نصائح ومعـــلومات

خبرتنا من أجل عملك

الــخـــدمـــة

الخبرة الفنية للممارسة العملية

بــوســتـــر

بــالــداخـــــل

أضرار المكابس – اكتشافها وإصالحها!
في بعض األحيان تظهر أضرار وأعطال جديدة بالمحرك
بعد إصالحه ،وذلك ألن األجزاء التركيبية المتضررة يتم
فعالً تغييرها ،ولكن ال يتم إزالة أسباب األعطال .ولهذا
السبب يلزم دائما ً تحري األعطال بطريقة ما القتفاء أثر

الخلل .وبالنسبة لمصدر الضرر يتم غالبا ً تقديم جزء معطل
مفرد فقط للفني المتخصص دون تزويده بالمعلومات
األخرى عن حجم الضرر .وفي مثل هذه الحالة يمكن أال يتم
التشخيص إال بشكل عام وبدون التركيز على الضرر نفسه.

مقتطفات من الكتيب

من شأن هذا الكتيب أن يتيح للقارئ المهتم صورة عامة عن
االحتماالت المختلفة لحدوث أضرار داخل محرك االحتراق
الداخلي ،كما أنه يعتبر وسيلة مساعدة للفني المتخصص عند
التشخيص وتحري األسباب .وكما هو الحال أيضا ً في مجال

الطب فإنه عند تحليل أضرار المحرك يلزم اتباع طريقة
شاملة في النظر إلى األمور حتى يمكن تحديد السبب
أواألسباب التي غالبا ً ما تكون غير واضحة.

المزيد من التفاصيل حول الموضوع تجدها في
الكتيب الصادر من جهتنا أضرار المكابسرقم الطلب
( 50 003973-06ألماني) أو في موقع اإلنترنت
www.ms-motorservice.com

ﻣﺟﻣوﻋﺔ Motorservice Gruppe
اﻟﺟودة واﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﻣﺻدر واﺣد.
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ  Motorservice Gruppeھﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ أﻧﺷطﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ KSPG
) .(Kolbenschmidt Pierburgوھﻲ إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺣرة ﻟﻘطﻊ
اﻟﻐﯾﺎر ﻟﻠﻣﺎرﻛﺎت اﻟﻔﺎﺧرة  KOLBENSCHMIDTو  PIERBURGو  TRW Engine Componentsو  BFﻛذﻟك.
ﺣﯾث ﺗﺗوﻓر ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻛﺑﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺟزاء اﻟﻣﺣرﻛﺎت ﻣن ﻣﺻدر واﺣد .وﻧظراً ﻟﻘدرﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟورش وﻷﻧﮭﺎ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟواﺣدة ﻣن ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻐذﯾﺔ
ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗوﻓر ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ.
ﺷرﻛﺔ .(Kolbenschmidt Pierburg) KSPG
ﻣورد ﻣرﻣوق ﻟﻣﺎرﻛﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺷرﯾك داﺋم ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﻟﻣُﺻﻧﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎرات ،ﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷرﻛﺎت  KSPGﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻛوﻧﺎت
وﺣﻠول أﻧظﻣﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ذات ﻛﻔﺎءة ﻣُﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻣداد اﻟﮭواء وﺗﻘﻠﯾل اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣواد اﻟﺿﺎرة ،وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
ﺑﻣﺿﺧﺎت اﻟزﯾت واﻟﻣﺎء واﻟﻣﺿﺧﺎت اﻟﺧواﺋﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﺑس وأﺟﺳﺎم اﻟﻣﺣرﻛﺎت واﻟﻣﺣﺎﻣل اﻻﻧزﻻﻗﯾﺔ .وﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻠﺑﻲ اﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎرات .ﻓﺗﻘﻠﯾل اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣواد اﻟﺿﺎرة واﻻﺳﺗﮭﻼك
اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠوﻗود واﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺟودة واﻷﻣﺎن ھﻲ اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻟدى ﺷرﻛﺔ .KSPG

وكيل خدمة المحرك:
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أضرار المكابس وأسبابها
أضرار رؤوس المكابس

أضرار بذراع المكبس

تآكل بفعل زيادة السخونة (مركز ثقل رأس المكبس)

