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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.



:Crankshaftفكرة عمل عمود املرفق 

رية من تثبت أذرع الكباس على ركب عمود املرفق وعندما يتحرك عمود املرفق حركة دائ
وانة خالل دوران الحدافة تتحرك أذرع الكباس حركة ترددية الى أعلى وأسفل داخل اسط
محرك االحتراق الداخلى ليتم اما سحب البنزين من الكربراتير أو اخراج العادم من

.   االسطوانة من خالل صمامى البنزين والعادم 



Crank uses
 It is used to change circular into reciprocating motion, 

or reciprocating into Circular motion. 

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



 Cam Shafts: أعمدة احلدابت -6-3

وةبيضاحدباتبهموجوداسطوانىعمودعنعبارةوهو الكاماتعمودأيضايسمى
لبالصمنالحدباتذاتاألعمدةوتصنع,مختلفةوباتجاهاتمواضعبعدةالشكل

فىكماةتردديحركةالىالدورانيةالحركةتحويلعلىالحدباتعمودويعملالسبائكى

.الحتراقاوعوادمالتغذيةصماماتوغلقفتححركةفىللتحكمالداخلىاالحتراقآالت

http://www.world-trades.com/pic.asp?url=photo/896/9051/machined-shafts-432.jpg


 Interference Shafts:األعمدة املتداخلة -6-4

للحركة تسمى أيضا باألعمدة التلسكوبية وهى عبارة عن أعمدة مركبة بأوضاع مائلة قابلة

.وتستخدم لنقل الحركة بين األجزاء التى تقع محاور دورانها فى أوضاع منحرفة 

http://www.world-trades.com/pic.asp?url=photo/896/9051/steering-transmission-shaft--1-426.jpg


 Flexible Shafts: األعمدة املرنة-6-5

و فى الحاالت التى تستخدم لنقل الحركة بين األجزاء التى تقع محاور دورانها فى وضع يستحيل الربط بينهما أ
مليكانكية التى يصعب يتغير فيها املواضع النسبية بين هذه املحاور أثناء التشغيل كما يستخدم فى العمليات ا

زة الطبية الخ كما تستخدم فى األجه...تشغيلها بالطرق العادية مثل عمليات البرادة والثقب والتجليخ 

.بعيادات األسنان 



 Splinted Shafts:األعمدة املخددة -6-6

ارجىالخعلىسطحهمشكلاسطوانىعمودعنعبارةوهىاملسننةباألعمدةأيضاتسمى
مشكلةىوهلهااملقابلالجزءالىالدورانعزملنقلخوابير بمثابةتعملطوليةأسنانعدة

العمودقطر حسبوذلك(20:16)مناألسنانعددويتراوح,الشكلبنفسالداخلمن
يةنسبمحوريةحركةبوجودللسماحصرةتسمى(مسننة)مخددةوصلةعادةوتستخدم

أو (قيممست)طولىبشكلاألسنانوتشكلمعهاملتزاوجالجزءوصرةاملخددالعمودبين

.املنقولةوالقدرةللوصلةاملطلوبةالحركةحسبوذلكحلزونىبشكل



املحامل(2
ْحِمل

َ
وتستخدم السناد اعمدة الدوران  هو أداة،  (Bearing: باإلنجليزية)املدحرجاتأو امل

:وهي نوعان

-(:الجلب)المحامل االنزالقية 1-

وهي عبارة عن اسطوانة مجوفة ومفتوحة الطرفين ويمر بداخلها العمود

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9


(املحامل املقاومة لالحتكاك)املحامل الدحروجية.
.صغيرةأو كراتوتتكون من حلقتين  داخلية وخارجية تتدحرج بينهما اسطوانات



3)اتالقارن
لتوصيل عمودين مع بعهما البعض  اتتستخدم القارن.

