادم السيارة، ويتم ذلك بالوقت المناسب والذي يعطي أفضل 

اإلضافة إلى دورها في تجنب حدوث أي تسريب من غرفة اإلحتراق من خالل نتيجة ممكنة، ب



إغالقها بشكل محكم، وذلك يساعد بشكل واضح في تقديم أداء وعزم طبيعي إلى السيارة أثناء 

 .قيادتها على مختلف الطرق، إلى جانب تقليل وخفض معدل استهالك الوقود

 ت األربع صماماتالفرق بين السيارة ذات الصمامين والسيارة ذا

عند الحديث عن  صمامات محرك السيارة، فإن الشيء األساسي الذي يخطر في بال الجميع هو 

توضيح الفرق بين السيارات ذات الصمامين فقط  في كل مكبس والسيارة ذات األربع صمامات 

 .في كل مكبس، وسوف نوضح لك الفرق بطريقة سهلة وبسيطة

يؤكدون بأن السيارة ذات الصمامين في كل مكبس تعد سيارة  إن الخبراء في مجال السيارات

عادية وأبرز ما يميزها هي أنها تصبح اقتصادية من ناحية نسبة استهالك الوقود، بينما السيارة 

األخرى ذات األربع صمامات في كل مكبس، عادة ما يتم تصميمها بذلك الشكل بهدف زيادة 

الطريق، وذلك ينتج عنه زيادة نسبة استهالك الوقود،  عزم السيارة والقدرة على التسارع على

ومن ثم ينتج عن ذلك عزم كبير للسيارة، وفي العادة يتم تزويد السيارات الرياضية بأربع 

صمامات في كل مكبس، بحيث يتم ادخال الوقود إليها بشكل سريع من خالل الصمامين 

، وكما يخرج غاز العادم بشكل المخصصين إلدخال الوقود إلى غرف اإلحتراق في السيارة

سريع أيضا وذلك من خالل الصمامين األخرين والمخصصين إلخراج دخان عادم السيارة بشكل 

 .سريع

   أعراض تلف صمامات محرك السيارة

بالنسبة إلى األعراض أو العالمات الخاصة بتلف صمامات محرك السيارة، من أبرز هذه 

بمحرك السيارة وتسمع صوت طقطقة واضح داخل األعراض والعالمات هو أن تجد صداع 

المحرك، ويجب اإلشارة إلى أنه من المشكالت الهامة التي تنتج عن تلف صمامات محرك 

 .السيارة والتي تتمثل في حدوث هبوط بعزم السيارة، ومن ثم تفقد سرعتها بشكل واضح

   فك صمامات محرك السيارة

تفحصها بعد تنظيف اسطوانة المحرك للتعرف يراعى أن تفك صمامات محرك السيارة لكي 

على إذا كان من المهم إصالح رؤوس وقواعد الصمامات وقبل أن تفك الصمامات من أماكنها 

يجب أن تتأكد من وجود عالمة مميزة أو رقم يدل على ترتيب الصمامات لكي تتمكن من إعادة 

مكان أيا منها، ومن الضروري تركيبها بنفس الموضع حتى تتجنب المتاعب الناتجة عن تبديل 

أيضا فحص قواعد الصمامات حيث أن أي تهريب عند تثبيت الصمام على القاعدة ينتج عنه 

 .ضعف وفقدان قدرة محرك السيارة

 



   طريقة فك صمامات محرك السيارة

هناك نوعين من الصمامات وهما صمامات رأس اإلسطوانة والصمامات الجانبية وسنتعرف 

  :كل منهاعلى طريقة فك 

 فك الصمامات الجانبية

توجد هذه الصمامات بداخل جسم المحرك إلى جانب األسطوانات، ولذلك يتم فكها عن طريق 

إمساك النابض بشكل محكم بواسطة مقبض الصمامات الجانبية ثم تضغط عليها آليا للتخلص من 

ة األصابع بحيث يصبح الوردة الماسكة أو )الواشر المعدني( بحيث يمكنك سحبها للخارج بواسط

 .الصمام حر ويمكنك سحبه بكل سهولة

 فك صمامات رأس اإلسطوانة

نتيجة ألن تلك الصمامات يتم تركيبها في رأس اإلسطوانة لذلك البد من رفع غطاء السلندر من 

أعلى كتلة اإلسطوانات وتوضع على منضدة للتمكن من فك الصمامات بكل بساطة، لكن بالبداية 

افع التي تتأرجح والمحاور الخاصة بها ثم يتم رفع الصمامات عبر استخدام مقبض يتم فك الرو

الصمامات األساسية، بحيث يوضع المقبض على غطاء السلندر ويكون أحد الفكين على رأس 

الصمام واآلخر على الطبق الخاص بمجموعة الصمام ثم تضغط على ذراع المقبض بحيث 

 .المعدني حرالحركة ويمكنك أن تسحب الصمام بكل سهولةينكمش نابض الصمام ويصبح الواشر 

   تجليخ صمامات محرك السيارة 

يراعى إجراء عملية التجليخ للصمامات التالفة والتي يوجد بها نقر كبير ال يزال بسهولة يتم 

بواسطة عملية السحق العادية، وترجع أسباب تجليخ الصمام إلى أنه عند ترسيب الكربون على 

مدة طويلة يسبب تأكل المعدن وبالتالي يحدث تلف بالصمام والذي يتمثل في نقر عميق الصمام ل

بالصمام وعلى القاعدة مما يجعل وضعية الصمام غير مرتكزة بالقاعدة بالشكل الصحيح، وربما 

يسبب تلف الصمام بحدوث تسريب للشحنة وبالتالي يسبب ضعف قدرة محرك السيارة وانخفاض 

 .جودته

 قيتتروس التو

تقوم تروس التوقيت بإدارة عمود الكامات من عمود المرفق والتي تركب بمقدمة المحرك وتكون 

 .مغطاة بغطاء لتجنب أي ضرر

إن عدد التروس تعتمد على المسافة بين عمود المرفق وعمود الكامات بحيث يكون عدد أسنان 

اتصال مباشر وهذا  عمود المرفق نصف عدد أسنان عمود الكامات، وربما يتصالن ببعضهما



عن طريق تعشيق ترس الكامات مع ترس الكرنك وبهذه الحالة يكون اتجاة دوران عمود الكامات 

 بعكس اتجاه عمود المرفق أي بعكس اتجاة دوران الساعة

 

 

 

 تجليخ الصمامات

تتم عملية تجليخ الصمام بواسطة جهاز مخصص حيث يوضع الصمام داخل ظرف ويتم ضبطه 

شطف بشكل محكم ويدار ببطيء عن طريق محرك كهربي ويدور حجر التجليخ على زاوية ال

بواسطة محرك آخر بسرعة عالية وعندما يحدث إلتماس بين السطحين يتم تجليخ سطح الشطف 

 . برأس الصمام.. يتم إزالة طبقة خفيفة بالبداية

طح وجه الصمام يتم تقريب حجر التجليخ الى وجه الصمام إلتمام عملية التجليخ لكي يصبح س

