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 ، ويعمل()الكيراجزاء السيارة ويركب بين المحرك وصندوق السرعات أحدهو  :(Clutch)والفاصلالقابض 

 .على وصل وفصل الحركة بين المحرك وصندوق السرعات

 

 

 

 

  ) (Function of Clutchالقابضوظيفة مجموعة 

ل القدرة عن ويقوم القابض بفصل ووص القابض،تنتقل القدرة من المحرك الى صندوق السرعات من خالل 

 على اختالف ظروف عمل المركبة. صندوق السرعات بناءا

 -التالية: وتتلخص وظائف القابض بالنقاط 

 وفصل الحركة بين المحرك وصندوق السرعات. وصل-1

 القدرة من المحرك الى صندوق السرعات بشكل تدريجي يسمح للمركبة بالتحرك بسالسة. نقل-2

 بانزالق القابض. ببطيء، للسماحغير تام اثناء حركة المركبة  فصل-3

 التام دون الحاجة إليقاف عمل المحرك. الوقوف-4

 الحركة عند تعشيق التروس في صندوق السرعات العادي. فصل-5

 في السيارة جداويقع القابض بين المحرك وصندوق السرعات ولذلك يعتبر القابض مهم 
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  ) Clutches) Types ofالقوابضانواع 

  (Friction Clutches) االحتكاكية القوابض-1

  قوابض مفردة القرص(Single Disc Clutches). 

  قوابض مزدوجة القرص(Double Disc Clutches) . 

  قوابض متعددة االقراص(Multi Discs Clutches). 

 

 

 

 

 

(a) قابض مفرد القرص(b)                                    لقرص اقابض مزدوج 

 

  

 

 

 

 (c) قابض متعدد االقراص  

 

   (Hydraulic Clutches) الهيدروليكية القوابض-2

         

                                                                                              

                                                                                                        قابض هيدروليكي                                          (Magnetic Clutches) القوابض المغناطيسية-3

  

 

 

                 (Automatic Clutches)االوتوماتيكية  القوابض-4

 قابض مغناطيسي                                                                                                        
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  ) (Parts of the friction clutch single discالقرصد اجزاء القابض االحتكاكي المفر

 -التالية: من االجزاء الرئيسية  أدناهتتكون مجموعة القابض االحتكاكي مفرد القرص كما موضح بالشكل 

 

 

 

 

 - :(Flywheel)الحذافة-1

وتكون  المرفق،مثبتة بمسامير )لوالب( على عمود  (أدناهكما في الشكل )كبير عبارة عن قرص معدني مسنن  

الجانب الناعم من الحذافة وتدور الحذافة ومجموعة قرص الضغط مع عمود  باتجاهمجموعة قرص الضغط مثبتة 

 الحركة،قبل نقلها الى باقي اجهزة نقل رفق عمود المذبذبات  المتصاصذافة هو الهدف من وجود الح نالمرفق. وا

 المحرك بسهولة ويسر.لدوران وكذلك تخزين الطاقة والشغل من شوط االشعال 

   

 الحذافة                             -: (Friction disc) االحتكاك قرص-2

  -التالية: يتكون قرص االحتكاك من االجزاء 

ل صوف الفوالذ انواع مختلفة من المواد التي تدخل في صناعة بطانة االحتكاك مث هناك-االحتكاك:  بطانة-1

وبالتالي الحفاظ على قيم  االحتكاكية،معامل االنتقال الحراري في المادة ر وذلك لتحسين وصوف النحاس األصف

حيث يسهم في رفع قيمة معامل االحتكاك ويعمل كوسيط لربط المواد  الصناعي،معامل االحتكاك. المطاط 

 االخرى. مواد حشو اخرى مثل الجرافيت والسيليلوز.

 ا بطانة االحتكاك بواسطة براشيم او مادة الصقة.عليه يثبت-المرنة: الفوالذ  شفرات-2

نابض او ازواج من النوابض ذات قوى ضغط متباينة من اجل تقليل  وتستخدم-االلتواء: مقاومة  نوابض-3

 وعزوم االلتواء.االهتزازات وامتصاص الصدمات 

الحركة لصندوق على اخاديد طولية تكون معشقة مع عمود نقل القدرة )مدخل  تحتوي-التعشيق:  صرة-4

 التروس(.

