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The aim of Lecture:

 Identify the student how they can change circular into 

reciprocating motion, or reciprocating into Circular 

motion by using of Crank Shaft.



عناصر نقل احلركة

عناصر اآللت: أولا 
الخ...........الجنازير, التروس, السيور , القارنات, القوابض, املحامل, املحاور , األعمدة 



عناصر اآلالتmachine elementsهي مركبات أجزاء اآلالت, يصنع كل منها على حده
ض , ويدخل ضمنها بع( العمود ـ املسنن ـ الخابور )من دون استخدام عمليات التجميع مثل 

فضات مخ)التي يتألف كل منها من عناصر عدة مترابطة بعضها ببعض ( املجموعات)العقد 
. حددتشكل في مجموعها وحدة واحدة تقوم بعمل م( ـ املحاملالقارناتالسرعة ـ علب السرعة ـ 

نها حركة فيما بيالتوجدوفي بعض الحاالت يمكن أن يتألف عنصر اآللة من عدد من العناصر 
(.اإلنزالقيةـ املسننات الكبيرة ـ املحامل الحدافة)نسبية 

لة, في حين إن معظم عناصر اآلالت مشتركة لجميع اآلالت, مما يعطي اإلمكانية لدراستها منفص
 في آالت معينة تدرس عند دراسة هذه اآلالت 

ً
آالت )أن عناصر اآلالت التي تستخدم حصرا

(  ,…النقل والرفع, آالت التشغيل, اآلالت الزراعية, اآلالت الحربية

 كانيك املي)يرتبط علم عناصر اآلالت بصورة وثيقة بعدد من العلوم األساسية الهندسية
صنيع ـ النظري ـ الرسم الهندس ي ـ نظرية اآلالت ـ مقاومة املواد ـ علم املعادن ـ تكنولوجيا الت

(.اآلالتدينامكيكالتشغيل امليكانيكي ـ املعالجات الحرارية ـ 



 Machine elementsعناصر اللة 

Shafts  and Axlesاألعمدة واحملاور (1
األقراص , تحمل األعمدة واملحاور أجزاء املاكينات املختلفة مثل التروس و بكرات السيور 

حاور لنقل وغيره املثبتة بها أو التى تدور عليها تبعا لحركة األعمدة وامل......االحتكاية 

.القوى من جزء الى آخر



تتكون االلة من اجزاء مثل عمود الدوران ،المحامل ،التروس،

.ا ديهؤالحدبات، البكرات ،والخوابير ولكل منها وظيفة ي

:عمود الدوران .1

عه عنصر مهم جداً ويستخدم لنقل القدرة والعزم ويكون مقط
مستديراً 



املواد املستخدمة لصنع األعمدة واحملاور
Material Used For Manufacturing Shafts and Axles

 فات يستخدم فى صنع األعمدة واملحاور حيث يتميز بمواص: الصلب الكربونى
.تشغيلية عالية

 األعمدة , ى يستخدم فى صنع األعمدة واملحاور ذات التحميل العال: الصلب السبائكى
.املرفقية

يستخدم فى صنع املحاور : حديد الزهر املمطولى العالى املتانة  .



األشكال التصميمية لألعمدة واحملاور اجملوفة
Shapes of Hollow Shafts and Axles

ادة تشكل األعمدة واملحاور على هيئة قضبان اسطوانية ذات أقطار متدرجة لزي

ل بصورة قدرتها على مقاومة االجهادات الديناميكية املختلفة وأبسطها التى تشغ

ن قضبان اسطوانية ذات قطر واحد والتى تعتبر من األمور النادرة حيث تزيد م

اميكة املعرضة صعوبة تثبيت األجزاء املركبة عليها ومقاومتها الضعيفة لألحمال الدين

.لها أثناء أدائها الوظيفى 



 The Hollow Shafts and Axles: األعمدة واحملاور اجملوفة 

 األعمدة وقد لجأت دور الصناعة الى انتاج, تنتج األعمدة واملحاور لتكون مصمتة أو مجوفة

ر أعمدة واملحاور املجوفة التى انتشر استخدامها فى شتى املجاالت الهندسية مثل محاو 

.  املخارط والفرايز 



:جملوفة امميزات األعمدة واحملاور 
( Advantages of Hollow Shafts ad Axles

 خفة الوزن.

 املحاور سهولة تزليق األجزاء املختلفة لأللة من خالل مرور الزيت بتجوف األعمدة و.

 تثبيت أجهزة التحكم الدقيقة داخل تجويف األعمدة واملحاور.



 Forces Affecting: القوى املؤثرة على األعمدة واحملاور 

Shafts and Axles 

 اقع عليها أساسا هو :تستخدم األعمدة فى نقل عزم الدوران وبذلك يكون الحمل الو

 اجهاد لى(Torsion Stress) .

 كما تتعرض الجهاد ثنى(Bending Stress) نتيجة لوزن التروس وبكرات السيور

.والحدافات وغيرها 

 القدرات التى تنقلها باالضافة لوزن األعمدة نفسها  .