 .خالي من أي تآكل

وبالنسبة إلى تجليخ نهاية ساق الصمام، فإذا أصبح سطح نهاية ساق الصمام خشن أو متآكل يلزم 

 .تجليخه تجليخ بسيط بإستخدام حجر التجليخ لتجنب حدوث احتكاك بين ساق الصمام والدليل

   تجليخ قواعد صمامات محرك السيارة

إلسطوانة حتى وإن كان مستواها منخفض إلى أسفل أو اتساع سطح يراعى اختبار قواعد رأس ا

الشطف وهنا يجب تجليخ القواعد الخاصة بالصمام بواسطة المثقاب الكهربي والذي يشتمل على 

مجموعة فرايز أي تروس ذات شكل مخروطي وزوايا مختلفة إلتمام عملية التجليخ بها على 

 .القواعد الخاصة بالصمامات

رعة المثقاب عبر مجموعة تروس على ثالثة درجات وذلك من أجل التحكم بعملية يتم تقليل س

التجليخ، وتضبط الفريزة المثبتة أعلى المثقاب الكهربي بمركز قاعدة الصمام لكي يحدث تآكل 

 إلى معدن القاعدة بشكل صحيح



 نظام دخول الهواء الى المحرك وخروجه منه  

 

 (intake system) نبدأ بنظام دخول الهواء للمحرك

 اول نقطة يدخل منها الهواء للنظام وهي فلتر الهواء 

وظيفته تنقية الهواء من الشوائب مع المحافظة على 

 سالسة دخول الهواء للمحرك

 

 

بعد دخول الهواء عبر الفلتر بعدها يمر لجهاز حساس 

يقيس كمية الهواء الداخل MAF Sensor صغير

تر السيارة لكي للمحرك ويرسل المعلومات لكمبيو

 يستطيع ان يوازن بين كمية الهواء والبنزين....

 

 

 

 

  

 

 

 

 ... Throttle Body بعدها يمر الهواء بال

 وظيفته تنظيم دخول الهواء الى داخل الثالجة

الثروتل بودي يحتوي على صمام يفتح ويقفل 

 على حسب الضغط على دواسة البنزين



 

 

   intake manifold الثالجة او

هذ النقطة يتم التقاء الهواء بالبنزين وخلطهم  في

وبعدها دخولهم لداخل حجرات االحتراق في 

 المحرك عن طريق الصمامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولكي تتم عملية االحتراق داخل المحرك يتطلب 

 دخول البنزين

البنزين يتم سحبه وضغطه من خزان الوقود عن 

 طريق مضخة البنزين

 

 

 

 

 



 

 

انابيب البنزين  الى المضخة تنقله عبر 

     Fuel Rails    )المسطرة(

    المسطرة أسفلمربوطة  النوزالت(لبخاخات )ا

 الثالجةووظيفتها ضخ البنزين على دفعات الى 

intake manifold)  ) 

يرة )عدة مرات في عملية الضخ تتم بسرعة كب

 (الثانية

 

 

 

 

لكي تتم عملية االحتراق هو  الثالث:العنصر 

 ...هرباءالك

ملف االشعال يستقبل الكهرباء من البطارية ويقوم 

 بتقويتها

 

 

 

 

 

 

 



بعدها تصل الكهرباء للموزع الذي يقوم 

 بتوزيعها الى اسالك شمعات االشعال

التوزيع يتم بدقة كبيرة جدا وأي تأخير 

خلل في  حدثفي نقل الشرارة ي

الموزع يقوم بارسال آاالف  .المحرك

بعد . ة الواحدةالشرارات في الدقيق

الموزع تنتقل الكهرباء الى اسالك 

 شمعات االشعال )البلكات(

 

 

 

االسالك تنقل الكهرباء الى  شمعات االشعال التي تقوم باطالق شرارات داخل غرف االحتراق 

 التمام عملية االحتراق تحت ضغط وحرارة عاليين

نظام معين تحرك المكابس  عملية االحتراق تكون على شكل انفجارات قوية ومتتالية وحسب

 .وبالتالي عمود المرفق لكي تتم حركة السيارة

 

 شرح عمل الكربراتير

 : وظيفة الكربراتير او المغذى

 

  

 

كلما زادت سرعة الغاز قل ضغطه( ويتناسب (

النقص فى الضغط مع مربع الزيادة فى السرعة 

وهكذا يقل الضغط وتحدث الخلخلة )التفريغ( 

ق عما هو عليه عند المقطع عند المقطع الضي

وهذا هو المبدأ األساسي الذي يحكم  الواسع.

 . عمل أو أداء المغذى



 شرح عمل الكربراتير,اجزاء الكربرتير

 : وظيفة الكربراتير المغذى

يعلق فى الهواء المار حوله  (Atomizing تحويله إلى رذاذ متناثر) تذرية البنزين السائل -1

فائقة وهكذا يعمل المغذى كمبخر للبنزين وتحويله من الحالة السائلة ليتحول إلى بخار بسرعة 

 .إلى الحالة شبه الغازية حتى يمكن الحصول على الطاقة الحرارية الكامنة فيه

 –القيام بعملية الكربنة للبنزين حيث ال يمكن إشعال البنزين بمفرده )بمعزل عن الهواء(  -2

لهواء والبنزين بنسب تتناسب مع ظروف تشغيل المحرك وبالتالي يقوم المغذى بتحضير خليط ا

يفي بكل  والبنزين أنيستحيل لخليط ذو نسبة ثابتة من الهواء  وأحمال مختلفةمن سرعات 

 .الظروف

 

 

 : مكونات الكربرتير) المغذي( البسيط ذو النافورة الواحدة

 -: يتركب المغذي من الجزئين االساسيين التاليين

 -: ة الكربراتيرغرفة العوام -1

هي غرفة محكمة يتوارد إليها البنزين عن طريق وصلة أو فتحة دخول البنزين و التي تتصل 

بمضخة التوريد بواسطة أنبوبة مرنة مطاطية ويوجد بغطاء الغرفة فتحة تهوية دقيقة لتعادل 



ة الضغط داخل الغرفة مع الضغط الجوى لضمان سريان البنزين منها إلى النافورة بسهول

 . وتحتوى الغرفة على آلية ذات عوامة وصمام إبرة

 -: الكربراتير Float العوامة -أ 

هي علبة مجوفة خفيفة تصنع من رقائق النحاس أو البالستيك ذات غطاء محكم يلحم معها جيدا 

حتى ال يتسرب البنزين داخلها فيزداد وزنها فيتغير تباعا مستوى البنزين األساسي فى النافورة 

