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 الوظیفةالوظیفة 
  قائدقائدمن عمود   الدورانیةالدورانیةتتیح البكرات و السیور نقل الحركة •

 إلتصاقإلتصاقبعید نسبیا ویتحقق الجر عن طریق  منقادمنقادإلى عمود 
.السیر بالبكرة 

التباعد المحوري 
  أمثلةأمثلة

بكرة قائدة  بكرة منقادة 

سیر  
  أمثلةأمثلة



 أمثلةأمثلة 



في األعمدة في األعمدة  
::المتوازیةالمتوازیة

یمكن تركیب السیور بطریقتین 

سیور متصالبة •سیور عدلھ  •

العمودان یدوران في  اتجاھین متعاكسین  العمودان یدوران في نفس االتجاه    



في األعمدة الغیر متوازیةفي األعمدة الغیر متوازیة



البكرات الحرةالبكرات الحرة 

تزید البكرات الحرة في قوس االلتفاف للسیر على البكرات ، وتمكن •
:من  

نقل مزدوجات أكبر –

زیادة النسبیة بین قطري البكرتین–

:  :  مالحظة مالحظة   

یجب أن توضع البكرة الحرة على الفرع الرخو للسیر وأقرب ما یمكن من  
.البكرة الصغیرة 





السیر شبھ المنحرفالسیر شبھ المنحرف 





السیر المفرضة السیر المفرضة     







 البكراتالبكرات 
الوصف •

أنواع البكرات •

 مواد الصنع•



 الوصفالوصف 

یركب علیھ السیر    :الحتار 

:تتكون البكرة من االجزاء التالیة  •

:الجوف  

:عصب أو ذراع   

یضمن وصل البكرة بالعمود  
بواسطة الخوبرة

أعصاب لألقطار الصغیرة •

أذرع لألقطار الكبیرة •



بكرة ذات عنقبكرة ذات عنق  
بكرة متعددة األعناقبكرة متعددة األعناق  

أنواع البكراتأنواع البكرات  

بكرة طبقیةبكرة طبقیة  

بكرة ذات عنقبكرة ذات عنق  



   السیر المفّرضالسیر المفّرض 



مقارنة بین أنظمة نقل الحركة بواسطة مقارنة بین أنظمة نقل الحركة بواسطة  
البكرات و السیورالبكرات و السیور

سیر مفّرضسیر شبھ منحرفسیر مسطح

كبیر جدامتوسطضعیفالعزم المنقول

كبیرة جداكبیرةضعیفاالستطاعة المنقولة

4060  100إلى  80من السرعة الحدیة

10 \1< 15 \1< 20 \1<  النسبة الحدیة للنقل 10 \1< 15 \1< 20 \1<  النسبة الحدیة للنقل

متوازیةمتوازیةكل الوضعیاتوضعیة االعمدة

9898إلى  70من 98≈  المردود

غیر ضروريغیر ضروريغیر ضروريالتشحیم

تزامن غیر كاملمردودعزم ضعیفالسلبیات

االیجابیات 
  \مردود  \سرعة كبیرة 

نسبة النقل   \صامتة 
جسامة  \اقتصادیة 

ضعیفة
سرعة  \صیانة بسیطة 

زاویة ثابتة




