
ل األ دة لال األ دة الوحدة األولىالوحدة األولىال

تحويالت الطاقة وأجزاء محرآات االحتراق الداخلي



؟ الداخل االحتراق محرك هو ؟ما الداخل االحتراق محرك هو ما هو محرك االحتراق الداخلي؟ما هو محرك االحتراق الداخلي؟ما
 مثل البترولي الوقود المحركات تستخدم : الوقود احتراق 

نز ال ال ل  تك الذ ال  الهيدروجين من سالسل من يتكون والذي والسوالر البنزين ال  ال
Cxوالكربون Hx ونسبة %84 تقريبا الكربون نسبة وتكون  

 .%16 الهيدروجين %16 الهيدروجين
معادلة االحتراق:  االحتراق

د  ق اق+  ال ت ات اال ن                   ن مساعدةاألك حرارة األكسجين                   نواتج االحتراق+  الوقود 

ك  ا  ة    ال ك

حرارة مساعدة

خليط الوقود والهواء
كنسبة حجميه  : الهواء يتكون من

أوكسجين% 21
نيتروجين% 79 

أما كنسبة وزنيه
ننيتروجي%  76.7أوكسجين    % 23.3



؟ الداخل االحتراق محرك هو ؟ما الداخل االحتراق محرك هو ما هو محرك االحتراق الداخلي؟ما هو محرك االحتراق الداخلي؟ما
تراقرك :الداخلاال   :الداخلياالحتراقمحرك

  الكامنة الكيميائية الطاقة تحويل فيه يتم نظام عن عبارة   
  ثم الوقود اشتعال عن تنتج حرارية طاقة إلى الوقود في
ى المكبسبواسطةتردديةحرآيةميكانيكيةطاقةإلى يإ ي يي ير بسبور

(Piston) دورانية حرآية ميكانيكية طاقة إلى ثم  
Crank)المرفقعامودبواسطة Shaft)منهايستفاد Crank) المرفقعامودبواسطة Shaft)منها يستفاد
.السيارة تحريك في رئيسي بشكل



الداخل االحتراق محرك داخل الطاقة الداخلتحويالت االحتراق محرك داخل الطاقة تحويالت الطاقة داخل محرك االحتراق الداخليتحويالت الطاقة داخل محرك االحتراق الداخليتحويالت

ق  ا            ال اال ا ةا ال ا
حرارة مساعدة

حرارة عالية +نواتج االحتراق الهواء            +الوقود 

ك طة ال ا ة  ة ت ك ة  ك كا طاقة ميكانيكية حركية ترددية بواسطة المكبسطاقة 

طاقة ميكانيكية حركية دورانية  بواسطة عامود 
المرفق



الداخل االحتراق محرك داخل الطاقة الداخلتحويالت االحتراق محرك داخل الطاقة تحويالت الطاقة داخل محرك االحتراق الداخليتحويالت الطاقة داخل محرك االحتراق الداخليتحويالت



الداخل االحتراق محرآات الداخلأجزاء االحتراق محرآات أجزاء محرآات االحتراق الداخليأجزاء محرآات االحتراق الداخليأجزاء

:تقسم أجزاء المحرك إلى

.األجزاء الثابتة -1

.األجزاء المتحركة-2

وجميع هذه األجزاء  تعمل مع 
بعضها لتؤدي الوظيفة المطلوبة من بعضها لتؤدي الوظيفة المطلوبة من 
المحرك وهي إعطاء القدرة الالزمة 

.لتحريك المركبة .لتحريك المركبة 



الثابتة الثابتةاألجزاء األجزاء الثابتةاألجزاء الثابتةاألجزاء
ر (حوض الزيت-1 ى:engine carter)الكرتي يعمل عل )(g

ن  رك م ة للمح زاء الداخلي ق واألج ود المرف ة عم وقاي
افظ ويح ت للزي اء آوع ل ويعم ار والغب اخ افظاألوس ت ويح اء للزي ل آوع ار ويعم اخ والغب األوس

ه رارة  .علي د للح ل جي دن موص ن مع نع م د (ويص الحدي
ني ه)،األل ب يط ال ا ال ت الزي د ي تب ت ي ت وم ه)،األلمني يط ب واء المح ع اله ت م د الزي تم تبري ى ي حت

وفي بعض األحيان 
يزود بزعانف لنفس   

السبب السبب 



الثابتة الثابتةاألجزاء األجزاء الثابتةاألجزاء الثابتةاألجزاء
Engineالمحركجسم2 block:نع بيكةني Engineالمحركجسم-2 block:سبيكة منيصنع

