
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة االنبار

كلية الزراعة

قسم المحاصيل الحقليه

–الزراعيه لساحبات اومادة المكائن محاضرات 
دكتور مدرس غزوان حسام توفيق النعيمي



الساحبات الزراعيه

Agricultural tractors

تعتبر الساحبات الزراعية •

العمود الفقري في الزراعة 

ا حيث ال يمكن االستغناء عنه

ة خاصة في المساحات المتوسط
.والكبيرة
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ما الفائدة من الساحبه الزراعيه

الجراء عمليات حراثة سحب اآلالت والمعدات الزراعية •

دات االرض والبذار والعزق ورش المبيدات وتشغيل الحاص
.  المسحوبه

يلها تزويد اآلالت الزراعية بالقدرة الدورانية الالزمة لتشغ•

.الخ... كالمحاريث الدورانية و قالعات البطاطا

(ما هي مهام الساحبات الزراعيه؟: نشاط)•
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انواع الساحبات الزراعيه 

حسب الغرض من االستخدام: اوال

.ساحبات متعددة االغراض•

تستخدم النجاز عمليات الحراثة •

140-30والبذار و تكون بقدرة 
.  حصان
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انواع الساحبات الزراعيه 

حسب الغرض من االستخدام

: احبات البساتينس•

تستخدم لإلعمال الالزمة بين•

ناألشجار و تتراوح قدرتها بي
.حصان15-60
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انواع الساحبات الزراعيه 

حسب الغرض من االستخدام

ساحبات الحدائق•

وهي أصغر أنواع الساحبات و •

حصان 15-5تتراوح قدرتها من 

وهي مصممة أساسا ألداء العمليات 

الزراعية البسيطه في المساحات 
.هالصغيرة والبيوت البالستيكي
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انواع الساحبات الزراعيه 

حسب الغرض من االستخدام

ساحبات االعمال الثقيله •

تستخدم ألعمال اإلنشاءات و •

300تصل قدرتها الى . الحفر
.حصان
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:هو( Horsepower HP)الحصان 

هو وحدة قوة تساوي سحب •
رطالً في ثانية واحده 550

حوالي )بارتفاع قدم واحده 
(.واط745.7

القدرة الحصانية هي وحدة •
هناك . لقياس قوة المحركات

العديد من المعايير وأنواع 
.  مختلفة من القدرة الحصانية

.  سم30.48= (foot)قدم •
0.453= (pound)رطل 

كغم
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انواع الساحبات الزراعيه 

: حسب نوع المحرك-" ثانيا

ساحبات بمحركات اشتعال -أ•
( محركات بنزين)بالشرارة

ساحبات بمحركات اشتعال-ب•
(  محركات ديزل)بالضغط
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انواع الساحبات الزراعيه 

حسب التالمس مع االرض " : ثالثا

التي : الساحبات المدولبة -أ

تستخدم اإلطارات المطاطية 
لحركتها
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انواع الساحبات الزراعيه 

حسب التالمس مع االرض 

:  الساحبات المسرفه -ب•

تستخدم سرفة حديدية في 
حركتها 
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(هل هناك تصنيف اخر للساحبات؟: نشاط)
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(الجرار)مكونات الساحبه 
:اليةيتكون الجرار من المكونات الرئيسية الت

محرك•

فاصل الحركه•

صندوق التروس لنقل الحركة•

الجهاز الفرقي•

المجموعه النهائية لتوصيل الحركة•

العجالت الخلفية•

العجالت األمامية•

آلية التوجيه•

نظام التحكم الهيدروليكي•

جهاز توقيف الحركه•

عمود مأخذ القدرة•

لوحة التحكم•

13



ما هو المحرك

هو آلة مصممة لتحويل : المحرك

شكل واحد من الطاقة إلى طاقة 

ة ، المحركات الحراري. ميكانيكية

مثل محرك االحتراق الداخلي ، 

حيث يحترق الوقود لتوليد 

لك الحرارة والتي تستخدم بعد ذ

في تحريك اجزاء من المحرك 
. نفسه وبالتالي الساحبه
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اجزاء المحرك

