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 الفصل األول

 مقدمة ونشأة تاريخية لمحركات االحتراق الداخمي

Introduction and Literature Review on Internal Combustion 

Engines 

 (:Introduction)مقدمة 1.1

 ,يطمق عميو غرفة االحتراق يتم فيو حرق الوقود والمادة المؤكسدة داخل حيز محدودمحرك االحتراق الداخمي 
 ويطمق ىذا التفاعل الطارد لمحرارة غازات عند درجة حرارة عالية وضغط عالي.

 الحرارية لشغل.تعتبر محركات االحتراق الداخمي من اىم مصادر القوة حيث تتحول بواسطتيا الطاقة 

يجب ان يعمم الجميع ان محركات االحتراق الداخمي لم تظير مباشرة بالصورة التي نراىا عمييا كما يظن  
وتجارب مجموعة  ألعمالبمفرده ولكن كان نتيجة  إلنسانكان ذلك نتيجة الختراع سيل ويسير  أوالبعض 

 إلىيم بعض التحسينات بعض أضافكبيرة من العمماء عمى مدى مئات السنين حيث توالت االختراعات كما 
 .اآلنالتي نراىا عمييا  لمصورةان وصمت 

وفي الواقع إن تطور العموم الميكانيكية والفيزيائية والرياضية كان ينعكس دائمًا عمى الصناعة بشكل عام و 
عمى صناعة السيارات بشكل خاص واختراع السيارة يعكس جممة من التطورات واالبتكارات التي حدثت في 

ل من العالم, ووصل عدد براءات االختراع المسجمة إلى اليوم والتي أوصمت السيارات إلى ما ىي عدة دو 
 ألف براءة اختراع. 111عميو اآلن إلى أكثر من 

ليذه التطورات المتالحقة والمستمرة في محركات االحتراق الداخمي الترددية فقد تم تحسين المحرك ونتيجة 
وعمدان  األسطواناتى قيمة ممكنة من خالل التعديالت العديدة في كتمة اقص إلىبزيادة قدرتو وكفاءتو 

المرافق وعمود الحدبات ورأس الماكينة من وجية نظر المواد المستخدمة في التصميم والتقنيات المستخدمة 
 واإلشعالحديثة في حقن الوقود أنظمةالستخدام  باإلضافةمثل السباكة والحدادة وغيرىا من عمميات التصنيع 

 .ونظام التبريد والتزييت وغيرىا

 أوتشبو شكل الجنيحات  أصبحتمن خالل ىذه التطورات الحديثة تم تغيير الشكل الخارجي لمسيارة حيث 
القدرة الناتجة عن مقاومة تيارات اليواء  اتفقودفي تقميل  أسيمتالجسيمات اليوائية, ىذه التقنية الحديثة 
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الخمف خارج المركبة مما يقمل من تكون الدوامات  إلىفصال تيارات اليواء في ان وأيضالحركة المركبة 
 الذي كان يعيق حركة المركبة بصورة كبيرة. األمراليوائية خالل جسم المركبة 

 (:Literature reviewنشأة تاريخية ) 1.1

 الحالي: محركات االحتراق الداخمي عمى مر العصور منذ النشأة وحتى وقتنافيما يمي عرض لتطور 

تشير العديد من التقارير العالمية إلى أن أول تصميم لمسيارة في التاريخ, أو باألصح لعربة تندفع بواسطة 
, وسجل م1335شكل من أشكال المحركات, وضع من ِقبل اإليطالي "غويدو دانيغفانو" وذلك في العام 

األخر في ما بعد بوضع تصميم لعربة ذاتية التاريخ أيضًا أن العبقري اإليطالي "ليوناردو دافينشي" قام ىو 
الحركة عمى ثالث عجالت, ومعززة بنظام توجيو وميكانيزمات مختمفة بين العجمتين الخمفيتين, لكن ىذه 

 التصاميم بقيت حبرًاً عمى ورق.

 أسطوانةصنع العالم اليولندي ىيفنس محرك يعمل بالبارود حيث كان يشعل البارود في  م1681في عام و 
خارجيا  األسطوانةإلىحرك الجوفاء الذي يؤدي لطرد الغازات الناتجة عن اشتعال اليواء المتجمع داخل الم

 .فشمتفقد مما يؤثر عمى حركة المكبس وعمود التوصيل.ولم تكن الفكرة عممية لذا 

ربر سجل جون با م1791وفي عام  ,توالت االختراعات والتحسينات التي لم يذكرىا التاريخ لعدم كفاءتيا
محركو الغازي وىو عبارة عن طارة تحيطيا ريش يسمط عمييا قوة من الغازات الناتجة عن احتراق مزيج من 

حول محورىا , وقد اطمق عمى ىذا  تي تحمل الريشال ة, ىذه القوة تتسبب في دوران الطار اليواء والغاز 
 .المحرك اسم التوربين الغازي

محرك غازي يعمل بنجاح وقد كان يشبو  أولتمكن الميندس الفرنسي لونوار من صنع  م1861في عام 
الوضع يتم فيو االشتعال  أفقيالمحرك البخاري مزدوج التأثير, ويعمل عمى نظرية الدورة الثنائية وىو محرك 

كما كان  عن طريق الشرارة الكيربائية وقد كان سحب الشحنة المكونة من الغاز واليواء بالضغط الجوي
االشتعال يتم عقب مشوار السحب مباشرة وىذا يختمف فيما يحدث في محركات الوقت الحاضر , ولذلك 

 أمثالاستيالك المحرك من الغاز حوالي سبعة  سمي محرك لنوار بانو المحرك عديم االنضغاط كما كان
 % .4ال تتعدى  الحراريةالمحرك الحديث وكانت كفاءتو 

ع ي روشاس تصميما نظريا لمحرك احتراق داخمي يعمل عمى افضل نظرية مسجل د م1861في عام و 
رة المتولدة وكانت دورة التشغيل ىي نفس الدورة التي تعرف في الوقت الحالي كمية من الحرا بأكبراالستفادة 
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ة كبر كفاءمشاوير لمكباس وذلك لمحصول عمى أ أربعةالدورة في  إتمامروشاس عمى  بدورة اوتو وقد عمل دي
 لممحرك .

صمم  ,اوتو والنجن محركيما الذي استخدما فيو الغاز كوقود األلمانيانصنع الميندسان  م1866في عام 
مجموعة تروس مركبة عمى محور حدافتين عن  إلىىذا المحرك بوضع راسي حيث نقمت حركة الكباس 

 ألعمىعندما يتحرك الكباس  باألسفلطريق سقاطة في عمود الكباس وكانت الشحنة تدخل عن طريق فتحة 
مشواره وعندما تنخفض درجو حرارة الغازات  ألعمىإلتمامثم تشتعل فتسبب قوة تمدد الغازات رفع الكباس 

 المخزونةكما تتسبب الطاقة  ألسفلالكباس فدفع الضغط الجوي الكباس  األسطوانةبأسفليحدث تفريغ داخل 
ول الشحنة الجديدة وتتكرر العممية السابقة بانتظام وقد كان في الحدافتين في ارتفاع الكباس حتى يسمح بدخ

 .تشغيمو مع ذلك فقد انتشر استعمال أثناءليذا المحرك ضوضاء مستمر 

حيث  باإلشعاعمحرك يعمل تبريده عمى تصريف الحرارة  أولاستطاع بيشوب ان يضع  م1871في عام 
 .من الخارج بمجموعو زعانف  األسطوانةزودت 

اق عمميا جميع محركات الغاز سجل جورج بريتون عام النجن الختراع محركيما الذي ف اوتوقبل تسجيل 
من المشوار وترك الغازات لتتمدد رافعة  1:11احتراق الغاز بضغط ثابت بمدى محركو الذي يتم فيو  م1871

المكبس ونظرا الن مقدار ضغط الغاز المنضغط في ىذا المحرك كان بسيطا فقد استعمل بريتون مشغال ثابتا 
ان جودتو  إالالمحرك وقد كان ىذا المحرك يفوق جميع المحركات السابقة  أسطوانةالوقود داخل  إلشعال

 .األخرىستو لممحركات لعدم مناف أدى% 6كانت ال تتعدى 

لىإتماماوتو نظريات دي روشاس الذي  أوجستطبق الدكتور نيكوالس  م1876في عام   أربعةالدورة في  أشارا 
المحركات الحديثة  أخذتمشاوير لمكباس كما سبق ذكر ذلك وقد اخرج المحرك الشيير نسبة اليو ومن ثم 

, وسميت  م1878تو بمعرض بباريس عام جميع نظرياتيا من خالل ىذا المحرك, وقد عرض محرك او 
باسم دورة اوتو وتعمل عمى نظريتيا معظم المحركات اليوم, وقد اعتبر محرك اوتو  األربعةأشواطالدورة ذات 

اىم حدث في تقدم صناعة محركات االحتراق الداخمي في ذلك الحين فقد تميزت دورة اوتو بضغط الشحنة 
 .تعالالمكونة من الغاز واليواء قبل االش
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كالرك بعمل تعديالت في محرك اوتو وبنى محرك يتم عمميات  اإلنجميزيقام الميندس  م1879في عام 
دخول الشحنة وانضغاطيا واشتعاليا وتمددىا وتصريف العادم في لفة واحدة لممرفق بدال من لفتين كما ىو 

 الحال في محرك اوتو وسمي بالمحرك ثنائي الدورة .

في المانيا وزود M.A.Nمحرك ديزل بشركة أولتصميم وبناء  الم مايبش منتمكن الع 1883في عام 
 .مشاوير أربعةورتو في لخروج العادم وكان يتم د وأخرىالمحرك بصمامات لدخول اليواء 

محرك يعمل بالوقود  أولظيرت المحركات التي صمميا اكرويد وقد كان  م1891وم 1886فيما بين عامي 
بمصدر ليب خارجي باستخدام الراس المتوىج وىي عبارة  اإلشعالالسائل)البترول( وقد استعيض فيو عن 

و وذلك بحقنو عمى السطح الداخمي لغرفو ممحق األسطوانةعن غرفة لتبخير الوقود السائل ليسيل اشتعالو في 
اليو الجيود لما فيو من مزايا  ما وصمتحرك افضل بيا ومالمسة ليذا السطح الساخن , وقد اعتبر ىذا الم

بنيت فكرتيا عمى  أخرىاستخدام الوقود السائل واستعمال الراس المتوىج وقد ظيرت في نفس الوقت محركات 
اليواء الذي يمتصو المحرك في مشوار  بتشبيعفي جياز خاص يسمى بالمغذي وذلك  الشحنةتحضير 

محركات خفيفة الوزن بالنسبة لمقدرة المتولدة منيا  انتاجمن ذلك ىو  السحب بالوقود السائل وكان الغرض
يل ىذه المحركات المركبات لكي تكون مناسبو لالستعمال في طرق المواصالت, وقد استخدمت في تشغ

 التي استخدمت زيوت البترول مثل البنزين والنفط . الخفيفة

ل محرك احتراق داخمي يستخدم فيو الفحم رودلف ديزل في عم األلمانيفكر العالم  م1891في عام 
المحرك  أسطوانةان بضغط اليواء في  أساسالمسحوق كوقود بدال من الوقود السائل وقد بنى نظريتو عمى 

 األسطوانةالفحم المسحوق عند حقنو داخل  إشعالمن الحد الذي يمكن  إلىلدرجة تكفي لرفع درجة حرارتو 
من  1:11بمقدار  األسطوانةخارج  إلىالكباس  حركة أثناءالفحم يستمر االشتعال  ومع االستمرار في حقن

 مشواره فيحترق الوقود تحت ضغط ثابت.