  من الرمادي،ويتكون الزهر حديد أو األلمنيوم
ا ا ط ااال لآ ةال لاالثا ا سائل ومجاريالثابتة،التحميلآراسياالسطوانات،
وأجزاءالمحركرأسعليه ويرآبوالزيت،التبريد
 .أخرى



االسطوانات االسطواناتأنواع أنواع االسطواناتأنواع االسطواناتأنواع

االسطوانة الجافةاالسطوانة المبتلة
مباشرة االسطوانة جدار التبريد سائل االسطوانةيالمس جدار يالمس ال التبريد سائل يالمس سائل التبريد جدار االسطوانة مباشرة

االسطوانة.1
لباده منع تسرب. 2
د3 الت ائل

سائل التبريد ال يالمس جدار االسطوانة
االسطوانة1.
سائل التبريد2.
ك3 ال ة ك سائل التبريد.3

سكبة المحرك. 4
سكبة المحرك3.



الثابتة الثابتةاألجزاء األجزاء الثابتةاألجزاء الثابتةاألجزاء
Cylinderالمحركرأسآسكيت3 head casket: Cylinder المحركرأسآسكيت-3 head casket:

  االسبستوس من بطبقة مغطى معدني لوح من يصنع
ال ةافال االق طااال مغطاة االحتراقغرفمن القريبةوحوافهالمعالج
رأس بينالعالي،يفصلوالضغطللحرارةمقاومبمعدن يم
  تسرب عدم على ويعمل المحرك، وجسم المحرك
اختالطمنويمنعأخرىإلىاسطوانةمنالضغط ىون عرىإ نوي
.والماء الزيت



الثابتة الثابتةاألجزاء األجزاء الثابتةاألجزاء الثابتةاألجزاء
Cylinderالمحركرأس-4 head:المحركرأس4  جسم فوق المحرك رأس يثبتCylinder head:جسم فوق المحرك رأس يثبت  

  فتحات أو مجاري من ويتكون األلمنيوم، سبيكة من ويصنع المحرك،
 .والصمامات الكامات عمود عليها يثبت

  4 رقم "الدخول" السحب صمامات(
)مجم  ،) 3 رقم "الخروج" العادم صمامات

  7 رقم الزيت مجاري 
ري .6 رقم الماء مجاري مج ر
   2 رقم )المانيفولت( الدخول مجمع عليه ويثبت
ع ،8 رقم )االكزوزت( الخروج ومجمع ج م)زوز(روجو ر
                                        .والبخاخات 5 رقم االشتعال شمعات فتحات



الثابتة الثابتةاألجزاء األجزاء الثابتةاألجزاء الثابتةاألجزاء
Cylinderالمحركرأسغطاء5 head cover: Cylinder المحركرأسغطاء-5 head cover:

 عامود يحمي.الفوالذ أو األلمنيوم سبائك من يصنع
ا االكا ا اال ااأل لافظال على ويحافظوالغباراألوساخ منوالصماماتالكامات
.المحركزيتتهريبويمنعالمحرك،زيتنظافة ع



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء

.المكبس.1 
الدخول2 صمام .صمام الدخول.2 
.  صمام العادم. 3  

الكامات4 عمود . عمود الكامات.4 
التوصيلذراع . 5 

المرفق6 عمود . عمود المرفق.6 
.الحذافة. 7 
  



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
:pistonالمكبس1 :pistonالمكبس.1

  ويتكون الشكل، اسطواني وهو األلمنيوم سبيكة من يصنع
  االسطوانات، لعدد مساوي المكابس من عدد من المحرك
مكابسه عدديكون4اسطواناتهعددفمحرك ونور بي
ووظيفة.أربعة
ك كال آةالت حرآةالتحركالمكبس  

عن ناتجة ترددية    
نواتج ضغط فعل    

االحتراق .االحتراق    



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
كب1 ال . المكبس.1 
.مسمار المكبس. 2  
.مربط المكبس. 3  

المكبس4 حلقات .حلقات المكبس.4 



المكبس عل المؤثرة المكبسالقوى عل المؤثرة القوى المؤثرة على المكبسالقوى المؤثرة على المكبسالقوى

 ضغط يتكون االشتعال نتيجة•
 في بار 70 حوالي عالي

 90 وحوالي البنزين محرآات
 فيؤثر الديزل محرآات في بار
كانلالضغطهذا ال  المكبسجانبعلىالضغطهذا
 المحرك دوران بعكس يكون الذي
مسمارمحوريصممالسببلهذا

محور مسمار المكبس1.
المكبس2 محور بين المسافة

مببه  روري
 المكبس محور عن ليبعد المكبس

المسافة بين محور المكبس 2.  الشكل من واضح هو آما
من قطر المكبس% 2- 1والمسمار 

محور المكبس3.