الخليط ويضبط وزن العوامة بحيث يناسب مع كثافة  واختالف نسبةعلى فيض البنزين  ويعمل

البنزين المستعمل ويتغير بتغيرها كما يلحم بها من أعلى ذراع حر الحركة حول محور ارتكازه 

 .بالغرفة

 

 

 :الكربراتيرفى  Float Needle صمام االبرة -ب 

ى الذراع ( ويعمل على فتح وغلق فتحة دخول يرتكز ساقه على السطح العلوي للعوامة ) عل

البنزين برأسه المخروطي المدبب ليسمح بتوارد البنزين أو يحول دون ذلك عند هبوط و ارتفاع 

 .العوامة بفعل نقص وزيادة مستوى البنزين بالغرفة

لى وتعمل العوامة فى الواقع على فتح صمام اإلبرة جزئيا بحيث تصبح كمية البنزين الواردة إ -

الغرفة مساوية لكمية البنزين الخارجة منها إلى النافورة ووفقا للكمية التي يستهلكها المحرك ، 

وهكذا تعمل العوامة وصمام االبرة على حفظ مستوى البنزين فى الغرفة وايضا فى النافورة فى 

المحتمل مم تالفيا للتدفق الزائد  1:2مستوى ثابت وبصورة مستمرة منخفضاً عن فوهتها بمقدار 

 .عند اهتزاز السيارة اثناء سيرها لذلك تعرف هذه الغرفة ايضا باسم الغرفة ذات المستوى الثابت

 : أنبوبة الخلط فى الكربراتير -2

هي اسطوانة معدنية تثبت على مشعب السحب وتعتبر الممر الرئيسي للهواء الجوى لذا يركب 

 :بوبة علىعلى مدخلها منظف أو منقى للهواء وتحتوى هذه األن

 -: غرفة الخلط فى الكربراتير -أ 

هي الغرفة أو الحيز الذي يتم بداخلها اختالط وتجانس الهواء و البنزين وهى عبارة عن جلبة 

مشحوطة فى أنبوبة الخلط ذات قطر متناقص متزايد أي فنشورية الشكل لذا تسمى بالفنشوري 

اء الثابتة المارة فى أنبوبة الخلط عندما أو أنبوبة االختناق حيث تعمل على اختناق كمية الهو

 . تصل إلى اصغر أو أضيق قطر فتزداد سرعة الهواء



 -: فى الكربراتير Jet النافورة -ب 

انبوبة صغيرة يصل اليها البنزين من غرفة العوامة ويسحب البنزين من فوهتها الموضوعة فى 

مار خالل انبوبة االختناق لذا يجب مستوى اصغر قطر النبوبة االختناق بواسطة تيار الهواء ال

 . 1: 15ان يتناسب حجمها مع حجم الفنشورى للحفاظ على النسبة الصحيحة للخليط وهى 

 -:صمام االختناق -ج 

يعرف أيضاً بالصمام الحاكم وهو عبارة عن قرص معدني مسطح دائري قابل للدوران حول 

ارع( أو باليد بواسطة مقبض على عجلة محور فى وسطه بواسطة روافع تعمل بالقدم )ببدال التس

القيادة أو زر على اللوحة األمامية ليأخذ وضعاً موازياً للمحور الطولي ألنبوبة الخلط عند وضع 

الفتح لزيادة سرعة المحرك ووضعا مستعرضا عموديا عليه عند وضع الغلق التام لخفض سرعة 

 .المحرك

لى محركات السيارات النه ال يضمن الحصول ولكن ثبت ان المغذى البسيط اليصلح للعمل ع -

على خليط مضبوط تماما اال لسرعة معينة كما تتوقف نسبة الخليط فيه على سرعة الهواء المار 

حول النافورة وعليه فانه يورد خليطا غنيا عند السرعات العالية وخليطا فقيرا عند السرعات 

محرك كما انه هناك صعوبة فى ضبط البطيئة حيث يقل تدفق البنزين عند انخفاض سرعة ال

نسبة الخليط .لبدء االدارة خاصة اذا كان المحرك باردا كما قد يؤدى فتح الصمام فجاة عند 

التعجيل إلى إيقاف المحرك عند الدوران حيث يكون الخليط ضعيفا كما يجب ان يقوم المغذى 

ل الجوية المختلفة باختالف بمنع تكون الثلج حتى يتمكن المحرك من تادية وظيفته عند االحوا

درجات الحرارة والضغط و الرطوبة حيث يمتص البنزين الحرارة الكافية والالزمة لتذريته 

وتبخره مما يحيطه من هواء ومعدن فتزداد برودة االجزاء المعدنية بدرجة تتجمد عندها اى 

 . رطوبة توجد فى الهواء مما يسبب ضيق الفونية أو انسدادها

 : ختلفة ألنبوبة الخانقاألوضاع الم

تختلف اوضاع انبوبة الخانق من مغذى الخر وفقا التجاة مرور تيار الهواء فيه وسنكتفى بشرح 

وضع انبوبة الخانق فى المغذى الراسى أو المقلوب أو اإلنسكابي ذو التيار الهوائى الهابط حيث 

لى وبهذا يسحب الهواء يثبت المغذى اعلى مشعب السحب بحيث تكون فتحة دخول الهواء من اع

فيلتقي بالبنزين المنبثق من النافورة فى اتجاة مضاد فتتساقط منه الذرات الثقيلة بتاثير  أسفلإلى 

 .المكربنات استخداما وشيوعا فى الوقت الحاضر أكثرالجاذبية فيحملها تيار الهواء معه وهو من 

 

 



 :Air cleaner منقيات الهواء

ل وتشحيم سيارتك أو الصيانة الدورية تراكم كمية ال باس بها من تالحظ عند اجراء عملية غسي

بها الهواء الذى تسحبه المروحة عبر  يأتي والتيالتراب والغبار فوق المحرك وتحت غطاءه 

عملية احتراق البنزين فاذا ما دخل هذا الكم  فيالمشع والذى يستهلك المحرك كمية هائلة منه 

 تشبهكون مادة حاكة  باألسطواناترك و اختلط مع الزيت العالق من االتربة إلى اسطوانات المح

مواد التجليخ تعمل كصنفرة تؤدى إلى سرعة تآكل جلب االسطوانات مما اوجب ضرورة استخدام 

إلى وظائف أخرى  باإلضافةمنقيات للهواء تكون ذات سعة كبيرة وغير مقاومة لتدفق الهواء هذا 

 -: نذكر منها

 

 

 :اءوظائف منقى الهو

يعمل كحاجز للمواد الغريبة االتربة و الغبار و الحبيبات الرملية العالقة بالهواء حيث يعمل  -1

على تعقيد مسارها وعرقلة حركتها فتترسب عليه وهكذا يحول دون دخولها إلى المغذى أو 

 المكربن بكفاءة عالية وإلى أدنى حد ممكن حتى ال تؤثر على اداء المحرك وحتى ال تعمل على