 علية شفرات الفوالذ المرنة وصرة التعشيق ونوابض مقاومة االلتواء. يثبت-الحديدي:  الجسم-5

  

 قرص االحتكاك       
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ويعمل قرص الضغط على ضغط قرص االحتكاك على  الضغط،يركب قرص االحتكاك بين الحذافة وقرص 

وعندما يدور قرص االحتكاك مع الحذافة يقوم بنقل حركة الدوران من الحذافة الى عمود القدرة في  الحذافة،

 صندوق السرعات بسهولة واستمرار وبدون انزالق.

يصنع قرص االحتكاك من الصلب وعلية بطانتان ملتصقتان بمسامير)برشام( وعادة تصنع بطانة االحتكاك من 

وتثبت البطانة  للتآكل،بالصالبة العالية ومقاومة كبيرة  النحاس وتتميزمن  مادة االسبستوس المقوى بألياف

 بالسطح المعدني. تتالمسملم حتى ال  2من النحاس او االلمنيوم على ان تكون بعمق بمسامير برشام 

 

  -: (Pressure Plate) الضغطقرص  مجموعة-3 

وتركب مجموعة  بعضها،القابض وال يمكن فصلها عن تتكون مجموعة قرص الضغط من قرص الضغط وغطاء 

  الحذافة. الضغط علىقرص 

 

  

 

  

 

ناعم ويكون  أملسبنفس مقاس بطانة االحتكاك وذو سطح  تقريبايصنع قرص الضغط من حديد الزهر ويكون 

اشكال متعددة ويصنف حسب نوع  لهالقابض  ءاالحتكاك. غطاسميك ومتين لتحمل القوة الجانبية ولمقاومة 

فهي اما ان تكون نوابض  االحتكاك،والتي تعمل على ضغط قرص الضغط على بطانة  فيهالنوابض المستخدمة 

 في السيارات الحديثة. شيوعاورقية او نوابض حلزونية والنوع االول هو االكثر 

 

 

 

 

 

 قرص ضغط ذو نوابض حلزونية                                  غط ذو نوابض ورقية  ضقرص                             
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  -بـ: تتميز مجموعة قرص القابض ذات النوابض الورقية عن اللولبية 

 .القابض قليلةتشغيل دواسة  قوة-1

 الضغط موزع بالتساوي على قرص الضغط. يكون-2

قوة النوابض للقابض من النوع ذات النوابض الحلزونية في السرعات العالية نتيجة القوة الطاردة المركزية  تقل-3

 عنها في النوع الذي يستخدم نوابض ورقية.

 ان يتآكل قرص القابض بدون ان يقوم بتخفيض الضغط على القرص الضاغط. يمكن-4

 المحوري مما يسمح بتركيب زعانف التبريد على قرص الضغط. االتجاهمساحة صغيرة في تركيبة في  يتطلب-5

 االجزاء قليلة مقارنة بالنوع ذو النوابض الحلزونية.  عدد-6

 حيث ان االجزاء تكون شكل دائري. أفضل باتزانيتمتع  القابض-7

 

 -: Release bearing & Release fork)القابض وشوكة التحرير ) فحمة-4

حركة طولية عن طريق الشوكة وتتكون من جلبة مركب عليها رمان بلي )بولبيرن(  هي عبارة عن حلقة تتحرك

 ل الرمان بلي بحلقة من الجرافيت.يستبد وأحياناوبنز ارتكاز الشوكة 

 أذرعالمعاكس لتضغط على  االتجاهعند جذب الطرف الحر للشوكة فإن الطرف االخر يدفع الحلقة )الفحمة( في 

القرص ضد دفع النوابض لتحرر قرص  تسحبالحركة الموجودة في مجموعة قرص الضغط التي بدورها 

 االحتكاك وبالتالي تتم عملية الفصل.

