المحرك الحراري
Thermal Engine
المحرك الحراري هو اآللة التً تتحول بواستطها الطافة الحرارٌة الناتجة من أحتراق
الوقود سواء كان هذا الوقود (صلبا  ،أو سائالً  ،أو ااٌا ً ) إلً شغل مٌكانٌكً ٌمكن
األستفادة به فً إدارة اآلالت المستخدمة سواء فً الصناعة  ,أو فً النقل ومن أمثلتها
محركات البناٌن ،ومحركات الدٌال ،والمحركات الغااٌة.
محرك البنزين Petrol Engine :
هو محرك أحتراق داخلً ٌعمل بوقود البناٌن
وفقا لدورة رباعٌة األشواط ،أو ثنائٌة األشواط،
وهو من المحركات المبخرة التً ٌتم فٌها
فً شحنة
تبخٌر الوقود واختالطه بالهواء
متجانسة قبل دخوله إلى أسطوانات المحرك
المغذي
بواسطة جهاا خاص ٌسمى
"الكربراتٌر" .كما ٌتم احتراق الشحنة فٌه بعد
ضغطها داخل األسطوانات واحتراقها بواسطة
شرارة كهربائٌة ,وفً محركات البناٌن الحدٌثة
أمكن حقن وقود البناٌن إلٌكترونٌا وبذلك تم االستغناء عن جهاا "الكربراتٌر".
محرك الديزل Diesel Engine :
هو محرك احتراق داخلً ٌعمل بوقود
الدٌال وفقا لدورة رباعٌة أو ثنائٌة
األشواط  ،وٌنسب محرك الدٌال إلى
المهندس الفرنسً (رودلف دٌال )
 Rudolf Dieselوٌسمى محرك
حاقن  ،حٌث ٌحقن الوقود فٌه بواسطة
مضخة حقن خاصة عن طرٌق صمام
خاص ٌسمى (رشاش ) إلى داخل
االسطوانة ،حٌث ٌتم اختالط ذرات
الوقود المحقون بالهواء المضغوط داخل
االسطوانة  ،وٌتم احترقه ذاتٌا  .وٌكون
نوع الوقود المستخدم فً هذه المحركات
(السوالر )
البا من النوع الثقٌل
وتستخدم محركات الدٌال فً سٌارات
النقل الثقٌل  ،والمركبات التجارٌة ،وفً
الشاحنات ،والجرارات.

المحرك الدوار Rotary Engine :
هو محرك أحتراق داخلً ذو عضو دوار ثالثً
األركان ٌ ،دور داخل رفة مصممة تصمٌما
خاصة ،وٌشكالن فٌما بٌنهما رفتً أحتراق ،وهو
من ابتكار المهندس األلمانً (فٌلكس فانكل)
 F.Wankelوٌعمل المحرك الدوار بنفس المبدأ
العام لتشغٌل محرك البناٌن رباعً األشواط ٌ ،ر
أنه ٌتم الحصول فٌه على الحركة الدورانٌة بتأثٌر
ضغط الغااات المحترقة على عضو دوار مثلث
الشكل ٌتصل مباشرة بعمود اإلدارة ،وٌتمٌا محرك
(فانكل ) بخلوه من األجااء والمكونات الترددٌة
وملحقاتها مثل (الكباسات ،والكامات ،واألذرع
المترجحة  ،واألصابع الغمااة الخ ) فضالً عن
الصمامات التً ٌستبدل بها فتحات لدخول شحنة
الوقود والهواء ،وفتحات أخرى لتصرٌف الغااات
العادمة على النحو المعمول به فً المحركات ثنائٌة
األشواط  ،كما ٌتمٌا بصغر حجمة نسبٌا ً  ،وقدرته
العالٌة نسبة لوانه.