 .سرعة استهالكه

يعمل ككاتم للصوت حيث يخمد الصوت الناتج عن سرعة دخول الهواء إلى المغذى وممرات  -2

مساره وفتحات صمامات السحب والذي يكون شديداً إذا أهمل استعمال المنقى خاصا فى 

 .المحركات الحديثة السريعة الدوران

ويحول دون حدوث االنفجارات داخل  يعمل كمانع للهب اذ انه يخمد لهب االشتعال الخلفى -3

 . المغذى )ظاهرة امتداد اللهب ( ويمنع ارتداده إلى الخارج

 : أماكن تثبيتها

تثبت علبة المنقى أو مرشح الهواء فى السيارات عامة فوق المغذى مباشرة أو تتصل به عن 

لنقل طريق وصلة مرنة )خرطوم مطاطي( تحت غطاء المحرك بينما يثبت فى بعض سيارات ا

 .جوانبها وعلى أحدكابينة السائق  والشاحنات خارجالكبيرة 



 

 

 

 :المنقياتأنواع الفالتر 

 .المنقى الجاف -1

 .المنقى الرطب ذو صمام الزيت -2

 .المنقى الرطب االنبوبى ذو كاتم الصوت -3

 . المنقى ذو الطارد المركزى -4

 -: الشروط الواجب توافرها فى المنقيات

 .سحب الهواء أو أن تكون هذه االعاقة اقل ما يمكنأال تعوق  -

 .ان تكون ذات سعة كبيرة لخفض صوت سحب الهواء -

 تحقيق الهدف منها أو القيام بوظائفها على خير وجه -

 

 



 نظام حقن الوقود االلكتروني

إللكتروني    يعدّ نظام حقن الوقود اإللكتروني ، نظاماً دقيقاً ، يتم التحكم به عن طريق وحدة التحكم ا

) كمبيوتر ( إذ يتم من خالله مزج الهواء والوقود بنسب دقيقة في جميع الظـروف التشغيلية 

للمحرك ، وعنـد جميع األحمال ، ) سرعة المركبة ، الحمل من أوزان داخل المركبة ، طبيعة 

 الطريق ، اختالف في درجات الحرارة في المحرك ، أو في األجواء المحيطة(

 

 

 

 ت نظام حقن الوقود االلكترونيمكونا

 : يحتوي نظام الحقن اإللكتروني عدة أنظمة

 .نظام التزود بالوقود -

 .نظام حث الهواء -

نظام اإلشارات المتعددة قادمة من عدة مجسات ، والتي تقوم بأعمال مختلفٍة تراقب بها  -

 .الظروف التشغيلية للمحرك

 وحدة تحكم إلكترونية )كمبيوتر( -

 .بخاخات الوقودنظام  -

 .نظام التحكم في السرعة البطيئة للمحرك -

 كيف يعمل نظام حقن الوقود

وقبل أن يصل  كهربائية،ينطلق الوقود في نظام الحقن اإللكتروني من الخزان بوساطة مضخة 

وذلك إلزالة الشوائب العالقة به ثم  (،يمر من خالل مصفي الوقود )فلتر البخاخات؛الوقود إلى 

يوجد منظم الوقود الذي يحـافظ على ضغط  الموزع،نهاية  للبخاخات، فيع الوقود ومنه إلى موز

 .االسطواناتمما يولد قوة البخ إلى داخل  (3كغم/سم 2,55)ثابـت يصل إلى 

 

 

 



 .أنواع أنظمة حقن الوقود من حيث تحسس الهواء الداخل إلى مجاري السحب

           MANIFOLD PRESSURE        بالتحكم في الضغط المطلق في مجاري السح -1  

CONTROL 

وهذا النوع يقيس الفرق في الضغط الحاصل في مجاري سحب الهواء بين الضغط الداخلي 

     والضغط الخارجي

                                  AIR FLOW CONTROL) المتدفقفي كمية الهواء  التحكم 2-  

TYPE)                                                                           

 وهذا النوع يتحسس كمية الهواء الداخلة إلى مجاري السحب بوساطة مقياس تدفق الهواء

 

 

 المكونات الرئيسية لنظام حقن الوقود االلكتروني

           MICROPROCESSOR             الوحدة االلكترونية -1

    ( SENSORS )   المجسات  -2

 ( ACTUATOR)              المشغالت الميكانيكية ) منفذات األوامر(-3

   (DISPLYS)                                      شاشات العرض -4

 



  منظومة حقن لوقود لمحرك البنزين

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظومة حقن الوقود لمحرك الديزل

 

 

 

 

 

 

 



 طرق عمل أنظمة حقن الوقود االلكتروني

 

 OPEN LOOP SYSTEM          نظام الحلقة المفتوحة   1

في لحظة تشغيل المركبة فقط ؛ إذ يتم تجاهل اإلشارة القادمة من مجس األوكسجين وذلك 

لحاجة المركبة في تلك اللحظة إلى كمية وقوٍد زيادةً عن الحد المقرر الذي تحدده وحدة التحكم 

 .  مفتوحةاإللكترونية ؛ فتصبح دائرة النظام كحلقةٍ 

 

 CLOSED LOOP SYSTEM نظام الحلقة المغلقة 2

بعد دوران محرك المركبة ال يتم تجاهل أي إشارة قادمة إلى وحدة التحكم اإللكترونية من 

 المجسات ؛ فتصبح دائرة النظام كحلقٍة مغلقة

 

 

 مميزات نظام حقن الوقود

وحدة التحكم اإللكترونية نظام حقن الوقود نظام دقيق عندما يتم التحكم به عن طريق 

 )الكمبيوتر(

 : توفرت في هذا النظام عدة ميزات تفضله عن نظام المغذي ) الكربوريتر ( وهي

 . انخفاض في نسبة العادم -1

 . خليط متجانس في كل اسطوانة -2

 الحصول على نسبة مثالية للوقود في جميع سرعات المحرك المختلفة -3

 . ع التغير في دواسة الوقوداستجابة جيدة بالمقارنة م -4

 . تحسن التشغيل في درجات الحرارة المنخفضة -5

 

 

 



 تاريخ نظام حقن الوقود ومراحل تطوره

م( بداية للتجارب في مجال أنظمة حقن الوقود اإللكترونية فقد أجرت شركة 1912يعّد عام )

طائرات ، إال أن )روبرت بوش ( آنذاك تجاربها على أول المحركات ، والتي استخدمت في ال

م ، عندما قامت شركة 1952هذه التجارب لم تكن ذات وجود فعلي في عالم المركبات حتى عام 

 . بوش بتركيب نظام حقن وقود في إحدى مركباتها

تطور نظام الحقن اإللكتروني في أمريكا ؛ استخدم في مركبات  -فعلياً  -م بدأ 1957وفي عام 