 

 

                  

                               

 

 

 

 

 فحمة القابض وشوكة التحرير
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وتتكون من ذراع الدواسة ونابض  ،القابضووصل دواسة القدم لفصل  تستخدم-: (pedal)القدم  دواسة-5

 الطبيعي بعد زوال ضغط القدم.ه الذراع الى وضع إلرجاع

 

 

 

 

 

 

  

  -القابض: تشغيل  وصلة-6

وتكون اما وصلة ميكانيكية او  القابض،وهي االجزاء التي تعمل على توصيل الحركة من دواسة القدم الى شوكة 

 هيدروليكية.او وصلة  وصلة سلكية

 القابض،دواسة  لوصلوصالت وتستخدم أذرع  وهي القدم،او  تشغيلها بالذراع يتم-الميكانيكية:  الوصلة-1

 .القضيبوالوصالت يتم تشغيلها بواسطة قضيب متحرك قابل للتعديل ويتم تعديل الخلوص بواسطة هذا 

 

التشغيل في هذا النوع من القوابض عن  ويتم الصغيرة،النوع منتشر في السيارات  هذا-: السلكذات  الوصلة-2

 موضح في الشكل ادناه كما سلك،طريق نقل الحركة من دواسة القابض الى شوكة التحرير بواسطة 
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الزيت الهيدروليكي في تشغيل اسطوانة رئيسية واسطوانة فرعية موصلة  يستخدم-الهيدروليكية:  الوصلة-3

 بذراع التشغيل وشوكة القابض وهذا النظام مماثل لنظام تشغيل الفرامل.

ويتم فيدفع الزيت الهيدروليكي ية عند الضغط على دواسة القابض يزداد الضغط الهيدروليكي في االسطوانة الرئيس

تحريك ذراع التشغيل وشوكة التحرير تعمل على التي نقلة داخل انبوب الزيت ليصل الى االسطوانة الفرعية 

 لتشغيل مجموعة القابض. )فحمة القابض( للقابض والتي بدورها تحرك محمل الدفع

وكذلك  نيكيا،ميكاوتقل االصوات والضوضاء الصادرة من هذا النوع من القوابض منها عن التي يتم تشغيلها 

 سهولة التشغيل.

 اجزاء الوصلة الهيدروليكية 

 -هي: اجزاء الوصلة الهيدروليكية للقابض كما موضحة بالشكل المجاور 

 القابض الرئيسية )العلوية(. مضخة-2           القابض.زيت  خزان-1

 الزيت. انبوب-4                  المضخة. عمود-3

 ارتكاز الشوكة. نقطة-6الفرعية )السفلية(.     المضخة-5

 الغشائي. النابض-8                            الشوكة.-7

 القابض دواسة-10                            الحذافة.-9

 اجزاء الوصلة الهيدروليكية  

 -هي: موضحة بالشكل المجاور  الرئيسية كمااجزاء االسطوانة 

  الزيت. خزان-1

 .االسطوانة جسم-2

 المكبس-3

 تسرب الزيت. مانعة-4

 دخول الغبار. مانعة-5

 الدفع. عمود-6

                                                                  تنفيس. برغي-7

 .نابض-8

 

 

 

 -الفرعية: اجزاء االسطوانة 

 اجزاء االسطوانة الرئيسية                                                   دفع. عمود-1

                                        دخول الغبار. مانعة-2

                                                          .نابض-3

 .المكبس-4

 تسرب الزيت. مانعة-5

 االسطوانة. جسم-6

  تنفيس. برغي-7

 

 اجزاء االسطوانة الفرعية                                                                    
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  (How it Works Clutch)كيف يعمل القابض 

  -: Disengage)(عملية الفصل

تقوم الشوكة  القابض،الضغط على دواسة القدم ينتقل الضغط الى شوكة القابض بواسطة وصلة عند 

وبما ان طرفة  (،بدفع المحمل والذي يقوم بدورة بالضغط على مركز النابض الورقي )الغشائي

عن قرص االحتكاك  بعيدا يسحبهالخارجي مثبت عن طريق طوق حلقي مع القرص الضاغط لذا 

 .ويتوقف نقل الحركة عبر القابض

  -: Engage)(عملية الوصل

فيرتد النابض الورقي )الغشائي( عند زوال الضغط عن دواسة القابض يعود المحمل الى الخلف 

قرص  ضاغطا ويعود القرص الضاغط الى وضعة الطبيعي الطبيعي،عن الحذافة لوضعة  بعيدا

 االحتكاك على الحذافة ليسمح للحركة باالنتقال عبر القابض.
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     Clutch Engaged                                Clutch Disengaged                   

 على النحو التالي:  عملية االستنزاف الهيدروليكية للقابض، وتتم اخراج او استنزاف الهواء من المنظومةيجب 

