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الكوٌت - التابع للهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌقً والتدرٌب - معهد التدرٌب المهنً
 

: ملخص
ٌعتبر فلتر الزٌت المستخدم للسٌارات من أهم األجزاء فً المحرك، حٌث ٌعمل على تصفٌة الزٌت وبقاءه مناسبا لألداء 

لذا ٌحرص مصنعو هذه الفالتر على ضمان جودة عالٌة له من خالل شكل . لكً ٌعمل المحرك بدون مشكالت تذكر
فٌتم اختٌار المواد المناسبة فً التصنٌع، وٌتم تركٌبها بطرٌقة هندسٌة لتعمل على تصفٌة زٌت . ومتانة وجودة أجزاء الفلتر

كما ٌتم مالحظة المدة المطلوبة .  كٌلومتر8000المحرك بشكل مستمر وعلى مدى عدد من الكٌلومترات تصل إلى 

لذا كان من المهم معرفة . لالستعمال حٌث توجد جداول لدى مراكز الخدمة المٌكانٌكٌة لضمان التبدٌل األمثل لهذه الفالتر
كما ٌجب مالحظة أهم األعطال التً قد تنجم بسبب . ودراسة مكونات الفالتر ووظائفها وأهم المشكالت التً تعترضها

والدراسة تهدف إلى معرفة كٌفٌة تصنٌع الفلتر من خالل زٌارة مصنع متكامل، وما هً األجزاء الرئٌسٌة . سوء التصنٌع
والتعرف أٌضا على دور مراكز الخدمة فً . فٌه، وطرٌقة تخزٌنه وتناوله وكٌفٌة تركٌبه فً المحرك، ومن ثم تبدٌله الحقا

كراجات شركات السٌارات المعروفة فً الكوٌت بخصوص هذه الفالتر، واالطالع على الجداول الخاصة بتبدٌل الفالتر، 
.  وما ٌصاحبها من مشكالت، واألنواع المستخدمة لدى كل مركز خدمة

 

 :المقدمة .1
ٌعتبر فلتر الزٌت المستعمل فً المركبات الخاصة من أهم األجزاء التً ٌتم تبدٌلها والعناٌة بمتابعتها من قبل المهتمٌن 

لذا برزت فكرة السإال عن مدى أهمٌة فلتر الزٌت من ناحٌة مكوناته األساسٌة وطرٌقة تصنٌعه، . بصٌانة سٌارتهم
كذلك التعرف أنواع الفالتر الموجودة فً الكوٌت، وعلى مدى توافر نوعٌات . واالستعماالت المحلٌة له فً دولة الكوٌت

. من الفالتر التجارٌة ومدى مالئمتها وكفاءتها للعمل فً الظروف المناخٌة فً الكوٌت
وأهمٌة هذا الموضوع  تتجلى من خالل الظروف البٌئٌة القاسٌة الموجودة من ارتفاع كبٌر فً درجات الحرارة فً فصل 

، وكذلك هبوب الغبار على مدار  %90 درجة سٌلٌزٌة، مع درجات عالٌة من الرطوبة قد تتعدى 50الصٌف قد تصل إلى 

. السنة مما ٌصف تماما الطبٌعة الصحراوٌة التً تعتبر بٌئة قاسٌة للمركبات والسٌارات
السبب الرئٌس الختٌار هذا البحث هو ألنه ٌهم قطاع كبٌر من مرتادي الطرق وراكبً السٌارات، والقائمٌن على خدمات 

كذلك ٌبرز السإال عن المكونات األساسٌة لصناعة . الصٌانة والكراجات التابعة للشركات الكبٌرة الموردة للسٌارات
الفالتر وأهمٌة كل جزء فً الوظٌفة العامة للفلتر، وهل هناك اهتمام فً تصنٌع مثل هذه الفالتر فً محلٌا أو خلٌجٌا؟ أم 

.  ال
كما وٌمكن االطالع عن كثب على أحد التجارب الناجحة فً صناعة الفالتر من خالل زٌارة ألحد هذه المصانع، ومعرفة 

.  الخطوات العملٌة التً ٌتم فٌها تصنٌع الفالتر واألسلوب العملً فً حفظ وإرسال هذه الفالتر
: وبالتالً سٌغطً البحث عدة عناصر مختلفة وسوف ٌعالج عدد من الموضوعات المهمة منها

 )استعراض الجانب النظري ووظٌفة الفلتر وتركٌبه وأهمٌة عمله بالنسبة للمركبات الصغٌرة والمتوسطــــة  .أ
. (الصالونات والجٌبات

 .التعرف على صناعة الفالتر محلٌا وخلٌجٌا، ومدى جودتها وفعالٌتها .ب
 .التعرف على مراكز الخدمة فً شركات السٌارات فً الكوٌت وكٌفٌة تعاملها مع الفالتر .ت
. زٌارة مصنع لصناعة الفالتر واالطالع على الخطوات العملٌة لطبٌعة اإلنتاج .ث

وأخٌرا أتمنى أن ٌكون هذا البحث إضافة مهمة فً مجال مٌكانٌكا السٌارات، والبحث العلمً الخاص فً معرفة أجزاء 
. السٌارة والمكونات األساسٌة فٌها

: اإلطار النظري للدراسة .2
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 :تعرٌف. 1. 2

هو مرشح مصمم  car engine oil filter  أو كما ٌطلق علٌه باللغة االنجلٌزٌة،(فلتر الزٌت )عامل تصفٌة زٌت المحرك 

 wear ، واألجزاء المتآكلة contaminants، والملوثات excess sludge  كل الرواسب الزائدة holdsلحجز 
particles ،  زٌت المحرك التً ٌحملهاthe engine oil بٌنما ٌقوم بتزٌٌت  lubricating ٌقول بٌنت فٌتش .  المحرك

Bennett Fitch :" الدور الرئٌسً فً مصفاة الزٌت هو تصفٌة الزٌت من الملوثات المضرةdestructive 

contaminants داخل الجهاز مثل المحرك وناقل الحركة، والنظام الهٌدرولٌكً والنظم التً تعتمد على الزٌوت  .
 [1. ]مسارات الزٌت داخل احد الفالتر (1)وٌوضح الشكل رقم 