دعنا نلقي نظرة على األجزاء الرئيسية
...للمحرك

.وغطاء كتلة المحرك, كتلة المحرك•

تتحرك المكابس لألعلى , مكابس•
غط او تض, ولألسفل لتضغط هواء فقط 

الوقود+ مزيج الهواء 

,االسطوانة•

,عمود المرفق•

,عمود الحدبات•

/ صمامات دخول الهواء ), الصمامات•
وصمامات العادم اي , وقود+او هواء

(خروج غازات االحتراق

.حوض الزيت•
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أالجزاء المتحركة في المحرك 

هي األجزاء التي تتحرك أثناء عمل 
:ومن أهم هذه االجزاء, المحرك

(  Piston:باإلنكليزية: )المكبس•

يتم ربطه داخل االسطوانه 

بحيث ينزلق بسهولة داخل 
، االسطوانه بواسطة التوصيل
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أالجزاء المتحركة في المحرك 

:  ذراع التوصيل

(  Connecting rod: باإلنكليزية)

.فقيربط بين المكبس وعمود المر
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أالجزاء المتحركة في المحرك 

(Crankshaft: باإلنكليزية: )عمود المرفق

يليستقبل الحركة من ذراع التوص

مد ويحولها إلى حركة دورانية، يعت

شكله وحجمه على عدد 

حركة ينقل ال. األسطوانات وترتيبها

الى باقي اجزاء نقل الحركة في
.الساحبة عبر الدوالب الطيار
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أالجزاء المتحركة في المحرك 

: باالنكليزيه: )الدوالب الطيار•

Flywheel) هي عجله معدنيه

مرتبطة بعمود المرفق، تعمل

على تخزين الطاقة الحركية 

ل وتحويلها الى باقي اجزاء نق

الدوالب. الحركة في الساحبه

رعة الطياريقاوم التغيرات في س

حركة المكابس، لذلك تتم 

الية صناعته من سبيكه معدنية ع
.المقاومه للحرارة واالجهاد
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أالجزاء المتحركة في المحرك 

(Valves: باإلنكليزية): الصمامات•

ن يتم استخدام صمامي، "مبدايا

في كل أسطوانة داخل المحرك،

األولى تتحكم بدخول الوقود

إلى او الهواء فقط / والهواء 

م والثانية تتحك،داخل المحرك

بخروج الغازات الناتجة عن 
.  عملية احتراق الوقود
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أالجزاء المتحركة في المحرك 

:  باإلنكليزية: )محامل المحرك•

Bearings) يتم ربطها بين

األجزاء المتحركة، ذراع 

التوصيل والمكبس وعمود 

كاك المرفق لتُقلل عملية االحت
.بين هذه األجزاء

21



منظومة تبريد المحركات
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محتويات