مسمار االستنزاف )برغي تنفيس( رئيسي اوال ثم يرخى استكمال مستوى السائل الهيدروليكي في الخزان ال-1

 لتوصيل انبوبة االستنزاف. المركب في االسطوانة الفرعية

 يغمر الطرف الثاني ألنبوبة االستنزاف في دورق زجاجي مملوء الى نصفه بسائل الفرامل.-2

طيء مع بخفضها بسرعة وإطالقها بب قابضبعد فك مسمار االستنزاف يشغل أحد االفراد او المساعدين دواسة ال-3

. وتكرر هذه العملية حتى ينعدم ظهور للقابض في الخزان الرئيسي السائل الهيدروليكيضرورة مراقبة مستوى 

 فقاعات الهواء في السائل الموجود في الوعاء الزجاجي.

  السائل الهيدروليكي للخزان الرئيسي.ويربط مسمار االستنزاف ثم يعاد مستوى  بعد ذلك تخفف دواسة القابض-4

الحظة/ عند تنظيف اجزاء المنظومة الهيدروليكية يجب استخدام الكحول لعمل ذلك، وال يوضع في المنظومة إال م

 الخاص بالفرامل )زيت الفرامل(.الهيدروليكي الزيت 
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 متاعب القابض واالعطاب

 االستعمال.شديد في أصابع الفاصل نتيجة  تأكل-1

 االستعمال.في قوة شد النوابض الحلزونية عند تعرضها للحرارة أو كثرة  ضعف-2

 وخدوش على وجه قرص االحتكاك. نتوءات حدوث-3

 في قرص الضغط. اعوجاج-4

 ة االحتكاك وظهور مسامير البرشام.في بطان تأكل-5

 0.باتآو خلع في نوابض امتصاص الذبذ كسر-6

 صرة القرص من محلها. خلع-7

 أسنان الصرة. تلف-8

 ص االحتكاك مما يؤدي إلى انزالقه.الزيت على بطانة قر وجود-9

 .الموجود في منتصف الدوالب الطيارفي كرسي ارتكاز عمود القابض  تلف-10

 

 اعطال القابض واسبابها

 القابض انزالق-أوال: 

 -هي: ومن اهم مؤشرات انزالق القابض 

 .تناسب سرعة اندفاع المركبة مع عدد دورات المحرك عدم-1

 رائحة احتراق لبطانة االحتكاك. خروج-2

 درجة حرارة المحرك. ارتفاع-3

 استهالك الوقود في المحرك. زيادة-4

  -هي: واالسباب التي تؤدي الى انزالق القابض 

 قرص االحتكاك. تآكل-1

 زيت او شحم على قرص االحتكاك. وجود-2

 قرص االحتكاك. اعوجاج-3

 كسر النوابض الورقية لقرص الضغط. او تلف-4

 .قرص الضغط اعوجاج-5
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  -هي: وهناك طريقتان الختبار انزالق القابض 

ثم زيادة السرعة وتحرير دواسة القدم  الثالثة،فرامل اليد ويوضع صندوق السرعات على السرعة  سحب-1

 لم يتوقف المحرك دل ذلك على وجود انزالق في القابض. وإذا تدريجيا،

ثم زيادة السرعة  الثانية،ثم يثبت صندوق السرعات على السرعة  االنحدار،المركبة على مرتفع متوسط  توضع-2

 لم يتوقف المحرك دل ذلك على وجود انزالق في القابض. وإذا القابض،وتحرير دواسة 

 

 الفصل التام حدوث عدم-: ا  ثاني

 اهم المؤشرات على ذلك هو سماع صوت وصعوبة في تغيير السرعات خصوصاً السرعة االولى والخلفية.

  -هي: ومن االسباب التي تؤدي الى ذلك 

 

 مجاري الصرة في العمود الداخل لصندوق السرعات. التصاق-1

 قرص االحتكاك. اعوجاج-2

 قرص الضغط. اعوجاج-3

 .الهيدروليكيةفقاعات هوائية في انبوب زيت القابض في الوصلة  وجود-4

 

 القابض ارتجاج-ثالثا : 

 .ذلك اثناء بدء الحركة والقابض نصف معشق اثناء الصعود رما يظه وأكثر

 -هي: واالسباب التي تؤدي الى ذلك 

 

