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في بعض المعلومات أو قد يطرأ تغيير أو تعديل على المعلومات الواردة في هذا الكتيب .ومن جهتنا فإننا ال نتحمل أية مسؤولية قانونية أو ضمان على صحة أو اكتمال
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الضرورية للقيام بأعمال اإلصالح لدى فني الورشة أو الميكانيكي القائم بإصالح المحرك .وال يمكن التنبؤ بمدى إمكانية تطبيق العمليات الفنية وإرشادات أعمال اإلصالح
المشروحة هنا على األجيال الالحقة للمحركات ،ويجب في جميع األحوال أن يقوم الفني القائم بإصالح المحرك أو العاملون في الورشة بالتحقق من ذلك بأنفسهم.
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معلومات عن هذا الكتيب
يقدم هذا الكتيب لمحة عامة عن أنواع األضرار المختلفة في أقراص نصف المحمل التي

محيط محمل .على الرغم من أن المحمل ال يظهر به في الغالب الضرر األكبر ،إال أنه في

تعمل بالقوة الدافعة واألقراص الدفعية .عالوة ً على ذلك فهو يقدم الدعم للفني المختص عند

أغلب الحاالت ال يكفي مجرد استبدال المحمل المعطوب إلزالة سبب الضرر.

تشخيص وتحديد سبب الضرر.
عند القيام بإصالح احترافي للمحرك يجب أوالً تحديد السبب الحقيقي للضرر ،حتى يمكن
وعند تقييم أضرار المحرك يلزم دائ ًما توفّر منهج شامل لتحديد أسباب األضرار التي

الوصول إلى إجراءات اإلصالح الصحيحة منه.

ال تكون واضحة في بعض األحيان .وليس بنادر الحدوث ظهور أعطال مجددًا بعد تصليح
المحرك .ويرجع ذلك إلى أن األجزاء التركيبية المتضررة قد استُبدلت بالفعل ولكن لم تتم

ومع كل حالة ضرر قائمة يتم بيان صورة الضرر المميزة من خالل بطانات محمل مناسبة.

إزالة أسباب األضرار.

نظرا الختالف
يجب مراعاة أن صور الضرر المختلفة قد تظهر مع المواد الخام المختلفةً .
أشكال صورة الضرر ،قد تنشأ اختالفات عن الصور المعروضة في الكتيب.

ونظرا للتعقيد الكبير في التفاعل بين المكونات الفردية للمحمل داخل المحرك ،فغالبًا يكون
ً
من الصعب التعرف على سبب الضرر .وهذا ال يحدث غالبًا في المحمل نفسه ،بل في

	0 1تجويف الجسم (مثل ذراع التوصيل):

01

•الصالبة (المرونة والمقاومة)
•تشوه حراري
•نسب تسامح اإلنتاج
•شدة جودة السطح
•عزم ربط المسامير
	ُ 0 2مرتكزات األعمدة:

02

•المادة (مثل العمود المصبوب أو عمود صلب)
•الصالبة (المرونة والمقاومة)

04

•تشوه حراري
•نسب تسامح اإلنتاج
•شدة جودة السطح
	0 3التزليق:
•المزلق (لزوجة ،إضافات)

•شدة جودة السطح

•اإلمداد بالزيت (مستوى الزيت ،ضغط الزيت ،مضخة
الزيت ،أنابيب توصيل الزيت ،فلتر الزيت)
•درجة االتساخ
	0 4بطانة المحمل:
•الخامة (قدرة التحمل ،مقاومة التآكل ،األداء في حالة
التشغيل االضطراري ،قدرة التبييت)
•نسب تسامح اإلنتاج
•شدة جودة السطح

03

 1-1مواقع المحمل في المحرك

 -1أساسيات
 1-1مواقع المحمل في المحرك
يبين عرض المحرك سداسي األسطوانات مواقع المحمل في المحرك .تم تركيب سبعة
محامل رئيسية ،بحيث تم تصميم الواحد منها كمحمل محوري .يتعين إيجاد محامل ذراع
التوصيل بين المحامل الرئيسية  -لكل أسطوانة محمل ذراع توصيل واحد.
مواقع المحامل األخرى ،مثل محمل عمود الكامات وجلبات ذراع التوصيل ومحمل أعمدة
الموازنة ،ال يتم تحيينها في العادة باستخدام أقراص نصف المحمل ،بل من خالل جلبات
المحمل االنزالقي.
محور هذا الكتيب هو أقراص نصف المحمل ،التي يتم استخدامها في وحدة إدارة الكرنك
لتخزين ذراع التوصيل والعمود المرفقي.

