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.القابض أو الدبرياج       
.صندوق التروس أو تغيير السرعات                   

. لجهاز الفرقي     وا جهاز النقل العمودي       
. أجهزة النقل النهائي          
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أجهزة نقل الحرآة   
Power transmission system

ة عمل المحرك              سابقة نظري سبق أن درسنا في األبواب ال
ة          واألجزاء المكونة له وآيف يمكن تحويل الطاقة الحراري
سبة      ك بالن ود الكرن ى عم ة عل ة ميكانيكي ى طاق ود إل للوق
للمحرك والستغالل هذه الطاقة إلى أجهزة استغالل القدرة        

ة     رار أو الكتين ي للج ل الخلف ي العج رار وه ارة –للج  ط
ي –اإلدارة  ود اإلدارة الخلف ع - – عم از الرف  جه

.  وقضيب الشد–الهيدروليكي 
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ي المحرك مباشرة وهو يتكون من                  ة يل ل الحرآ وجهاز نق
ب  ة بالترتي زاء التالي كل  (   األج ابض أو  ) ٥٣ش الق

از        - صندوق الترس  –الدبرياج   ل العمودي والجه  جهاز النق
ائي     -القرفي     ة          ،  النقل النه ل الحرآ از نق شمل جه ذلك ي وآ

ارة اإلدارة        ى ط رك إل ة المح ل حرآ ي تنق زة الت األجه
. والعمود  الخلفي  للجرار والجهاز الهيدروليكي
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Clutch ) : ٥٤شكل    ( القابض أو الدبرياج       

ويلي المحرك مباشرة بعد الحافة ووظيفته وصل أو فصل                         
ويتكون       . حرآة عمود  الكرنك عن بقية جهاز نقل الحرآة                

من قرص ضغط       ) ٥٤(القابض آما هو موضح في الشكل              
افة المحرك بعدد من       دمصنوع  من الصلب مثبت في ح              

المسامير وهو حر الحرآة حول عمود القابض ويوجد بين                          
قرص الضغط هذا وطارة المحرك قرص آخر مصنوع من              
الصلب مثبت على سطحه بطانة احتكاك وهو مصنوعة من                               

االسبستوس والقطن وأسالك النحاس مما يكسب القرص                      
مقاومة عالية للتآآل            
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وتحمل الصدمات عند وصول الحرآة ويعمل االسبستوس على                  
تحمل القرص لدرجات العالية التي تحدث نتيجة النزالق قرص                   
االحتكاك أثناء وصل أو تحمل القرص لدرجات الحرارة العالية                 
التي تحدث نتيجة النزالق قرص االحتكاك أثناء وصل أو فصل                    

وينزلق هذا القرص في مجاري محورية على عمود            .  الحرآة  
القابض ويمكن توصيل الحرآة من عمود الكرنك إلى عمود                   
القابض بواسطة الضغط على قرص القابض بواسطة قرص                

الضغط عن طريق سوست القابض بواسطة الضغط  على قرص                
القابض بواسطة قرص الضغط عن طريق سوست القابض الذي               

يمكن التحكم فيها بواسطة دواسة الدبرياج وهي عادة بالقرب                
القدم اليسرى للسائق فيتم فصل       
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المحرك عن صندوق التروس بالضغط عليها أو اتصاله                        
 والحظ أن عمود  القابض هو          –برفع الضغط عن الدواسة         

. عمود نقل القدرة بين القابض وصندوق التروس                 

 -:وتتلخص وظائف القابض فيما يلي            
وصل الحرآة من المحرك إلى صندوق  التروس                   -١

. بطريقة تدريجية       
فصل الحرآة بين عمود الكرنك وصندوق التروس عند                       -٢

تغيير سرعة الجرار أو إيقافه            
.  لتشغيل طارة اآلالت الزراعية        



  جامعة المنصورة   وحدة التعليم اإللكترونى              آلية الزراعة                       

العجل   

رسم تخطيطي مبسط لجهاز نقل الحرآة              )  ٥٣(شكل   
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رسم تخطيطي مبسط لقابض ذو قرص مفرد           )  ٥٤(شكل   
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ابض يجب             هويالحظ أن  ق الق ة عن طري  عند فصل الحرآ
دة رة واح دم م ى الدواسة بالق ضغط  عل صال ، ال د ات ا عن أم