 بطانة االحتكاك. جفاف-1

 بطانة االحتكاك. براشيماو ارتخاء  كسر-2

 او تلف نوابض قرص االحتكاك. كسر-3

 في قرص الضغط. تشقق-4

 اغي غالف القابض على الحذافة بالتساوي.رشد ب عدم-5

   .في قرص االحتكاك او قرص الضغط اعوجاج-6

 

 ضوضاء في جهاز القابض عند الضغط على دواسة القدم سماع- رابعا :

 -أسبابه: 

 )بولبرن( فصل القابض.يعني تلف محمل على الدواسة سماع ضوضاء عند الضغط الخفيففي حالة 

سماع ضوضاء عند الضغط الى آخر مشوار الدواسة يعني تلف محمل)بولبرن( دليل عمود دخل وفي حالة 

 صندوق التروس بالحذافة.
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 حسابات القابض

                                              Transmitted Torque (Tc)حساب العزم المنقول  -1

               Surface Pressure (Ps)حساب الضغط المسلط على سطح قرص االحتكاك  -2

 

                  Transmitted Torque (Tc)حساب العزم المنقول  -1

 -يتوقف العزم المنقول بواسطة القابض على ثالثة عوامل: 

 (.(Fr         قوة االحتكاك على سطحي البطانة -1

 .                           (Fn)قوة ضغط النوابض -2

 (.Rm)   االحتكاكمتوسط نصف القطر لسطحي -3

 

 Tc)العزم المنقول بواسطة القابض )

(N.m)                                               

 

 (Frاالحتكاك )قوة 

 

(N)                                              

 

 Rm)متوسط نصف قطر بطانة االحتكاك )

 

(m)                                             

 

 

 

(N.m)           

 

 

Tc = Fr * Rm * Z  

𝑅𝑚 =
(𝑅𝑜 + 𝑅𝑖)

2
 

𝑇𝑐 = 𝐹𝑛 ∗  µ ∗ ( 
(𝑅𝑜 + 𝑅𝑖)

2
 ) ∗ 𝑍 

 

Fr = µ * Fn 
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 -حيث ان: 

Fn :    قوة ضغط النوابض على بطانة االحتكاك  (N) 

Fr (              قوة االحتكاك على سطحي البطانة :N) 

µ  .معامل االحتكاك : 

Z .عدد أوجه االحتكاك : 

Ro (       نصف القطر الخارجي لبطانة االحتكاك :m) 

Ri (          نصف القطر الداخلي لبطانة االحتكاك :m) 

Rm : متوسط نصف القطر لبطانة االحتكاك         (m) 

𝑅𝑚 =
(𝑅𝑜 + 𝑅𝑖)

2
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 : قابض ذو قرص احتكاك مفرد بياناته كالتالي:1مثال

                                                                             No, of Springs= 6عدد النوابض   

                                                        Fn for single spring = 600 Nقوة النابض الواحد 

 µ                                                                                                0.3=معامل االحتكاك

                                                                                   =180mm,    di = 125mm od 

 المطلوب حساب التالي:

 (Frقوة االحتكاك           )-1

 (Rmمتوسط نصف القطر )-2

 (Tc)     العزم المنقول      -3
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 Pressure Surface (Psاالحتكاك                          ) قرصحساب الضغط المسلط على سطح -2

 

 

 مقدار القوة المسلطة                                                    

 الضغط المسلط على سطح االحتكاك = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مساحة االحتكاك                                                    

 

              𝑃𝑠 =
𝐹𝑛

𝐴𝑓
            (𝑃𝑎)  

 

 

             𝑃𝑠 =
𝐹𝑛

𝜋
4

 (𝑑𝑜² − 𝑑𝑖²)
  

 

 -حيث ان: 

 

Ps  الضغط المسلط على سطح قرص االحتكاك =(Surface pressure)         )2m/N) 

Af ( مساحة االحتكاك =Friction Area               )                                 )2m) 

Fn ( قوة ضغط النوابض =Pressure Springs)                                       N)) 
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. فإذا كان لبطانة االحتكاك البيانات  Fn =3263.3 N: قابض ذو قرص احتكاك مفرد ذو قوة نوابض 2مثال

 (.Psاالحتكاك )(، احسب الضغط المسلط على سطح قرص do= 200mm, di = 130mmالتالية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1𝑁 = 1
(𝑘𝑔. 𝑚)