جانب المكبس الذي يتعرض 4.
للضغط العالي



المكبس عل المؤثرة المكبسالقوى عل المؤثرة القوى المؤثرة على المكبسالقوى المؤثرة على المكبسالقوى

 القطر قطران للمكبس يوجد 
متعامدةزاويةعلىيكوناألآبر  متعامدةزاويةعلىيكوناألآبر
 بمسمار يمر الذي القطر مع

 لموازنةوذلك المكبس
 فوق المتولدة الحرارية االجهادات

 الحرارة تكون حيث المكبس رأس
كأن لال قطر رأس المكبس1.أ

قطر نهاية المكبس2.

 منأعلىالمكبسرأسعند
 في اختالف فيحدث الوسط منطقة
المكبسمعدنتمدد

القطر باتجاه المسمار 3.
األصغر

.المكبسمعدنتمدد

القطر األآبر للمكبس4.



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
:The rings)الرنجات(الحلقات2 :The rings) الرنجات(الحلقات-2

:تثبت حول المكبس وهي نوعين
Pressure الضغطحلقات-ا rings: الزهر حديد من تصنع 

ي االجهادات تتحمل حتى الكرومي النيكل من بطبقة وتطلى
 غرفة من المزيج أو الضغط تسرب عدم على تعمل الحرارية،
.المكبس تبريد على وتعمل الزيت، حوض إلى االحتراق ى ىإ



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
Oilالتزييتحلقاتب rings:نع لنت ت الذ، الف Oilالتزييتحلقات-ب rings:الفوالذ،وتعملمنتصنع

 المكبس حرآة لتسهيل االسطوانة جدران تزييت على
ط ةاالآ ا ط ااال إلإ إلى وإعادتهاالسطوانةجدرانعنالزيتوآشط
.الزيتحوض



المكبس حلقات المكبسأشكال حلقات أشكال حلقات المكبسأشكال حلقات المكبسأشكال
مستطيلة1 ضغط حلقة حلقة ضغط مستطيلة1.

ضغط مع زاوية 2.
يداخلية

ضغط مع زاوية 3.
رزبارزة ب

حلقات زيت  9و 8 و 7



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
التوصيل3 : connecting roadذراع : connecting roadذراع التوصيل-3

  من المحرك المطروق،ويتكون الفوالذ سبائك من يصنع
.المكابس لعدد مساوي التوصيل أذرع من عدد

التوصيل ذراع :وظائف :وظائف ذراع التوصيل  
.                           وصل المكبس بعامود المرفق
نقل القوة من المكبس الناتجة

المرفق عامود إلى األربعة األشواط قمن ر و  ى  ألرب إ و  أل .ن 



التوصيل ذراع التوصيلأجزاء ذراع أجزاء ذراع التوصيلأجزاء ذراع التوصيلأجزاء
الصغرى1 النهاية النهاية الصغرى1.

بوآس لتقليل االحتكاك2.
تزييت3 ثقب ثقب تزييت3.
براغي الوصل4.
ا5 الذ الذراع5.
النهاية الكبرى6.
)آشنيط( بيل7.
الكشنيطغطاء8. ي8.



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
:crank shaftعامود المرفق-4

  عليه بالطرق،وتجرى ويشكل الفوالذ، سبائك من يصنع
منيتكونعمودالمحركفتقسية،ويوجدعملية   من يتكونعمودالمحرك فيتقسية،ويوجدعملية
 عدد حسب المرافق من عدد أو واحد مرفق

انات ط                                                 األسطواناتاأل



المرفق المرفقعامود عامود المرفقعامود المرفقعامود
تثبيت1 آرا آراسي تثبيت. 1 

المكابس لعامود المرفق

جسم الكرنك. 2

الكراسي الثابتة. 3

الدوران4 لموازنة ثقوب ثقوب لموازنة الدوران. 4

زالموازنةثقالت. 5 و

ثقوب التزييت. 6



االحتكاك منع شرائح االحتكاكأجزاء منع شرائح الكشنيطالكشنيطأجزاء الكشنيطالكشنيطأجزاء شرائح منع االحتكاكأجزاء شرائح منع االحتكاك

ث ال دسرة التثبيت1.
مجرى الزيت2.