هدف نظام التبريد•

ما هي انواع انظمة تبريد المحرك•

ماذا يحصل اذا فشل نظام التبريد في السيارة•

هل يجوز وضع الماء فقط في خزان المبرد•

كيف يتحرك سائل التبريد داخل المحرك•



هدف نظام التبريد

يارة يعمل نظام تبريد المحرك في الس•
للحفاظ على برودة المحرك ، ولكن

أيًضا للحفاظ على درجة حراره 
يل مناسبة بما يكفي لضمان التشغ

تتضمن مكونات. الفعال والنظيف
رارة لتبديد الح(  راديتر)النظام مشع 

، ومروحة لضمان تدفق الهواء 
مام الكافي لتبريد الرادياتير ، وص

ى ترموستات يفتح عند الوصول إل
درجة حرارة التشغيل المطلوبة 

(  أو مضخة مبرد)ومضخة مياه 
رك ، لتدوير سائل التبريد عبر المح

. خراطيم ومكونات أخرى



ما هي انواع انظمة تبريد المحرك؟

: هناك نوعان من أنظمة التبريد•

نظام تبريد بالهواء و •

.  نظام تبريد بالماء•

رك، في أنظمة التبريد الهوائي للمح

تيار يتم نقل الحرارة بعيًدا بواسطة

ه توجد مروحه احيانا للمساعد. الهواء

في نقل التيار الساخن الى الهواء
كما هو الحال في الدراجه .الجوي

(.الماطورسكل)الهوائيه 



ما هي مكونات نظام التبريد المائي؟

يد المكونات الرئيسية لنظام التبر•

المائي هي

مضخة الماء ، •

الترموستات ، •

المشع او الراديتر ، •

مروحه، •

غطاء المشع ، •

خزان الماءالفائض، و•

.انابيب نقل الماء•



؟حركمماذا يحصل اذا فشل نظام التبريد في ال

ي في إذا فشل نظام التبريد ، فقد يؤد•

كثير من األحيان إلى إصالحات 

.  مكلفة

لمحرك يحصل تمدد بسبيكة الداخليه ل•

دي الى ان تحدث تشققات متعددة تؤ

الى خروج الزيت او ما تبقى من 

الماء الى الخارج وبالتالي بداية 

ية انصهار السبيكه نتيجة استمرار

الحتراق الوقود ضمن دورة 
.  االحتراق الداخلي



هل يجوز وضع الماء فقط في خزان المبرد؟

افة مضاد ال ، ال تضع الماء في خزان سائل التبريد فحسب ، بل يجب عليك إض•

.ماء ومضاد للتجمد50/50. للتجمد بنفس كمية الماء

رتك في الشتاء إذا أضفت مضاًدا للتجميد ، فلن يتجمد سائل التبريد المبرد بسيا•

.ولن يغلي في الصيف



ما هي فوائد استخدام سائل مانع االنجماد؟

تي ان)مضاد التجمد ، المعروف أيًضا باسم •
، هو سائل أصفر أو أخضر ساطع ( فريز

يمتزج مع الماء في السيارات والشاحنات
و والمركبات األخرى لمنع الماء من التجمد أ

يصنع. غليان سريع عند الحرارة الزائدة
و مضاد التجميد من إما اإلثيلين جاليكول أ

لمبرد البروبيلين جاليكول ، مضاد التجمد وا
.يغير نقاط التجمد والغليان في الماء

• https://www.ameriprise.com/aut
o-home-insurance/aah/learning-
center/auto/car-maintenance/is-
coolant-the-same-as-antifreeze/

https://www.ameriprise.com/auto-home-insurance/aah/learning-center/auto/car-maintenance/is-coolant-the-same-as-antifreeze/


؟كيف يتحرك سائل التبريد داخل المحرك

قة يتدفق الماء من خالل األنابيب الدقي•
بريده التي تشكل هيكل الراديتر ويتم ت

عن طريق تدفق الهواء عبر الفراغات
.  الموجوده بين االنابيب الرقيقه

ل يذهب الماء الى جيوب المائيه في داخ•
اسطوانة المحرك وغطاء االسطوانه 
ليسحب الحرارة، يسخن، يستمر في
رد مجراه الى ان يعود الى الراديتر ليب

يساعد في حركته وجود . من جديد
بين المضخة التي تعمل على تدوير الماء

.  المشع والمحرك وغطائه

• https://www.bluestar.com/get
_informed/article/your-
engines-cooling-system/

https://www.bluestar.com/get_informed/article/your-engines-cooling-system/


جهاز التزييت في محرك االحتراق الداخلي
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ق اهمية وعمل نظام التزييت في محركات االحترا

الداخلي
تكاك بين يقوم نظام تزييت المحرك بتوزيع الزيت على األجزاء المتحركة لتقليل االح•