 
   ٌوضح مسارات الزٌت داخل الفلتر 1:شكل

ٌعمل حٌث . engines internal partsفً األجزاء الداخلٌة للماكٌنة wear out والهدف من ذلك هو منع حدوث تآكل 

فبدونه، قد ٌإدي التالمس الناتج للمعادن إلى . زٌت المحرك الذي تضعه فً سٌارتك على تزٌٌت وحماٌة مكونات المحرك
وإذا تراكمت األوساخ أو الجسٌمات فً الزٌت، فقد تإدي إلى خدش أو إتالف المكونات الحٌوٌة . حدوث تلف جسٌم

  .بالمحرك

: االستخدام. 2. 2
وتستخدم مرشحات الزٌت فً العدٌد من اآلالت الهٌدرولٌكٌة  واالستعمال األهم هو لترشٌح الزٌت  فً محركات االحتراق 

أما األنظمة .  فً السٌارات والطائرات الخفٌفة، ومختلف السفن البحرٌةinternal-combustion enginesالداخلً 

 ونظام التوجٌه automatic transmissions الهٌدرولٌكٌة األخرى ، مثل تلك الموجودة فً ناقل الحركة األوتوماتٌكً 

 gas turbine enginesومحركات التوربٌنات الغازٌة . ، فغالبا ما تكون مجهزة بفلتر الزٌت power steeringالمعزز آلٌا
وبصرف النظر عن هذه االستخدامات  فإن .  مثل تلك الموجودة على الطائرات النفاثة، حٌث تتطلب استخدام فالتر الزٌت

. إنتاج النفط، والنقل، ومرافق إعادة التدوٌر أٌضا تستخدم الفالتر فً عملٌة التصنٌع
: الفالتر الموجودة فً الكوٌت. 3. 2

ال ٌوجد مصنع لصناعة الفالتر فً الكوٌت، وٌوجد مصنع فً المملكة العربٌة السعودٌة فً منطقة الدمام وله وكٌل محلً 
وتختلف . ولكن توجد عدة شركات ومحال لبٌع قطع الغٌار وأٌضا فالتر الزٌت .. وهو الفلتر السعودي . فً الكوٌت

. الفالتر باختالف السٌارات والماكٌنات واالستعماالت ولكن هدف االستخدام هو واحد
: طرٌقة حفظ الفالتر فً محالت قطع الغٌار فً الكوٌت. 4. 2

وٌجب أن ٌحتفظ بالفالتر بعٌد عن األشعة المباشرة للشمس ، حٌث أن من  .عادة ما تحفظ على األرفف بطرٌقة عادٌة جدا
مكونات الفلتر قطع من المطاط وٌمكن أن تتعرض ألن تكون صلبة وناشفة مما ٌإدي إلى  تشققها أو كسرها وبالتالً 

  .ٌحدث تسرب للزٌت

: أهمٌة الدراسة .3
: الحاجة إلى االستعمال. 1. 3

 معظم الزٌت ٌتدفق مباشرة من خزان الزٌت إلى األجزاء bypass filterفً فلتر الزٌت الذي ٌقوم بدور مرشح التحوٌلة 

وهكذا تم تصفٌة . المتحركة للمحرك، ونسبة أقل من الزٌت ترسل إلى الفلتر من خالل معبر ثانً بالتوازي مع األولى
وأنظمة الفالتر الحدٌثة لمحركات الدٌزل أصبحت شعبٌة فً التطبٌقات االستهالكٌة، ولكن ٌتم . الزٌت مع مرور الوقت

وعادة ما توضع فالتر الزٌت قرب . استخدامها تجارٌا منذ فترة طوٌلة  بسبب االنخفاض االساسً فً تكالٌف الصٌانة
. منتصف أو فى الجزء السفلً من المحرك

http://www.machinerylubrication.com/Authors/Detail/1149
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal-combustion_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal-combustion_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_transmission
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine
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 أو األسلوب الذي ٌتدفق به الزٌت contamination وٌمكن وصف فالتر الزٌت بالكٌفٌة التً تتم فٌها تصفٌة الملوثات 

واحد التقنٌات المستخدمة للسٌطرة على الملوثات فً الفالتر هً من خالل الفلترة السطحٌة عن . عبر مجراه المعد له

 [2]. تصفٌة المستخدمة فً السٌاراتالهذا هو نوع من . surface-type mediaطرٌق مرشح 

: تارٌخ الفالتر. 2. 3
ولهذا السبب، ٌجب تغٌٌر الزٌوت بشكل . لم تكن  فالتر الزٌت المعروفة حالٌا تستخدم فً محركات السٌارات القدٌمة

  [3].  كم 3000كم الى  800فكان من الشائع تغٌٌر الزٌت فٌما بٌن . متكرر خاصة مع انخفاض جودة الزٌت المتاحة

 oilفى البداٌة كانت فالتر الزٌت األولى بسٌطة الشكل، تتكون عموما من شرٌحة توضع على مدخل مضخة الزٌت 
pump intake  . تمكن المخترعان األمرٌكٌان إرنست سوٌتالند 1923وفً عام Ernest Sweetland وجورج أتش 

،اختصارا Purolator من ابتكار فلتر زٌت للسٌارات وأطلقا علٌه اسم George H. Greenhalgh جرٌنهالج

 . "pure oil later"لجملة

: أهمٌة الفالتر بالنسبة للسٌارة. 3. 3

 .أهمٌة كبٌرة فً الحفاظ علً المحرك وتمدٌد عمر خدمته بصورة جٌدة ( Filters الفالتر )لمرشحات محرك السٌارة 
بصفة عامة هو أداة ٌتم وضعها فً أماكن محددة من جسم المحرك تقوم بتصفٌة وتنقٌة مجموعة  (الفلتر)ومرشح السٌارة 
الداخلة الً المحرك لتؤدٌة غرض محدد ووظٌفة مهمة الزمة لتشغٌله والحفاظ علً  (السوائل والغازات)الموائع وتعنً 

