
     قسم التربة والموارد المائیة --- --- -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- المكائن واالالت الزراعیة
  -4-المحاضرة     
  الوقود والزیوت:  اوال 

ھناك انواع مختلفة من الوقود التي تستعمل في انواع مختلفة من المحركات اال ان اھم تلك االنواع ھي 
 التي تستخرج من النفط الخام 

-14,   كربون    % 84-85التركیب االساسي للوقود المستخرج من النفط الخام عموما یتالف من ان 
اوكسجین وعناصر اخرى بنسب متفاوتة حسب نوغ % 0.1 -1,  كبریت   % 1-5,  ھیدروجین   % 12

زین وزیت وان اھم تلك االنواع والتي تستخدم بشكل واسع في العالم ھي البن. المعادن الموجودة في االرض 
  ).الدیزل (الغاز 

  :البنزین 
یعتبر البنزین من اھم انواع الوقود المستعمل في محركات االحتراق الداخلي والتي تعمل بالشرارة 

  Anti knockومن اھم المؤشرات التي تؤخذ بنظر االعتبار عند استعمالھ ھي صفة عدم الدق  . الكھربائیة 
 حیث یتم مقارنة البنزین   Octane number testختبار العدد االوكتیني  والتي یتم قیاسھا وتحدیدھا نواسطة ا

ومادة  )   zero octaneصفر اوكتین  ( المطلوب استعمالھ مع خلیط مكون من مادتین  ھما  الھبتان االعتیادي 
الرقم وھذا االختبار یحدد . بواسطة محرك مختبري خاص   )   octane 100 اوكتین  100(  االیزواوكتین  

  .االوكتینى المكافئ للوقود المستعمل 
  

  ) : الدیزل (زیت الغاز       
ویتمیز بانھ , وھو من اھم انواع الوقود المستعمل في محركات االحتراق الداخلي والتي تعمل بالضغظ   

ھ ھي صفة ومن اھم المؤشرات التي تؤخذ بنظر االعتبار عند استعمال. اثقل من البنزین واعلى  كثافة و لزوجة 
 cetinوالتي یتم قیاسھا وتحدیدھا نواسطة اختبار العدد السیتیني                 Anti knockعدم الدق ایضا 

number test     حیث یتم مقارنة الوقود  المطلوب استعمالھ مع خلیط مكون من مادتین  ھما        الفا مثیل
وھذا االختبار . بواسطة محرك مختبري خاص )   سیتین 100 ( ومادة  السیتین  )   صفر سیتین  ( النفثالین  

  .یحدد الرقم السیتیني  المكافئ للوقود المستعمل 
  

  :الزیوت       
تعتبر الزیوت اھم عنصر في عملیة  تقلیل االحتكاك  وما ینتج  عنھ  من تاكل بین السطوح المتحركة 

ولھ اھمیة كبیرة في تقلیل حرارة السطوح وتسریب . لقة حیث یكون طبقة من رقبقة من الزیت بین االجسام المنز
والختیار نوع الزیت المالئم ونظام التزییت المناسب ھناك عوامل مختلفة من . الحرارة الزائدة اثناء االحتراق 

 اھمھا ما یتعلق بمواصفات الزیت مثل اللزوجة والكثافة ودرجة اتقاد الزیت وتغیر اللزوجة بتغیر درجة الحرارة 
  .وغیرھا 

  
  
    

  :اھم الوسائل المتبعة في نقل وتحویل الطاقة والحركة في المكائن واالالت : ثانیا 
نحتاج في جمیع المكائن التي تنتج الطاقة الى وسیلة لنقل تلك الطاقة الى االجھزة واالالت التي من خاللھا 

كة التي ینتجھا المحرك في جمیع المكائن نستثمر تلك الطاقة بالطریقة المناسبة للعمل المطلوب لذلك فان الحر
  :تستوجب توفر تلك الوسائل لنقل الطاقة لمكان استثمارھا وتقسم تلك الوسائل الى ما یاتي 

