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  " مجموعة االدارة النهائية"
ان وظيفة مجموعة االدارة النهائية هي نقل عزم الدوران من صندوق التروس الى العجالت القائدة )عجالت  

ويختلف تصميم  السيارة،تجاه بما يتالءم وظروف عمل وتقوم بتغيير سرعة الدوران من حيث المقدار واال الدفع(،

 دارة النهائية بحسب موقع المحرك وموقع العجالت الدافعة.مجموعة اال

فيمكن ان تكون العجالت االمامية هي العجالت  المركبة،تسمى طريقة الدفع بحسب موقع العجالت الدافعة من 

كانت العجالت  وإذا ،Front Wheel Drive)) فع االماميالقائدة وتسمى المركبات من هذا النوع بمركبات الد

كان الدفع يتم باألربع  وإذا ،(Rear Wheel Drive) تسمى مركبات الدفع الخلفي القائدة،الخلفية هي العجالت 

 (Wheel Drive-4) الرباعيعجالت فتسمى مركبات الدفع 

مجموعة األجزاء الميكانيكية التي تقوم بتوصيل القدرة من عمود الخرج لصندوق  هي-: النهائيةمجموعة االدارة 

 القائدة،ويختلف تصميمها من مركبة ألخرى بحسب موقع المحرك وموقع العجالت  القائدة،التروس وحتى العجالت 

  -التالية: وتتكون مجموعة االدارة النهائية من االجزاء األساسية 

 الكردان( والوصالت المفصلية. دارة )عمود( عمود اال1

 ( مجموعة تروس ادارة المحور.2

 ( التروس الفرقية.3

 ( اعمدة ادارة العجالت.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 شكل يوضح اجزاء مجموعة االدارة النهائية
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 )عمود الكردان( د االدارةومع

Drive shaft (Gardan shaft) 

هي نقل عزم الدوران من صندوق التروس الى مجموعة تروس  1وظيفة عمود االدارة المبين بالشكل رقم          

ة وطولية تتوافق مع تصميم هيكل السيارة ومتطلبات وكذلك يسمح بتغيرات زاوي   ، Axle)(pushingالمحور الدافع 

ا ويكون واضحا  في سيارات الدفع الخلفي )العجالت الخلفية هي العجالت القائدة للسيارة( كم ،الطريقوظروف 

دارة طويل ويحتاج في الغالب لوجود تجويف في ارضية المركبة مما يقلل من إلاحيث يكون عمود  ،2مبين بالشكل 

بتخفيض مركز ثقل السيارة. أما في مركبات الدفع االمامي فيكون عمود  حال يسمكما انه  الركاب،حجم غرفة 

واحيانا  ال يكون هناك عمود ادارة وتنتقل الحركة مباشرة  التروس،جوانب صندوق  أحداالدارة قصير ويقع على 

الرباعي اما في مركبات الدفع  .3الشكل كما مبين في  النهائية،من صندوق التروس الى مجموعة تروس االدارة 

 .4بالشكل كما موضح  االمامي،دارة المحور دارة المحور الخلفي وآخر قصير إلفيلزم وجود عمود ادارة طويل إل
 

  
 

 

 

 (1شكل )          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (4شكل ) 



                   Transmission System     Subject: Auto Maintenance                                                                                               
Lecturer: ABBAS. A. ABBAS 

3 
Prepare by: ABBAS. A. ABBAS        December 2017                                                        Machines & Equipment Department 

 يتصل المحور الخلفي الى هيكل السيارة بواسطة نوابض

 واالسفل نتيجة سير المركبة على لألعلىويمكن ان يتحرك 

 اما صندوق التروس فيكون مثبت الى هيكل السيارة الطريق،

 واجبه في (drive shaft)دارة مباشرة. ولكي يؤدي عمود اإل

 كل الظروف يجب ان يحتوي على وسيلتين منفصلتين للسماح 

 فيجب ان تكون هناك (،دارة )الكردانبالحركة النسبية لعمود اإل

 للسماح بالتغيرات في زاوية ميل المحور أكثرصلية او وصلة مف

 وكذلك يجب ان تكون هناك وصلة منزلقة تسمح بالتغير الطولي

 (.5الفعلي للعمود. شكل )
 