𝑆2
 

1 Pascal = 1
𝑘𝑔. 𝑚/𝑆2

𝑚2
=

𝑁

𝑚2
 

 



Subject: Auto Maintenance                                                                                                                                             Clutch 

Lecturer: ABBAS. A. ABBAS 

18 
Prepare by: ABBAS. A. ABBAS                                                                                       Machines & Equipment Department 

kHomewor 

 -قابض احتكاكي مزدوج القرص ذو نوابض لولبية، له البيانات التالية: : 1لسؤا

 

   عدد النوابض

No of springs = 6  

                                                             Fn for single spring = 500 Nقوة ضغط النابض الواحد 

                         

 µ=                                                                                                        0.3معامل االحتكاك    

 أبعاد قرص االحتكاك 

=110mm                                               i=160 mm ,  doDimensions of friction disk: d 

 المطلوب حساب ما يلي:

 Fn)قوة النوابض(  القوة العمودية المؤثرة على سطح القابض -1

 (.Frقوة االحتكاك ) -2

 (Psالضغط المسلط على سطح قرص االحتكاك ) -3

 

 لولبية،نوابض  9( ويوجد في القابض Fr =5200 Nقوة االحتكاك في قابض مزدوج القرص تساوي ): 2سؤال

  -( احسب: µ= 0.3فإذا كان معامل االحتكاك )

 (.Fnقوة ضغط النوابض ) -1

 (.spFقوة ضغط النابض الواحد ) -2

 di = 110mm            = 160mm, od       إذا علمت ان Tc)) بواسطة القابض العزم المنقول -3

 

 

. (Fn = 2200 N)وقوة ضغط النوابض ( 0.3µ =)كان معامل االحتكاك الحد القوابض يساوي  إذا-: 3سؤال

والضغط المسلط على بطانة االحتكاك ( Tc)ثم احسب العزم المنقول بواسطة القابض  ،Fr))احسب قوة االحتكاك 

(Ps)  اذا علمت انdo= 200mm, di = 140mm .وان القابض ذو قرص مفرد 
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:ملخص األسباب المتوقعة ألعطال القابض وطرق عالجها  
 

العالج االسباب   نوع العطل 
او استبدال قرص الضغط.-1 اصالح   

او استبدال قرص االحتكاك.-2 اصالح   

 

او استبدال قرص االحتكاك.-3 اصالح   

لزيت ثم -4 ا اصالح سبب تسريب 

االحتكاك .استبدال قرص   

لغشائي.-1 ا ابض  لن ا ضعف   

لقرص -2 ة معامل االحتكاك  ل ق

.االحتكاك  

االحتكاك-3 .تآكل بطانة قرص   

قرص االحتكاك ملوث -4

الزيت .ب  

المحرك تزداد -1 سرعة 

السيارة ال تتحرك،  ولكن 

لوقت ا تزداد مع  ة  والمشكل  

 
 
 

االحتكاك-1 استبدال قرص   

و ا-2 ا داتنظيف  االحتكاك ل قرصستب  

 

لقرص استبدال -3 لفا تا ل ا  

 

لفة-4 ا ت ل ا لقواعد  ا استبدال   

االحتكاك-5 استبدال قرص   

او استبدال قرص االحتكاك-6 اصالح   

استبدال قرص الضغط-7  

لتساوي-8 ا ب براغي  ل ا تأكد من ربط  ل ا  

 

 كسر او تلف نوابض قرص االحتكاك.-1

وجود زيت على قرص -2

االحتكاك.  

االحتكاك-3 او  اعوجاج قرص 

.قرص الضغط  

قواعد -4 لمحرك.تلف  ا بيت  ث ت  

 االحتكاك.قرص جفاف بطانة -5

 كسر او ارتخاء براشيم بطانة االحتكاك.-6

 تشقق في قرص الضغط.-7

عدم شد براغي غالف القابض على -8

 الحذافة بالتساوي.

 

فصل وجود اهتزاز عند -2
لقابض لقابض ا ا ()ارتجاج   

 

تالف ل ا لمحمل  ا استبدال  في حالة سماع ضوضاء عند الضغط  

على الدواسة يعني تلف الخفيف 

 محمل)بولبرن( فصل القابض.

وفي حالة سماع ضوضاء عند الضغط الى 

آخر مشوار الدواسة يعني تلف 

محمل)بولبرن( دليل عمود دخل صندوق 

 التروس بالحذافة.