 متعددة
ً
قارنة : منهاتستخدم القارنات لوصل نهايات األعمدة، القضبان، األنابيب، وتأخذ أشكاال

..وصل علبية، قارنة تصالبية، قارنة مرنة، قارنة قرصية احتكاكية، 



4 )النوابض:
ضغط تعد النوابض إحدى أهم عناصر اآلالت املستخدمة على نطاق واسع في اآلالت محققة قوة

بعض مناسبة أو مختزنة للطاقة، أو عازلة لالهتزازات، ويختلف تصميم النوابض بعضها عن
 وذلك وفق الهدف من استخدامها

ً
 كبيرا

ً
.  اختالفا

تعمل على ويبين الشكل  نوابض حلزونية تعمل على الشد،  ونوابض تعمل على الضغط،  ونوابض
.الفتل، ونوابض صفائحية 



نوابض صفائحية

نوابض تعمل على الشد

تعمل على الفتلنوابض 

تعمل على الضغطنوابض 



تصنيف عناصر اآلالت
:أـ عناصر الوصل والربط

 من دون انفص
ً
ام إال في يقصد بعناصر الوصل تلك العناصر التي يتصل بعضها ببعض دوما

.الحاالت الطارئة، وذلك باستخدام البرشمة أو اللحام

األنواع بعضالتالي يبين الشكل ، تستخدم لوصل عناصر اإلنشاءات املعدنية : ـ البرشمة1
.الرئيسية للبراشم والوصل بالبرشمة

ببعض بشكل ويقصد بعناصر الربط، تلك العناصر التي تعمل على وصل عناصر مختلفة بعضها
اد والخوابير جاس ئ، إال أنه قابل للفك والتبديل عند اللزوم، وتستخدم لهذا الغرض البراغي واألوت

.  الخ ...واملقامط 



تم بطرائق يستخدم لوصل عناصر اإلنشاءات املعدنية وفي جميع مجاالت بناء اآلالت وت: ـ اللحام2
 . مختلفة لكل منها خصائصها ومجال استخدامها

ً
ام بالقوس اللح)يمكن أن يتم اللحام كهربائيا

بعض لتاليايبين الشكل ، (األكسجين، األرغون )أو بوساطة الغازات ( الكهربائي، واللحام النقطي
.الطرق لوصل العناصر باللحام



 لربط العناصر: ـ البراغي3
ً
أنواع مختلفة يميز. تعد البراغي إحدى الطرائق القديمة األكثر انتشارا

، كما تميز (يرةثالثية الزوايا، قائمة الزوايا، شبه منحرفة الزوايا، مستد)من جانبية أسنان البراغي 
.تخدامهبراغي ذات باب واحد أو بابين أو ثالثة أبواب، فلكل نوع من البراغي خصائصه ومجال اس



، قارنات، مسننات) يستخدم الربط بالخوابير لتثبيت العناصر : ـ الربط بالخوابير4
.على األعمدة واملحاور ( أسطوانات



 Bolts& Pinsاملسامري والبنوز :اثنيا

 ن مصمتة أو تنتج املسامير والبنوز بشكل اسطوانى أو بشكل اسطونى مدرج وقد تكو

لتوصيل وتنتج مجوفة لغرض التخفيف من وزنها مثل البنز املركب بذراع ا, مجوفة 

(بألة االحتراق الداخلى)واملكبس 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.marefa.org%2Findex.php%2F%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586&ei=RL9rVOOKCNDiarvagcgI&bvm=bv.79908130,d.d2s&psig=AFQjCNHw1i0NVTZ-X4AF6Cur0MRhSU9hqw&ust=1416433834667397


 Bolts& Pinsاملسامري والبنوز :اثنيا

ة بين وتستخدم كعنصر توصيل بين األعمدة املفصلية ويوضح توصيل الحرك

األعمدة عن طريق تركيب مسمار



 Bolts& Pinsاملسامري والبنوز :اثنيا

كما تستخدم كمحاور ارتكاز بين األجزاء املتحركة املختلفة



 Elements of Pins and bolts:عناصر احكام املسامري والبنوز

governing

ب محاور يلزم عند تجميع األجزاء امليكانيكية ذات الوصالت املتحركة أو عند تركي

.وضحة املختلفة امل( الورد)االرتكاز استعمال الخوابير بجانب التيل والحلقات 



Keysاخلوابري :اثلثا

وتستخدم , تعتبر بمثابة مثبتات بين املحاور واألعمدة واألجزاء املطلوب توصيلها

أقرب مثال و , الخوابير فى نقل الحركة الدورانية لألجزاء املثبتة على األعمدة واملحاور 