إذا تعطل نظام .يلعب التزييت دوًرا رئيسيًا في العمر المتوقع لمحرك السيارات. األسطح
ة زيت في توجد مضخ. التزييت ، فسوف ترتفع حرارة المحرك ويستهلك بسرعة كبيرة

يت ، يتم سحب الزيت من خالل مصفاة ، بواسطة مضخة الز. الجزء السفلي من المحرك
تحت ثم يضغط الزيت من خالل مرشح الزيت. وإزالة الملوثات األكبر من كتلة السائل

من المهم مالحظة . ومقياس ضغط الزيت (bearings)الضغط على المحامل الرئيسية 
ات على تعتمد قدرة المرشح على إزالة الجسيم. أنه ليس كل المرشحات تؤدي نفس األداء

حجم المسام ومساحة السطح وعمق )العديد من العوامل ، بما في ذلك مواد الوسائط 
لزيت إلى من المحامل الرئيسية ، يمر ا. ، ومعدل التدفق عبر قنوات نثقل الزيت( المرشح

يعمل . لممرات محفورة في العمود المرفقي والمحامل ذات النهاية الكبيرة لذراع التوصي
يتم . اسالزيت المتناثر بواسطة عمود المرفق على تزييت جدران األسطوانة ومحامل الكب

يقوم زيت .  (oil rings)كشط الزيت الزائد بواسطة حلقات الكاشطة على المكبس 
محرك المحرك أيًضا بتزييت محامل عمود الحدبات وسلسلة التوقيت أو التروس على

كل الحظ الش. ثم يفرغ الزيت الزائد في النظام مرة أخرى إلى الحوض. عمود الحدبات
.في ادناه
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جهاز التزييت في محرك االحتراق الداخلي

33



زيت المحرك

لى يتم تصنيع زيت المحرك عالي الجودة باالعتماد ع•

لسيارات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير الحماية لمحركات ا

يرمز إلى جمعية SAE. في تطبيقات الخدمة القياسية

مهندسي السيارات ، ومقرها في الواليات المتحدة 

أهم مزايا زيت SAEاألمريكية ، ويحدد تصنيف 

اسي يحدد تصنيف اللزوجة بشكل أس. المحرك ولزوجته

.  عند درجة حرارة عالية ومنخفضة لمادة التزييت

إلى اللزوجة المناسبة لدرجات SAEترشدنا درجة 

الدرجات التي تحمل عالمة . حرارة خارجية مختلفة
"w " 00لفصل الشتاء تكون عند درجة حرارة أقل من

.درجة مئوية

•APIحددت هذه . اختصاًرا لمعهد البترول األمريكي

يوت الهيئة معايير األداء التي يجب أن تستوفيها الز

بالنسبة للزيوت. المستخدمة في سيارات النقل

رف المستخدمه في محركات سيارات الركاب ، يتبع ح

API مجموعة من حرفين مثلSMمستويات . ، إلخ

تشير إلى " S"الخدمة لزيوت سيارات الركاب أو 

Spark Ignition Engine اي سيارات ذات محرك ،

.  بنزين
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الغرض من نظام التزييت

:يقوم زيت التزييت بالوظائف التالية في المحرك

إغالق يعمل على تزييت األجزاء المتحركة لتقليل التآكل عن طريق1.
.  الفراغات بين األجزاء المتحركة مثل المحامل واألعمدة وما إلى ذلك

اتصال وبالتالي ، تتحرك األجزاء على طبقات من الزيت ، وليس على
.كمباشر مع بعضها البعض ، مما يقلل من فقدان الطاقة في المحر

تم يحصل الزيت على الحرارة من األجزاء المتحركة للمحرك والتي ي2.
. يدلذلك ، يقوم الزيت بوظيفة عامل التبر. نقلها إلى وعاء الزيت

ي تحتوي بعض المحركات على فوهات الزيت التي ترش الزيت ف
.سالجانب السفلي من المكابس ، وبالتالي إزالة الحرارة من المكاب

األوساخ يقوم الزيت بوظيفة عامل التنظيف عن طريق التقاط جزيئات3.
سفل يتم االحتفاظ بالجسيمات األكبر في ا. ونقلها إلى وعاء الزيت

.الزيتالوعاء بينما يتم تصفية الجسيمات األصغر بواسطة مرشحات
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أجزاء وتشغيل نظام التزييت

:  مضخة الزيت الترسيه1.