04

03

	0 1محمل ذراع التوصيل

02

	02األقراص الدفعية  /المحمل الرئيسي أو
محمل التمرير

01

	03المحمل الرئيسي

	04جلبة ذراع التوصيل
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 2-1المحمل الرئيسي ومحمل ذراع التوصيل في وحدة إدارة الكرنك
يعمل محمل ذراع التوصيل على توصيل ذراع التوصيل بالعمود المرفقي .قد تختلف
بطانات المحمل من جانب القضيب وجانب الغطاء ،بحيث يتم إجهاد بطانات المحمل
من جانب القضيب بشكل أعلى بكثير من جانب الغطاء .ويتم عبرها تمرير قوة اإلشعال
المتولدة عند االحتراق في العمود المرفقي .في محركات البنزين يتم أيضًا التحميل بقوة
على بطانة المحمل من جانب الغطاء ،وذلك بسبب تأثير قوى الكتلة المرتفعة الناتج عن
سرعات الدوران األعلى من الموجودة في محرك الديزل .يتم إمداد محامل ذراع التوصيل
بالزيت عن طريق الفتحات من المحمل الرئيسي خرو ًجا عبر العمود المرفقي.
يتم تحيين تخزين العمود المرفقي عبر المحمل الرئيسي .أيضًا يتشعب المحمل هنا إلى
بطانة محمل علوية وسفلية .في المحامل الرئيسية يتم التحميل بشكل أقوى على بطانة
المحمل السفلية من خالل استقبال قوى اإلشعال .يتم استقبال القوى المارة من ذراع
التوصيل إلى العمود المرفقي من قِبل العديد من المحامل الرئيسية ،بحيث يتم التحميل عليها
بشكل أيسر مما عليه األمر في أقراص محمل ذراع التوصيل من جانب القضيب .يحتوي
قرص المحمل الرئيسي األعلى على حز تزليق يعمل على ضخ الزيت عبر فتحات في
العمود المرفقي إلى محامل ذراع التوصيل.
تم تركيب أقراص دفعية محورية أو محامل ربط كمحمل محوري حتى يمكن استقبال قوى
محورية إضافية تتولد على سبيل المثال عند تشغيل القابض.

 3-1وظائف المحامل االنزالقية
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 3-1وظائف المحامل االنزالقية
02

04

ُمعامل االحتكاك ميكرومتر μ

03

سرعة الدوران n

01

nü

01

02

0

منحنى سترايبيك:
تبعية احتكاك سرعة الدوران (تحميل مستمر)

	0 1احتكاك هادئ

	0 1تآكل

	0 2االحتكاك المختلط

	0 2إنشاء طبقة التزليق القادرة على التحمل

	0 3نقطة الفصل (سرعة دوران انتقالية)
	0 4احتكاك السائل

تكمن الوظيفة األساسية للمحامل االنزالقية في استقبال القوى الموجودة بين المكونات

مع سرعات الدوران المنخفضة ال تكفي قوة الدفع الهيدروديناميكية لفصل األسطح بالكامل

المتحركة بشكل نسبي تجاه بعضها البعض ونقلها .باإلضافة إلى ذلك ينبغي تقليل االحتكاك

عن بعضها البعض .ويحدث تالمس جزئي لألجسام الصلبة مع األسطح االنزالقية ،األمر

إلى الحد األدنى وبالتالي تتاح حركة دوران خالية من التآكل تقريبًا .أثناء تشغيل أي

الذي يؤدي إلى خطر حدوث ضرر بالمحمل .بمجرد تزايد سرعات الدوران ،تنخفض قوى

محمل تنشأ قوى احتكاكية تعاكس حركة الدوران وبالتالي تولد الحرارة .لتقليل هذه القوى

االحتكاك وتتم مواءمة طبقة التزليق المستقرة .ويحدث احتكاك السائل  /احتكاك المائع،

والتخلص من حرارة االحتكاك ،هناك حاجة إلى طبقة تزليق بين المحمل و ُمرتكزات

حيث يتم فصل كال السطحين االنزالقيين بالكامل عن بعضهما البعض .حتى يمكن ضمان

األعمدة .من دون طبقة التزليق هذه يحدث احتكاك جاف بسبب التالمس المباشر مما

كبيرا بما
أداء وظيفي آمن للمحمل ،يجب أن يكون ضغط المزلق المتولد في فتحة المحمل
ً

يتسبب في ظهور بلي وتآكل بالمحمل.