زيت خر من الوقود باستخدام الآديزل باستبدال مسحوق الفحم بنوع األلمانيتمكن العالم  م1897وفي عام 
ح في ذلك نجاحا عظيما وقد كان اليواء يضغط استخدام مسحوق الفحم وقد نجالثقيل في تشغيمو لسيولتو عن

درجة مئوية ثم يحقن الوقود عمى شكل رذاذ رفيع بواسطة  551 إلىحتى ترتفع درجة حرارتو  األسطوانةداخل 
بمقدار كبير فيشتعل ويستمر االشتعال طوال فترة  األسطوانةىواء حاقن يزيد ضغطو عند الضغط داخل 

,  اإلشعالار بضغط ثابت وقد استغنى في ىذا المحرك عن المغذي وجياز من المشو  1:11 ن التي تبمغالحق
 في محرك اوتو استعيض عنيما بمضخة ىواء ذات ضغط عالي لحقن الوقود .
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ان المتاعب التي نشأت من استعمال  إالتتميز محركات ديزل بارتفاع جودتيا واقتصاديتيا في الوقود 
تعديل في نظرية  إلىالحقن دعت اليواء المضغوط الالزمة لعممية  وأجيزةالضغوط العالية المستعممة فييا 

غيل ىذه المحركات بحيث يكون الضغط الناتج عن انضغاط اليواء اقل من مثيمو في محركات ديزل مع تش
شبو ديزل  أو, وقد اطمق عمى ىذا المحرك نصف ديزل األسطوانةعدم استخدام اليواء لحقن الوقود داخل 

المتاعب عمى ظيور محركات ديزل ذات الحقن الجاف فيما استغنى عن ىواء الحقن كما ساعدت تمك 
 بارتفاع ضغط الوقود المحقون آليا .

في شركة سولزر ولكنو كان بطيء الدوران , استخدم ىذا  األشواطتم تصنيع محرك ثنائي م 1915وفي عام 
رة وقد استخدمت فيو طريقة الكسح الطولي  عميو العديد من التحسينات لزيادة القد وأجريتالمحرك في السفن 

 جيود روبرت بوش . إلىبدأ حقن الوقود بطريقة الحقن المباشر ويرجع ذلك  م1915وفي عام 

ودراسات عمى غرف االحتراق لغرض ارتفاع كفاءة االحتراق بالتالي الكفاءة  أبحاثعدة  أجريتوكذلك  

نياية لمصعوبات التي كانت تعترض بناء المحرك ىو م 1931ة لممحرك  ,يمكن القول ان عام يالحرار 

كبرى في صناعة محركات الديزل  أىميةفمو  م1931عام  أماالمناسب حيث امكن تصنيعو باقل التكاليف , 

يعمل بطريقة الشحن الزائد من خالل توربين ضاغط  األشواطمحرك رباعي  أولحيث تمكن بوش من صنع 

دور الصناعة  وأنتجت, %151 إلىلرفع قدرة المحرك  أدىلالحتراق مما ىوائي يغذي المحرك باليواء الالزم 

عمى  (Daxdord)وبعده(Junker) عن طريق الكسح الطولي مما شجع  األشواطالمحركات المشحونة ثنائية 

 .المتضادةتصنيع المحركات ذات المكابس 

في المحركات الترددية العادية يتم تشغيميا بسرعات منخفضة ومرتفعة والتي تنعكس عمى الحركة الترددية 

مئة مرة في الثانية وقد يزيد المعدل عن ذلك, تتوالى  إلىلمكباسات واذرع التوصيل ليصل معدل حركتيا 

خروج الغازات كما تقوم ىذه بعممية التحكم في دخول و  األشواطالمحركات رباعية  يالمختمفة ف األجزاء

 اإلنتاجزيادة تكاليف  إلىمن سرعة المحرك  أحياناد التشغيل مما يح أثناءكة الترددية الحر  األجزاءبأداء

عيوب  إزالةلذلك فقد حاول المصممون منذ زمن بعيد  األشواطوالصيانة وخاصة في المحركات رباعية 

وذلك بسبب مشاكل  أجريتدوارة ولقد فشمت جميع التجارب التي  أجزاءمحرك ذو  بإنتاجالمحرك الترددي 
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ذ اكتشف استعمال مبيت إتقدم كبير  إحرازمن  م1954تسريب الغازات, وقد تمكن فيميكس فانكل في عام 

 (.1.1الشكل) األشواطتحقيق دورة دقيقة رباعية  إلىيدور بداخمو عضو دوار مثمث المقطع يؤدي 

دوارة تدور حول  إالأجزاءحرك ذو قرص دوار طوره فانكل وال يوجد في ىذا المحرك م أوليعتبر ىذا المحرك 

محاور ثابتة , يدور العضو الكابس ومبيتو حول محاور متوازية بسرعات مختمفة في اتجاه واحد )عقارب 

 داخل مبيت األجزاءمتخذة الحجم بين جدارييما, توجد كل ىذه الساعة( حيث تتكون غرفة مشغل )قدرة( 

دخول  أنابيببالنسبة لموصالت  أوالألمرثابت ولقد سبب دوران كل من العضو الدوار والمبيت صعوبات في 

ليذه  األفضلسالك شمعات االحتراق وكان الحل ألذلك بالنسبة حنة وخروج العادم وماء التبريد وكالش

فمنكل عام المشاكل ىو ماتم التوصل اليو في المحرك ذو العضو الدوار الذي طورتو جماعة التطوير 

 .م1957

المحرك عن  أسطوانةعرفت محركات البنزين في القرن العشرين باستخدام نظام الشفط إلدخال الوقود إلى 

طريق القطعة التي تخمط اليواء مع الوقود وىى ما نسميو المكربن )الكربريتر( ففي ىذا المكربن يتم شفط 

اليواء اآلتي من الفمتر وعن طريق ىذا الشفط يتم ضخ الوقود من حوض صغير داخل المكربن ليتم خمط 

م جاءت محاوالت من مصنّعين أوروبيين في المحرك لتبدأ عممية االحتراق ث أسطوانةالبنزين ثم تمريره إلى 

السبعينات لتنظيم دخول الوقود ألسطوانة المحرك عن طريق بخاخ صمامي يعمل مع الوقود المضغوط من 

مضخة تدور مع دوران وتوقيت المحرك ويقوم البخاخ برش الوقود عمى اليواء المسحوب لألسطوانة وسرعان 

ات مع عدد األسطوانات وىو ما عرف الحقا بنظام حقن الوقود بعدىا ما عدل المصنعون الفكرة بتعدد البخاخ

دخمت التقنية اإللكترونية في الثمانينات في نظام حقن الوقود فظيرت مضخة وقود كيربية بداًل من المضخة 

 الميكانيكية وحل البخاخ الكيربي محل البخاخ الصمامي المضغوط والتحكم بالتوقيت يأتي من دائرة إلكترونية

 . Electronic fuel injection("EFI)" وعرف بنظام حقن الوقود اإللكتروني
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حقن الوقود يتضمن بخ أو حقن الوقود مباشرة داخل مجمع السحب لممحرك. حيث لو العديد من المزايا عن 

 ر(. ىذه الميزات تتضمن تحسن القيادة في جميع الظروف, تحسين التحكم في الوقودالكربريتنظام المغذي )

وتوفيره, تقميل المموثات بالعادم, مع زيادة كفاءة المحرك وزيادة القدرة باإلضافة إلى سيولة عممية الصيانة 

 واإلصالح.

إن كل تمك الطرق لحقن الوقود تتعامل مع اليواء المسحوب لألسطوانة عن طريق الشفط فيكون إدخال الوقود 

 .بطريقة غير مباشرة

مع اليواء  التعامل حقن الوقود المباشر  يكون Gasoline direct injection("GDI)" أما في نظام

الوقود عمى سطح  نفسيا تماما )كما يحدث في محرك الديزل( حيث يرش البخاخ األسطوانةالمضغوط داخل 

ومجاورا لمصمامات وشمعة االحتراق ويترك  األسطوانةمباشرة وأصبح مكان البخاخ اإللكتروني فوق  المكبس

 . مكانو القديم في )المانيفولد(

في الماضي أبصر حقن الوقود المباشر النور عمى يد ميندسين ألمان لدى شركتي بوش ودايممر بينز عام 

وقد كانت فكرة جديدة حينيا إال أنيا لم تستكمل ألسباب فنية  SL 311حيث ظير عمى مرسيدس  م1955

دار   ية حينيا فبقيت الفكرة طي الماضي.وا 

وأضافوا  م1996بإعادة صياغة الفكرة مرة أخرى عام  ميتسوبيشيإلى أن قام ميندسون يابانيون لدى 

تعديالت جديدة لتناسب التطور في أجزاء المحرك فظير أول محرك يعمل بنظام حقن الوقود المباشر عام 

ثم توالت الشركات إلنتاج محركات بيذا النظام فقامت  جاالنتميتسوبيشيعمى  4G93وكان المحرك  م1998

أي Fuel Stratified Injection( "FSI ) " حركات تعمل بنظام حقن مباشر سمتوفولكسفاجن بتطوير م

 .ومازدا GMو BMWحقن الوقود المطبق ثم تمتيا 
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قامت تويوتا بتطبيق التقنية لكن مع تعديل ىو ازدواجية نظام الحقن العادي الغير مباشر والحقن المباشر 

بخاخان واحد عمى المانيفولد وواحد مباشر مدمج مع الرأس وظير عمى المحرك  أسطوانةحيث أصبح لكل 

2GR-FSE  م1116عام. 

 .نظم الكترونية إلىي من النظام التقميد اإلشعالنظم دوائر  أيضاوقد تطورت 

صناعة وقتنا الحاضر ىذا بفضل التقدم فيالمختمفة حتى  بأنواعياوأشكالياصناعة المحركات  بعد ذلك تطورت

ل مىذا مع الع كن الحصول عمى كفاءة حرارية عاليةالقياس الدقيقة وتكنموجيا المعادن حتى ام األدواتوأجيزه

 المستمر عمى تخفيض الوزن بالنسبة لمقدرة .