. ومن ثم التركٌب.  ومرشحات السٌارة عدة أنواع تختلف باختالف النوع والشكل والوظٌفة.سالمته

 Full Flow oil المسمً فلتر التدفق الكامل كما وتحتوي غالبٌة المحركات حدٌثة التصمٌم علً ذلك النوع من الفالتر
filter الً الفلتر لٌتم تنقٌته وتصفٌته من   وفً هذا النوع الشائع ٌتم تدفق كل زٌت المحرك المندفع من مضخة الزٌت

. التزٌٌت والتبرٌد الشوائب العالقة به قبل ان ٌصل الزٌت الً اجزاء المحرك المختلفة لٌقوم بعملٌتٌن
 :تصنٌع فلتر الزٌت. 4. 3

مصنوعة عادة من انواع خاصة من الورق او انسجة القماش لٌكون لها القدرة علً حجز  المكون األساسً لفالتر الزٌت
فال تسمح لها بالمرور مع الزٌت المتدفق وبذلك تتم . الجزٌئات العالقة بالزٌت من أتربة ورواسب وذرات كربونٌة وغٌرها

  وفً الغالب ٌكون فلتر .عملٌة تصفٌة وتنقٌة لٌندفع الً اجزاء المحرك فً حالة مائعة سلٌمة فال ٌضرها أو ٌخدشها

وحتً تسهل عملٌة فكه واستبداله ضمن ... الزٌت جزءا منفصال ٌتم ربطه بالمحرك من الخارج بسهولة بنظام المسننات 

 .(الصٌانة الوقائٌة)عملٌات الصٌانة الدورٌة التً تتم علً فترات محددة للسٌارة ضمن ما ٌسمً 
: العمر االفتراضً لفلتر الزٌت. 5. 3

ان استخدام  فلتر زٌت المحرك لعدة شهور أو عدة االف من الكٌلومترات التً تقطعها السٌارة ٌنتج عنه  تراكم الذرات 
والجزئٌات والعوالق والرواسب المختلفة مما ٌإدى الى تقلٌل مسامٌة اجزائه الداخلٌة ، االمر الذي تقل فٌه كفاءة اداء 
الفلتر مع الوقت،  نظرا للعالقة المباشرة بٌن كفاءة وعمر الفلتر بمقاومته لضغط الزٌت المار فٌه، فالعالقة هنا عالقة 

 Pressureوانا اعنى هنا - قلت مسامٌة اجزائه الداخلٌة– عكسٌة فكلما زادت مقاومة الفلتر لمرور الزٌت من خالله 
drop  مما ٌحتم عملٌة استبداله باخر جدٌد، وٌفضل ان ٌراعً دائما تغٌٌر زٌت المحرك  خالل الفلتر كلما قل عمر الفلتر 

وحتً ال ٌستخدم الفلتر الجدٌد مع الزٌت المستعمل الذي ٌحتوي علً العدٌد من . هو االخر مع عملٌة تغٌٌر الفلتر

 وبصفة عامة فان العمر االفتراضً التقرٌبً لفلتر الزٌت االصلً غٌر المقلد ..الرواسب مما ٌقلل من كفاءة الفلتر نفسه

عشرة آالف من ) كم 10000 ستة شهور او ما ٌوازي 6وغٌر الخاضع لعملٌات الغش التجاري هو فً حدود 

وٌزٌد او ٌنقص هذا العمر طبقا لظروف استخدام السٌارة من خدمة شاقة او غٌر شاقة وكذلك ظروف .. (الكٌلومترات
 .البٌئة التً تستخدم فٌها

وٌجب هنا االشارة الً خطورة االنسداد الكامل لمسامٌة فلتر الزٌت حٌث ان هذا االمر ٌتسبب فً االضرار بشكل نهائً 
 لذا ننصح بضرورة اتباع تعلٌمات الصٌانة الدورٌة والتقٌد بعملٌات تغٌٌر الفالتر.. علً المحرك وسالمته وعمره

 كما انه ٌجب التنوٌه انه فً حالة االنسداد الجزئً لفلتر .والزٌوت بانتظام فً المواعٌد المحددة بجداول الصٌانة بالسٌارة

الزٌت فان معنً ذلك انه سٌصل الزٌت بكمٌات قلٌلة تقل عن المعدل الالزم إلجراء العملٌات التالٌة ألجزاء محرك 
: السٌارة

 Lubricationعملٌة التزٌٌت فً السٌارة بٌن االجزاء المتحركة بسرعة كبٌرة لتقلٌل قوي واجهادات االحتكاك  .1

http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_pump_(internal_combustion_engine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_pump_(internal_combustion_engine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_pump_(internal_combustion_engine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_pump_(internal_combustion_engine)
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Sweetland&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Sweetland&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=George_H._Greenhalgh&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=George_H._Greenhalgh&action=edit&redlink=1
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عملٌة التبرٌد وتكون ألجزاء المحرك المختلفة التً ترتفع درجات حرارتها بشدة نتٌجة عملٌات االحتكاك  .2

الزٌت لن ٌصل أبدا ومعنً هذا تلف  (Cooling) فإن.. واالحتراق أما فً حالة االنسداد الكلً لمسام فلتر الزٌت

 .المحرك بصورة كاملة

: (By Pass Valve)الصمام التبادلً بفلتر الزٌت. 6. 3

أو قائدٌها ممن ال ٌملكون الوعً بالصٌانة  وللتغلب علً هذه المشكلة حٌث ٌتصادف وجود العدٌد من مالكً السٌارات
إلً فكرة إدخال  فقد اهتدي مصممو محركات السٌارات. الالزمة لقٌامهم بعملٌات الصٌانة الدورٌة فً مواعٌدها المقررة

 ٌقوم بتغٌٌر مسار زٌت المحرك فً حالة انسداد فلتر الزٌت وذلك فً مسار مباشر (By Pass Valve) صمام تبادلً

 وتستند .ٌسمح بمرور الزٌت كله إلً المحرك دون المرور علً فلتر الزٌت الذي أصبح مسدودا وفً حالة تعطٌل كاملة