دريجيا    ك ت ة فيجب أن يكون ذل ى بالحرآ دم من عل ع الق رف
ة نظرا لحدوث                 رة طويل ى فت ك عل الدواسة ويجب أال يتم ذل
ى            االنزالق بين قرص القابض و الحدافة خالل هذه الفترة إل

ل تالمس الكام تم ال رارة  ، أن ي ه ح د عن زالق يتول ذا االن وه
اك   ة لحدوث االحتك ه نتيج ابض أو احتراق ل قرص الق وتآآ

ة    ابض و الحداف رص الق ين ق ى  –ب ب أن تحاش ذلك يج  وآ
.اتصاله به برفع الضغط عن الدواسة
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ين   درة ب ل الق ود نق و عم ابض ه ود الق ظ أن عم  ويالح
وضع  ويجب على السائق عدم  . القابض وصندوق التروس  

ق  اف الجرار عن طري د إيق ابض عن ى دواسة الق ه عل قدم
ابض            صندوق التروس ألن ذلك  يسبب فصل جزئي بين الق
سبب  راق يت ه احت سبب عن اك يت ه احتك د عن ة ويتول والحداف

. عنه احتراق قرص القابض
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Gear Box ) ٥٥شكل   (  صندوق التروس          -٢

من المعروف أن آل آلة زراعية تتطلب قوة شد معينة                    
حتى تعمل بكفاءة عالية ولما آان الجرار يجر اآلالت                        

الزراعية بقدرة ثابتة فإن سرعة الجرار تتناسب عكسيا مع                         
فاآلالت الكبيرة مثل المحاريث              . قوة شد اآلالت الزراعية     

تتطلب قوة شد آبرية ويلزم جرها عند سرعة منخفضة                     
لذلك فإنه يلزم أن يكون الجرار               . للجرار والعكس بالعكس      

مزودا بأآثر عدد     ممكن من         
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هذا .  السرعات حتى يمكنه تشغيل اآلالت الزراعية المختلفة                    
باإلضافة إلى نوع األراضي التي يتم حرثها فاألراضي                       

الصلبة التي بها جذور نباتات تتطلب تشغيل الجرار على                            
من ذلك يتضح ضرورة       . سرعات منخفضة لكبر مقاومتها              

وجود صندوق التروس للجرار لتزويده بعدد مناسب من                  
تعددة  م وصندوق التروس له تصميمات              . السرعات المختلفة        

نشرح فيما يلي نوع مبسط منها يسمى صندوق التروس                     
وهو   . االنزالقية ذو ثالث سرعات أمامية وسرعة خلفية                   

. يتكون عادة من ثالث أعمدة رئيسية متوازية وثمانية تروس                           
والعمودان العلويان هما عمود القابض                  
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و       ، وعمود نقل الحرآة الرئيسي    سمى بعم سفلي ي ود ال  دوالعم
ا هو واضح من               التوزيع وتوجد أربعة تروس مثبتة عليه آم
سرعة     رس ال ع وت ود التوزي رس إدارة عم ي ت شكل وه ال

ة  اري     . الخلفي ه مج د في سي يوج ة الرئي ل الحرآ ود نق وعم
ا              ي يمكن تحريكه ة الت روس االنزالقي طويلة مرآب عليها الت
سرعة       ر ال ذارع تغيي صلة ب ة مت وآة إزاح طة ش بواس

. والموجودة بجوار مقعد السائق وفي متناول يده 
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أو   "وعند إدارة المحرك يدور عمود الكرنك وتنقل الحرآة                  
بواسطة القابض إلى عمود القابض وبذلك يدور                 "  تفصل   

الترس المثبت في نهاية عمود التوزيع والمعشق بصفة                       
مستمرة بترس عمود القابض وعلى ذلك تدور جميع التروس                     

المثبتة على عمود التوزيع  في اتجاه مضاد لدوران  عمود                       
فإذا ما تحرك أي من التروس االنزالقية الموجودة                 . القابض  