  نقل الطاقة كھربائیا -1
 نقل الطاقة میكانیكیا  -2
 )ھیدرولیكیا ( نقل الطاقة بواسطة السوائل  -3

 
  نقل الطاقة كھربائیا

 مختلفة االحجام تاخذ حركتھا من  Generators لطاقة الكھربائیة  تستعمل في ھذه الطریقة مولدات ل
المحركات فتتولد الطاقة الكھربائیة ثم بواسطة اسالك مختلفة االحجام نقوم بنقل تلك الطاقة الى االالت المناسبة 

  .لالعمال المطلوبة مثل المصابیح والمراوح وغیرھا او الى البطاریات لخزن تلك الطاقة 
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  اقة میكانیكیا نقل الط
ویكون االساس في ھذه الطریقة قطع میكانیكیة . وھذه الطریقة من اھم طرق نقل الحركة واوسعھا انتشارا 

ویمكن تقسیم ھذه . مختلفة تتصل مع بعضھا اتصاال مباشرا لكي تنقل الحركة الى النقطة التي یراد استثمارھا فیھا 
  :لة الى ما یاتي الطریقة حسب نوع القطع المیكانیكیة المستعم

  .نقل الحركة بواسطة التروس -1

وفي ھذه الطریقة تستعمل انواع مختلفة من التروس حیث تتعشق تلك التروس مع بعضھا بواسطة االسنان 
وتنتقل الحركة بصورة كاملة بدون ضیاع للطاقة ولكن قد تختلف . الموجودة على المحیط الخارجي للترس 

 :عملة وحسب المعادلة االتیة السرعة تبعا لقطر التروس المست
   عدد دوراتھ×قطر الترس الثاني =  عدد دوراتھ  ×قطر الترس االول 

وعلى اساس ھذه المعادلة یمكن نقل الحركة بالسرعھ المطلوبة وھذا ما نجده في صندوق التروس وفي 
  .بعض االالت التي تاخذ حركتھا من االرض او التي تاخذ حركتھا من عمود المرفق 

  
  . ل الحركھ بواسطة السالسل والبكرات المسننةنق -2

وسالسل خاصة ترتبط , تستعمل في ھذه الطریقة بكرات او تروس تحوي اسنانا على محیطھا الخارجي 
تقوم بنقل الحركة بشكل دقیق من البكرة القائدة الى البكرة المقادة وبنسبة ثابتة وكما في , بشكل مرن بتلك االسنان 

 :المعادلة االتیة 
   عدد دوراتھا×قطر البكره المقادة =  عدد دوراتھا ×قطر البكرة القائدة 

وھذه الطریقة نالحظھا في جھاز التوقیت لنقل الحركة الى الصمامات بشكل دقیق یتناسب مع حركة المكابس 
  .في المحرك 

  
  .نقل الحركة بواسطة االحزمة والبكرات  -3

 بكرات باقطار واشكال مختلفة وعلى احزمة ھي ابضا باشكال یتم االعتمادفي ھذه الطریقة لنقل الحركة على
وفي ھذه الطریقة یكون دائما ھناك ضیاع للطاقة تعتمد نسبتة بشكل اساسي على مقدار الشد في االحزمة . فختلفة 

وعلیھ فان الحركة في . وعلى شكل وطبیعة كل من االحزمة والبكرات ویسمى بالكفاءة المیكانیكیة لنفل الحركة 
 :ھذا النوع تتبع المعدلة االتیة 

   عدد دوراتھا ×قطر البكره المقادة =  الكفاءة المیكانیكیة لنقل الحركة × عدد دوراتھا ×قطر البكرة القائدة 
  :ومن ھذه المعادلة نجد ان 

  ) عدد دوراتھا×قطر البكره المقادة (                                                
  --------------------------------------------=  كانیكیة لنقل الحركةالكفاءة المی