 لوقود كما ال يوجد محرك يصمح في ا أنواعمحرك احتراق داخمي واحد يمكن تشغيمو بجميع  ال يوجد

 .السيارات والبواخر والطائرات والقطارات إلدارةن واحد آ

  متنقل ىو المحرك الذي يعطي اكبر قدرة باقل  أومحرك االحتراق الداخمي المثالي سواء كان ثابت

 الوة عمى انخفاض وزنو.تكمفة من الوقود المستيمك ع

 

 ( محرك فانكل الدوار1.1شكل)
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 الفصل الثاني

 الفروقات األساسية بين محركات االحتراق الداخمي 

Major Differences Among Internal Combustion Engines  

 بين محركات الكربريتر ومحركات حقن الوقود من حيث: األساسيةالفروقات 1.1

 الوقود: دائرة 1.1.1

تظير مشكمة عدم التجانس في توزيع الخميط عمى  )الكربريتر( في محركات البنزين ذات التغذية بالمغذيات
عند نفس ظروف التشغيل  األخرىخميطا اكثر ضعفا من  األسطواناتحيث تأخذ مجموعة من  األسطوانات

 .أسطوانةفال تتساوى القدرة المتولدة في كل 

مما  أسطوانةلكل وباستخدام نظام حقن البنزين امكن التحكم في معايرة كمية البنزين بالنسبة لميواء بدقة 
نسب منخفضة من الغازات  عمىغازات العادم  تحتوييؤدي لتوفير اكثر في االستيالك النوعي لموقود وبذلك 

المحرك لتساوي كمية الوقود المحقونة  أسطواناتالضارة بالصحة كما ان القدرة المتولدة تكون متساوية لكل 
 المحرك.  أجزاءمما يطيل عمر 

 المغذي(:نظام الوقود العادي)

 دورة الوقود العادي: أجزاء

 خزان الوقود. (1
 فمتر الوقود . (1
 التوصيل. أنابيب (3
 مؤشر كمية الوقود. (4
 مضخة الوقود. (5
 مرشح اليواء. (6
 .)الكربريتر( المغذي)المكربن( (7
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 مبدأ المغذي:

يعمل المغذي عمى اختالف الضغط حيث يقوم بسحب الوقود من غرفة العوامة عن طريق انخفاض الضغط 
 )مبدأ الفنشوري(.فقط 

 :خزان الوقود 

عبارة عن وعاء يصنع بحيث يتسع لكمية وقود تكفي لسير مسافة معينة ,يصنع عادة من شرائح من الواح 
وجية التي تحدث معرضة لمتقوية ولتالفي الحركة التالصمب الممحومة ويتم تدعيميا من الداخل بالواح مست

والشوائب ,كما يوجد ثقب في  األتربةغطاء يعمل عمى منع سير السيارة في المنعطفات كما يوجد  أثناء
الخزان ىي تسريب الوقود وعدم  أعطالالغطاء لمنع التخمخل)انخفاض الضغط( نتيجة سحب الوقود ,اىم 

 انسداد فتحة التيوية. أوالتي تصيبو  ج الوقود من الخزان نتيجة لمشقوقخرو 

  فمتر الوقود: أومرشح 

داد عيون المكربن , سالمغذي حتى ال يسبب ان إلىوالماء  واألتربةئب والرواسب يعمل عمى منع دخول الشوا
 حدوث انسداد في مضخة حقن الوقود, يجب استبدال فمتر الوقود حسب مواصفات الشركة المصنعة. أو

 التوصيل: أنابيب 

,االنسداد الجزئي والثقوب  أعطاالألنابيبتعمل عمى نقل الوقود من الخزان لممغذي والعكس)الفائض( , اىم 
عدم انتظام عمل المحرك وانخفاض كمية  إلىتؤدي  األعطالوالشقوق وتكون الفقاقيع اليوائية فييا, وىذه 

 ذي.غالوقود المتدفقة لمم

 :مؤشر كمية الوقود 

 يعمل عمى تحديد مستوى الوقود داخل الخزان وتبيينو لمسائل.

 :مضخة الوقود 

 تعمل عمى :
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 الخزان لممغذي. سحب الوقود من - أ
 توفير كمية وضغط كافي من الوقود في ظروف التشغيل المختمفة. - ب

 المضخات: أنواع

 التي تعمل بنظام الحقن مضخة الوقود الكيربائية ,شائعة االستخدام في المركبات الحديثة (1
 .خارجو أووتوضع داخل الخزان 

حركتيا من عمود الكامات وتعتمد في عمميا عمى  تأخذمضخة الوقود الميكانيكية ,  (1
 شوطين:

مما يتسبب انخفاض الضغط داخل حيز المضخة  ألسفلشوط السحب: حيث يتحرك الغشاء 
 فيفتح صمام السحب ويدخل الوقود .

 ألعمىشوط الضغط: بعد زوال تأثير ذراع التشغيل لممضخة يقوم النابض بدفع الغشاء 
 المغذي . إلىام السحب ويفتح صمام الضغط ويخرج الوقود فيرتفع الضغط مما يغمق صم

خزان الوقود عبر  أخرىإلىعند امتالء غرفة العوامة في المغذي فان الوقود يعود مرة  أما
 .الخط الراجع الموجود بعد صمام الضغط في مضخة الوقود

 :مرشح فمتر اليواء 

ستمتصق بجدار  ألنياالمحرك  طواناتأسالمغذي وكذلك  واألتربةإلىيعمل عمى منع دخول الشوائب 
 .واألجزاءاألخرىنتيجة اختالطيا بزيت التزييت وتتسبب في سرعة تآكل المكابس  األسطوانة

 :)المكربن)المغذي 

ىو جياز يعمل عمى خمط الوقود باليواء بالنسب الصحيحة حسب ظروف تشغيل المحرك كما يقوم بتذرية 
 غاز في مرحمتين: إلىبسيط جدا لذلك يتم تحويل الوقود من سائل  الوقود الن الوقت المتاح لحرق الوقود

 : داخل المغذي عمى صورة رذاذ.األولىالمرحمة  - أ
 غاز وتتم في مجمع السحب. إلىالمرحمة الثانية: تحويل الوقود المذري  - ب

 حقن الوقود:

 نظم حقن الوقود الميكانيكي: أنواع
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الحقن المباشر في غرفة االحتراق, وىو الشائع االستعمال في السيارات الفاخرة حيث يتم حقن البنزين  - أ
ثم يتم االشتعال بواسطة شرارة في نياية  إلىاألسطوانةمع بدء شوط السحب ليختمط باليواء المار 

 شوط الضغط. 
ث يتم حقن الوقود في السحب قبل صمام الدخول شائع عمى اغمب السيارات حي أنبوبالحقن في  - ب

ضغوط حقن عالية ويكون الفقد الناشئ في ىذه  إلىالسحب وبذلك ال يحتاج ىذا النظام  أنبوب
 صغير جدا. الحالة

 دورة الحقن:

 آخرتقوم مضخة التغذية التي تدار كيربائيا بسحب الوقود من الخزان خالل مرشح ابتدائي ثم مرشح 
متساوية الطول  أنابيبضغط جوي وتدفعو في  1 إلىالبنزين مضخة الحقن التي تقوم بضغط  إلىدقيق 
 إلىالرجوع بالمرشح الدقيق  أنبوبةصمامات الحقن )الرشاشات( ويعود الوقود الفائض عن طريق  إلى

مضخة الحقن  أجزاءخزان الوقود ويعمل المرشح الدقيق عمى ترشيح الوقود ترشيحا تاما حتى ال تتمف 
 والرشاشات دقيقة الصنع .

 دورة حقن البنزين: أجزاء

حركتو منمحرك كيربائي تعطي وقود  األسطواناتيأخذالمضخة :ىي مضخة وقود من النوع ذو  (1
 .       عند ضغط    بمعدل

منظم الضغط: يحافظ عمى ضغط الوقود في الحدود المسموح بيا عندما يزيد ضغط البنزين عن  (1
ضد ضغط الياي ويؤدي ىذا فتح الممر ليسمح بمرور  ألسفلالحد المسموح بو يقوم بدفعالرداخ 

البنزين عائدا لمخزان وعندما يكون ضغط البنزين مناسبا يقوى الياي عمى دفع القرص )الرداخ 
 ( وال يمر البنزين الفائض لمخزان.ألعمى

الرشاشات في التوقيت المطموب  إلىتوصيل الوقود المضغوط أو الموزع :يعمل عمى توزيع  (3
 تحكم في المخموط حسب الحمل المعرض لو المحرك.وكذلك ال

 جياز التحكم في كمية الوقود: نظرية تشغيل وحده التحكم: (4
i. في ىذا النظام عندما يكون الجو باردا يجب زيادة كمية البنزين  اإلدارة:لسيولة بدء اإلدارةءبد

 .اإلدارةالمحقون حتى تتناسب مع ظروف بدء 
ii. ود المحقون قميمة لتناسب السرعة البطيئة.السرعة البطيئة: تكون كمية الوق 
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iii. .زيادة سرعة المحرك: تزداد كمية الوقود المحقون لمرشاشات لتناسب زيادة سرعة المحرك 
صمام الحقن)الرشاش(: يتكون من جسم بداخمو مصفاه لتنقية البنزين المحقون من الرواسب  (5

لموجود بفوىو الرشاش يتكون من البنزين ا تذريةصمام  إماالدقيقة حتى ال تتمف فوىو الرشاش 
يمر        إلىبالياي مغمقا قاعدتو وعندما يصل ضغط حقن البنزين  ألعمىصمام يشد 

ويخرج البنزين مارا مع اليواء  ألسفلالمصفاة ومنيا بضغط قاعدتو العميا والصمام  إلىالبنزين 
 . لألسطواناتالمار 

 الحقن:نظام حقن البنزين الميكانيكي ذو وحدات 

  وحدة حقن خاصة بيا كالتي تستعمل بمحرك الديزل . أسطوانةلكل 
  سرعات الدوران المختمفة. أوتتغير كمية الوقود المحقون لتناسب ظروف الحمل 

 تزود مضخة الحقن بعدة تجييزات لتناسب التغيرات منيا:

: يمزم بدء دوران المحرك كمية كبيرة من البنزين ويتم ذلك بواسطة مغنطيس البدء اإلدارةبدء  (1
وضع الحمل  إلىلتحديد الكمية المناسبة  حيث يضغط ذراع المغنطيس عمى الجريدة المسننة 

 .الكامل) اقصى سرعة(
لحمل اتجاه ا إلىبسحب جريدة التنظيم  الثرموستات: عندما يكون الجو باردا يقوم الثرموستات (1

 .وعندما ترتفع حراره المحرك تقل كمية البنزين المحقون إضافيحقن بنزين  أيالكامل 
وحدة الضغط الجوي: تقوم ىذه الوحدة بزيادة كمية الوقود عند زيادة الضغط الجوي الن المحرك  (3