فيه الكفاية الستقبال القوى المؤثرة على المحمل دون تالمس األسطح االنزالقية .هنا تقع
نقطة التشغيل المثالية للمحمل االنزالقي .ولكن هذا الشكل من االحتكاك يولد أيضًا حرارة،

المحمل االنزالقي الهيدروديناميكي الذي يتم معه إنشاء طبقة تزليق حاملة فقط من خالل
الحركة النسبية بين بطانة المحمل والخابور ،يمر من خالل منطقة االحتكاك المخلوط حتى
يصل إلى سرعة دوران محددة للفصل.

بحيث يكون من الضروري وجود تزليق كافٍ للتخلص من الحرارة.

 4-1تصميم المحامل االنزالقية
يمكن وصف األداء االحتكاكي للمادة االنزالقية من خالل مصطلحات مثل :أداء التليين،

عرض تصميم المحمل

وقدرة التبييت ،واألداء في حالة التشغيل االضطراري ،ومقاومة التآكل ،والقدرة على
المواءمة وفقًا للمواصفة "( DIN 50282األداء االحتكاكي للمواد المعدنية االنزالقية –

01

مصطلحات مم ِيّزة") .وبالتالي إن متطلبات المحمل االنزالقي حاسمة في اختيار المادة.
02

وهي تنقسم إلى ساللتين مختلفتين من المواد االنزالقية.
03

محامل ثنائية الخامة
•مواد مركبة من الصلب واأللومنيوم
تتكون المحامل ثنائية الخامة من الظهر الفوالذي وطبقة بينية من األلومنيوم النقي ومادة
المحمل المضافة .في معظم الحاالت يتم اختيار سبيكة ألومنيوم مضافًا إليها قصدير،
ونحاس ،وسيليكون كمادة خام.

	0 1ظهر فوالذي
	0 2طبقة بينية (عند الحاجة)
	0 3مادة المحمل

فوالذ-ألومنيوم
مادة المحمل :ألومنيوم

 4-1تصميم المحامل االنزالقية

محامل ثالثية الخامة

عرض تصميم المحمل

•مواد مركبة من البرونز والصلب أو من النحاس األصفر والصلب الملبد  /المصبوب

01

مع طالء إطباق
•مواد مركبة من األلومنيوم والصلب مع طالء إطباق

02

يتم دهان طالء إطباق المحامل ثالثية الخامة تبعًا لمنطقة العمل ومتطلباته المميزة كطبقة
انزالقية إضافية على شكل طبقة طالء فائق أو جلفانية أو انزالقية .يتم إضافة أو صب أو

03

تلبيد معدن المحمل (سبيكة ألومنيوم ،أو برونز ،أو نحاس أصفر) على الظهر الفوالذي .يتم
عند الحاجة تركيب طبقة بينية من النيكل أو سبيكة نيكل بين مادة المحمل وطبقة المجرى

04

(طالء إطباق) كحاجز طردي.
وبالتالي يمكن في المحمل االنزالقي تركيب خامات مختلفة تبعًا للمتطلبات .يتم غالبًا لبطانة
المحمل عالية التحميل اختيار مادة أخرى غير المخصصة لبطانة المحمل العكسية .في
المحرك المخروطي يتم تحيين أقراص محمل ذراع التوصيل على سبيل المثال من جانب
القضيب من خالل بطانة نصف المحمل مع طبقة طالء فائق ،بينما من جانب الغطاء من
خالل بطانة نصف المحمل المصنوعة من مادة مركبة من الصلب واأللومنيوم دون طالء.