  ) عدد دوراتھا×قطر البكرة القائدة                                             (
  

  .نقل الحركة بواسطة االحتكاك  -4

كون ھناك ضیاع یكون االعتماد في ھذه الطریقھ على االحتكاك الذي یحدث بین السطوح المتالمسة وایضا ی
في الطاقة یعتمد على الكفاءه المیكانیكیة لنقل الحركة حیث تعتمد نسبة نقل الحركة على مقدار الضغط المسبب 

ونالحظ استعمال ھذه الطریقة .لالحتكاك بین السطحین المتالمسین وكذلك على نوع السطحین ومقدار خشونتھما 
حرك الى صندوق التروس بواسطة قرصین متالمسین في جھاز في جھاز الفاصل مثال حیث تنتقل الحركة من الم

 .الفاصل وھناك نوعین من اجھزة الفصل ھما الفاصل الدائم التوصیل والفاصل غیر دائم التوصیل 
  

                                       عدد دورات القرص المقاد
  ---------------------------------=  الكفاءة المیكانیكیة في الفاصل 

                                    عدد دورات القرص القائد
  
  . نقل الحركة بواسطة االعمدة والمفاصل -5
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وفي ھذه الطریقة تنتقل , ویكون االعتماد في ھذه الطریقة على اعمدة معینة ویتخلل تلك االعمدة بعض المفاصل 
وقد یكون نقل . ركة بین صندوق التروس والجھاز الفرقي الحركة بشكل كامل كما ھو الحال في العمود الناقل للح

  P.T.O shaftالحركة بواسطة اعمدة بدون المفاصل كما في عمود ماخذ القدرة  
  
  

  نقل الطاقة ھیدرولیكیا 
  

وفي ھذه الطریقة یكون الوسط الناقل للطاقة ھو مادة سائلة وغالبا ما تكون انواع مختلفة من الزیوت 
ى ھایدرولیك وزیت الموقفات حیث تنتقل الحركة من مكان تولیدھا الى مكان استعمالھا بواسطة مثل الزیت المسم

الضغط المسلط على الزیت المستعمل الذي یتحرك عبر انابیب معدنیة او مطاطیة مختلفة تحت تاثیر ضغط عالي 
 ھیدرولیكیة تتكون من وبصورة عامة فان اي منظومة. والذي تولده  مضخة ھیدرولیكیة او مكبس ھیدرولیكي 

  : كل او بعض من االجزاء االتیة 
  

  االسطوانة والمكبس         )  3المحرك الھیدرولیكي                          )  2المضخة               )  1    
                 مجمع الزیت     ) 6)               یدویة وتلقائیة(اجھزة السیطره  ) 5الصمامات             )  4   
  االنابیب المعدنیة والمطاطیة   ) 9)                منظم  الطاقة (خازن الطاقة  )  8مبردات الزیت          ) 7   
  

حیث یتولد الضغط في المضخة التي تاخذ حركتھا من المحرك او من حركة یدویة حیث یتحرك الزیت 
زة السیطرة والتي بدورھا توجھھ الى المحرك الھیدرولیكي او حامال الضغط المتولد بواسطة االنابیب الى اجھ

وقد تكون ھناك مبردات , االسطوانة الھیدرولیكیة والمكبس ویقوم خازن الطاقة بالسیطرة على بقاء الضغط ثابت 
  .زیت لتبرید الزیت المتحرك تكون شبیھھ بالمشعات الموجودة في منظومة التبرید 

یكیة في الساحبة في اذرع الشبك الھیدرولیكیة وكذلك في جھاز التوجیھ تستخدم المنظومات الھیدرول
الھیدرولیكي وفي بعض الساحبات المتخصصة مثل الشفل  والكریدر والبلدوزر وفي التحكم بالكیالت في 

كما ان لھا اھمیة كبیرة في الحاصدات و قاطعات . الحفارات وفي التحكم بمستوى االلة في االالت المتمفصلة 
  .    وفي العربات القالبة الناقلة للمواد لیسھل تفریغ المواد من العربات .  العالف للتحكم بمستوى القطع ا
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