تحتوي مضخة الزيت على زوج من •
لئ تمت(. المتعشقه)التروس المتداخله 

ما الفراغات بين األسنان بالزيت عند
تحصل. تكون التروس غير متطابقة

مضخة الزيت على الزيت من وعاء 
الزيت وترسل الزيت من خالل مرشح

الزيت إلى نقاط التزييت والمحامل 
يمر بعض . (bearings)الرئيسية 

د الزيت من الفتحات الموجودة في عمو
المرفق إلى ذراع الربط بين عمود 

يتم تزييت. المرفق وراس المكبس
ل المحامل الرئيسية واذرع الربط بشك

.كاف لتحقيق أهدافها المرجوة
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أجزاء وتشغيل نظام التزييت

مضخة الزيت الدورانيه 

د يتم تشغيل الدوار الداخلي ويقو•

عندما يدور الدوار . الدوار الخارجي

، تمتلئ الفجوات بين الفصوص

عندما تتحرك فصوص . بالزيت

الدوار الداخلي في الفجوات في 

الدوار الخارجي ، يتم إخراج الزيت

يمكن . من خالل مخرج المضخة

سطة أيًضا تشغيل مضخة الزيت بوا

ترس عمود الحدبات أو بواسطة 
.عمود المرفق
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نشاط

ما هو الفرق بين هذين 1.

النوعين من المضخات 

من ناحية التركيب 

والعمل؟

ما هي المضخه ذات 2.

مقدار الدفع االعلى 

للزيت؟

ما هو مقدار الضخ لكل 3.
منهما؟
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أجزاء وتشغيل نظام التزييت

ة من يتدفق الزيت أيًضا إلى رأس األسطوان: وعاء الزيت2.

تي خالل الممرات المحفورة التي تشكل طريق الزيت ، وال

تعمل على تزييت اذرع عمود الحدبات والصمامات ، ثم

تحتوي بعض المحركات على . يعود إلى حوض الزيت

ا أخاديد أو ثقوب في اذرع التوصيل ، مما يوفر تزييتً 

ل توجد في اسف. إضافيًا للمكابس وجدران األسطوانات

الوعاء فتحه تصريف الزيت الى الخارج عند/ الخزان 

.  مالرغبه بتبديل زيت المحرك واضافة جديد محل القدي
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case(   خزان الزيت)وعاء الزيت 
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أجزاء وتشغيل نظام التزييت

:مبرد الزيت3.

يرة في بعض المكائن الزراعيه الكب•

ة ، مثل الشفل او الساحبات الكبير

يعمل تزود بنظام تبريد للزيت والذي

على الحد من ارتفاع درجة حرارة 

الزيت ، وذلك عن طريق تدفق 

ه الى الزيت في أنابيب شبكيه معرض

بعد ذلك، . الهواء مع وجود مروحه

(  خزان)يعود الزيت الى وعاء 
.الزيت اسفل المحرك
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أجزاء وتشغيل نظام التزييت

: الزيت( فلتر)مرشح 4.

يتدفق الزيت من مضخة •

قبل الزيت عبر فلتر الزيت

الوصول إلى اجزاء 

يحتفظ مرشح . المحرك

الزيت بجزيئات األوساخ

ويسمح بمرور الزيت 
.المرشح النظيف فقط
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أجزاء وتشغيل نظام التزييت

مؤشرات نظام التزييت5.