 .يسحب كمية اكبر من اليواء
الحالة يعمل مغنطيس نزول المنحدرات: عند نزول منحدر فان حقن البنزين مستمر وفي ىذه  (4

 وضع الالتغذية وبذلك ال يحقن لممحرك وقود. إلىعمى تحريك جريدة التنظيم  اإليقاف
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 دائرة االشتعال: 1.1.1

 تعمل المحركات ذات نظام التغذية بنظام اإلشعال التقميدي ويتكون من األجزاء:

 البطارية: .1
 صدر الرئيسي لمكيرباء في المركبةكيربائية  حيث تعد الم إليتعمل عمى تحويل الطاقة الكيميائية 

 عند بدء التشغيل كما تعتبر مستودع لتخزين الطاقة في حالو عمل المحرك.
 :مفتاح اإلشعال .1

 المحرك. إليقافبالبطارية وفصمو عنيا  اإلشعالىو مفتاح كيربائي يعمل عمى وصل نظام 
 

 :اإلشعالممف  .3
 عالي. إشعالجيد  إلىىو محول كيربائي يقوم بتحويل جيد البطارية المنخفض 

 الموزع: .4
الوظائف حيث يقوم بفتح وقفل الدائرة بين  بأغمبوذلك لقيامو  اإلشعاللنظام  األساسييعتبر المكون 
توقيت شمعات االشتعال كل بدورىا في ال إلى, كما يقوم بتوزيع التيار العالي اإلشعالالبطارية وممف 

 المناسب.
 المكثف: .5

يقوم المكثف بتخزين الطاقة الكيربائية المارة عبر القوس الكيربائي لحظة فتح البالتين وبذلك يحمي 
تفريغ ىذه الطاقة في اتجاه معاكس لمرورالتيار في  أيضابإعادةنقاط التالمس من الحريق , ويقوم 

في الممف  التأثيرلتياروبالتالي زيادة  إبطاءالممف االبتدائي عندما يتالمس البالتين مما يعمل عمى 
 الثانوي.

 التماس:قاطع  .6
 ح وغمق نقاط التالمس.تفي زمن مرور التيار في المفيفة االبتدائية وذلك بفيتحكم 

 :اإلشعالشمعات  .7
غرفة االحتراق بطريقة معزولة وتحويميا  إلىذي الجيد العالي  اإلشعالوظيفتيا ىي توصيل تيار 

 خميط االحتراق. إشعالز بين الكترودين محدثة شرارة تقف إلى
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 التقميدي يحوي دائرتين: اإلشعالنظام 

 الدائرة االبتدائية: .1

 التالية وىذا حسب اتصاليا ببعضيا البعض بالتوالي: األجزاءدائرة الضغط المنخفض وتتكون من  أو

 . البطارية 
 .الممف االبتدائي 
 .قاطع التالمس 
 .المكثف 

 

 الثانوية:الدائرة  .1

 دائرة الضغط العالي وتتكون من: أو

 .الممف الثانوي 
 .موزع الشرر 
 اإلشعالالموصمة لمضغط العالي لشمعات  األسالك. 
  اإلشعالشمعات 

الحقن( لذا  أنظمةنتيجة لعدم قدرة قاطع التالمس عمى تمبية ما تتطمبو المحركات الحديثة سريعة الدوران)ذات 
 الحديث . اإلشعالمحل قاطع التماس الميكانيكي في نظام  اإللكترونيةالموصالت  أشباهفقد حمت 

 : بموزع اإلشعاالإللكترونيظام نمميزات 

 حرق الخميط بشكل جيد داخل غرفة االحتراق. .1
 تقميل استيالك الوقود. .1
 تقميل التموث. .3
 تحسين قدرة المحرك. .4
 عمر المحك. إطالة .5
 تقميل الصيانة. .6
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ومن  اإلشعالالكترونيا بالكامل وىو من احدث دوائر  اإلشعالزع واصبح نظام وحديثا تم االستغناء عن المو 
 اإلشعالاىم مزاياه ىو التخمص من الموزع حيث كان يشكل عبئا ميكانيكيا مما كان يقمل من كفاءة دائرة 

 ويتميز ىذا النظام بالمميزات:

 قدرة عالية لممحرك. .1
 تقميل لتموث. .1
 استيالك اقل لموقود. .3
 الذاتي لمنظام.التشخيص  .4
 ال يحتاج لضبط. .5
 تقميل الصيانة. .6
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 الفروقات بين الماكينات الطولية والعرضية والمائمة: 1.1

 األخرىصنعة ليا وكل شركة تتميز عن يارات باختالف حجميا والشركة الممحركات الس أشكالتختمف 
سمندر مثال عمى شكل 6بمواصفات وضعتيا لنفسيا وكثير ما نسمع عند ذكرمواصفات المحرك انو محرك 

vأشكالعرضي فالمحركات تأتي عمى عدة أو محرك طولي  أو : 

المحرك الطولي المعروف : ونظام ىذا المحرك ان البساتم تكون بجانب بعضيا البعض بشكل طولي  .1
يعموه رأس واحد بعكس اآلخر يعني البستم يصعد وينزل بصورة عمودية ويكون كل بستم جنب 

 أوأربعةدبميو,  إمسمندر مثل محركات المرسيدس والبي 6 إماويأتي ىذا المحرك  األخرىالمحركات 
 أوحتى يأتي بخمسو سمندر مثل الفولفو  أو,  والياي لوكساغمب السيارات مثل الكامري  وىو

سمندر) ربما ال يأتي نيائيا في وقتنا الحالي في محركات السيارات  8اليوندا القديم., ونادرا ما يأتي 
 ( بسبب حجمو الزائد.

 مميزاتو: 

 عمرا. وأطوليااكثر المحركات تحمال  (1
 والتوضيب ونظامو سيل وغير معقد ويأتي براس واحد لممحرك.سيل الصيانة  (1

 عيوبو:

تأتي المحركات عرضية)سمندرات  األمامياكبر عيب ىو حجمو ,في اغمب سيارات الدفع  (1
 أماميطوليو لكنو موضوع بالعرض( وذلك من اجل العكوس, ويستحيل ان ترى سيارة دفع 

 .سمندر بنظام طولي6
وذلك بسبب الجاذبية الن الكباس يرتفع لفوق  األخرى ضعف عزمو مقارنة بالمحركات (1

بسبب طول عمود الكرنك فكمما  أوالوأيضاعكس الجاذبية فيقوم بمقاومو الجاذبية  أيوتحت 
 .قصر ىذا العمود كانت القوه الدافعة مركزة اكثر

 المائل: vمحركات النظام  .1

والمقصودة السمندرات,  ,8v,6vمحرك معروف جدا وقديم ودائما ما ترى خمف السيارات عالمة  أيضاىو 
يوجد رأسين  أيوكل طرف يعموه رأس  اآلخرنصفيا من طرف ويقابميا النصف  vتأتي عمى شكل 



 الفصل الثاني                                      الفروقاث االساسيت بين محركاث االحتراق الذاخلي
 

 
18 

 

وتعمل ىذه البساتم في ىذه المحركات بدرجة ميالن معينة من كال الجانبين وتختمف درجة الميالن من 
سمندر اذا لم تكن كميا وبعض السيارات  8, وىذا المحرك يأتي عمى أغمب السيارات ال ألخرىركة ش
 .سمندر 4سمندر ونادرا ما يأتي عمى 6

 مميزاتو:

 يوفر مساحة كبيرة في حجرة المحرك مما يقمل الحجم ويقمل من الوزن (1
مما مالت السمندرات بعكس المحرك السابق ك ألنومنخفض  إماسرع وانشط وخاصة عمى البي آر  (1

 لقصر العمود. وأيضاقمت مقاومة الجاذبية 

 عيوبو:

اكثر من المحرك السابق, فالمحرك في ميالنو ىذا يقمل الجاذبية ولكن يتم الضغط اكثر  أعطالو (1
 االحتكاك في السمندر يكون اكثر من المحرك الطولي. وأيضاعمى رؤوس الماكينة 

لصيانو اكثر تعقيدا من المحركات الطولية وخاصة انو صعوبة صيانتو , فيذا المحرك يحتاج  (1
 يحوي رأسين وذلك يعني ان الماكينة تعمل عمى قسمين يجب ان يكونا متفقين.

 )العرضي(:األفقيالمحرك   .3

ان تكون كل السمندرات من  إماوىو محرك يأتي نادرا في السيارات ويكون نظام السمندرات بنظامين : 
تكون السمندرات متقابمة يعني نصف من جية  أفقيأوالطولي لكن اتجاىيا  مثل المحرك أيجية واحدة 
 .وىذا في اغمب محركات السوبارا أخرىمن جية  اآلخروالنصف 

 محاسنو:

اكثر قوة لعدم مقاومة الجاذبية لحد كبيرلذلك نجد السيارات التي تعمل بيذا المحرك لدييا عزم غير  (1
 .طبيعي مقارنة بحجميا

 عيوبو:

 لصيانة اكبر وخاصة في رؤوس الماكينة الن اغمب ضغط الماكينة عمييا.يحتاج  (1
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 في محركات الv12  توجد مشكمة في ان المحرك يأخذ حجم  761 إمبي  أو 611 المرسيدسمثل
بشكل دبميو بأربعة  w12كبير ولذلك اخترعت شركة اودي وصاحبتيا االم فمكس واجن نظام ال

 سمندرات. 3رؤوس كل رأس 

 

 والخمفي: األماميق بين محركات الدفع الفرو 1.3

 : األمامي: الدفع أوال

 مميزاتو:

من  وأيضاانشط في االندفاع من سيارات الدفع الخمفي وذلك لقرب المحرك والجير من قوة الدفع.,  .1
 لألمام.اسيل من الدفع  لألمامالقوانين الفيزيائية السحب 

 لممحرك.اقتصادي لموقود بشكل كبير بحكم قرب قوة الدفع  .1

 :األماميسمبيات الدفع 

 .العكوس وىذا عيبو الكبير اإلجراءيعتمد عمى  .1
  ليقوم بعممية الدفع بمفصمين بحيث يسمحان  إلىاإلطاراتالعكس ىو عمود يخرج من ناقل الحركة

سريعة  أنيافوق وتحت في المطبات , وعيب العكوس  وأيضابالتحرك يمينا ويسارا  لإلطاراتاألمامية
ك الن كل مفصل موجود بالعكس تمت تغطيتو بربمة بداخميا شحم فمتى ما ثقبت سقط العطل وذل
 الربمة.الشحم من 

 األمامتنطمق من  ألنياعكس الدفع الخمفي وذلك  عاليةصعوبة التوجيو عند االنطالق بسرعو  .1
 اإلطارات.ومع قوة الدفع تتمايل 