على عمود نقل الحرآة حتى            
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ه                  ة إلي ل الحرآ ع تنق ود التوزي روس عم يتم تعشيقه في أحد ت
روس        (بنسبة تخفيض معينة     نسبة عدد األسنان في آل من الت

ع         ) . المعشقة ود التوزي ويكون دورانه على عكس دوران عم
ابض ود الق اه دوران عم ي نفس اتج ن الحصول . أي ف ويمك

ى محور                على السرعة الخلفية بتعشيق ترس ثالث مثبت عل
ة             سرعة الخلفي صغير بين آل من الترس االنزالقي وترس ال

. المثبت على عمود  التوزيع 
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رسم تخطيطي مبسط لصندوق تغير السرعات    ) ٥٥(شكل 
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   ) ٥٦شكل   (  جهاز النقل العمودي والجهاز الفرقي              -٣
Differential  

تنتقل الحرآة من عمود القابض إلى عمود الحرآة الرئيسية                      
عن طريق صندوق التروس آما سبق ذآره وتنتقل من عمود                        
الحرآة الرئيسي  إلى العمودان النصفين للعجلتين الخلفيتين                              
للجرار عن طريق نقل الحرآة في اتجاه عمودي عن طريق                      
ترس مخروطي يسمى ترس البنيون والذي يعطى الحرآة                 

.  لترس مخروطي آبير عمودي عليه ويسمى التاج                
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وجند أنه إذا سار اجلرار إىل األمام على أرض مـستوية فـإن العجلـتني               
يقطعان مسافة واحدة أما إذا سار اجلرار يف منحىن فإن العجلـة خـارج              

لذلك اسـتخدمت   ، املنحىن تقطع مسافة أطول من العجلة داخل املنحىن         
 التروس الفرقية داخل جهاز النقل  العمودي لتوصيل احلركة إىل العجلـة           
حبيث تسمح  إلحدى العجلتني بالدوران بسرعة ختتلف عن سرعة العجلة           
األخرى عند سري اجلرار يف املنحنيات أو على طريق بـه مرتفعـات أو              

منحنيات 
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علبة التروس الفرقية      ) ٥٦(شكل   
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م   ( شكل رق ي ال از     ) ٥٧ف ل الجه ة  عم ين  طريق يب
ل  سمى آ صفين  ي ى ن ي إل ود الخلف سم العم ي  فيق الفرق
ة       ا عجل ل منهم ى آ ت  عل صفي و مثب ود ن ا عم منهم
وترس  مخروطي ويرآب على أحد العمودين  حلقة أو          
يمكن    صفي ف ود الن داد العم ى امت ي  عل ان بل ة  رم علب

. إدارتها محوريا بدون إدارة  العمود النصفي
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مرآب عليه ترس      ) بتر  (ويوجد بالحلقة  عمود صغير            
مخروطي ويعشق بالترسين المخروطين المثبتين على                            

المحورين من الداخل وفتحة الحلقة أو العجلة على ترس                        
التاج لجهاز النقل العمودي فعند دوران البنيون يدور معه                      

ترس التاج في حرآة دورا نية عمودية  ويدير معه  الحلقة                  
وينتج عن        .  حاملة  معها الترس المخروطي المثبت عليها                  

هذه الحرآة دوران الترسين المخروطين  المثبتين على                     
العمودين  النصفين وتدور المجموعة بأآملها آما لو آانت                              

جزء واحد ال حرآة بين         
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ا               ين زاد الحمل عليه أعضائه فإذا فرض  أن أحد العجلت
دور ترس        . بحيث  توقفت تماما    فإذا دار ترس البنيون في

ة   ى الحلق ذلك الترس المرآب عل ة وآ ه الحلق اج ومع الت
دور            يضطر إلى  التدحرج على أسنان هذا الترس بينما ي
ين          الترس المخروطي األخر وبذلك يمكن إلحدى  العجلت