: فكرة تصمٌم هذا الصمام التبادلً الذي ٌكون إما

 .ضمن األجزاء الداخلٌة لفلتر الزٌت األساسً .1
التجارٌة  ٌكون منفصال وقائما بذاته وٌتم تركٌبه علً جسم المحرك وعادة ٌتم تركٌب هذا النوع فً السٌارات .2

 .  وذلك عن طرٌق الحقن بالرشاشات (السوالر فً محركاتها)والشاحنات العمالقة التً تستخدم وقود الدٌزل 
 

: الصمام التبادلً داخل الفلتر األساسً. 7. 3

رطل لكل بوصة  (155)ضغط زٌت المحرك ٌنخفض فً حدود فً حالة زٌادة الشوائب وانسداد لمسام فلتر الزٌت فإن 

، فٌكون دور الصمام التبادلً أن ٌفتح تلقائٌا لٌحول زٌت المحرك بالكامل  (PSI) مربعة فً نظام الوحدات االنجلٌزٌة

. بعٌدا عن مسام الفلتر المسدودة وبذلك ٌتدفق الزٌت بكامله الً المحرك لٌقوم بعملٌتً التزٌٌت والتبرٌد
ولكن ٌعتبر هذا الزٌت الذي مر بهذه الطرٌقة، لم تتم عملٌة تنقٌته وتصفٌته بحٌث نتخلص من الشوائب التً فٌه سٌإثر 
بصورة مباشرة ومضرة علً اجزاء المحرك المختلفة، وٌتسبب فً إحداث خدوش بها، مما ٌقلل معه من عمر المحرك 

 وللتغلب علً هذه المشكلة، فقد تم تصمٌم فلتر تبادلً منفصل ٌقوم بالوظٌفتٌن . لكن هذا ٌعتبر أخف الضررٌن.االفتراضً

أي تحوٌل مسار الزٌت، باإلضافة الً تنقٌة وتصفٌة جزئٌة للزٌت وذلك بعٌدا تماما عن الفلتر األساسً . معا فً آن واحد
  [4]. المسدود

  

 :الدراسات السابقة .4
: ملخص الدراسة األولى. 1.4

  الخاص بؤنظمة Stephen E. Moor بواسطة ستٌفن إي مور Composite oil filter دراسة مكونات فلتر الزٌت 

وٌكون قادر على إزالة أكبر قدر ممكن . زٌت المحرك لمحركات االحتراق الداخلً، ٌثبت داخل ٌعتبر مرشح متٌن الصنع

والجسم المعدنً للفتر مدعوم .  الجسٌمات لتوفٌر أفضل طرٌقة لعملٌة التصفٌة المٌكانٌكٌةcontaminantsمن الملوثات 

بمواد كٌمٌائٌة من النوع الذي ٌضاف عادة إلى زٌوت التشحٌم من قبل الشركة المصنعة قبل توزٌعها للحد من األكسدة 

المواد الكٌمٌائٌة .  والتغٌر فً الحموضة التً تقلل من زٌت التشحٌم فً االستخدام العاديnitrationالمحتملة والنترتة 

ٌجب أن تخصب فً فلتر الزٌت بطرٌقة بحٌث ٌجب أن تصفى فً علبة تجمٌع الزٌت على فترات زمنٌة بكمٌات ٌمكنها 
أن تعوض الفاقد فً النظام، كما أن كمٌة ونوع هذه المواد الكٌمائٌة ممكن أن تبنى ألي نوع من السٌارات، وألي سرعة، 

    [5]. التبدٌل المقنن للفلتر ٌمكن أن ٌطٌل عمر الزٌت المستعمل ومحرك السٌارة. وألي ظروف قٌادة
 

 :منهجٌة الدراسة .5
تهدف الدراسة إلى التعرف عن كثب على فلتر الزٌت لمحرك السٌارة، من خالل معرفة مكوناته األساسٌة، واهمٌته، 

. ووظٌفته، وكٌفٌة التعامل معه فً مراكز الخدمة وأهم المواصفات الالزمة له ، وطرٌقة تخزٌنه، وكذلك طرٌقة تصنٌعه
كذلك زٌارة مراكز الخدمة فً شركات السٌارات العالمٌة . لذا تطلب هذا زٌارة عدة جهات فً بٌع وتخزٌن هذه الفالتر

كما تطلب أٌضا زٌارة أحد مصانع الفالتر . ومعرفة أسلوب التخزٌن وأهم المشاكل ونوعٌة الفالتر المستخدمة ومواصفاتها
فً المملكة العربٌة السعودٌة وتتبع خط االنتاج ومشاهدة القطع والمكونات االساسٌة وكٌفٌة تصنٌعها ثم طرٌقة التغلٌف 

.  والحفظ والشحن
 

: المكونات األساسٌة للفلتر .6
: تغٌٌر الزٌت والفلتر. 1. 6

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Stephen+E.+Moor%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Stephen+E.+Moor%22
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و بذلك ٌكون المحرك مزًٌتا بالكامل، مما ٌساعد على عمله . إن تغٌٌر الزٌت والفلتر بانتظام ٌحافظ على نظافة المحرك
فً الحقٌقة، قد ٌإدي استخدام درجة الزٌت الموصى بها فً دلٌل المالك مع إجراء الصٌانة المجدولة . بمزٌد من الفعالٌة

 وٌمكنك فحص مستوى الزٌت فً  .إلى تحسٌن معدل المسافة المقطوعة لكل جالون بنزٌن بنسبة تبلغ اثنٌن فً المائة

مع الحرص على درجة اللزوجة  .سٌارتك، بٌن فترة وأخرى وفً حالة نقصان الزٌت ٌمكن إضافة المزٌد حسب الحاجة

.  المناسبة ووسوف ٌحصل المستهلك على أفضل أداء مع درجات الحرارة المختلفة
 : العالمات التً قد تدل على الحاجة إلى تغٌٌر الزٌت. 2. 6