 .وىذا يعتبر عائق  األمامفي  كميا الحركةغالء صيانتو وذلك الن المحرك العكوس وناقل  .3
فعندما تنعطف انعطافا قويا تحذف  باألمامالن الثقل كمو  األماميعدم اتزان سيارات الدفع  .4

ويصعب عميك التوقف بيا بعكس الدفع الخمفي حيث تكون اكثر  األماميمن حمميا  السيارة
 .توازنا 

تحمل الرمال والمطبات لسيولة  يستطيعاألماميال الن الدفع  األماميالتطعيس بالدفع  ال تستطيع .5
 .تحطمو بعكس الدفع الخمفي
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 ثانيا: الدفع الخمفي:

 قسمين: إلىينقسم 

 .والبيك آب والشاحنات  4*4خاصة  األمريكيةالدفرنس:يكون في السيارات  (1
دبميو واودي ولكزس  إممثل المرسيدس والبي  الفخمةالفريول:مستخدم في اغمب السيارات  (1

 .وغيرىا

 تو:مميزا

 األمامي.صيانتو غير مكمفو مقارنة بالدفع  .1
 الطويمة.وخاصة عمى الطرق  األماميمتزن وثابت مقارنة بالدفع  .1
وخاصة الدفرنس حيث يستحيل ان تري سيارة  أعطاالفي التحمل واقل  األمامياقوى من الدفع  .3

 الصحراوية.نقل ليست دفرنس وكذلك اقوى في التطعيس وفي الطرق 
 الفخمة.لذلك يستخدم في السيارات  األمامياحو وثبات من الدفرنس والدفع الفريول اكثر ر  .4

 سمبياتو:

ولكن يكاد يكون ىذا العيب معدوم مع وجود  باألماميمقارنة  السيارةاكبر عيوبو ىو ضعف عزم  .1
 اآلن.التي نشاىدىا  القويةوالمتطورةالمحركات 

 .خاصة الدفرنس كسيارات النقل والجيب وغيرىا السيارةثقل  .1
 .من عيوب الدفرنس انو غير مريح وغير ثابت مقارنة بالفريول .3

  اكثر ثباتا وتماسكا وراحة  ألنووذلك  األماميمن ذلك يمكن القول ان الدفع الخمفي افضل من الدفع
 .( األمانمن السيارات ككل ) األساسيوىو اليدف 

 .في سياراتيا في تطور وتقدم مستمر األماميمد الدفع ولكن الشركات التي تعت
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 الثالث الفصل

 عمميات االصالح لممحرك

Engine Repair Operations 

 :االصالحات الجارية )الصيانة الوقائية( 3.1

ىي مجموعة من االجراءات والعمميات التي تتضمن استمرار السيارة )المحرك( في العمل دون حدوث اي 
ارة قياس مستوى السوائل لمسي ,ل من ادائيا وتشمل: الكشف والفحصمشاكل تؤدي لتوقف السيارة او التقمي

فحص وضبط  ,تغير زيت المحرك والفمتر ,سائل التبريد( ,سائل الفرامل ,واستكمال النقص ) زيت المحرك
 الخموصات .

لضمان استمرارية عمل السيارة بشكل سمس  ء الصيانة الوقائيةطة في اجراىذه بعض النقاط والنصائح البسي
 والتقميل من االخطار الناجمة عن القيادة :

يا, مع مالحظة المستوى في الخزان البالستيكي التأكد من مستوى سائل التبريد في السيارة اسبوع .1
 المجاور لممشع والتنبو الى ان محرك السيارة بارد تماما عند ىذا االجراء.

من عدم تآكميا وتقادميا وعدم وجود  والتأكداشير(  3فحص االحزمة والخراطيش بشكل دوري )كل  .1
ة عند الضغط عمييا كما يمكن شقوق او اىتراء في بنيتيا او حتى جفاف في مممسيا بسبب الحرار 

 .النتباه لوجود اي تسرب في وصمتيا
( شيريا حيث يجرى ىذا الفحص والمحرك يعمل مع تحريك الجير بوكسفحص زيت ناقل الحركة ) .3

ية تتطمب عمم  ,ناقل الحركة من وضع الوقوف الى وضع الحركة عدة مرات قبل اجراء الفحص
من مكانيا وتنظيفيا بخرقة جافة ومن ثم  ةالحركل لزيت ناقالفحص اجراء سحب عصاة القياس 

 وضعيا في مكانيا مرة ثانية قبل سحبيا والتأكد من مطابقة مستوى الزيت لمحدود المبينة عمييا.
ويجرى ىذا الفحص بعد ايقاف المحرك عن العمل حيث من مستوى زيت المحرك اسبوعيا  التأكد .4

ثم وضعيا مرة ثانية في  وتنظيفيا بخرقة جافة ومنتسحب عصاة قياس زيت المحرك من مكانيا 
في حالو نقص او تغير  ,عمييا  المبينةلمحدود  الزيت من مطابقو مستوى لمتأكدسحبيا  بلمكانيا ق

 لون الزيت لمون االسود فانو يفضل استبدال زيت المحرك بالكامل مع تغيير الفمتر الخاص بو.
 ة كل شيرين واستبدالو في حالو تقادمو او تعذر تنظيفو .تنظيف فمتر اليواء الخاص بمحرك السيار  .5
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فحص مستوى زيت الفرامل شيريا , ىذا االجراء ال يتطمب فك او سحب  اي من اجزاء المحرك  .6
حيث ان عمبة الزيت عادة تكون شفافة ومدرجة لتبيان مستوى الزيت في حالو وجود نقص يفضل 

من عدم سقوط اتربة فيو, في  والتأكديا واضافة الزيت تنظيف غطاء عمبة الزيت في السيارة قبل فتح
من عدم  لمتأكدحال وجود نقص مستمر في الزيت يفضل فحص نظام الفرممة عند االختصاصي 

 وجود تسريب .
يا عند من مستوى سائل تنظيف الزجاج شيريا مع تنظيف المساحات بخرقة مبممة لضمان عمم التأكد .7

 .الحاجة ليا
ان لم تكن بطارية ة كل شيرين مع مالحظة مستوى الماء المقطر فييا فحص وصالت البطاري .8

 الكترونية مع اخذ الحذر ولبس القفازات والنظارات الواقية عند فحصيا.
حكم في القيادة شيريا واضافة الزيت عند الحاجة مع االنتباه لوجود اي تسريب من تمن زيت ال التأكد .9

 الزيت.
االنتظار عمى المساحات واستبداليا عند  ال يجبعند تنظيف الزجاج االمامي لمسيارة فانو  .11

 اشير. 6او جفافيا فقط , بل يجب تغييرىا كل  تآكميا
فحص كفاءة االضواء الخارجية لمسيارة بما فييا اضواء الفرامل الخمفية واشارات االستدارة  .11

 وزات لالستبدال السريع في حالة عطل.وضوء التراجع واالحتفاظ ببعض الممبات والفي
فحص مستوى اليواء في االطارات كل اسبوعين مع االنتباه لوجود اي تآكل عمى السطح  .11

 .الخارجي لالطار او وجود اي انتفاخات جانبية
من عمل وسالمة المعاونات الموجودة فوق االطارات االربعة ويتم ذلك عن طريق  التأكد .13

 اوجود اي نوع من الزيوت المتسربة عمييا كما يمكن فحص مرونتيومالحظة عدم النظر الييا 
كل عمى حدة واالنتباه لردة الفعل من السيارة ووقوف  ربععمى زوايا السيارة اال لألسفلوالضغط 

 لألعمىالسيارة عن االىتزاز فور ايقاف الضغط يعني ان المعاونات بحالة جيدة اما تكرار االىتزاز 
انيتين يعني وجود خمل عند استبدال احد المعاونات باخر جديد فانو يفضل واالسفل لثانية او ث

 .استبدال المعاون المقابل لو
اوصدأ فيو او في مرابط الحمل التي  تآكلمن عدم وجود  والتأكدفحص انبوب العادم سنويا  .14

 .تربطو في السيارة 
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 االصالحات االساسية:3.1

 .الصيانة العالجية البسيطة )نصف العمرة( .1
 .الصيانة الجسيمة)العمرة الكاممة( .1
 ستعادة مواصفاتيا الاالصالحات االساسية في السيارة  يتم اجراء. 

 العمميات التي تتم في نصف العمرة:

وانة ومجمع الزيت من بفك رأس االسط السيارة العمرة عمى المحرك دون رفعو من يمكن عمل نصف
لتغيير الشنابر وقد يستدعي تصميم المحرك الى فكو  وذراع التوصيللرفع المكابس  وذلك اسفل المحرك

 من السيارة اثناء عمل نصف العمرة نظرا لضيق المساحة.

 العمميات التي تتم في نصف العمرة ىي:

 ازالة الكربون بواسطو الكشط او الطرق الكيميائية اوباتحاد االكسجين. .1
مل فحص لمصمامات ودالئل بر جديد ويتم عنمامات وموانع الزيت وتركيب طقم شاصالح الص .1

الصمامات وموانع الزيت لمصمامات وضبط خموص الصمامات واختبار استواء سطح رأس 
 االسطوانة.

 :العمرة الجسيمة

مل عممية تويتم اخراج المحرك من السيارة وتش مائتي الف كيمومترىذا االصالح عادة كل حوالي يجرى 
 االصالح عمى:

 اجراء نصف العمرة . .1
 االسطوانةخرط  .1
 خرط عمود المرفق. .3
 تغيير الشنابر والمكابس. .4
 تغيير السبائك لذراع التوصيل وعمود المرفق. .5
 ضبط واستعدال ذراع التوصيل وعمود المرفق. .6
 ضبط واستعدال راس االسطوانات. .7
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 عمرة: إلجراءىناك بعض الظواىر التي تدل عمى الحاجة 

لمكبس وجدار االسطوانة الشحنة بين حمقات اانخفاض في قدرة المحرك وضعف كبسو وذلك لتسريب  .1
الرتفاع استيالك الوقود وىبوط قدرة المحرك عمى التعجيل وعدم القدرة عمى صعود ك ويؤدي ذل

 المنحدرات.
زيادة استيالك الزيت عن المعدل الطبيعي بالرغم من عدم وجود تسريب لو من مواضع المحرك  .1

 سطوانة الى ىروب الزيت الى غرفة االحتراق واحتراقو.بين حمقات الكباس وجدار اال التآكلويؤدي 
بين االجزاء المختمفة نتيجة التشغيل بدون مراعاة  التآكلارتفاع صوت المحرك ويحدث ذلك نتيجة  .3

 األسطوانةوتوابع الصمامات والمكابس وجدار  بين فروق التوقيتالصيانة الدورية مثل ما يحدث 
 وبنز المكابس. غرى والعظمىالص نياياتالوذراع التوصل وكراسي 

ون او بسخونة المحرك يزجى ذلك الى حدوث عيب في دورة التبريد او دورة التزييت او ترسب الكر  .4
 عيب بدائرة االشعال .