از أن        . من الدوران بدون األخرى    ذا الجه آذلك يمكن له
. تدور إحدى عجلتي  الجرار بسرعة اآبر من  األخرى
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ويوجه  عادة  اجلرار بفتيس الغرز وهو عبارة عن دواسة  جبوار إحـدى               
قدمي السائق وفائدة هذا الفتيس أنه إذا مرت إحدى عجلـيت اجلـرار             

القة أو مفككة فأا سوف تدور بسرعة حمدثة انزالق  وبـدون            زبأرض  
ه أن تتقدم لألمام بينما تتوقف العجلة األخرى عن الدوران ألا يف هـذ            

مقاومة الدوران ،   (احلالة تكون واقعة حتت محل أكرب من العجلة األخرى          
وإلخراج اجلرار من هذه املنطقة يدوس السائق على فتيس الغرز فيعـشق            
العمودين النصفني معا وخيضعهما للدوران بنفس السرعة فتدور العجلـة          
املوجودة على األرض الصلبة وتدفع اجلرار لألمام للخروج من منطقـة           

٥٧، شكل ) االنزالق
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الجهاز الفرقي) ٥٧(شكل 
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كل ق      ) ٥٨( ش ن طري ة ع ائي للحرآ ل النه ح النق يوض
التروس التي تعمل بتعشيقها مع بعضها

شكل        ائي         ) ٥٩( بينما يتضح من ال ة النه ل الحرآ ة نق طريق
بواسطة استخدام الجنازير والتروس أو العجالت المسننة 

ة لجرارا        ) ٦٠( والشكل ة النهائي  تيوضح طريقة نقل الحرآ
.الكتيبة 
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النقل النهائي للحرآة بواسطة التروس المعشقة) ٥٨(شكل 
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يوضح النقل النهائي للحرآة مستخدما التروس  ) ٥٩(شكل 
والجنازير
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أجهزة النقل النهائي           

يقصد بأجهزة النقل النهائي مجموعة األجهزة التي تنقل                       
حرآة دوران العمودين النصفين على عجلتي الجرار                    

الخلفيتين وتختلف هذه األجهزة تبعا لنوع الجرار من حيث                          
استخدام العجل الخلفي أو الكتينة ففي حالة الجرار ذو                        

: العجل يتم االنتقال بواسطة إحدى الطرق التالية                      
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أن تثبت العجلتين الخلفيتين في نهايتي العمودين النصفين                     -١
  المتصلين مباشرة بالتروس الفرقية  وتستخدم هذه الطريقة في                            

fergusonجرارات طراز     
بواسطة ترسين معشقين أولهما وهو صغير يتصل بالعمود                        -٢

النصفي واآلخر وهو الكبير يتصل بالعجل الخلفي وتستخدم هذه                    
 وفي  Massey Harrisالطريقة في جرارات ماسي هاريس    

ford son magorجرارات طراز فورد سون ميجر     
بواسطة عجلتين مسننتين وجنزير، األولى وهي الصغيرة                      -٣

تتصل بالعمود النصفي والثانية وهي الكبيرة تتصل العمود                          
الخلفي وتنقل الحرآة من العجلة األولى للثانية بواسطة جنزير                 

caseوتستخدم هذه الطرقة في جرارات طراز آيس        
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وبواسطة الطريقتين الثانية والثالثة يمكن تقليل سرعة                             
العجل بالنسبة لسرعة العمود النصفي حتى يمكن الحصول                           

.على أآبر قوة شد ممكنة         
أما في حالة الجرارات ذات الكتينة في أجهزة نقل الحرآة                    

فيها تشبه أجهزة الجرارات بعجل مع فارق هام وهو أن                       
جهاز التوجيه مندمج في أجهزة النقل النهائي بواسطة تغيير                           

اتجاه العجل األمامي ، يوجه الجرار بكتينة بواسطة                         
السرعات النسبية للكتينتين ، فإن آل آتينة يمكن تقليل أو                                  

إيقاف سرعتها بالنسبة لألخرى وعلى سبيل المثال في                           
.caterpillarجرارات طراز آاتر بيالر        
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ابض      طة ق ل بواس أجهزة النق ة ب ل آتين ة آ صل حرآ تت
ة   روس فرقي ة    . وت ه فرمل سائق ول د ال شغل بي ابض ي وآل ق