  كٌلومتر أو أكثر قلٌال  أو كل ستة أشهر،  8000 مٌل أو 7500شركات السٌارات عموًما بتغٌٌر الزٌت عند كل توصً

أما إذا استعملت السٌارة فً ظروف أكثر صعوبة، فٌنبغً تغٌٌر الزٌت والفلتر بشكل . أٌهما أقرب كما اشرنا من قبل

  :مثل. متكرر أكثر
  . قطر أو حمل أحمال ثقٌلة .1
 .تشغٌل السٌارة بسرعة التباطإ أو القٌادة بسرعات منخفضة لمسافات طوٌلة .2
 .القٌادة فً أماكن ٌكثر بها الغبار .3
  .القٌادة فً طرق وعرة بشكل متكرر .4
 .  فً المائة من الوقت 50ألكثر من  E85 استخدام وقود .5
 :لٌست كل الزٌوت واحدة. 3. 6

فعند الوكٌل، ٌتم إعداد الصٌانة المنتظمة المجدولة للحفاظ على قٌادة سٌارتك فً أفضل حالة . إن تغٌٌر الزٌت ٌعنً الكثٌر
حٌث تحصل على جمٌع الخدمات التً تحتاج إلٌها سٌارتك بشكل نموذجً طوال عمرها االفتراضً فً حالة . ممكنة

 وٌجب استعمال الزٌت المعد خصًٌصا للسٌارة بحٌث ٌحتوي على إضافات مقاومة للتآكل لحماٌة  .اّتباعك لجدول الصٌانة

  .المحرك وتقلٌل التآكل، كما أنه ٌحافظ على عمل المحرك بؤقصى فعالٌة ونظافة ممكنة

 :الهدف الرئٌسً لفتر الزٌت. 4. 6
وفً البداٌة كانت عبارة عن .. الهدف الرئٌسً لفتر الزٌت هو لمنع الشوائب الموجودة فً الزٌت من أن تصل الى الماكٌنة

. ورقة ترشٌح عادٌة إلى أن جاءت المخترعات  الحدٌثة وتم تطوٌر فالتر الزٌت لتصبح كما هً علٌه اآلن
: فلتر من نوع التدفق الكامل. 5. 6

إذا .  هو الفلتر القٌاسً المستعمل فً  معظم السٌارات التً نقودها كل ٌوم full-flowفلتر الزٌت من النوع التدفق الكامل 

 تصمٌم  full-flowكان لدٌك فلتر زٌت واحدة فقط على سٌارتك، فمن األرجح أن ٌكون مصمم وفق نوع التدفق الكامل 

هذا الفلتر ٌزٌل الجزٌئات الكبٌرة الملوثة والضارة . الزٌت الذي ٌمر عبر هذا الفلتر ٌنساب لتلٌٌن المحرك. التدفق الكامل
. للمحرك من الزٌت

 
: لٌست كل الزٌوت واحدة. 6. 6

فعند الوكٌل، ٌتم إعداد الصٌانة المنتظمة المجدولة للحفاظ على قٌادة سٌارتك فً أفضل حالة . إن تغٌٌر الزٌت ٌعنً الكثٌر
حٌث تحصل على جمٌع الخدمات التً تحتاج إلٌها سٌارتك بشكل نموذجً طوال عمرها االفتراضً فً حالة . ممكنة

ٌحتوي على إضافات مقاومة للتآكل   فٌجب استعمال الزٌت المعد خصًٌصا للسٌارة وهو زٌت .اّتباعك لجدول الصٌانة

   .كما أنه ٌحافظ على عمل المحرك بؤقصى فعالٌة ونظافة ممكنة. لحماٌة المحرك وتقلٌل التآكل

: مكونات فلتر الزٌت. 7. 6

  :من أهم أجزاء  الفلتر حٌث ٌحجب الشوائب  من خالل (2: شكل ) Filter Mediaفلتر مٌدٌا . 1. 7. 6
 .مطوٌة بنسق منتظم وكثٌف تعطً أقصى تصفٌة للزٌت وعمرا أطول للفلتر .1
 . ٌعطً جودة عالٌةfilter mediaسماكة الفلتر مٌدٌا  .2
 . تعطً انخفاضا فً ضغط الزٌتfilter mediaسماكة الفلتر مٌدٌا  .3
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  ٌوضح مكونات الفلتر2: شكل

 متانة:خالل من الفلتر أجزاء يحمي حيث الفلتر  أجزاء أهم من( 2: شكل ) Metal Housing المعدنية العلبة. 2. 7 .6

. وقوته المعدن

وظائف بعض . 8. 6 .لحماٌة الفلتر (2: شكل ) Media Construction  الفلتر مٌدٌا  هٌكل. 7. 7. 6. شكل التصنٌع

: األجزاء المرتبطة بفلتر الزٌت

  pressure regulating (relief) valveمعاٌرة الضغط  (التهوٌة )صمام  .1

وهو عبارة عن صمام ٌقع بٌن الماكٌنة والكارتٌر وٌفتح عند ضغط معٌن لٌسمح بمرور الزٌت الزائد من المكٌنة الى علبة  
ارشادات بٌت التموٌل لفحص . 9. 6الكارتٌر الذي عادة ٌخزن فٌها الزٌت وٌمنع انفجار الفلتر او عطب اجزاء المكٌنة

: السٌارات
 على للحفاظ دوريه بصفه الزيت مستوى فحص يجب أنه  ذكر  الكويتي التمويل ببيت الخاصة  للسيارة الوقائية الصيانة قائمة في

 زيت . الزيت تغيير مع الزيت فلتر وغير ( أقل أيهما ) ميل ألف 3 أو شهور 3 كل الزيت تغيير يتم أن يجب كما للسيارة ممتاز اداء

: الميدانية الزيارات .الزيت وفلتر المحرك
 :زٌارة محالت قطع الغٌار. 1. 7

لقد قمت بزٌارة عدة محالت لقطع الغٌار  الغرض منها االطالع ومعرفة أنواع الفالتر الخاصة بزٌت الماكٌنة ، 
واتضح أن هناك عدة شركات .. ومعرفة الجهات التً تؤتً منها هذه الفالتر ، وكذلك معرفة اسالٌب حفظ الفالتر 