	0 1ظهر فوالذي
	0 2مادة المحمل
	0 3طبقة بينية (عند الحاجة)
	0 4طبقة المجرى (طالء إطباق)

جلفانية

طالء انزالقي

طالء فائق

مادة المحمل :برونز

مادة المحمل :ألومنيوم أو برونز

مادة المحمل :نحاس أصفر أو برونز

طبقة المجرى :طالء انزالقي

طبقة بينية (مع البرونز)

طبقة بينية
طبقة المجرى :جلفانية

طبقة المجرى :طالء فائق
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 5-1فك المحامل االنزالقية في حالة الضرر
ما الذي يجب مراعاته عند فك بطانات المحمل في حالة الضرر:
•يجب وسم بطانات المحمل وفقًا للمقعد والموضع في درب المحمل الرئيسي حتى
يمكن معرفة منشأ الضرر على نح ٍو أفضل .غالبًا ما يعطي المقعد توضيحات عن
منشأ الضرر بشكل إضافي وذلك من خالل مظهر المحمل .عند اعوجاج العمود
صا في
المرفقي فإن هذا يشير على سبيل المثال إلى آثار تآكل من جانب واحد وخصو ً
المحمل الرئيسي األول واألخير على امتداد الدرب.

•حتى يتاح القيام بتحليالت الحقة ،ينبغي سحب عينة من الزيت المستعمل وحفظ فلتر
الزيت .يمكن إثبات وجود رواسب جزيئات وتحليلها ،األمر الذي يمكن معه تقديم
توضيح عن أسباب األضرار المحتملة.
•يجب توثيق عزم الدوران الالزم لفك مسامير المحرك .إذا تم ربط المسامير بعزم
دوران غير صحيح ،فقد يؤدي هذا إلى حركات نسبية بين بطانة المحمل وتجويف
الجسم.

•يجب توثيق شروط التشغيل (المدة ونوع التحميل) وغيرها من التأثيرات مثل الزيت
المستخدم ،بحيث يمكن تقييم الضرر بشكل أفضل.
•يجب توثيق المالحظات على مكونات المحرك األخرى مثل :العمود المرفقي .في
معظم الحاالت يجب اكتشاف األضرار على جزء الدوران العكسي للمحمل االنزالقي.
غالبًا ما تكون األضرار بالمحمل نتيجةً
ألضرار بمكونات أخرى للمحرك أيضًا.
ٍ

ربط المسامير وفقًا لمواصفات الشركة الصانعة
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توثيق مقعد وموضع المحمل

مقارنة المحمل االنزالقي القديم والجديد

 -2تآكل بسبب االحتكاك المخلوط
 1-2مقدمة
01

02

03

حالة جديدة قبل
التشغيل

ضرر شامل

	0 1تآكل تلييني للمالءمة
	0 2االحتكاك
	0 3التآكل

"التآكل هو خسارة متزايدة للمادة من سطح الجسم الصلب ،ويظهر ألسباب ميكانيكية،
أي بسبب التالمس والحركة النسبية لجسم معاكس صلب ،أو سائل ،أو غازي" (المواصفة
.)DIN 50320
في بطانات المحمل يحدث التآكل بسبب التالمس المعدني نتيجة االحتكاك المخلوط بين
المحمل و ُمرتكزات األعمدة.
وهذا هو الحال مع كل تشغيل وإيقاف للمحرك على سبيل المثال .يجتاز المحمل المركب
منطقة االحتكاك المخلوط بين التوقف وسرعة دوران فصل العمود .في هذه المنطقة
ال تكفي دو ًما قوة تحمل طبقة التزليق لفصل األجزاء االنزالقية بالكامل عن بعضها البعض
(انظر الفصل 3-1" :وظائف المحامل االنزالقية") .وبالتالي ففي السيارات المزودة بآلية
دورا مه ًّما .في سرعات الدوران المنخفضة
التشغيل واإليقاف تلعب المواد مقاومة التآكل ً
والتحميل العالي قد يحدث أيضًا أال يكون احتكاك السائل كافيًا ويتآكل المحمل .كما أن
االنحرافات الجيومترية نتيجة أخطاء التركيب أو تشوهات الخوابير ودروب المحمل
قد تؤدي أيضًا إلى التآكل.
في ساعات التشغيل األولى للمحمل تتم مالءمة األجزاء االنزالقية .ويتم فيها صقل
األطراف الخشنة وتسوية المقطع الخشن .عملية التآكل التلييني للمالءمة هذه مطلوبة
بال شك وال تشكل أي ضرر وظيفي على المحمل .في حالة تكثيف تأثير االحتكاك المختلط
ينتقل التآكل التلييني االعتيادي للمالءمة إلى احتكاك ويصل إلى تآكل – ومن ث َّم الوصول
إلى الضرر الشامل.
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 2-2تآكل تلييني للمالءمة
الوصف
•آثار حمل مصقولة المعة في منطقة الحمل الرئيسي
•مداخل ومخارج ناعمة
•هيكل معالجة المحمل ال يزال يمكن التعرف عليه