 احتياطات فك المحرك:

 يجب مالحظة االتي عند عممية فك المحرك:

 .ال تستعمل القوة الزائدة ويجب اخراج اي جزء بحرص شديد لتجنب اتالفو  .1
 .يجب استعمال معدات الفك الخاصة )الزراجين( حتى يمنع كسر االجزاء .1
 .االمعدات والروافع يجب استعماليا بحذر لتجنب اتالفي .3
 كيب او عيب في الجزء نفسو المراد فكو.ر صعوبة الفك ترجع الى خطأ في الت .4
 يجب تمييز مواقع االجزاء المركبة مع بعضيا بعالمات معينة . .5
 المفكوكة في احواض خاصو لمنع تمف او فقد اي جزء. يجب وضع االجزاء .6
 يجب ترتيب االجزاء بحيث ما يتم فكو اوال يتم ربطو اخيرا. .7

 

 

 



 الفصل الثالث                                                                     عمياث االصالح للمحرك
 

 
55 

 

 التمفيات التي قد تحدث اثناء عممية الفك وعالجيا:

حدوث بعض الصدمات الخارجية التي تؤدي لحدوث شروخ او ثقوب نافذة لقمصان التبريد ويتم  .1
 او المحام.عالجيا بالرش المعدني 

 حدوث فجوات ويتم اصالحيا بالتغطية او الرقع المعدنية. .1
 .سر بالمسامير المقموظة قد يحدث ك .3

 تميين المحرك:

فة عند شراء سيارة جديدة او عمل عمرة ليا يجب ان تجرى ليا عممية التميين ويتم خالليا سير السيارة مسا
 يجب العناية التامة بالسيارة من حيث : ةتقريبا وفي ىذه الحال       

 لمدة وجيزة  خفيفمرة او التشغيل الجديد عمى زيت , يدار المحرك اول مرة بعد عمل العزيت السيارة
 الرواسب من المحرك ثم يتم تغييره بالزيت العادي. إلزالة

 .فحص الوصالت واعادة ربطيا 
 .تزويد االطارات وربطيا 

 ا عند عممية التميين:االشتراطات الواجب مراعاتي

 .%من الحمل القياسي75ال يجب زيادة التحميل عن  .1
 عدم جر المقطورة في الحافالت الكبيرة اثناء عممية التميين. .1
 مراعاة عدم سخونة المحرك. .3
 .       سماح بزيادة السرعة عن عدم ال .4
 يجب مالحظة جميع االجيزة والوصالت وسخونة المحرك وصندوق السرعات. .5
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 الفصل الرابع

 حالة لمحرك مركبة صغيرة دراسة

Case study of small engine vehicle 

 :(Definition of Engine Overhaul)تعريف العمرة الكاممة 4.1

واستبدال األجزاء التالفة بأخرى صالحة ىي عممية إجراء إصالح شامل تتطمب الفك والتنظيف والتفتيش 
)بمعنى جديدة أو تم إجراء صيانة ليا أو عمرة( والتشغيل اآللي أو اليدوي والمعامالت الميكانيكية والكيميائية 
أو الحرارية والتركيب واالختبار وغيرىا من الخطوات المنصوص عمييا وفق نظام وموضوع وأسموب معتمد 

 وصالحيات محددة.

 سباب التي تستدعي العمرة:األ 4.1

 ىناك مؤشرات تدل عمى حاجة المحرك إلجراء عمرة منيا:

 .انخفاض قدرة المحرك ويظير ذلك بصورة واضحة أثناء صعود السيارة عمى طريق بميل 
  زيادة استيالك زيت المحرك نتيجة تسريب غازات االحتراق إلى مجمع الزيت ويعمل عمى احتراق

 المون األسود في ىذه الحالة.الزيت لذا يظير الزيت ب
  زيادة تبخر الزيت من فتحة التبخير أو من مكان وضع الزيت نتيجة تسريب غازات االحتراق إلى

 مجمع الزيت.
 .خروج عادم لونو اسود من الشكمان أو مجمع العادم 
 طوانة زياده االىتزازات الناتجة من المحرك نتيجة تآكل الشنابر وزيادة الخموص بين المكبس واألس

 فتزداد تبعا لذلك القوى الجانبية التي تعمل عمى اىتزاز المحرك.
 .زيادة الضوضاء الناتجة من المحرك بسبب زيادة الخموص بين أجزاء المحرك 
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 فك المحرك: 4.3

إزالو المحرك يعتمد عمى تصميم السيارة يوجد أنواع كثيرة من السيارات حسب نظام الدفع منيا سيارات 
أما سيارات الدفع  تتطمب ان يزال المحرك من الغطاء األمامي (Rear wheel drive)الخمفيالدفع 

رة , أما سيارات الدفع ( تتطمب إزالو المحرك من قاع السياFront wheel driveاألمامي)
 .( يمكن إزالو المحرك من الغطاء األماميFour wheel driveالرباعي)

 ومقصورة المحرك من الوسخ. *قبل بداية الفك يجب تنظيف المحرك
 

 خطوات فك المحرك من السيارة:
 .افصل طرف البطارية السالب واعزل الكابل وأزل الطرف الموجب ثم ارفع البطارية 
  لسيارة من مكانو ثم ضع عالمة عمى مواقع المفصالت لمكبوت حتى ارفع الغطاء األمامي

 يمكن ان ترجع مكانيا عند التجميع.
  في مجمع خاص أو مكان تصريف الزيت بالورشة.صرف زيت المحرك 
  صرف مياه التبريد من الرادياتير , إزالة سدادة الرادياتير ستزيد من تدفق المياه خالل

 البالوعة.
 .اذا خط نقل القدرة سوف يرفع من المحرك فالبد ان يصرف سائمو 
 . أزل مجمع العادم ومجمع اليواء وفمتر اليواء 
  مساراتو , وعندما ينخفض الضغط بالكامل  يفصل خط الوقود  , وقود في القمل من ضغط

أيضا حاول ان تمنع  ا كان المحرك مجيز  بخط وقود راجع من منظم الضغط يتم فصمواذ
 تسرب الوقود من المحرك عمى األرض.

 .افصل سمك صمام الخانق إلى جسم صمام الخانق أو المغذي 
 .افصل وصالت التكييف 
  ترتبط بكتمة المحرك. التي ىخر األافصل المكونات 
 .افصل خراطيم الرادياتير ثم اتركو يبرد قبل فكو 
 .افصل مروحة التبريد 
 .افصل نظام العادم والموزع وأسالكو ومضخة الماء 
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 يتم رفع المحرك بواسطة رافعو المحرك ويتم تثبيتو عمى الحامل الخاص.

 فك أجزاء المحرك: 4.4

 فك رأس األسطوانات: 4.4.1

 بيت المحرك عمى الحامل يجب فك غطاء التكييات وأزالو حشو )جوان( غطاء التكييات.بعد تث

وقبل فك رأس األسطوانات البد من فك الكاتينة الجمد )واحيانا جنزير( بعد فك غطاء 
 التقسيمة)الكاتينة( .

من جسم المحرك , يجب اتباع الطريقة الصحيحة في عممية فك مسامير ربط  األسطواناتلفك رأس 
 ( ادناه4.1وانات من جسم المحرك كما في الشكل)األسطرأس 

 
 ( ترتيب فك مسامير رأس المحرك4.1شكل)

 باستخدام عدة يدوية وىذا لممحافظة عمى توزيع األحمال عمى رأس األسطوانات. 

من جسم المحرك باستخدام مفك ومن ثم وضعو  األسطواناتبعد فك جميع المسامير يمكن رفع رأس 
 ى حامل خاص لممحافظة عميو من أي تشوىات.مع

من  األسطواناتومالحظة طبقات الكربون ولونيا يجب رفع جوان رأس  األسطواناتوبعد رفع رأس 
 مكانو قبل عممية الغسل ويستبدل بعد عممية اإلصالح.

بعد فك رأس األسطوانات يتم فك أجزاء رأس األسطوانات حيث يتم فك عمود التاكييات كما في 
 الذي يوضح ترتيب فك مسامير التثبيت. (4.1)الشكل
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 ( ترتيب فك مسامير عمود التاكييات4.1شكل)

( باستخدام شوكة خاصة ورفع غطاء الياي والياي 1التيل )عدد ولفك الصمامات اوال البد من ازالو
 .األسطواناتوقاعدة الياي ومانع مرور الزيت  بعد ذلك يتم فك الصمامات وترتيبيا بترتيب 

 فك أجزاء جسم المحرك: 4.4.1

, فك بكرة عمود المرفق التي تنقل الحركة الى مروحة التبريد والمولد, ثم يتم فك مضخة المياه أوال
وبعد رفع مضخة المياه من جسم المحرك يتم فك غطاء التوقيتات ثم رفع سير الكاتينة وضع 

 عالمات التوقيتات كاممة عمى التروس ثم ارفع التروس من عمود المرفق وعمود الكامات .

 



 الفصل الرابع                                                         دراست حالت لمحرك مركبت صغيرة
 

 
31 

 

 ( كيفية إزالو عمود المرفق4.3شكل)

قم بتغيير وضع جسم المحرك حيث يكون مجمع الزيت اعمى ثم فك  األسطواناتوبعد رفع رأس 
 غطاء مجمع الزيت وارفع جوان غطاء المجمع وفك مضخة الزيت وعمود الحركة ليا.

قبل البدء في فك النياية الكبرى لذراع التوصيل البد من قياس خموصيا باستخدام المايكرومتر ذو 
عالمات لمتميز بين اذرع التوصيل لألسطوانات ثم قم بفك وجو الساعة ومقارنتو مع الكتالوج ثم ضع 

غطاء النياية الكبرى وارفع الجمبة ثم قم باستخدام مفتاح العزم لفك ذراع التوصيل واستخدم مطرقة 
المكبس المكبس من مكانو, بعد فك جميع اذرع التوصيل يجب ترتيبيا وبعد رفع  إلزالومن البالستيك 

 المكابس قم بفك الحدافة.

بعد فك الحدافة يتم فك مسامير كراسي تثبيت عمود المرفق بالترتيب والعزم المذكور في الكتالوج كما 
 (4.4)في الشكل

 
 ( ترتيب فك مسامير تثبيت كراسي عمود المرفق4.4شكل)

بعد ذلك يتم رفع عمود المرفق ووضعو عمى حامل خاص او مكان امن, ثم ارفع الجزء الثاني من 
 بيت عمود المرفق ورتبيا.جمبة كراسي تث

 بعد ذلك البد من فك ذراع التوصيل من المكبس ورفع تيل تثبيت البنز ورفع البنز.