 (. 3: شكل ). لتوزٌع الفالتر وال ٌوجد تنظٌم محلً لها بل هً تباع ضمن قطع غٌار السٌارات العادٌة

  
  ٌوضح اماكن بٌع وحفظ الفالتر3: شكل

كذلك ٌتم حفظها بطرٌقة عادة على أرفف عادٌة جدا ، وفً بعض المحالت ال تراعى أثر درجة الحرارة العالٌة 
 . على الفالتر

: زٌارة الوكٌل المحلً لمصنع فالتر. 2. 7
لقد  زرت مقر مبنى شركة الحصون للتجارة العامة فً منطقة الشوٌخ ، وهً الوكٌل المحلً المعتمد لتوزٌع 

 وغٌرها من منتجات منتجات الشركة السعودٌة لصناعة PF-M1090  رقم    purexالفلتر السعودي من نوع 
كما .  وهً تعد من الشركات الرائدة فً صناعة الفالترSaudi Filters Industry Co., SFICOالفالتر 

. 3. 7 .واتصلت على المدٌر العام المهندس مساعد الجدٌمً الذي ساعد فً ترتٌب زٌارتً للمصنع بمدٌنة الدمام
 :زٌارة مراكز الخدمة للوكاالت الرئٌسٌة فً الكوٌت

 فً التعرف على االسالٌب المختلفة لعمل مراكز الخدمة الرئٌسة فً دولة الكوٌت تم مخاطبة عدة شركات، 
والحصول منها على إجابات حول نوعٌة فالتر الزٌت المستخدمة لٌهم، وكذلك اسالٌب التخزٌن، وأهم المشكالت 
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التً تحدث عند فك وتبدٌل فالتر الزٌت، وبرنامج الصٌانة الخاصة بفلتر الزٌت وأهم المواصفات الخاصة بهذه 
 : الفالتر، وتم مخاطبة الشركات التالٌة

 .(نٌسان)شركة عبدالمحسن عبدالعزٌز البابطٌن  .أ
: كتاب إلى مراكز الخدمات. 1 .3. 7

مرفق مجموعة من : تم ارسال كتاب وأسئلة بحثٌة لشركات السٌارات المحلٌة وكان نص الكتاب كالتالً
الرجاء المساعدة من . (فالتر الزٌت فً الكوٌت )االسئلة تدخل ضمن دراسٌة بحثٌة للنشر العلمً بعنوان 

  .خالل االجابة علٌها بؤي من اللغتٌن العربٌة أو االنجلٌزٌة 
Please assist me to complete my scientific research concerning (Automotive 
Oil Filters in Kuwait) and how to use it by answering the following questions. 

 الصالون لسيارات الزيت فالتر من لديكم المستعملة الماركات هي ما: كالتالي فكانت Questionnaire البحثية األسئلة أما
 والجيبات؟

a. What are the oil filter brands you have used in saloon and jeeps cars? 
 كٌف ٌتم تخزٌن فالتر الزٌت فً ورشتكم؟ .أ

b. How oil filter are stored in your workshops? 
 . ما هً أهم المشكالت التً تواجهكم أثناء تغٌٌر فالتر الزٌت .ب

c. What are the main problems that you face while changing automotive oil 
filters? 

 When do change the oilمتى ٌتم تغٌٌر فلتر الزٌت للسٌارات حسب برنامج الصٌانة لدٌكم؟ .ت
filter according to the maintenance program you apply? 

. ما هً المٌزات الخاصة فً فالتر الزٌت التً تفضلونها لزبائنكم على غٌرها من األنواع .ث
d. What are the special features in the oil filters that  you recommend for 

your customers 
 

: ٌبٌن اجابات الشركات حول األسئلة المختلفة (1:جدول )والجدول التالً 

 

 المواصفات التبدٌل المشكالت التخزٌن نوع الفلتر الشركة م

1 

شركة عبدالمحسن 
عبدالعزٌز البابطٌن 

. (نٌسان)
محمد : مدٌر الخدمة

 مصطفى فرج

 نٌسان

NISSAN 
15208 65F0A 

( 4: شكل )

 

فً كراتٌن على 
األرفف 

( 5: شكل )

 

صعوبة فك الفلتر 
وخشونة الحشوة 

 المطاطٌة

 آالف كم 5عند كل 
 أشهر اٌهما 3أو 

 ٌسبق أوال
نوعٌة الورق 

 الداخلً

2 

المجموعة العربٌة 
حمد محمد / للسٌارات
 وشركاه الوزان

. (فورد)
ٌاسر : مدٌر الخدمة

 علً الظرٌف

فورد موتور كرافت 

Ford motor 

craft  

FL-820S 

( 6: شكل )

 

فً كراتٌن على 
 التوجد األرفف

 آالف كم 8عند كل 
 أشهر اٌهما 6أو 

 ٌسبق أوال
 مواصفات الوكالة

3 

شركة السٌارات 
/ الكوٌتٌة للتجارة 

بوغاتً، ): الزٌانً
بنتلً، فٌراري، 
. (جاكوار مازاراتً

بٌتر : مدٌر الخدمة
 دٌكٌنسون

جاكوار االصلً 
( 7: شكل )

 
فً كراتٌن على 

 األرفف

وجود زٌوت عالقة 
متجمعة عند الفتحة 

ولكن ٌتم ازالته 
 مهنٌا

 2013مودٌالت بعد 
 آالف كم 13عند كل 
 شهر 12أو 

 2012مودٌالت قبل 
 آالف كم 8عند كل 
  أشهر6أو 

اهمٌة الحصول على 
الضغط السلٌم فً 
نظام الزٌت حتى 

نتالشى تلف المحرك 
، وحتى نحصل على 

أعلى كفاءة أداء 
 .لخفض االنبعاثات

4 
مؤسسة محمد ناصر 

 (توٌوتا): الساٌر
أحمد : مدٌر الخدمة

 عبدالعزٌز

توٌوتا األصلً 

Toyota 
90915-YZZD2 

( 8: شكل )