نه ، وصعوبة األنظمة الميكانيكية المستخدمة فيه ولكن شركة السباق فقط ؛ وذلك الرتـفاع ثم

 م ، وبدأ تنفيذه على مركبة فولكس فاجن ،1968بوش استمرت بتطويره حتى عام 

 م وضعت الحكومة األمريكية مواصفات ومقاييس للحد1970وفي عام 

مزج  م ظهر نظام تحكم إلكتروني مصغر يتحكم في نسبة1975من تلوث البيئة ، حتى عام 

 الوقود والهواء ، ليكون مطابقاً لمواصفات ومقاييس

يتحكم في أنظمٍة  كمبيوتر(؛واستمر التطور حتى ظهر نظام تحكم إلكتروني ) األمريكية،البيئة 

 اإللكتروني،نظام التعليق  اإللكتروني،نظام صندوق السرعات  المحرك،نظام إدارة  مثل:عدةٍ 

 لالنغالق.ونظام الفرامل المانعة  الهوائية، نظام الوسادة الرباعي،نظام الدفع 

 

 Gasoline Injection System - تاريخ تطور نظام حقن البنزين 

 

أدت زيادة القوانين الصارمة للحد من تلوث عادم السيارات والمنافسة في تصميم محركات أقل  

نينيات في القرن استهالك للوقود مع المحافظة على قدرة عالية للمحرك في السبعينيات والثما

الماضي إلى العمل بشكل مستمر لتطوير المغذي )الكربراتير(, إلى أن أصبح التطوير ال يجدي 

نفعاً مع زيادة القوانين صرامة وزيادة المغذي تعقيداً. ومع دخول اإلليكترونيات مجال السيارات, 

ك نظام المغذي األكثر تحول نظام إدخال الوقود إلى النظام اإلليكتروني للحقن, مستبدالً بذل

 .بساطة, واألقل تكلفة, واألقل أجزاء, بنظام الحقن للوقود

حقن الوقود يتضمن بخ أو حقن الوقود مباشرة داخل مجمع السحب للمحرك. حيث له العديد من 

المزايا عن نظام المغذي )الكربراتير(. هذه الميزات تتضمن تحسن القيادة في جميع الظروف, 

ي الوقود وتوفيره, تقليل الملوثات بالعادم, مع زيادة كفاءة المحرك وزيادة القدرة تحسين التحكم ف

 .باإلضافة إلى سهولة عملية الصيانة واإلصالح



نظام حقن الوقود اإلليكتروني أثبت أنه أدق, وأضمن, وأوفر طريقة إلمداد الوقود إلى محرك  

إلليكتروني يجب توفير نسبة الهواء للوقود االحتراق الداخلي للسيارات اليوم. نظام حقن الوقود ا

)هواء/وقود( الصحيحة عند جميع أحمال المحرك, وجميع السرعات,عند كل درجات الحرارة 

المصاحبة. لتحقيق ذلك يستخدم النظام, نظام أمداد بالوقود, نظام سحب الهواء, حساسات دخل, 

م في سرعة   ألآل حمل )الحمل وحدة تحكم إليكترونية, بخاخات )حاقنات(, وبعض نظم التحك

 .الخالي(

, 1920على الرغم من أن تقنية حقن الوقود بدأت في الظهور في العشرينات من القرن الماضي  

بدأ عندها مصنعي السيارات إلى استبدال نظام المغذي بنظام حقن  1980فإنه في الثمانيات 

 .systems electronic fuel injection (EFI) الوقود اإلليكتروني

وكان أول ظهور لنظام حقن الوقود للسيارات األمريكية في أواخر الخمسينيات وتابعه ظهور  

حقن الوقود في السيارات األوربية في أواخر الستينات, وبدأ التحول إلى حقن الوقود يأخذ تسارع 

 لم تستخدم عالي خالل السبعينيات والثمانيات وفي أوائل التسعينات أصبحت معظم السيارات بالعا

 

 

 .نظام حقن الوقود اإلليكتروني

 :يمكن تصنيف النظم المختلفة لحقن الوقود بعدة طرق كالتالي 

 حسب طريقة المتبعة لحقن الوقود  -1

   Mechanical   .  حقن ميكانيكي  أ

 Electro-Mechanical.     ميكانيكي -حقن اليكترو  ب

     Electronic fuel injection (EFI)      حقن إلكتروني   ج

  

 حسب شكل الوقود المحقون -2

  Continuous fuel injection (CFI)     أ.  مستمر

          Intermittent                  ب.  متقطع

 



 مكان حقن الوقود -3

   Center . مركزيأ

   Throttle body injection (TBI)    حقن في الخانق    -

   Port fuel injection (PFI) السحبحقن في فتحة     -

   Multi-point injection (MPFI)     . متعدد النقاطب

   Sequential بالترتيب    -

   Batchedبالمجموع    -

    Simultaneous في نفس الوقت    -

 Direct injection (DI) ج. حقن مباشر 

 التطور الزمني  -4

 .جيترونيك(, التحكم في حقن الوقود -ونو.      جيترونيك )دي, كي, إل, مأ

 .مترنيك(, دمج التحكم في حقن الوقود واإلشعال -ب.    موترونيك )أم, كي أي, مونو

 :النظم المختلفة لحقن الوقود

 :  Throttle body injection نظام الحقن بالخانق

 حقن وقود مركزيأو  ,single point injection  هذا النظام يعرف أيضاً حقن أحادي النقطة

central fuel injection).) 

 throttle body injection العديد من األنظمة التي ظهرت في البداية كانت حقن بالخانق

(TBI) systems  والتي كان يتم فيها الحقن في الخانق فوق صمام الخانق, في نفس مكان دخول

وأطلقت عليه  ,TBI رال موتورز أسمالوقود عن طريق المغذي. هذا النظام أطلقت عليه شركة جن

المحركات المجهزة بنظام حقن في  .CFI (continuous fuel injection) شركة فورد أسم

 ,port fuel injection (PFI) systems السحبالخانق تحولت تدريجياً إلى حقن في فتحة 

 .والذي تكون فيه البخاخات مركبة على فتحة السحب لالسطوانات

 

 



 :Central port injection (CPI) حقن المركزي في مجمع السحبنظام ال 

 قامت شركة جنرال موتورز بتطوير هذا النظام والذي قد يطلق عليه نظام حقن الوقود المركزي

central port fuel injection (CPFI).  هذا النظام يستخدم أنابيب تمتد من الحقن المركزي

 من الخانق. وفي هذا النظام يتم حقن الوقود بشكل لتوصيل الوقود عند كل فتحة سحب بدالً 

 .مستمر لجميع الفتحات نفس الوقت, وهي طريقة غير مثلى

 :Multi-point fuel injection (MPFI) نقاط حقن الوقود -نظام متعدد 

أو حقن  ,Multi-port fuel injection هذا النظام يعرف أيضاُ ب حقن وقود متعدد الفتحات

 .(sequential fuel injection )بعوقود بالتتا

في هذا النظام يتم حقن الوقود في فتحات السحب ما قبل صمام السحب بدالً من النقطة المركزية 

والذي فيه الحقن يتزامن  ,sequential في مجمع السحب. هذا النظام يمكن أن يكون بالترتيب

الذي فيه الحقن يكون لجميع و ,batched مع كل شوط سحب لكل أسطوانة. أو يكون بالمجموع

 الوقتاالسطوانات وبدون توافق مع أي من شوط السحب ألي اسطوانة. أو يكون في نفس 

simultaneous، يكون فيه الحقن في نفس الوقت لجميع االسطوانات والذي. 