 حتى ال تكسر عند اخراجيا. ( 4.5) لرفع الشنابر يتم استخدام العدة الخاصة كما في الشكل
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 ( كيفية رفع الشنابر من المكبس4.5شكل)

 

 نظافة أجزاء المحرك: 4.5

صمام العادم  اذا كانت فيو تشوىات في  عادة يتم تغييرالصمامات وتغيير التالف منيا و يتم فحص 
اذا وجد نقر عمى سطح  أواذا تعرض لتآكل  أواذا كان محترق  أوتكسير في السطح  أوالقاعدة 
 تكون طبقة سميكة من الكربون. أوالصمام 

 الترسبات الكربونية البسيطة بواسطة مقشط. إزالويمكن 

أيضا فحص ساق الصمام بواسطة المايكرومتر والخموص بين الصمام والدليل ويجب فحص  يتم
تمركز قاعدة الصمام ىل ىي في المنتصف مع وجو الصمام بدون ترحيل , ويجب مقارنة ىذه القيم 

 مع الكتالوج واذا وجد خمل يتم تغيير الصمام والقاعدة.

لكزازة , كما يجب فحص عمود التكييات يجب فحص ياي الصمام من حيث الطول والميالن وا
وفحص خموص كل تكيو وفحص التآكل في عمود دفع التكيو, كما يجب فحص الكاتينو لمتأكد من 

 عمود الكامات. وأيضاالكسر,  أوخموىا من التشقق 

 المحرك باستخدام الفرشاة السمك والمقشط وسائل التنظيف. أجزاءيتم تنظيف 
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مستقيم  ستخدام عمود ذو طرفبا األسطواناتمن ناحية تثبيت رأس  يتم فحص استواء جسم المحرك
 .من التآكل باستخدام مايكرومتر الساعة ومن الخشونة األسطواناتويتم فحص 

عن القطر األساسي  ال يزيد األسطوانةالبد من التأكد من ان قطر  األسطوانةعند قياس قطر 
عمل تجميخ ليا واستعمال  األسطوانةأوير مم اذا كان اكبر من ذلك يجب تغي13)االستندر( ب 

 مكبس بقطر اكبر.

الحريق , حجم المكبس ووزنو ميم جدا ويؤثر  أوالتآكل  أومن فحص المكبس من الكسر  أيضاالبد 
 في قدرة المحرك.

 في حالو تغير مكبس البد من تغيير المكابس كميا معا.

زية كراسي التحميل وفحص انحناء فحص عمود المرفق من الكسر والتآكل وفحص مرك أيضايجب 
 عمود المرفق وقياس خموص الزيت لكراسي عمود المرفق.

البد من تنظيف غطاء كرسي التثبيت وفحص النياية الكبرى لذراع التوصيل وقياس قطر عمود 
 المرفق من ناحية كراسي التحميل.

 لكبرى.كما يجب فحص ذراع التوصيل من االنحناء والتآكل في النياية الصغرى وا

 يجب قياس خموصات الشنابر قبل تركيبيا في المكابس .

عمل تجميخ ليا , يمكن عمل  األسطوانةأوجسم المحرك يحدد ىل يتم تغيير  أجزاءبعد الكشف عن 
اذا كانت  األسطوانةأربعين بعدىا البد من تغيير  ىلألسطوانة تبدأ بعشرة بالمئة إل اربع مرات خراطة

 الجافة. األسطوانةعمل جمبة )قميص( في حالة  أومبممة  األسطوانة

 ومع عمل التجميخ يجب تغيير المكبس والشنابر .

يجب تغيير جمب النياية الصغرى في حالو تغيير المكبس  وتغيير جمب النياية الكبرى في حالو 
 عمل تجميخ لعمود المرفق.

 جب عمل تجميخ لو.ينطبق عمى عمود المرفق اذا وجد تآكل ي األسطواناتما ينطبق عمى 
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 العمرة: إجراءتركيب المحرك بالسيارة بعد  4.6

خر ما تم فكو من المحرك يكون أول ما يتم تركيبو, يتم تجميع ذراع التوصيل والمكبس حيث يتم آ
درجة باستخدام حمام مياه ويوضع البنز في زيت خفيف ثم  61 إلىتثبيت التيمة وترفع حرارة المكبس 

بنز التثبيت يجب  إدخالوضع النياية الصغرى داخل المكبس مع مراعاة االتجاه الصحيح بعد 
 تركيب التيمة , ثم يتم تركيب الشنابر .

رك يتم تركيب جمب كراسي تحميل عمود المرفق ويراعى النظافة واالتجاه , وضع جمبة جسم المح
مكانيا وجمبة الكرسي مكانيا واالىتمام بفتحة مسار الزيت, ثم يتم وضع كمية من الزيت ثم وضع 

عمود المرفق مكانو ثم قم بوضع كراسي التحميل وبمفتاح العزم قم بربط الكراسي عمى حسب الترتيب 
 (4.6)الموضح بالشكل

 
 ( يوضح ترتيب ربط مسامير كراسي عمود المرفق 4.6شكل )

بعد التثبيت يجب قياس الخموص الطولي لعمود المرفق , اذا زاد عن المطموب توضع ورد سميكة 
 .الخموصمع الكرسي لتقمل 

يركب عمود الكامات اذا كان سفمي ثم يتم تركيب سير الكاتينة , لتركيب السير يجب المحافظة عمى 
التوقيت  ثم يركب شداد اعمى في شوط الضغط  والمحافظة عمى عالمات  1ان يكون المكبس 

 السير.
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في بعض المحركات يتم نقل القدرة بدون سير أي بالتروس مباشرة وال بد من مراعاة عالمات 
 التوقيت , ويجب قياس الخموص بين التروس .

بعد تجميع ذراع التوصيل والمكبس والشنابر يتم فحص المجموعة كميا قبل وضعا داخل االسطوانة , 
منتصف المكبس بعد ذلك البد من وضع زيت المحرك عمى سطح المكبس  وتاكد ان البنز في

والشنابر وتنظيف االيدي والمكان من أي شيء يسبب التموث , بعد تنظيف العدة والمكان البد من 
 المحافظة عمى ترتيب فتحات الشنابر كما ذكر .

لضغط الشنابر ثم حرك فك غطاء النياية الكبرى لذراع التوصيل وثبت الزرجينة عمى سطح المكبس 
عمود المرفق الى النقطة الميتة السفمى واعمل اسقاط لذراع التوصيل من اعمى حتى يصل الى عمود 

المرفق  بعد ذلك ضع كمية من الزيت عمى غطاء النياية الكبرى وثبتو مع مراعات عالمات 
ة قيم الخموص التركيب, بعد ذلك يتم قياس خموص ذراع التوصيل باستخدام مايكرومتر الساع

مم او حسب ما يذكر في الكتالوج , بعد ذلك  1.35( مم ويجب اال تزيد عن 1.3 – 1.15القياسية)
يتم تثبيت مضخة الزيت بعد عمل االختبار ليا وقياس معدل السحب  والضغط , ثم يتم ربط غطاء 

 التوقيت بعد وضع جوان الغطاء ثم يتم وضع غطاء مجمع الزيت وربط المسامير.

 د ذلك يتم تركيبب رأس االسطوانات بعد فحص جميع اجزاءىا وتثبيت الدليل والقاعدة فييا,بع

قبل تجميع رأس االسطوانات ال بد ان يكون نظيف , دىان جميع دالءل الصمامات بالزيت, تغيير 
جميع الجوانات وموانع الزيت بجديد بعد ذلك ركب الصمامات في الدالئل ثم قاعدة الياي والياي 

اعدة الياي العموية ثم التيل بالترتيب الذي تم بو الفك بعد تركيب التيل يجب اختبارىا بمطرقة وق
بالستيكية , بعد ذلك وقبل تركيب رأس االسطونات عمى جسم المحرك يجب من تنظيف السطح 

جيدا ثم وضع جوان رأس االسطوانات , اختبار الموضع الصحيح لمجوان مع وضع مانع التسريب 
ثم وضع رأس االسطوانات مكانو عمى جسم المحرك وربط المسامير بالترتيب كما في مكانو 
 (4.7)الشكل
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 ( يوضح ترتيب ربط مسامير رأس االسطوانات4.7شكل)

بعد ذلك يتم تركيب التكييات , ضع زيت عمى ساق الدفع ومرره خالل رأس االسطوانات الى عمود 
كانت التكييات مجمعة فوق رأس االسطوانات واذا كانت الكامات وتأكد انو وصل الى مكانو اذا 

 غير مجمعة تجمع اوال ,البد من التأكد من ان مسار الزيت في التكييات يعمل.

البد من ضبط الخموص بين الصمام والتكيو وعند عمل ذلك البد ان تكون الكامة حرة ويمكن ذلك 
ى اسفل , فك صامولة تثبيت مسمار بدوران عمود المرفق لفو وببطئ حتى تكون قمة الكامة ال

الضبط ثم ضع الفمر بين الصمام والتكيو ثم اكمل عممية الضبط من المسمار ثم اربط عمى صامولة 
التثبيت وبذلك تكون تمت عممية ضبط الخموص ويمكن الرجوع لمكتالوج لتحديد خموص الصمام الحر 

مى عمود الكامات وىذه المجموعة ال وصمام العادم, يوجد نوع ىيدروليكي لساق الدفع والطبق ع
 تحتاج الى ضبط مثل ما ذكر بل تغير قيم الخموص عمى حسب درجة الحرارة.

قبل تجميع عمود الكامات العموي يجب التاكد من ان الجمب في مكانيا ونظيفة ومسارات الزيت 
امات وضع مفتوحة ثم ضع كمية من الزيت عمى الجمب قبل ادخال عمود الكامات , ضع عمود الك

ثم اربط مسامير تثبيت الكامات بالترتيب ( 4.8)غطاء الجمب في اماكنيا وبالترتيب المبين في الشكل
والعزم الموضح في الكتالوج , ضع شحم عمى مانع الزيت وضعو في مكانو , (4.9)كما في الشكل

ات كما لف عمود الكامات حتى ترى عالمة وضع الكامة االخرى بحيث تحافظ عمى وضع العالم
واضغط عمييا حتى تركب في مكانيا اعمى الجمب ,ركب غطاء الجمب  واربط ( 4.11)في الشكل

 .باستخدام مفتاح العزم (4.11)مسامير التثبيت بالترتيب كما في الشكل
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 ( يوضح العالمات التي تدل عمى ترتيب غطاء جمب عمود الكامات4.8شكل)

 
 الكامات( يوضحترتيب ربط مسامير 4.9شكل )

 
 ( يوضح تركيب عمود الكامات الثانوي4.11شكل)
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 ( يوضح ترتيب ربط مسامير عمود الكامات الثانوي4.11شكل)

 

 

قم بمف الكامة االبتدائية لمتاكد من عالمات التوقيتات  واختبر عالمات التوقيتات عمى الكامات , 
(, ثم 4.11)المحرك كما في الشكلتاكد من ان عالمات التوقيتات في مكانيا الصحيح عمى جسم 

ركب الكاتينة عمى التروس مع ترك مسمار تثبيت الترس مفكوك ثم ركب الكتينة مع مراعاة 
ثم حرك المحرك لفتين في اتجاه عقارب الساعة لمتاكد من تركيب ( 4.13كما في الشكل)العالمات 

كيموجرام تتحرك الكاتينة  1اتينة بقوة سير الكاتينة ثم اختبر قوة شد الكاتينة  , عند التأثير عمى الك
 (4.14)ممم ,كما في الشكل 6-5حوالي 

 
 ( يوضح عالمات التوقيت عمى الترس وجسم المحرك 4.11)شكل
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 ( يوضح عالمات التوقيت عند تركيب الكاتينة4.13شكل)

 
 ( يوضح كيفية اختبار شد الكاتينة بعد التركيب4.14شكل)

ولو زادت ىذه القيمة يجب اعادة ضبط الشداد , بعد ذلك يركب غطاء التوقيتات وبكرة عمود  
المرفق والحدافة والقابض وبادئ الحركة ومضخة الوقود وجميع الحساسات وقواعد المحرك ثم اعد 

 المحرك لمسيارة.