ابض            مستقلة تشغل بقدمه  وفي المنحنيات الضيقة يفصل الق
سير  ل فتقف عن ال زة النق ة  عن أجه ة الداخلي ة الكتين حرآ
ا         ال سير المنحنى أم ة من اآم ة الخارجي تمكن الكتين ى ت حت
ة    روس فرقي ستعمل ت ر  وت راز أوليف رارات ط ة ج ي حال ف

.وفرملة لكل آتينة بدال من فاصل التوجيه
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يوضح النقل النهائي للحرآة في جرارات الكتينة أو  )٦٠(شكل 
البلدوزر
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حساب السرعة األمامية للجرار            

مما سبق شرحه بالنسبة ألجهزة الحرآة نجد أنه يهمنا                    
حساب القوة والسرعة الخاصة بالجرار                  

السرعة  ×   القوة   =  حيث أن القدرة       
وقد أتضح أيضا أن نسب التخفيض الخاصة بالجرار هي                             

:  آاألتي   
Reduction ratio of Gear box =
Reduction ratio of differential =      
Reduction ratio of final drive =

n1

n2 n2

n3n3

n4
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عدد لفات العجلة وبالتايل نسبة التخفيض الكلية تكون       
Where N 1 = crankshaft revolution , r.p.m
عدد لفات العجلة  
N4 = wheel revolution , r. P , m 

2
1

N
N

3
2

N
N

4
3

N
N     وبالتايل نسبة التخفيض الكلية تكون

So, total reduction = (                             )
Cearbox * Differenial * final driving wheel 

Varied fixed fixed
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ــ أمثل    ةـــ
) :  ١( مثال   

الدقيقة وآانت    /  لغة  ١٨٠٠إذا آان عدد لفات عمود الكرنك     
 سرعات ٤نسبة التخفيض في صندوق التروس تحتوى على              

)  ٢ن( ما هي عدد اللغات     ) ١٫٥  ،  ٣  ، ٥  ،   ٨(  أمامية هي   
.  العمود  الداخل إلى الجهاز الفرقي عند السرعات المختلفة           

ــ الح ل   ــ
At first speed , N2 = 1800/ 8 = 225 

At second speed , N2 = 1800/5=360
At third speed , N2 = 1800/3= 600 

At fourth speed , N2 = 1800/1.5 = 1200 
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 : ٢مثال   
 سرعات أمامية بصندوق التروس              ٦جرار يحتوى على         

ونسب التخفيض في صندوق التروس  على هذه السرعات                      
ونسبة       ) ٣/ ٤  ،  ٥/ ٣  ،  ٥/ ٢  ،  ٣  ،  ٥  ،  ٨( هي آالتالي       

التخفيض في آل من الجهاز الفرقي وجهاز النقل النهائي هي                        
  ٧٠ ونصف قطر عجلة الجرار الخلفية              ٦  ،  ٤علي الترتيب        

سم   

:  احسب   
. نسب التخفيض الكلية عند آل سرعة في صندوق التروس                       

.سرعة الجرار األمامية على هذه السرعات الستة              
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الحل   

4
3

3
2

2
1

4
1

N
NX

N
NX

N
N

N
N

=Total reduction = 

8
2
1
=

N
N

648
4
1 xx

N
N

=

120645
4
1

== xx
N
N

At first speed of gear box the reduction = 

So

At second speed= 
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72643
4
1

== xx
N
N

6064
2
5

4
1

== xx
N
N

At third speed = 

At fourth speed = 

3064
3
5

4
1

== xx
N
N

1864
4
3

4
1

== xx
N
N

192
4
1
=

N
N

At fifth speed = 

At sixth speed = 

To calculate forward speed for this tractor 
At first speed 

rpmN 275.9
192
1800

192
1

==So N4 =
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1000
60*275.0*

100
70

1000
60*1800*

120
7.0

Tractor speed = 2*3.14*R*N4
= 2*3.14*

speed (at 3rd )  = 2*3.14*

= 3.96 km/h
speed (at 4th )  = 6.60 km/hr
speed (at5th )  = 15.84 km/hr 
speed (at 6th )  = 26.40km/hr 