 

 

 

    :Direct injection (DI) نظام الحقن المباشر

 (   (gasoline direct injection (GDI) ويسمى أيضاً حقن مباشر للبنزين

بعض السيارات الحديثة تستخدم الحقن المباشر. وهو حقن متعدد النقاط والحاقن مركب داخل 

 .غرفة االحتراق. وهذا النظام أكثر تحكم للعادم بإلغائه الجزء المبلل بمجمع السحب

 :نظم الحقن لشركة بوش 

خالل عدة أنظمة  للبنزين،قن الوقود من جانبها بتطوير نظام ح Bosch وقد قامت شركة بوش

كما قامت بتطوير نظام يجمع بين نظام الحقن ونظام اإلشعال في نظام أطلقت عليه نظام  للحقن،

هذا النظام يعمل على التوافق بين الحقن واإلشعال  Motronic موترونيك إلدارة المحرك

 .االحتراق وتحسين عوامل التحكم في النظامين مع األخذ بمتطلبات إجراءات

 



 :يبين الجدول التالي تاريخ تطور أنظمة حقن الوقود واإلشعال الخاص بشركة بوش 

  

 :(Gasoline-injection systems) نظم حقن وقود البنزين

 D-Jetronic 1967- 1979 جيترونيك -دي

 k-Jetronic 1973- 1995 جيترونيك -كا

 L-Jetronic 1973- 1986 جيترونيك -إل

 LH-Jetronic 1981- 1998 جيترونيك -إل أتش 

 KE-Jetronic 1982- 1996  جيترونيك  -كا أي 

 Mono-Jetronic 1987- 1997 جيترونيك -مونو

 : (Ignition systems)نظم اإلشعال

 Coil Ignition (CI) 1934- 1986 إشعال بالملف

 Transistorized إشعال ترانزستوري
Ignition   (TI) 

1965- 1993 

شعال أشباه إ
 الموصالت

Semiconductor 
Ignition 

1983- 1998 

 النظم المدمجة لإلشعال وحقن وقود البنزين
(Combined ignition and gasoline injection systems): 

 1979منذ  M-Motronic موترونيك -أم

 KE-Motronic 1987- 1996 موترونيك -كي أي

 1989منذ  Mono-Motronic موترونيك -مونو

 

   Jetronic جيترونيك-

جيترونيك هو االسم التجاري لنوع تقنية حقن الوقود المسوق عن طريق شركة بوش بداية من 

وحتى اآلن. شركة بوش أعطت رخصة الفكرة إلى العديد من مصنعي السيارات. ومع  1960

 .بالنظام مرور الوقت كان هناك العديد من االختالفات في التقنية, التي تمثل تحسن تقني

  

 :- D-Jetronic (1967-1976) جيترونيك -نظام دي -

هو نظام يعمل عن طريق حساس يقيس ضغط )التخلخل( بمجمع السحب الذي يستخدم لتقدير 

حمل المحرك )كمية الهواء التي يستخدمها المحرك(. هذا النظام في البداية كان يطلق عليه 

طلق عليه لتميزه عن األنواع الجديدة. وقد جاءت جيترونيك أ -جيترونيك فقط, ولكن االسم دي



التي تعني الضغط. ومقدار الضغط هذا يرسل إلى  Druck من الكلمة األلمانية "D التسمية "دي

 .لحساب كمية الوقود المطلوبة ECU الوحدة اإلليكترونية

  

 :K-Jetronic (1974-1988) جيترونيك -نظام كي -

ين يعمل ميكانيكياً هيدروليكياً يقوم بإدخال الوقود إلى المحرك هو نظام حقن مستمر لوقود البنز

كدالة لكمية الهواء الداخل. ويحقن الوقود باستمرار من جميع البخاخات, وقد جاءت التسمية 

وقد أطلقت عليه  continuous األلمانية التي تعني مستمر Knotiuerlich من كلمة "K "كي

 أسم "سي أي سي" والذي يعني نظام الحقن المستمرشركات فولكس واجن, أودي, مرسيدس 

continuous injection system (CIS). 

  :K-lambda Jetronicلمبدا جيترونيك -نظام كي -

   Lambda closed-loop لتحكم الدائرة المغلق لمبدأويمكن مد عمل النظام عن طريق نظام 

control على قيمة منخفضة لغازات العادم للحصول.  

 :KE-Jetronic (1993-1985) جيترونيك -ظام كي أين -

 وللحصول على غازات عادم أقل صرر من ناحية التلوث, أدت إلى إضافة وحدة تحكم إليكترونية

ECU  /إلى النظام, ومنظم ابتدائي للضغط, ومفعل للضغط للتحكم في مركبات خليط الهواء

وقد يكون مزود أو ال يكون  .KE-Jetronic جيترونيك -الوقود, ليتحول النظام إلى نظام كي أي

بدائرة )لمبدا( للتحكم, وهو نظام ميكانيكي متحكم فيه إليكترونياً, وهو مصمم على أن يعمل 

 .ميكانيكياً في حالة تعطل النظام اإلليكتروني

 :L-Jetronic (1985- 1974) جيترونيك -نظام إل -

الهواء الداخل للمحرك. يقوم بحقن متقطع وهو نظام يستخدم مقياس تدفق الهواء لقياس مقدار 

للوقود كدالة في كمية الهواء المسحوب بالمحرك, وسرعة المحرك, عدة من العوامل المؤثرة 

هناك رأي أخر  هواء،األلمانية والتي تعني  Luft من كلمة "L األخرى. وقد جاءت التسمية "إل

في  كيباشرة )الحرف إل يتبع الحرف م كيأن التسمية إل جاءت ألن هذا النظام جاء بعد نظام 

 injection Air-Flow Control الحروف الالتينية(. كما يطلق عليه نظام أيه أف سي للحقن

(AFC).   