ات مع والتروس والحداف( البكرات)لذلك استخدامها فى تثبيت طنابير السيور 

يلهما األعمدة واملحاور حيث يثبت الخابور املناسب بين الجزئين املطلوب توص

.ببعض



Kinds of Keys: أنواع اخلوابري
 Parallel Keys: اخلوابري املتوازية-1

هة هى خوابير غاطسة وتسمى أيضا بخوابير األزواج وهى ذات جب

زم وتستخدم الخوابير املتوازية لنقل ع, مستقيمةأو مستديرة 

مختلفة وتوجد الخوابير املتوازية بأشكال, الدوران للقوى الكبيرة 

:كما يلى



 Slide Parallel Key:الخابور المتوازى المنزلق -1-1

املحور أو مقطعه على شكل مربع أو مستطيل ويثبت الخابور املتوازى املنزلق بين

مسمار العمود والجسم املطلوب دورانه وتثبت الخوابير فى مجرى العمود بواسطة

قالووظ ذات رأس مستدق غاطس 



 Slide Parallel Key:الخابور المتوازى المنزلق -1-1

العمود فى ويستخدم الخابور املتوازى املنزلق عندما يتعين ازاحة الجسم املركب على

(.اتجاه طولى)اتجاه محورى 



 Sunk Parallel Keys: الخابور المتوازى الغاطس -1-2

ائرة حيث مقطعه على شكل مستطيل وعادة تكون نهايتى الخابور على شكل نصف د
ام رقائق يركب الخابور املتوازى الغاطس بمجرى املحور أو العمود بالطرق مع استخد

.من الصاج أو النحاس كوسيط للطرق عليه لتفادى تلفه 



 Sunk Parallel Keys: الخابور المتوازى الغاطس -1-2

حاور وبين ويستخدم الخابور املتوازى الغاطس فى نقل عزم الدوران بين األعمدة أو امل

.األجسام املطلوب توصيلها



 Rounded:الخابور المتوازى المستدير -1-3

Parallel Keys

دمويستخمستطيلشكلعلىومقطعهدائرةنصفشكلعلىاألمامىسطحه
توصيال ونيةاالسطأو املخروطيةواملحاور األعمدةبنهاياتاملختلفةاألجساملتوصيل

.محكما



 Arched Conical Key:الخابور المستدق المقوس -2

لسطح مقطعه على شكل مستطيل سطحه األسفل مقوس ويثبت الخابور ما بين ا
طلوب العلوى للجزء الدائرى للمحور أو العمود والسطح السفلى ملجرى الجسم امل

.توصيله ما هو موضح ويستخدم لنقل عزم الدوران للقوى الصغيرة 



 The Conical Sunk Key: الخابور الغاطس المستدق-4

لدائرى مقطعه على شكل مستطيل ويثبت الخابور ما بين السطح العلوى للجزء ا
صيله كما للمحور أو العمود والسطح السفلى للمجرى املستدق بالجسم املطلوب تو 

.هو ويستخدم لنقل عزم الدوران للقوى الكبيرة 



 The Gibe-Head Key: الخابور المستدق ذو الذقن-5

لدائرى مقطعه على شكل مستطيل ويثبت الخابور ما بين السطح العلوى للجزء ا
صيلهما للمحور أو العمود والسطح السفلى للمجرى املستدق بالجسم املطلوب تو 

لى مقوس وتصنع الخوابير ذات الذقن بأشكال مستطيلة أو مستطيلة سطحها السف
ر الرأس ويعتبر الخابور ذو الذقن أفضل من الخوابير السابقة نظرا لكب, أو غاطس 

.كبيرةعند النهاية كما يتميز بسهولة نزعه ويستخدم لنقل عزم الدوران للقوى ال



  The Conical Cylindrical Key:الخابور االسطوانى المستدق -6

و العمود مقطعه على شكل دائرة ويثبت بين الجزء العلوى للمجرى الدائرى للمحور أ
تخدم والجزء السفلى للمجرى الدائرى للجسم املطلوب توصيله كما يوضح وتس

الت التى الخوابير االسطوانية املستدقة لنقل عزم الدوران للقوى الكبيرة بالوص

(كثرة الفك والتركيب )ثرة الصيانة كتتطلب 