قيد "توجد أضواء مؤشر •

ت في لوحة المؤشرا" التشغيل

س تستخدم المقايي. امام السائق

ط الكهربائية لإلشارة إلى ضغ

س كذلك توجد عصا قيا. الزيت

اء لقياس مستوى الزيت في وع

الزيت ، بينما في بعض 

ير المركبات تستخدم أضواء تش
.الى جودة الزيت
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:  اسئله شائعه ومعلومات عامه
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ثانية إلى دقيقتين من تشغيل المحرك وهي30إنها أول 

.اماتاألهم في توزيع الزيت وتوصليه الى المكابس والصم

ك؟ كم من الوقت يستغرق النتشار الزيت في داخل المحر
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تظار انما نحتاج إلى إيقاف تشغيل المحرك ، واالن. كال

.إضافة الزيت/ دقائق قبل فحص 5

هل يجب تشغيل المحرك عند إضافة الزيت إليه؟ 
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ه لمدة إذا كان المحرك بارًدا ، فقم بتشغيل-إليك النصيحة 

درجة ، وهي 100يسخن الزيت إلى حوالي . دقائق2-3

ة ، اما إذا تم قيادة السيار. كافيه ليتدفق الزيت بسهولة

لزيت دقيقة بدون تشغيل قبل تصريف ا30-20فاتركها لمدة 

.من المحرك الى الخارج واضافة جديد محله

ت؟هل يجب أن أترك سيارتي تعمل بعد إضافة الزي
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لكن االهم هو يجب . لن يضر الزيت البارد بمحرك ساخن

يل فحص زيت المحرك عندما يكون بارًدا ، قبل بدء تشغ

.  المحرك

هل يجب أن يكون المحرك بارًدا إلضافة الزيت؟
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عندما يمأل الكثير من زيت . هذا ما يسمى بمخاطر الملء

ي رغوة المحرك في سيارتك ، يصبح عمود المرفق يُخفق ف

بح بذلك اص. الزيت والذي يتسبب في فقدان ضغط الزيت

خلال في نظام العمل مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة 

.الزيت

تي؟ماذا يحدث إذا وضعت الكثير من الزيت في سيار
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دقيقة تقريبًا دون أن15دقيقةبدون زيت ، يعمل المحرك لمدة 15

ينفجر، ولكن خالل هذه المده يتعرض المحرك الى أضرار 

ودة حيث ترتفع حرارة جميع المكونات المعدنية الموج. لجسيمة

لف في المحرك وتتالبس مع بعضها البعض ، مما يتسبب في ت

.المحرك

؟إلى متى يمكن تشغيل المحرك بدون زيت قبل التلف
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ك عادة ما يأخذ محر. ال ، ال يمكنك فقط صب الزيت الجديد

لترات او اربعه ونصف 4لتر ، لكن البعض يأخذ 5السيارة 

تحقق من دليل مالك السيارة . لترات6فقط من الزيت أو 

ا ثم اسحب عص. لمعرفة عدد االلتار التي تأخذها سيارتك

ط القياس للخارج للتأكد من أن مستوى الزيت يصل إلى خ

.التقاطع المؤشر عليه

؟هل يمكنني فقط إضافة ربع لتر من الزيت لسيارتي
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صبح المشكلة األكثر شيوًعا هي أن األجزاء في المحرك ست

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشغيل المحرك . ساخنة للغاية

شوه بكفاءة أقل ، ومع مرور الوقت ، يمكن أن يتسبب في ت

ير في النهاية ، إذا لم يتم تغي. ... مكونات المحرك وتآكلها

الزيت ، سيتم إيقاف تشغيل المحرك بالكامل ويجب 

.استبداله

لة؟ ماذا يحدث إذا لم تحصل على تغيير الزيت لفترة طوي
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ارتك ، حسب الضرورة، في كثير من األحيان يعتمد على سي