 

غرفة مكٌفة 
خاصة على 

 األرفف
صعوبة فك الفلتر 

 غٌر األصلً
 آالف كم 5عند كل 

 أشهر اٌهما 3أو 
 ٌسبق أوال

 مواصفات الوكالة

5 
: مجموعة المال

 (مٌتسوبٌشً)
أحمد : مدٌر الخدمة

 طلعت أبو ضٌف

مٌتسوبٌشً 

MZ 590150 
( 9: شكل )

 
 على األرفف

الخفٌف /الربط الشدٌد
أو قطع الحشوة 

 المطاطٌة

 آالف كم 5عند كل 
 أشهر اٌهما 3أو 

 ٌسبق أوال
أهمٌة وجود صمام 

 امان

6 

شركة الغانم الدولٌة 
لبٌع و شراء السٌارات 

 ): الغانم موتورز/
 (هوندا
سالم . م:مدٌر الخدمة 

 سعد الشمري

هوندا 

Honda 
A50291 

( 10: شكل )

 

غرفة مكٌفة 
خاصة على 

 األرفف
وجود زٌوت عالقة 
 مواصفات الوكالة  آالف كم5عند كل  متجمعة عند الفتحة



 
 مكونات فلتر الزٌت المستعمل فً المركبات الخاصة وأهمٌته فً االستعماالت المحلٌة فً دولة الكوٌت

 

 
  ٌبٌن اجابات الشركات حول نوعٌة الفالتر المستخدمة واسالٌب التخزٌن وكذا المشاكل اثناء تغٌٌر الفلتر1:جدول

  
   ٌوضح طرق تخزٌن فالتر نً سان5:شكل  65F0A 15208 فلتر نٌسان 4:شكل 

  
  فلتر جاكوار االصلى7:شكل  FL-820S فلتر فورد موتور كرافت  6:شكل 

  
  MZ 590150  فلتر مٌتسوبٌشى9:شكل  YZZD2-90915 فلتر توٌوتا االصلى 8:شكل 

 

 

 A50291  فلتر هوندا  10:شكل 
 

 
 
: زٌارة مصنع فالتر بمدٌنة الدمام. 4. 7

احدى شركات راشد العبدالرحمن  ) ، قررت زٌارة  الشركة السعودٌة لصناعة الفالتر 2014 سبتمبر 2فً ٌوم الثالثاء 

ٌقع المصنع فً المنطقة الصناعٌة الثانٌة على طرٌق بقٌق وتبعد عن وسط الدمام . مصنع سعودي فلتر  (الراشد وأوالده

 SAUDI FILTERSوبعد التنسٌق مع الوكٌل المعتمد فً الكوٌت للشركة السعودٌة لصناعة الفالتر .  كٌلومتر30تقرٌبا 



 
 مكونات فلتر الزٌت المستعمل فً المركبات الخاصة وأهمٌته فً االستعماالت المحلٌة فً دولة الكوٌت

 

INDUSTRY CO.  المهندس مساعد الجدٌمً والمدٌر العام لشركة الحصون للتجارة العامة الذي سهل مهمة زٌارة 

.  مصنع الشركة بالمنطقة الصناعٌة الثانٌة بمدٌنة الدمام بالمملكة العربٌة السعودٌة

 Export Manager  بعد الظهر ، كان فً استقبالً مدٌر التصدٌر  2:00وبعد وصولً إلى المصنع حوالً الساعة 

ثم التقٌت . ، الذي رتب الجولة فً المصنع واالطالع على أهم خطوط االنتاج K. Waqar Ahmed خواجه  وقار أحمد

 Senthil  سنتل برابو  Head of Opration& Business Developmentرئٌس العملٌات وتطوٌر األعمال 
Prabu .

 :أهم المشاهدات والمالحظات أثناء زٌارة المصنع

 . بعد الظهر3:00 - 2:00استغرقت الجولة حوالى الساعة تقرٌبا من  .1
 .رأٌت خط االنتاج الرئٌسً للفلتر بجمٌع انواعه .2
  .وقد قمت بتصوٌر خطوط االنتاج  بجمٌع مراحلها .3
 .وصناعة الفلتر تتم بالكامل داخل المصنع فقط الورق ٌحضر من الخارج .4
 . كلٌومتر عن المدٌنة الدمام30ٌقع المصنع ضمن المنطقة الصناعٌة الثانٌة التً تبعد  .5

 :خطوط انتاج وأقسام المصنع
 K. Waqar Ahmed  خواجه  وقار أحمد Export Manager الدخول إلى المصنع مع مدٌر التصدٌر  .1
 الذي ٌستورد من الخارج وٌكون هو الجزء Filter Mediaبداٌة التصنٌع من الورق الخاص وٌسمى الفلتر مٌدٌا  .2

 ). الرئٌسً من الفلتر وهو الذي ٌقوم بتصفٌة الزٌت من الشوائب لكً ال تدخل إلى األجزاء الداخلٌة لماكٌنة السٌارة
 (.11: شكل 

 (.12: شكل  ). وضع القالب الحدٌدي لحماٌة المٌدٌا فلتر  .3
(. 13: شكل ). وضع األغطٌة العلوٌة والسفلٌة وكبسها مع وضع السٌور لحماٌة الفلتر مٌدٌا  .4

(. 14: شكل ) Metal Housingكبس وتصنٌع العلبة  المعدنٌة  .5

 (.15: شكل )تصنٌع األجزاء الداخلٌة للفلتر .6
(. 16: شكل ) مع الفحص والتدقٌق Metal Housingتركٌب األجزاء الداخلٌة للفتر داخل العلبة المعدنٌة  .7

 (.17: شكل )الصبغ ووضع اسم الماركة والتعبئة  .8

  
  ٌوضح وضع القالب الحدٌدى للفلتر12:شكل  ٌوضح الورق المستخدم فى الفلتر مٌدٌا11:شكل

  
  ٌوضح ماكٌنة كبس وتصنٌع العلبة  المعدنٌة14: شكل  ٌوضح وضع األغطٌة العلوٌة والسفلٌة 13: شكل