= 4.50 km/hr
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ــ  ة وتماري  ــ أمثل  ن ـ
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ارسم رسما توضيحيا للجرار مبينا فيه آيفية توصيل ونقل الحرآة    -١
من المحرك حتى العجالت الخلفية للجرار وحدد المواقع التي يتم فيها      

.تخفيض السرعة من المحرك حتى العجالت الخلفية    

: اذآر الوظائف األساسية لألجزاء اآلتية   -٢
 النقل النهائي– الجهاز الفرقي – صندوق تغيير السرعات  –القابض 

مرة في حالة الفصل وأخرى في ، ارسم رسما توضيحيا للقابض    -٣
. حالة الوصل 

ما هي األضرار الناتجة عندما تتأصل عادة السائق في سند قدمه   -٤
. على دواسة القابض أثناء قيادة الجرار 
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ألولى ا معشقا على السرعة -أ       :ارسم صندوق التروس -٥
 في وضع السرعة الخلفية-ج         في وضع الحياد   –ب     

 ما هو وجه  االختالف بين وظيفة صندوق التروس في الجرارات        -٦
. ووظيفته  في السيارات 

.  ارسم رسما توضيحيا للجهاز الفرقي  وتكلم عن وظيفته   -٧

 ما هو الجهاز الذي يلغي وظيفة الجهاز الفرقي وآيف يعمل ؟ وما -٨
هي االحتياطيات  الالزم اتخاذها عندما يستعمل هذا الجهاز ومتى  

. يستعمل 
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 قارن بين أجهزة النقل في جرارات العجل وأجهزة النقل في -٩
جرارات الكتينة ؟ بالرسم  

 حدد في بعض الحاالت التي تضطر فيها الستعمال جهاز   -١٠
. الغرس

 ارسم الجهاز  الفرقي في الجرارات بعجل وما يناظره في -١١
. جرارات الكتينة 

 سم ١٤٠ احسب السرعة األمامية للجرار قطر عجله الخلفي -١٢
دقيقة علما بأن التخفيض  الكلي  /  لغة ١٥٠٠وسرعة محرآه أ

 ١ / ١٠٠٠للسرعة من المحرك إلى العجالت الخلفية هو  
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 في المسألة السابقة العمود الداخل لعلبة التروس مثبت به ترس -١٣
 سنة وهذا الترس األخير مثبت  ٤٢ سنة ويعشق بترس له ٢١له 

مود المناول يوجد ابدوره في عمود مناول وفي لنهاية األخرى للع
 سنة بالعمود الخارج من ٥٤ سنة ومعشق بترس له ٣٦ترس له 

. علبة التروس 
احسب سرعة العمود  الخارج من علبة التروس وإذا آانت قدرة 

 حصان احسب العزم على آل ٤٠العمود الداخل لعلبة التروس هي 
. من العمود الداخل والعمود الخارج
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 ١٣٠٠ حصان ودوران عمود المرفق  ٥٠ جرار قوة محرآه -١٤
دقيقة تنتقل الحرآة الى صندوق التروس  حيث تمر خالل     / لغة 

 ٤ : ١ ، ٣: ١زوجين من التروس نسبة نقل السرعة آال منهما  
على التوالي ثم تنتقل الحرآة بعد ذلك خالل الجهاز العمودي من    

 ، ١٢ترس مخروطي إلى عجلة ترسية عدد األسنان في آل منها 
  على التوالي ثم تمر بحرآة بعد ذلك خالل النقل النهائي    ٤٨

 م أوجد آال مما ١٫٢٠للعجلتين الخلفيتين للجرار قطر آل منهما  
:  يلي 
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سرعة دوران العجل الخلفي باللفات  في الدقيقة -أ

 النسبة الكلية لنقل الحرآة بين سرعة المحرك وسرعة - ب
 ودوران العجل الخلفي 

               
.   السرعة األمامية للجرار -    ج

 أقصى قوة جر يستطيع الجرار القيام بها باعتبار آفاءة –   د 
 % ٧٥نقل الحرآة 
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