 (Drive shaft Structure)دارة إلالتركيب العام لعمود ا
 

ويكون جسم  نفسه،وجسم العمود  ووصلة منزلقةة في الغالب من وصلتين مفصليتين داريتركب عمود اإل          

 أحدوتلحم على  ومعامل حراريا  درزات والنتوءات ويكون مصلد العمود مصنوع من أنبوب فوالذي خالي من ال

وتلحم على الطرف اآلخر وصلة مفصلية ثانية مع  مفصلية،اطرافه وصلة مفصلية او شفة )فلنجة( لتركيب وصلة 

أو انبوب مخدد من الداخل وذلك لمزاوجة العمود الخارج من صندوق التروس  الخارج،قطعة من عمود مخدد من 

وتشكيل الوصلة المنزلقة. وتعمل حلقة من اللباد على احكام القطعة المنزلقة ضد دخول االوساخ والماء. كما توضع 

تثبت على عمود لتحقيق توازن العمود ستاتيكيآ وديناميكيآ و(  Balancing pieceقطعة معدنية )صفيحة موازنة

 .(6)كما مبين في الشكل  التركيب،الكردان. كما توجد عالمات متقابلة على كال النصفين لضبط النصفين عند 

     

 

 

 

 

 

 دارة )الكردان(يبين اجزاء عمود اإل (6) شكل                                       

كما تتعرض لقوى واجهادات صدمية بسبب عمليات  الدوران.جهادات اللي الناشئة عن عزم تتحمل أعمدة االدارة ا

هتزازات. ولتجنب حدوث التعشيق للتروس المختلفة وصدمات الطريق كما يتحمل قوى الطرد المركزي واال

دارة يمكن تجزئة العمود الى عدة . وفي حالة تعذر تقصير عمود اإلدارة قصيرن يكون عمود اإلهتزازات يجب ااال

. وتكون اجزاء العمود (7)كما في الشكل  المركبة،الوسط بواسطة محمل وسيط يثبت الى ارضية  قطع ويدَعم في

في المركبات الطويلة. ويجب أن تكون  أفضلالمجزأ اقل عرضة لالهتزازات كما يمكن من استغالل الحيز بشكل 

هتزازات الى زيادة اإلجهادات الهتزازات. وتؤدي اأعمدة الكردان موازنة ستاتيكيا  وديناميكيا  لتالفي حدوث اال

 مما يؤدي الى كسرها. وتتم عملية الموازنة لكل عمود مع وصالته المفصلية. الكردان،الواقعة على عمود 
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  (Center Support Bearing) الوسيطالمحمل 

بهيكل المركبة دارة الطولية والمجزأة ويثبت الى أرضية المركبة أو الى جسر متصل يستخدم في دعم أعمدة اإل

، (8)( كما في الشكل  Ball bearing ويتكون من جلبة مطاطية سميكة في وسطها محمل كروي )بول بيرنك

ويحمل الجزء الخلفي على الجزء البارز المخدد. ويزود  ،دارة الى المحملويستند الجزء األمامي من عمود اإل

 المحمل بجلب مطاطية خارجية لتغليفه وحمايته من الغبار.

 

 

 

 

 

 المحمل الوسيط (8)شكل                       

 الوصالت الطرفية

 انواع الوصالت الطرفية لعمود االدارة 

a) الوصلة المنزلقة                                         (Slip Yoke)  

ويقصر وفي نفس دارة أن يطول التروس، ويجب السماح لعمود اإلتتغير المسافة بين مركز المحور وصندوق 

صلة المنزلقة التي الوقت أن يبقى معشقا  عند طرفيه وأن ينقل العزم الى العجالت في كل الظروف. لذلك تستخدم الو

 دارة بتغيير طوله والتكيف مع التغيرات الطولية.تسمح لعمود اإل

ويدخل العمود داخل الجلبة ويربط  داخليا ، مخددةوجلبة  (Spline shaft)كون الوصلة المنزلقة من عمود مخدد تت

  .(9)الشكل  معينة،ويمكن ان ينزلق العمود المخدد داخل وخارج الجلبة لمسافات  المحور،طرفه اآلخر الى 
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(b الوصالت المفصلية 

ويجب ان  الخلفي،دارة الى صندوق التروس والمحور عمود اإل ربط نهاياتوظيفة الوصالت المفصلية هي       

دارة وتحمل الصدمات الفجائية اثناء سير المركبة على بقابلية الحركة الزاوية لعمود اإلتتميز الوصالت المفصلية 

 (10)تغيير السرعات نتيجة عملية التعشيق وأن تكون سهلة التركيب والفك والصيانة. والشكل رقم  ءأو أثناالطريق 

دارة جزء األول فك يكون متصل بعمود اإلال أجزاء،الوصلة من ثالثة حيث تتكون  المفصلية،يوضح اجزاء الوصلة 

 والفك الثاني يكون متصل بصندوق السرعات ويربط بين الفكين صليبة تسمح بحرية الحركة حول محورها.