كيلومتر بين 10000أو حتى 7500قد تتمكن من القيادة 

.  لخطرتغيرات الزيت دون تعريض العمر المتوقع لسيارتك ل

لدينا لكن يفضل اقل من ذلك لتبديله بسبب االجواء الحارة

. وسرعة تغير لزوجة الزيت

متى يتم تغيير زيت المحرك؟ 
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أجهزة نقل الحركة
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مصطلحات

(كلج)Clutchفاصل الحركه •

(كيربوكس)Gearboxصندوق التروس •

اقراص حديديه مسننه من الخارج(: دشالي)تروس •

 shaftعمود •

((البريك)اي موقفات الحركة )discمكابح •



gearboxصندوق التروس 



gearboxصندوق التروس 

له يتكون من صندوق فوالذي يحتوي بداخ•
على عمودين اساسيين متوازيين بهما 

gearsاقراص مسننه تدعى التروس 
يك تتعشق هذه التروس مع بعضها عند تحر•

على العتله اليدويه بجانب السائق للحصول
ان طبعا يجب هنا االنتباه الى. سرعه معينه 

ة عملية التعشيق هذه ال تتم الال في حال
clutchالضغط على دواسة الفاصل 

تروس أمامية و 8-6عادة ما يكون هناك •
تحتوي أجهزة نقل . تروس عكسية1-2

ة تحفز الحركة المنزلقة على ترتيبات بسيط
.  التروس واألعمدة على التحرك والدوران

معظم الفراغ التي تدور به هذه االجزاء •
.يكون مآلن بالزيت السائل الخاص به

التركيب



gearboxصندوق التروس 



gearboxصندوق التروس 

ناقل الحركة اليدوي شائع في •

.  الجرارات الصغيرة أو القديمة

، يستخدمون عدًدا محدًدا من التروس

ي إلى جانب ترس الناقل للحركة الذ

يؤدي بحركة الساحبه الى الى 

.الوراء

• https://www.quora.com/W
hich-type-of-gears-are-
used-in-tractors



عمود ماخذ القدرة 

Power Take-Off (PTO) shaft



موقع عمود ماخذ القدرة 

Power Take-Off (PTO) shaft



PTOعمود ماخذ القدرة 

؟PTOما هو 

-Power Takeعمود ماخذ القدرة •
Off ، ًالذي يشار إليه عادة

أحد األشكال ، PTOباالختصار ، 

يكية الشائعة لتوصيل الطاقة الميكان

ه في الساحبه الى المعدات الزراعي
هو  PTO.  التي ترتبط معها بالخلف

طريقة لنقل الطاقة العالية وعزم 

عادة عبر ناقل )الدوران من المحرك 
(.الحركة



PTOعمود ماخذ القدرة 

؟PTOكيف يعمل 

محرك تنتقل الطاقة الميكانيكيه من ال•

وق الى الدوالب الطيار ، ثم الى صند

ر التروس ومن هنا تنتقل الحركة عب

عمود افقي مباشرة الى نهاية 

يدور بسرعه ثابته ، . الساحبه

ويتعشق به توصيله من الخارج 
.لتدوير المعدات المرتبطه 



PTOعمود ماخذ القدرة 

للجرار؟ PTOما مدى سرعة دوران 

540اوعمود القيادة عند  PTOيدور •

أو ( ثانية/ مرات 9)دورة في الدقيقة 

/ مرة 16.6)دورة في الدقيقة 1000

لة عند التشغيل بالسرعة الكام( ثانية

تم في جميع السرعات ، ي. الموصى بها

تدويرها بما يتناسب مع سرعة محرك

 PTOتحتوي أعمدة : مالحظة. الجرار
دورة في الدقيقة على 1000بسرعة 

.عدد أكبر من الخطوط على العمود

• https://extension.psu.edu/po
wer-take-off-pto-safety



مع او عكس عقارب الساعه؟ PTOأي اتجاه يتحرك 

؟PTOهل جميع الجرارات لديها 
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