 
 مكونات فلتر الزٌت المستعمل فً المركبات الخاصة وأهمٌته فً االستعماالت المحلٌة فً دولة الكوٌت

 

  
  ٌوضح تركٌب األجزاء الداخلٌة للفلتر16: شكل  ٌوضح تصنٌع األجزاء الداخلٌة للفلتر15: شكل

 

 

   ٌوضح الصبغ ووضع اسم الماركة والتعبئة17: شكل
 :الخاتمة.8

وبرزت مع الفكرة السإال عن مدى .  برزت فكرة االهتمام بؤحد االجزاء المهمة فً تركٌب السٌارات أال وهو فلتر الزٌت
وأهمٌة . توفر نوعٌات من الفالتر التجارٌة وكذلك مدى مالئمتها وكفاءتها للعمل فً الظروف المناخٌة فً الكوٌت

الموضوع تتجلى من خالل الظروف البٌئٌة القاسٌة الموجودة من ارتفاع كبٌر فً درجات الحرارة فً فصل الصٌف قد 

 وكذلك هبوب الغبار فً مدار السنة مما ٌصف 90 درجة مئوٌة، مع درجات عالٌة من الرطوبة قد تتعدى 50تصل الى  

. تماما الطبٌعة الصحراوٌة التً تعتبر بٌئة قاسٌة للمركبات والسٌارات
، وكٌفٌة (فلتر الزٌت )وقسم البحث إلى االطار النظري للدراسة، من خالل التعرٌف بعامل تصفٌة زٌت المحرك 

استخدامه ونوعٌة الفالتر الموجودة فً الكوٌت، وطرٌقة حفظ الفالتر فً محالت قطع الغٌار فً الكوٌت،  
كما قدم . وبٌن البحث أهمٌة فلتر الزٌت وتارٌخه ومراحل تصنٌعه والعمر االفتراضً له مع التطرق للدراسات سابقة

. البحث تعرٌف بالمكونات األساسٌة للفلتر، و تغٌٌر الزٌت والفلتر، والعالمات التً قد تدل على الحاجة إلى تغٌٌر الزٌت
.  وتبٌن أن فلتر الزٌت صناعة متقنة وقلٌلة األعطال كما أنه مهم وضروري للمركبات

وتطرق البحث إلى الزٌارات المٌدانٌة وخاصة زٌارة محالت قطع الغٌار، وزٌارة مراكز الخدمة للوكاالت الرئٌسٌة فً 

   .SAUDI FILTERS INDUSTRY COالكوٌت وزٌارة مصنع فالتر بمدٌنة الدمام للشركة السعودٌة لصناعة الفالتر

. حٌث تم االطالع على خط االنتاج الرئٌسً للفلتر بجمٌع انواعه 
وأخٌرا اتقدم بالشكر إلى مدٌر عام شركة الحصون للتجارة العامة الوكٌل المعتمد فً الكوٌت للشركة السعودٌة لصناعة 

 المهندس مساعد الجدٌمً الذي سهل مهمة زٌارة مصنع  SAUDI FILTERS INDUSTRY COMPANYالفالتر 

الشركة بالمنطقة الصناعٌة الثانٌة بمدٌنة الدمام بالمملكة العربٌة السعودٌة ، كما اشكر إدارة الشركة وإدارة المصنع خاصة 

  Senthil0  سنتل برابو  Head of Opration& Business Developmentرئٌس العملٌات وتطوٌر األعمال 
Prabu  ومدٌر التصدٌر Export Managerخواجه وقار أحمد  K. Waqar Ahmed  على ترتٌب الزٌارة للمصنع

: والى جمٌع مدراء مراكز الخدمة فً شركات السٌارات فً الكوٌت وهً. واالطالع على أهم خطوط االنتاج

. (نٌسان)شركة عبدالمحسن عبدالعزٌز البابطٌن  .ج

 .(فورد) وشركاه حمد محمد الوزان/ المجموعة العربٌة للسٌارات .ح
 .(بوغاتً، بنتلً، فٌراري، جاكوار مازاراتً): الزٌانً/ شركة السٌارات الكوٌتٌة للتجارة  .خ
  (توٌوتا): مإسسة محمد ناصر الساٌر .د
 (مٌتسوبٌشً): مجموعة المال .ذ
 (هوندا ): الغانم موتورز/شركة الغانم الدولٌة لبٌع و شراء السٌارات  .ر

: المراجع



 
 مكونات فلتر الزٌت المستعمل فً المركبات الخاصة وأهمٌته فً االستعماالت المحلٌة فً دولة الكوٌت

 

 ،.صالح غٌر التشعبً االرتباط مرجع! خطأ ،"تشرٌح فلتر الزٌت"، 2013فٌتش، بٌنت، ٌونٌو .1
www.machinerylubrication.com 

 .نفس المصدر السابق .2
،  "من علبة فالتر إلى الدوارنٌات: بداٌات التصفٌة" ،2015جونٌل، جون، .3

www.secondchancegarage.com. 
 .   http://www.sellanycar.com، 2013موقع بٌع سٌارات ،  .4
 Composite oil ، مكونات فلتر الزٌت 1988مور،  ستٌفن إي،  .5

filter،www.google.com/patents/US4751901 

 .Bobcat Company ، http://www.bobcat.comموقع شركة بوبكات   .6
 http://www.knfilters.com  لصناعة الفالتر K&N موقع شركة كً أند أن للهندسة   .7
 .http://www.kisr.edu.kw(KISR( )PRSC)موقع مركز أبحاث ودراسات البترول التابع لمعهد الكوٌت لألبحاث العلمٌة  .8
 http://www.saudifilter.comموقع الشركة السعودٌة لصناعة الفالتر  .9

 .http://www.jeep.com/enموقع سٌارات جٌب  .10
 http://www.bplubricants.com/en/products/viscoموقع زٌت السٌارات فٌسكو  .11
 http://www.walmart.com/ip/Mopar-71-06-Oil-Filter/16778269موقع حول موبار فلتر  .12
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