 

 

 

 

 

 

  

 الوصلة المفصلية أجزاء (10)شكل                                            

 

 المفصليةأنواع الوصالت 

ويمكن تقسيمها تبعا   السيارات،هناك أنواع وتصميمات مختلفة من الوصالت المفصلية المستخدمة في صناعة 

 للتركيب ومادة الصنع واألداء كما يلي:

  هناك وصالت معدنية ووصالت مصنوعة من مادة مرنة. الوصلة،حسب المادة المصنوعة منها 

  مرنة. هناك وصالت جافة ووصالت التزييت،حسب 

  هناك وصالت منتظمة سرعة الدوران ووصالت غير منتظمة سرعة الدوران. األداء،حسب 

 

إال ان أكثر  والمحاور،دارة عض األحيان لربط نهايات أعمدة اإلتستخدم الوصالت المفصلية المرنة في ب

ميز بقدرتها على خمد توت المقوى،وهي مصنوعة من مواد لينة مثل المطاط  التوجيه،تكون في نظام  استخداماتها

حتكاك وال هي ال تحتاج الى تزييت وقليلة االو والصدمية،هتزازات الناتجة عن التحميالت الفجائية الصدمات واال

 درجات. 10تحتاج الى صيانة وتسمح للمحاور بالميل بزاوية حدها 

درجة.  45ميل بزاوية قد تصل الى وتسمح للمحاور بال ية المعدنية فتستخدم في أعمدة االدارة،أما الوصالت المفصل

 . (Universal Joint) العامةهي الوصلة  المعدنية انتشاراومن أكثر أنواع الوصالت المفصلية 
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  (Universal Joints) العامة الوصالت-1

س وتتصل الشوكة من شوكتين متعامدتين )فكين( تتصل الشوكة األولى بصندوق التروالوصلة العامة تتكون       

البة تسمح بحرية الحركة حول ويربط بين الفكين قطعة مستعرضة ذات أربعة مرتكزات متص الثانية بعمود االدارة،

روس( الى المحور وبذلك يمكن نقل عزم الدوران من المحور القائد )صندوق الت ،(11)ها كما في الشكل محاور

وتركب كراسي  بحرية،د التحرك لألعلى واألسفل دارة( بشكل مستمر بينما يستطيع المحور المقاالمقاد )عمود اال

  .(12)حتكاك. الشكل األربعة المصلبة وذلك لتقليل اال تحميل أبرية على الرؤوس

 

 

 

  

 

 (11)شكل                                                        

 

 

 

 

 (12)شكل      

نتظام في سرعة الدوران عندما ال تكون العامة البسيطة  هو ظهور عدم اال ومن اهم عيوب الوصالت            

المحاور على استقامة واحدة، فعندما يدور العمود القائد بسرعة ثابتة فإن سرعة دوران العمود المقاد تتذبذب أي 

المقاد على مقدار زاوية تزداد وتقل في اللفة الواحدة بنفس المقدار، ويعتمد مقدار التذبذب في سرعة دوران العمود 

الميل بين المحورين، والسبب في ذلك أن السرعة الدورانية للعمود المقاد تعتمد على السرعة الخطية لرأس المصلبة 

 باستمرارالتي من جهته )وهي ثابتة( والمسافة العمودية من رأس المصلبة الى مركز العمود وهذه المسافة تتغير 

ك تذبذب سرعة دوران العمود المقاد على الرغم من ثبات سرعة دوران العمود القائد أثناء الدوران، وينتج عن ذل

وللتغلب على هذه الظاهرة تدمج وصلتان مفصليتان بأقل تباعد ممكن لتكوين وصلة واحدة  .13)(كما في الشكل 

وفي هذه الحالة فإن التذبذب الذي ينتج من الوصلة األولى يتم إلغاؤه  المستوى،بحيث تكون المصلبتان في نفس 