 

ضوضاء عند  سماع-3
لقدم ا الضغط على دواسة   

االحتكاك-1 استبدال قرص   

و استبدال قرص االحتكاك-2 ا تنظيف   

 

االحتكاك-3 استبدال قرص   

استبدال قرص الضغط-4  

 

استبدال قرص الضغط-5  

 تآكل قرص االحتكاك.-1

وجود زيت او شحم على قرص -2

 االحتكاك.

 اعوجاج قرص االحتكاك.-3

تلف او كسر النوابض الورقية لقرص -4

 الضغط.

 اعوجاج قرص الضغط.-5

الخلوص الحر لدواسة القابض غير -6

 كافي

 

لقابضانزالق -4 ا  

لقابض وتنظيف مجاري صرة -1 ا فتح 

دخل. ل ا تعشيق ومجاري عمود  ل ا  

االحتكاك.-2 استبدال قرص   

استبدال قرص الضغط.-3  

لمنظومة -4 ا لهواء من  ا استنزاف 

لقابض. ل ة  يكي هيدرول ل ا  

 

قرص االحتكاك التصاق مجاري صرة -1

 في العمود الداخل لصندوق السرعات.

 اعوجاج قرص االحتكاك.-2

 اعوجاج قرص الضغط.-3

وجود فقاعات هوائية في انبوب زيت -4

 .القابض في الوصلة الهيدروليكية

 

لقابض -5 ا عدم فصل 
ملةبصورة  لفصل) كا ا  عدم 

م( تا ل ا  
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إعادة ضبط الخلوص -1
لدواسة.  الحرل

استبدال قرص الضغط-2  
استبدال قرص الضغط-3  
ضبط االستقامة-4  

 
استبدال قرص االحتكاك-5  
عمود الدخلاستبدال -6  
استبدال المحمل -7  

غير القابض  دواسةل الحر لخلوصاا-1

 كافي.

 الضغط.تأكل قرص -2

 الضغط.كسر نوابض قرص -3

عدم استقامة محور الغالف الحاوي -4

 للقابض.

 .االحتكاكتأكل مراود صرة قرص -5

 التروس  مراود عمود دخل صندوق تأكل-6

محمل عمود الدخل لصندوق  تأكل-7 

 التروس.

حدوث ضوضاء في -6

لتحرير  ا د  لقابض عن ا

القابض  لدواسة  كامل  ال

روالمحرك يدو  

لوصالت-1 تزييت ا  

قابض وتنظيف-2 ل ا  قرص اصابع فتح 

. الضغط تها وتزيي  

 

اواستبد-3 بة  لجل ا هاتنضيف وتزييت  ل ا  

 

رئيسية واالسطو-4 ل ا ة  ن ة فحص األسطوا ان

أكد من عملها بصورة  ت ل لفرعية وا ا

صحيحة  

تزييت الوصالت تحتاج-1 ل  

لتصاق-2 بع تحرير قرص  ا أصا

الضغط.  

بة فحمة تحرير -3 لتصاق جل ا

لقابض. ا  

أ-4 رئيسية  ل ا ة  ن لتصاق االسطوا و ا

لفرعية. ا  

قدم دواسةتحريك -7 ل  ا

يديحتاج لضغط شد  

لدواسة -1 لحر  ا ر  لمشوا ا إعادة ضبط 

لقابض ا  

اوتستبدل األجزاء -2 لسطوح  ا تصقل 

لفة ا ت ل ا  

بترك هذه -3 لسائق  ا لسينصح  ا دة  لعا ة.ا يئ  

 

هيجب -4 م بذلك لخطورت ا قي ل ا عدم   

 

استبدال قرص الضغط-5  

 

  

لحر ل-1 ا لمشوار  لقابضا ا  دواسة 

في.غير  كا  

لحذافةخدوش في سطح -2 أو  ا

الضغط.قرص   

د قدمه على سائق-3 ارة يسن لسي  ا

لقابض.بدال  ا  

لمحرك  سائق-4 ا ارة يسارع  لسي ا

نزلق. قابض ي ل ا ويجعل   

الضغط.ضعف نوابض قرص -5  

تآكل-8 ل لقرص ا لسريع   ا
لقابض (قرص االحتكاك) ا  

   

 