 اجراءات ما بعد العمرة: 4.7
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تقريبا        يجب ان تجرى ليا عممية التميين ويتم خالليا سير السيارة مسافة  ممحركعمل عمرة لبعد 
 يجب العناية التامة بالسيارة من حيث : ةوفي ىذه الحال

  لمدة وجيزة  خفيفالتشغيل الجديد عمى زيت  أومرة بعد عمل العمرة  أولزيت السيارة, يدار المحرك
 ه بالزيت العادي.الرواسب من المحرك ثم يتم تغيير  إلزالة

  عادةفحص الوصالت  ربطيا. وا 
  وربطيا. اإلطاراتتزويد 

 االشتراطات الواجب مراعاتيا عند عممية التميين:

 .%من الحمل القياسي75ال يجب زيادة التحميل عن  .1
 عممية التميين. أثناءعدم جر المقطورة في الحافالت الكبيرة  .1
 مراعاة عدم سخونة المحرك. .3
 .       عدم السماح بزيادة السرعة عن  .4
 والوصالت وسخونة المحرك وصندوق السرعات. األجيزةيجب مالحظة جميع  .5
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 الفصل الخامس

 المناقشة

Discussion 

 المناقشة: 5.1

مباشر عمى العمر االفتراضي لمسيارة , عممية االصالح بأنواعيا المختمفة ميمة بالطبع وتؤثر  تأثير 
جودة الصيانة ومراعاة التفاصيل الدقيقة تؤثر ايضا عمى عمر المحرك. ومن ىنا يمكن التنبيو 

 لبعض النقاط:

من المعموم ان اجواء السودان مميئة باالتربة وسيكون ليا اثر في المحرك اذا ما دخمت الى  .1
مراعاة نظافة الجو واجراء العمرة في مكان مغمق  االسطوانة اثناء عممية العمرة ,لذلك يجب

 واالبتعاد عن االماكن المكشوفة.
لسالمة العامل قبل فصل أي مكونات كيربائية تفصل البطارية اوال بفصل طرف لبطارية  .1

 السالب اوال ويوصل اخيرا عند التركيب.
 عدم لبس حمي عندما تعمل حول السيارة. .3
 ية لممحرك بحذر لكي ال تتسبب في تمفيا .يجب التعامل مع االجزاء الداخم .4
 يجب عدم تعرض الجمد لسوائل التنظيف وابعادىا عن مصادر الميب. .5
عدم االىتمام بتنظيف اجزاء جسم المحرك واالدوات المستخدمة في التجميع ونظافة مكان  .6

 التجميع يؤدي الى فشل العمرة .
  ى حسب حجم الماكينة ووضعيا )العمرة( من سيارة الخر تختمف تكمفة الصيانة لكاممة

 ونوعيا .
  حاليا قد تختمف تكمفة العمرة حسب عامل الزمن حيث تتزايد اسعار االسبيرات مع الزمن كما

 تتزايد تكاليف العمالة .
  يمكن حصر تكمفة الصيانة في الوقت الراىن وذلك حسب نوع الصيانة التي يتم اجراءىا

جنيو(  4111الجسيمة لمسيارات قد تصل الى )عمى المحرك , عمى سبيل المثال فالعمرة 
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جنيو( اما العمرات الخفيفة واالصالحات البسيطة لممحرك  1511والعمرة المتوسطة حوالي)
 جنيو(. 1511فقد تصل الى حوالي)

  لعمميات الخراطة والتفريز 11% تذىب لقطع الغيار بينما 61معظم ىذه التكمفة حوالي %
 فيو عبارة عن مصنعية لمميكانيكي. %11وكشط المحرك اما المتبقي 

  ايضا تختمف المدة التي تستغرقيا العمرة بنفس العوامل السابقة ويمكن تصنيف او حصر
 الوقت المستغرق حسب ما يمي :

 ايام عمل . 3العمرة الجسيمة قد تستغرق  .1
 العمرة المتوسطة تستغرق حوالي يومين. .1
 ساعات. 6 اما االصالحات الخفيفة قد تستغرق من ساعة الى .3

اىم النتائج المستفادة من ىذا البحث تنحصر في اىمية متابعة الصيانة الوقائية لمسيارة من تغيير 
والتاكد من البطارية والتاكد من مستوى زيت المحرك وفمتر الزيت, ومصفى الوقود ومصفى اليواء 

يسارع من اجراء عمرة لمسيارة ,  التبريد في الرادييتر, فعدم االىتمام بيذه الصيانة الوقائية قد يقود او
فمثال عدم مراجعة نظافة مصفى اليواء يؤدي الى تراكم االتربة و والغبار الناعم عمى المصفى ومنو 

 الى داخل المحرك مما يؤدي الى حدوث خدوش في االسطوانة تتطمب بمرور الزمن الى عمرة .

 االدوات المستخدمة في العمميات: 5.1

 االدوات المستعممو في كل عممية: فيما يمي جدول يوضح

 مفتاح عزم وعدد يدوية وحامل رأس االسطوانات فك رأس االسطوانات من جسم المحرك
 عدد يدوية فك غطاء التكييات) الغمازات(
مفتاح عزم وعدد يدوية وحامل جسم المحرك  فك وتجميع اجزاء جسم المحرك

وزرجينة رفع بكرة عمود المرفق وذنبة ترقيم 
قة بالستيك وعدة رفع جمب كراسي عمود ومطر 

المرفق وزرجينة الشنابر وبنسة رفع تيل بنز 
 المكبس وحوض تسخين لممكابس

 عدد يدوية وزرجينة رفع التروس فك التقسيمة
 مقشط وفرشاة سمك ناعمة ازالة جوان رأس االسطوانات 

 زرجينة خاصة بالصمامات وشوكة ومفك فك الصمامات
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ميكرومتر قياس االقطار الخارجية وميكرومتر  فحص الصمامات 
 ذو وجو الساعة

جياز اختبار الشد عمى الياي وزاوية حديد وقدمة  فحص الياي
 ذات الورنية

 ساق مستقيمة وفممر فحص استواء سطح جسم المحرك
 ميكرومتر ذو وجو الساعة فحص االسطوانات

ة وميكرومتر ميكرومتر قياس االقطار الخارجي فحص ىالمكبس والبنز
 ذو وجو الساعة وفممر

ميكرومتر قياس االقطار الخارجية وميكرومتر  فحص عمود المرفق وكراسي التحميل
 ذو وجو الساعة

ميكرومتر قياس االقطار الخارجية وميكرومتر  فحص ذراع التوصيل
 ذو وجو الساعة وقدمة ذات ورنية

خاصة بالصمامات وشوكة عدد يدوية وزرجينة  تجميع اجزاء رأس االسطوانات
 ومفك ومفتاح عزم

 فممر اختبار خموص الشنابر
 فممر وعدد يدوية ضبط خموص التاكييات
 زرجينة وعدة خاصة تركيب تروس التوقيتات
 عدد يدوية ومفتاح عزم تركيب رأس االسطوانات

 رافعة المحرك وعدد يدوية تركيب المحرك في السيارة 
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 الفصل السادس

 الخاتمة

Conclusions 

 الخاتمة: 6.1

تعتبر محركات االحتراق الداخمي من اىم اليت تحويل الطاقة ويتم استخداميا بصورة واسعة جدا , 
وفي العديد من المجاالت المختمفة , ونسبة لذلك كان من الضروري االىتمام بصورة خاصة ومحاولة 

 تحسينيا وتقميل الفواقد بقدر االمكان . 

السنين وما زالت مستمرة, ىذه التحسينات ال تزيد من انت التعديالت والتحسينات تحدث عمى مر فك
قدرة المحرق فقط , انما ليا جوانب تحسن اخرى , مثال تقمل من استيالك الوقود حيث تضبط نسبة 

 الوقود لميواء بدقة كما يحدث في محركات الحقن الحديث .

م المموثة لمبيئة , من ىنا التموث البيئي وتقميل غازات العوادذه التحسينات ايضا عمى تقميل ىتعمل 
كان الواجب ايقاف استخدام السيارات قديمة الطراز نسبة لممشكالت السابقة وقد قامت بعض الدول 

 .مثل اليابان بايقاف استيراد السيارات قديمة الطراز والتي ال تعمل بنظام الحقن الحديث 

طمق غازات عادم بصورة كما وضعت بعض الدول قوانين تمنع سير السيارات القديمة التي ت
 ( .unroadable vehiclesكبيرة)

السيارات بصورة يمكن ايضا توعية الناس عمى ضرورة المحافظة عمى البيئة وحثيم عمى المحافظة 
جيدة النيا بالتاكيد تؤثر عمى كمية غازات العادم , كما انو قد ظيرت في االونة االخيرة نوعا جديدا 

وىي المركبات الكيربائية. وىي صديقة لمبيئة فيجب التوعية الستخدام  من المركبات وبدأ باالنتشار
 ىذا النوع من المركبات اذا امكن.

قد تالحظ من خالل ىذه الدراسة ان االسباب االساسية التي تستدعي عمرات وصيانات دورية 
لمحركات االحتراق الداخمي عموما ىي االتربة والغبار الموجودة في الجو او الطرق غير المسفمتة 

دخولو )الطرق الترابية( التي تثير الغبار الكثيف الذي يتم سحبو الى داخل المحرك مع اليواء وعند 
االى االسطوانة يعمل عمى تخديشيا مما يستدعي عمرتيا خالل فترات قصيرة , اما االسباب االخرى 
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فتشمل نقص ماء التبريد ونقص منسوب زيت التزييت واىتراء اوشاش رأس المحرك وغيرىا, وىذه 
لمصنعة, االسباب يجب تالفييا بتغيير الزيت وفمتر الزيت خالل الفترة التي توصي بيا الشركة ا

 وايضا مراجعة ماء التبريد قبل اشروع في قيادة السيارة.
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