 .(14). شكل تجاه المعاكسلوصلة الثانية بنفس المقدار وباالبتذبذب ا

 

 

 (13)شكل   
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 (CV joints)ثابتة السرعة  الوصالت-2

ولتميزها عن الوصلة العامة العادية  والمقاد،ألنها تمتاز بتماثل سرعة الدوران بين جزئيها القائد  االسموسميت بذلك 

. وتستخدم وصالت السرعة الثابتة في مركبات التي ال تتماثل فيها سرعات الدوران للمحور القائد والمحور المقاد

هتزازات لعجالت حتى ال تعيق الذبذبات واالا حيث ال يجوز أن تتذبذب سرعة دورانالدفع األمامي بشكل خاص 

 أهمها: الثابتة،عملية التوجيه. وهناك تصميمات عديدة لوصالت السرعة 

a:الوصلة العامة المزدوجة ) 

يدور العمود القائد  وعند الدوران ،(14)وهي عبارة عن وصلتين عامتين مدمجتين بمفصل واحد كما في الشكل

 والعمود المقاد بنفس السرعة بينما تنشأ حركة دورانية غير منتظمة بين المصلبتين.

 

 

 

 

 

 

 الوصلة العامة المزدوجة (14)شكل  

b:الوصلة الكروية ) 

ويدور الحامل مع الغالف بينما تستطيع الكريات  وغالف،وتتألف عادة من ست كريات داخل حامل للكريات 

وال ينشأ  الكريات،وينتقل العزم بين المحورين من خالل  بالغالف،الحركة الى الداخل والخارج في مجاري طولية 

 .(15)تذبذب في سرعة الدوران نظرا  لثبات بعد الكريات عن مركز العمور. شكل 

 

 

 

 

 

 

 الوصلة الكروية (15)شكل                                                             
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c:وصلة الدالفين ) 

وتشبه في تركيبها الوصلة الكروية ويستعاض عن الكرات بثالثة دالفين مثبتة على حامل وتتحرك داخل مجاري 

 .(17). الشكل نالدالفيوينتقل عزم الدوران من خالل  الخارجي،طولية لألمام والخلف في غالف الوصلة 

 

 وصلة الدالفين (17)شكل  

 

   Problems cardan shaft :الخلفي اإلدارةعمود طال أع

 

 الخلفيةمن المحرك الى مجموعه التروس  الحركةعلى نقل  كما عرفنا الخلفيسيارات الدفع  في ةيعمل عمود االدار

  .الخلفيةعلى العجالت  الحركةتقوم بدورها بتوزيع  التي

  :ما يليولكن لعمود الدوران هذا عده مشكالت نذكر منها 

 

عند  السيارة فييحدث رجفه  بسيطةولو  السيارةلصدمه من اسفل  نتيجةعدم استواء دوران هذا العامود  -1

  .وهذا العيب يرهق الكثيرين حتى يتوصلوا اليه لكونه غير ظاهر العاليةالسرعات 

 استقراريهتلف المحمل الوسيط في حالة وجودة وهذا يؤدي الى ظهور رجفة في السيارة أثناء الحركة نتيجة عدم  -2

 دوران العمود.

الوصالت الى حدوث ويؤدي تلف  ،بقوةالوصالت المفصلية بسبب الحموالت الزائدة وبدأ حركة السيارة  تلف-3

 .بالسيارة فقط بداية االنطالقصوت صدمة واحدة عند 
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 اسئلة الفصل:

 عرف المصطلحات العلمية التالية:/ 1س

1- Gardan shaft 

2- Center Support Bearing 

3- Slip Yoke 

4- Universal Joints 

5- CV joints 

 ثم اذكر وظائفها. النهائية،عدد اجزاء مجموعة االدارة  /2س

 .(Drive shaft)/ اشرح بالتفصيل التركيب العام لعمود االدارة 3س

 / عدد انواع الوصالت الطرفية المستخدمة لعمود االدارة واشرح واحدة منها.4س

 عمود االدارة. المستخدمة مع/ عدد الوصالت المفصلية 5س

 (.Drive shaft)المستخدمة مع عمود االدارة  (CV joints)/ عدد انواع الوصالت الثابتة السرعة 6س

 االدارة. / اذكر ثالثة من االعطال الرئيسية التي يتعرض لها عمود7س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