شكل تعشيق المكبس غير متماثل

• زيادة السخونة بفعل اختالالت االحتراق

• أذرع التوصيل ملتوية  /مثنية

• فوهة حقن الزيت ملتوية  /مسدودة

• أذرع التوصيل مجوفة بشكل مائل

• تركيب مكابس غير صحيحة

• تجويف األسطوانة مجوف بشكل منحرف

• اختالالت بنظام التبريد

• أسطوانات مفردة مركبة بشكل منحرف

• تضييق الخلوص في النطاق العلوي لسطح الحركة

• خلوص كبير لمحامل أذرع التوصيل

تآكل °45
آثار الطرق
• بروز زائد للمكبس
• خراطة الحقة زائدة عن الحد ألسطح رؤوس األسطوانات
• تأخر خطأ للصمام
• إحكام خطأ لرؤوس األسطوانات

• ضيق شديد في مجرى خابور المكبس
• تآكل في ذراع التوصيل (نقص التزليق عند التشغيل
ألول مرة)
• عيب في ذراع الضم
• تحميل شديد أثناء مرحلة التسخين األولي

• ترسبات زيوت كربونية على رؤوس المكابس
• خلوص الصمام صغير للغابة
• أوقات تحكم غير صحيحة للصمام بفعل الضبط غير الصحيح أو وثب السيور المسننة

موزع التشغيل الجاف/الوقود
• دوران المحرك مع وجود كمية زائدة من الشحم
• اختالالت في االحتراق (تعثر االشتعال)

مسببات االنصهار
• خطأ في فوهات الحقن
• كمية حقن غير صحيحة

• انضغاط غير كاف
• خلل بتجهيزة بدء الدوران على البارد
• حدوث تخفيف للزيت بفعل الوقود

• توقيت حقن غير صحيح
• انضغاط غير كاف
• تأخر اإلشعال
• اهتزاز أنابيب الحقن

أضرار الجلب

تخوية

• خطأ  /عدم دقة في تثبيت الجلبة

تشققات باألرضية وتجاويف األرضية
• فوهة حقن غير صحيحة أو بها خطأ
• توقيت حقن غير صحيح
• كمية حقن غير صحيحة
• انضغاط غير كاف

• استخدام جوانات غير صحيحة
• استخدام سائل تبريد غير مناسبة
• ضغط أولي غير كاف في نظام التبريد
• انخفاض شديد  /ارتفاع شديد في درجة حرارة التشغيل
• إعاقة في تدفق سائل التبريد

• نقص تبريد المكابس
• مكابس خاطئة ذات شكل غير صحيح للتجاويف
• زيادة القدرة (على سبيل المثال موالفة الرقاقات)

مواضع مصقولة بالنطاق العلوي من األسطوانة
ترسبات زيوت كربونية على ذراع المكبس بفعل:

أضرار حلقات المكابس

إزالة المعادن من نطاق الحلقات

• دخول الزيت بكمية زائدة عن الحد في غرفة االحتراق بفعل خلل في األجزاء
المركبة
• انبعاث غازات ناتجة عن عمليات االحتراق بشكل زائد مع نقل الزيت إلى
شوط السحب

• خطأ في تركيب المكابس

• انفصال غير كاف لغازات االحتراق من حلمة الزيت

• فيض الوقود

• تكرار الدوران على الوضع المحايد وكثرة السير لمسافات قصيرة

• تآكل محوري زائد لحز حلقات المكابس

تآكل قطري بفعل فيض الوقود
• خلل عند تحضير الخليط
• اختالالت في االحتراق
• ضغط االنضغاط غير كاف
www.ms-motorservice.com
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• اهتزاز الحلقة

• مسافة بروز المكبس غير صحيحة

المزيد من التفاصيل حول الموضوع تجدها في الكتيب الصادر من جهتنا "اكتشاف
أضرار المكابس وإصالحها".
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات بشكل مباشر من الوكيل المحلي لخدمة
المحركات أو من موقع اإلنترنت www.ms-motorservice.com

تآكل محوري بسبب االتساخ
• جزيئات اتساخات حَ َّكاكة بفعل الفلترة غير الكافية
• أجزاء اتساخات يتم إزالتها بال أثر عند إصالح
المحرك (برادة ،أجزاء صلبة)
• جزيئات صغيرة تنتج من التليين