 

 



 :LE-Jetronic (1991- 1981) جيترونيك -نظام إل أي -

ة جيترونيك. ووحدة التحكم اإلليكترونية أرخص تكلف -وهو نظام مبسط وأكثر تقدم من نظام إل

النوع  1في اإلنتاج وبها مكونات حديثة أكثر. هناك ثالثة أنواع من أل إي, فهناك أل أي 

(, به تفعيل بدء اإلدارة البارد بداخل وحدة التحكم اإلليكترونية, 1984) 2األساسي, ثم أل أي 

ابقة. وال تحتاج إلى حاقن )بخاخ( لبدء اإلدارة البارد, و مفتاح حراري زمني كما في األنظمة الس

(, وهو يستخدم نظام تقني مهجن, وأصبح النظام يقوم باستخدام التقنية 1989) 3ونظام إل 

الرقمية, وبذلك أمكن القيام تحكم لم يكن القيام به بالنظام السابق. وليس به النظام المغلق لتحكم 

 .لمبدا

 :LU-Jetronic (1983-1991) جيترونيك -نظام إل يو -

جيترونيك ولكن به دائرة مغلقة لتحكم لمدا لتتماشى مع متطلبات  -2ل أي هو نظام مشابه لنظام أ

 .السوق األمريكية

 :LH-Jetronic (1983-1998) جيترونيك -نظام إل أتش -

هو نظام إليكتروني رقمي لحقن الوقود. بدالً من قياس كمية الهواء المسحوبة داخل المحرك, يتم 

لك الساخن. هذا يجعل تكوين النسبة الصحيحة للهواء/ تسجيل وقياس كتلة الهواء عن طريق الس

وهو  Luftmasse-Hitzdraht الكلمة األلمانية LH الوقود مستقلة عن حالة الجو. ويمثل أل أتش

    LH يعني قياس كتلة الهواء عن طريق السلك الساخن. وهناك العديد من األنواع المختلفة مثل

       Intel 8049 (MCS-48) microcontroller, LH نتلالذي يستخدم المتحكم الدقيق إل   2.2

 .Siemens 80535 microcontroller الذي يستخدم المتحكم الدقيق لسيمنز  2.4

  

 

 :Mono-Jetronic (1988-1995) جيترونيك -نظام مونو -

وهو  TBI هذا النظام به حاقن واحد مركزي. وهذا النظام يسمي في النظام األمريكي تي بي أي

يختلف عن األنواع المعروفة األخرى نقطة الحقن الواحدة بأنه يتعمد على حساس وضع الخانق 

ليحكم على حمل المحرك. ليس هناك حساسات لقياس انسياب الهواء أو التخلخل بمجمع السحب. 

 .8051والنظام به دائرة التحكم المغلقة للمبدا. ويستخدم تحكم دقيق إلنتل 

 

 



 :Motronic engine management المحركة نظام موترونيك إلدار

هو أول نظام إليكتروني إلدارة للمحرك والذي يجمع بين نظام جيترونيك مع النظام اإلليكتروني 

للتحكم في توقيت اإلشعال في وحدة واحدة. في نظم موترونيك األولى كان هناك دمج لنظام 

لحقن الوقود مثل إل و أل أتش, كى التحكم في توقيت اإلشعال مع النظم جيترونيك الموجودة 

قبل أن  ,BMW 7 Series وبعض مونو.  وقد طورت واستخدمت في سيارات بي أم دابليو

 .1980تستخدم في محركات سيارات فولفو وبورش ابتداء من 

وحدة التحكم بالنظام تستقبل المعلومات المتعلقة بالسرعة المحرك, وضع عمود المرفق, انسياب 

مجمع السحب, درجة حرارة مياه التبريد, ووضع الخانق, وكذلك درجة الحرارة الهواء داخل 

 .الهواء الداخل للمحرك بعد مروره بالشاحن التربيني و التبريد البيني

كما يوجد محول إلرسال معلومات لوحدة التحكم في حالة قيام أي وحدة كهربائية داخلية بالعمل, 

ل الخالي. كما يوجد أيضاً حاقن للتشغيل على البارد )بدأ والتي تحتاج إلى زيادة في سرعة الحم

 .اإلدارة البارد( لتوفير وقود غني خالل حالة التشغيل على البارد

   KE-Motronic موترونيك -نظام كي أي -

 .لنظام الحقن المستمر  K-Jetronic جيترونيك -هذا النظام مبنى على نظام كي

   Mono-Motronic موترونيك -نظام مونو -

 .لنظام الحقن المتقطع Mono-Jetronic جيترونيك -هذا النظام مبني على نظام مونو

   M-Motronic موترونيك -نظام أم -

 .لنظام الحقن المتقطع في مجمع السحب L-Jetronic جيترونيك -هذا النظام مبنى على نظام أل

 ME-Motronic موترونيك -نظام أم أي -

في  electronic throttle control (ETC) حكم اإلليكتروني للخانقوهو نظام مدمج لنظام الت

 .موترونيك -نظام أم

   MED-Motronic موترونيك -نظام أم أي دي -

وهو نظام يجمع في نظام واحد الحقن المباشر للبنزين, واإلشعال اإلليكتروني, والتحكم 

 .اإلليكتروني في الخانق

  



    DI-Motronic لمباشر للبنزين(موترونيك )الحقن ا -نظام دي أي -

في المحركات المزودة بحقن البنزين المباشر, تتكون نسبة الخليط للهواء مباشرة داخل غرفة 

االحتراق. خالل شوط السحب, يسحب الهواء فقط من خالل صمام السحب, ويتم ضغط الوقود 

بوطة, وتحضير بضغط عالي داخل غرفة االحتراق بواسطة حاقن خاص. أدت المعايرة المض

وتوزيع الهواء الداخل والوقود لكل شوط احتراق إلى تقليل معدالت استهالك الوقود وتقليل 

 .مستوى االنبعاثات من العادم

يفتح  torque-controlled system نظام بوش لحقن البنزين المباشر هو نظام تحكم بالعزم

لذكي يقوم ضبط العوامل المختلفة لكل آفاق جديدة لقطاع الحقن المباشر للبنزين. هذا النظام ا

متطلبات حاالت القيادة المتعددة. في األحمال الجزئية يعمل النظام على توفير خليط فقير من 

 .الهواء/ للوقود, وعند الحمل الكامل يوفر خليط متجانس من الهواء للوقود

 

 

Variable Valve Lift VVT و VVL  

 

 وكيف يعمليسأل عن هذا النظام  وكثير مناالحديثة % من السيارات 90أصبحت موجودة في 
 .الرائعةنرجو أن تنضم الينا في هذه الرحلة العملية  ولكي تعرف وماهي فائدته

ينقسم المحرك الي  الداخلية،يجب أن نفهم بعض األشياء األساسية مثل مكونات المحرك  أوال:
أما القسم العلوي به  كابس )بستون(والم )الكرنك(قسمين اساسيين القسم السفلي عمود المرفق 

 )الولفات(. وبه الصمامات )الكامشفت(عمود الحدبات 

 المحرك؟توقيت  وما ه ثانيا:

يدور  وهي كاآلتي والسفلي للمحركبين الجزء العلوي  ةالميكانيكيتوقيت المحرك هو العالقة 
طعة تربط بين الجزء وجود ق والبد منعمود المرفق دورتين ليدور عمود الحدبات دورة واحدة 

 جموعة تروسم ىام بالستيكي أو حزام معدني أو حتأن تكون حز والسفلي وهي يمكنالعلوي 

 المشكلة؟إذن أين 

االسم ألنه به حدبات بيضاوية تقوم بتحريك الصمامات  ويسمي بهذاالمشكلة في عمود الحدبات 
سنتيمتر هذه  1    سفل لمسافة أن الحدبة تقوم بتحريك الصمام أل وتخيل معي تفتح،ألسفل لكي 

 Valve lift   وتسمي المسافة ثابته 

   



دورة في الدقيقة في هذه الحالة تفتح  1000المحرك يعمل بسرعة بطيئة  األولي:الحالة 
وهي ملي ثانية  125 وسنتيمتر لمدة 1الفتح ثابته  وتكون مسافةمرات في الثانية  8الصمامات 

 .فعالةالعادم بصورة  وطرد غازاتاء المطلوب كافية لسحب المحرك للهو مدة

دورة في الدقيقة في هذه الحالة تفتح الصمامات  ألف 3000المحرك يعمل بسرعة  ثانية:الحالة 
ملي  40سنتيمتر لكن المدة الزمنية  1سابقا مسافة الفتح ثابتة  وكما ذكرنامرة في الثانية  25

بطرد غازات  وال تسمحك بسحب الهواء الكافي ثانية فقط هذه المدة القصيرة ال تسمح للمحر
 .وتلويث البيئةالمحرك  ونقص طاقةمما يسبب مشاكل استهالك الوقود  أيضا،العادم بشكل كافي 

دورة في الدقيقة في هذه الحالة تفتح الصمامات  6000المحرك يعمل بسرعة عالية  الثالثة:الحالة 
ملي ثانية فقط  20تيمتر بينما الزمن ينخفض الي سن 1ثابته  وتظل المسافةمرة فى الثانية  50

 .واالرتجاجالمحرك الي درجة الترنح  وقد يصلتتفاقم المشاكل التي ذكرناها في الحالة الثانية 

 - :قسمينلحل هذه المشكلة انقسم العلماء الي 

 :مثاالالقسم األول اتجه لزيادة مسافة فتح الصمامات 

سنتيمتر  1دورة في الدقيقة تفتح الصمامات مسافة  1000كان المحرك يعمل عند سرعة  إذا
         دورة تزيد مسافة فتح الصمامات الي مسافة 3000لكم عندما يعمل المحرك عند سرعة 

       Variable Valve Lift ولد نظام المسافة المتغيرة للصمامات ومن هناسنتيمتر  2

 .VVL الذي يعرف اختصارا ب

 

   

ي من العلماء اتجه الي زيادة المدة الزمنية لفتح الصمامات فإذا كان المحرك يعمل أما القسم الثان
ملي ثانية  100الزمنية لفتح الصمامات هي  وكانت المدةدورة في الدقيقة  1000عند سرعة 

ملي ثانية  100نفس التوقيت  علىدورة في الدقيقة يحافظ  3000عند زيادة سرعة المحرك ل 
    Variable Valve Timing للصماماتولد نظام التوقيت التغيير  ناومن هأو يزيد عنه 

 .VVT الذي يعرف اختصارا ب

 

 

 نظام واحد لكن االختالف في االسم التجاري VVTونظام  VVL نظاميظن الكثيرين أن 

 وهو ظن خاطئ ألن النظاميين مختلفين تماما في طريقة عملهما لكنهما يخدمان نفس الهدف

 

 

 



  VVT-I نظام

 (Variable Valve Timing - intelligent)ُهَو اختِصار للُجملَِة اإلنِجليزيّة 

على تحسين التحكم في التوقيت بشكل أكبر من  VVT-i ، يعملVVT إلى” الذكي“بإضافة الجزء 

خالل عدم تغيير فتح صمام السحب وإغالقه ومدته من خالل عمود الحدبات والرافعات فحسب؛ 

التحكم في المدة من خالل تغيير دوران عمود الحدبات نفسه. على نظام عمود  بل أيًضا من خالل

، يسمح هذا بالتحكم في وقت التداخل بين إغالق وفتح صمام السحب (DOHC) كامة علوي مائل

 .والدخول

يعمل النظام باستخدام رأس متغير السرعة لعمود الحدبات، هذا الرأس أو عمود الحدبات هو 

طي فيه نظام التوقيت )الحزام والمقص والعتاد أو السلسلة( قوة الدوران إلى عمود المكان الذي يع

الكامة نفسه، إن رأس الترس عبارة عن هيكل مجوف يمكن من خالله رفع ضغط الزيت أو 

 .خفضه للسماح لنظام عائم من قطعتين بتسريع أو إبطاء دوران الرأس بالنسبة للمشغل

ة داخلها يتم وضع اثنين من التروس على شكل نجمة واحدة تصور هذا كمعدات جوفاء ومغلق

داخل األخرى، والعتاد الخارجي هو اتصال ناقل عمود الكامة بالحزام أو السلسلة التي تحركه 

حيث يرتبط العتاد الداخلي بالكامة نفسها، وعادة يتم دمج االثنين معًا، الترس مقابل الترس 

ما يتم إدخال ضغط الزيت يمكن فصل التروس وتغيير وتحويلهما في نفس المعدل، ولكن عند

سرعاتها بالنسبة إلى بعضها البعض خالل لحظات. هذا يزيد أو يقلل من سرعة عمود الحدبات 

 .فيما يتعلق بتوقيت المحرك، وهذا بدوره يغير مدة رفع الصمام للتحكم في المدخول والعادم

   VVT-I  فَوائِد ِنظام

 :، منها  VVT-I   ئد الّتي يحتوي عليها نظامهنالك الكثير من الفوا

قاَم النّظاُم بِتحِقيِق ُمعّدالت قُّوة َوَعِزم؛ بحيث يستطيع قائِد السيارةِ أن يشعَر بها ِعنَد أّول َدعَسٍة 

 .للبنزين

 :بالُهدوِء والنّعوَمِة فِي جميعِ َحركاِت الُمحّرك والبطيئَِة ِمنها VVT-I يتّصف نظام

في توقيِت الَصمامات. فَبالتّالي قَاَمت  VVT-I اسِتهالِك الَوقُود نتيجِة نظام المحّركالتَقليُل من 

َشِرَكةُ تُويوتا باعتماِد هذا النّظام فِي الكثير ِمن محّركاتها الّتي تَتََميّز بِها محركات تُويوتا َعن 

 .بَاقِي المحركات بالّسرَعِة والقُّوة

 

 



 

    

 