ثقب التزييت 7



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
المرفق عامود :وظائف عامود المرفق:وظائف

تحويل حرآة المكابس الترددية إلى حرآة المرفق  
.الدورانية

القابض طريق عن الدائرية الحرآة )الكالتش(يمرر ) الكالتش(يمرر الحرآة الدائرية عن طريق القابض
.إلى عجالت المرآبة) الجير(وصندوق السرعات 
ذافة ال ل .تثبت عليه الحذافةتث

ومضخة الزيت  )األلترنيتر(إدارة مضخة الماء والمولد و و ر ر(إ ي زي)ر و
.وغيرها



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
  

يتكون المحرك من : cam shaft) الكامات(عامود الحدبات .5
المحرك رأس فوق يثبت أن يمكن عمودين أو واحد حدبات عمود حدبات واحد أو عمودين يمكن أن يثبت فوق رأس المحرك  عمود

.أو داخل سكبة المحرك
:وظائف عمود الحدباتظ

الصمامات وغلق .فتح ق  .ح و
.تشغيل مضخة البنزين في المرآبات القديمة
ة ل ل ل .تشغيل عامود الموزع في المرآبات القديمةل

الزيت مضخة .تشغيل زي .يل  



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
Theالصمامات6 valves: Theالصمامات.6 valves:

تصنع من الفوالذ المصقول بطبقة من الكروم والنيكل،     
وبالتالي فإن,وتحوي آل اسطوانة  صمامين على األقل،

يمحرك ذو أربعة اسطوانات يحتوي على ثمانية ى وي ي و رب و ر
.صمامات على األقل



الصمامات فتح الصماماتآليات فتح آليات فتح الصماماتآليات فتح الصماماتآليات
الحرذون 

الكامة

الحرذون

عامود  
الصمام

فلنجةفلنجة

رأس فوق الكامات عامود

عامود الكامات بجانب السكبة

الكامة
عامود الكامات فوق رأس 

المحرك



معايرة إل تحتاج ال الت معايرةالصمامات إل تحتاج ال الت الصمامات التي ال تحتاج إلى معايرة  الصمامات التي ال تحتاج إلى معايرة  الصمامات
خزان زيت 1
الضاغط. 2
الحرذون.3
غرفة الزنبرك.4
غرفة الزيت.5
)آرة(صمام6 )ر(م.6
زنبرك ضغط.7
8.
99.

مدخل الزيت. 10

الحرذونيبقىاآلليةهذهفي  الحرذونيبقىاآلليةهذهفي
 بفعل الكامة مع دائم تالمس على
المحرك من القادم الزيت ضغط



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
:الصماماتوظيفة :الصماماتوظيفة

  إلدخال السحب أشواط في الدخول ممرات فتح هي 
  العادم أشواط في الخروج ممرات فتح وآذلك الخليط،

ججن طريقعنوذلكالعادم، الغازاتإخراجاجلمن ر ريقنومزإ
 الروافع أو الصمام وزنبرك الحدبات عامود

بتزامنالصماماتوغلقفتحأيضاويتمالهيدروليكية،   بتزامنالصماماتوغلقفتحأيضاويتمالهيدروليكية،
  خالل الكامات وعامود المرفق عامود بين جدا دقيق

اط ةاألش االتاأل آ كت ال                 المكبسيتحرآهاالتياألربعةاألشواط
      



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
:أنواع الصمامات

:   Intake valveالدخول صمام .1
.يتحكم في دخول الخليط ي و ي م ي

 Exhaust) العادم(الخروج صمام .2
valve  :يتحكم في خروج العادم.

روالشكل يبين محرك ذو أربعة و ر ين ي و
اسطوانات وثمانية صمامات، 

أربعة صمامات دخول، وأربعة 
ا ا .صمامات عادما



المتحرآة المتحرآةاألجزاء األجزاء المتحرآةاألجزاء المتحرآةاألجزاء
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ن تك اد ال الزه د د أ ل ال د د ال ن ن تصنع من الحديد الصلب أو حديد الزهر الرمادي، ويتكون  ت
المحرك من حذافة واحدة تثبت على النهاية الخلفية لعمود  

.المرفقالمرفق
:   وظائف الحذافة 
إعطاءا اجل من المحرك أشواط من المتولدة الطاقة خزن خزن الطاقة المتولدة من أشواط المحرك من اجل إعطاء  .ا 

.المحرك قوة استمرارية
المحركب عمل موازنة ر.ب ل  ز  .و
).الكالتش(ترآب عليها مجموعة القابض .ج
بواسطةد المحرك تشغيل بداية على تعمل تعمل على بداية تشغيل المحرك بواسطة.د 

عن طريق األسنان) السلف( بادئ الحرآة 
محيطها عل .  المرآبة على محيطها المرآبة



المحرك ألجزاء فيديو المحركعرض ألجزاء فيديو عرض فيديو ألجزاء المحركعرض فيديو ألجزاء المحركعرض
الفيديوالفيدي