 Kinds of Shafts: أنواع األعمدة 
Cylindrical Shafts: أعمدة اسطوانية -6-1

ث يزيد العمود االسطوانى املستقيم من أبسط أنواع األعمدة وانتاجه من األمور النادرة حي

ر تعقيدامن صعوبة تثبيت األجزاء املركبة عليه كما  تجعل عمليات الفك والتركيب أكث

http://www.pl.all.biz/en/g18058/


Conical Graded Shafts: أعمدة بتدرجيات خمروطية 6-1-1

رايز تستخدم األعمدة ذات األقطار أو التدرجات املخروطية كأعمدة دوران  باملخارط والف

ا باالضافة وغيرها من ماكينات التشغيل حيث تمتاز بسهولة تثبيت األجزاء املركبة عليه

.لقدرتها على امتصاص االجهادات الديناميكية الناتجة عن أدائها الوظيفى الشاق



 Graded Diameter Shafts:أعمدة أبقطار متدرجة 6-1-2

رها تستخدم األعمدة ذات األقطار املتدرجة كأعمدة دوران  باملخارط والفرايز وغي
ار املتدرجة من ماكينات التشغيل حيث تثبت الركائز والتروس املختلفة على األقط

عن أدائها باالضافة لقدرتها العالية على امتصاص االجهادات الديناميكية الناتجة

.الوظيفى



:أعمدة أبقطار متدرجة متعددة6-1-3
Multi-Graded Diameters Shafts 

نات تصمم األعمدة بأقطار اسطوانية متعددة الستخدامها كأعمدة دوران بالتربي

.لنقل القدرات العالية وذلك لتعدد مناطق االرتكاز 

http://www.seekpart.com/products/products-image.aspx?imgurl=http://file.seekpart.com/productsimage/2011/1/26/201112613201646.jpg


 Crank Shafts:األعمدة املرفقية -6-2

 مع ويستخدم فى ج, عمود املرفق هو عمود يحمل مجموعة أقطار غير مركزية أى بمحاور مختلفة تقع حول املحور األساس ى

وتصنع ( كلش)محركات االحتراق الدخلى واملكابس الترددية لتحويل الحركة الترددية الى حركة دورانية أو بالعكس كما يوضح 

ومتانته  (Mechanical Wear)األعمدة املرفقية من الصلب السبائكى عالى الكربون لقدرته الكبيرة على مقاومة البرى 

.الكبيرة التى تساعده على امتصاص االجهادات امليكانيكية 

http://www.world-trades.com/pro/896/905-1/crankshaft-01-361080.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cshaft.gif


Definitions
 A crank is an arm attached at right angles to a rotating shaft by 

which reciprocating motion is imparted to or received from the 
shaft.

 ذراع التدويرcrank :عمود هو ذراع يثبت بزاوية قائمة على عمود دائرى ويأخذ حركته الترددية من ال
.

 عمود الكرنكCrankshaft : عندما تتحد مجموعة من أذرع التدوير على شكل عمود فتسمى
.عمود الكرنك

 CRANKSHAFT :The main driving shaft of an engine that 
receives reciprocating motion from the pistons and converts it to 
rotary motion. Together, the crankshaft and the connecting rods 
transform the pistons' reciprocating motion into rotary motion

بس ويعتبر عمود الكرنك هو العمود املخصص إلدارة محور السيارة الرئيس ي والذي تركب عليه  املكا
.عمود الكرنك من القطع الهامة واألساسية في املحرك



 A crankshaft for vessel engine is one of the most vital parts for ships. 
Crankshafts are roughly classified into two categories; built-up type 
crankshafts for 2-cycle diesel engines and solid type crankshafts for 4-
cycle diesel engines. Built-up type crankshafts are made by shrink 
fitting journals to crank throws for the numbers of cylinders and are 
widely used for marine diesel engines with cylinder bore-diameters 
larger than approx. 400 mm. The two oil shocks forced low speed, two 
cycle, engine manufacturers to pursue lower energy consumptions and 
lower fuel costs.

 As a result, the engine strokes have become longer and the cylinder 
pressures have become higher. Also, the recent increasing size of ships 
has resulted in a requirement for higher powers and, at the same time, 
the needs to reserve maximum cargo space require downsizing of 
engines. The technical trend in the low-speed engine requires the 
built-up type crankshafts to have higher strength and higher reliability.



:Crankذراع التدوير 

Crank(ذراع التدوير :) هو اداة يمكن من خاللها ادارة عمود بحركة دورانية.

وتتخذ شكل عمود واحد كما يوضح الشكل تسمى Cranksوعندما تتحد مجموعة أذرع تدوير 
.والبروزات الناتجة تسمى بالركبCrankshaftبعمود الكرنك  

الى حركة تستخدم أذرع التدوير لتحويل الحركة الدورانية الى حركة ترددية أو الحركة التردديةو 
.دورانية



:Crankshaftمكوانت العمود املرفقى 



وظيفة عمود املرفق

 إلى –أسفل إلى أعلى    و –يعمل العمود املرفقى على تحويل الحركة الترددية للكباسات
.  حركة دورانية فى محرك االحتراق الداخلى بالسيارة



C:\Documents and Settings\edku dreams\My 
Documents\My Videos\RealPlayer 

Downloads\Crankshaft  عمود الكرنك-YouTube.flv

file:///C:/Documents and Settings/edku dreams/My Documents/My Videos/RealPlayer Downloads/Crankshaft عمود الكرنك - YouTube.flv