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم (بدون طالء)

يتعين التعرف في منتصف المحمل على خطوط تآكل
المعة ،في حين يتعين عدم ظهور أي آثار تشغيل في
المنطقة المكشوفة وحواف المحمل .يجب هنا التعرف على
هيكل معالجة المحمل.

التقييم
في ساعات التشغيل األولى للمحمل يتم صقل األطراف الخشنة وتسوية المقطع الخشن من
خالل التالمس بين المحمل و ُمرتكزات األعمدة في منطقة االحتكاك المخلوط .يظهر التآكل
بشكل رئيسي في منطقة الحمل األساسي للمحمل أو بمواضع االختالفات الشكلية التي يمكن

ملحوظة
وظيفة المحمل غير متضررة.

رؤيتها بالعين المجردة (انظر الفصل 5-2" :حاالت خاصة").
التآكل التلييني للمالءمة مستحب وبالتالي هو ال يمثل أي ضرر على المحمل.

ولكن إذا حدث تكثيف للتآكل التلييني للمالءمة من خالل خطأ انكماش أو خطأ دائم
في الشكل ،فقد يؤدي هذا إلى حدوث احتكاكات ،أو تآكالت ،أو أضرار الكالل.

 3-2احتكاكات
الوصف
•آثار احتكاك مخلوط مصقول المع في منطقة الحمل الرئيسي بالدرجة األولى
•انحرافات بطبقة المجرى أو بالطبقة االنزالقية حتى المنطقة المكشوفة ،غالبًا في اتجاه
ي الشكل
دوران لسان ّ

•تكون حزوز

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب الغطاء
مادة مركبة من الصلب واأللومنيوم

في منتصف المحمل يمكن التعرف على آثار احتكاك
مخلوط المع بشدة ،مع تكون حزوز مصاحبة .يوجد
انحراف بشكل السطح حتى المنطقة المكشوفة.

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب القضيب
مادة مركبة من الصلب والنحاس األصفر
مزودة بطبقة طالء فائق

تكون
يمكن التعرف على آثار احتكاك مخلوط المع ،مع ُّ
حزوز ترافقها بشكل جزئي .تم إزاحة طبقة الطالء الفائق
حتى المنطقة المكشوفة .المنطقة ذات طبقة الطالء الفائق
المتآكلة بالفعل منصهرة.
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التقييم
إذا تكثف تأثير االحتكاك المختلط فقد تظهر االحتكاكات من آثار الحركة .إذا كان الوضع

تكون
إذا كانت حالة االحتكاك المخلوط مستمرة ،فستتصلب االحتكاكات وقد يؤدي هذا إلى ُّ

في هذه الحالة وضعًا مؤقتًا ،يمكن إعادة تسويته ،ولن يستمر الضعف في الكفاءة الوظيفية

حزوز بالخوابير .والنتيجة هي تآكل ببطانات المحمل المعنية ،حيث تلتحم بطانة المحمل

للمحمل .ولكن من الصعب للغاية تقييم هذا.

مع الخابور بسبب التحميل الحراري.

األسباب المحتملة
•فتحات الزيت غير مكشوفة :قد يكون السبب هو التركيب الخاطئ لبطانات المحمل
كثيرا ما يحدث عند استخدام أنواع
أو انسداد فتحات الزيت – وهذا السبب األخير
ً
الوقود الحيوي
•فتحة التزليق ضيقة للغاية :ال يمكن عبرها مواءمة أي طبقة تزليق قادرة على التحمل –
السبب :انحرافات شكلية ،وجيومترية لألعمدة ،أو للخوابير ،أو اعوجاج العمود
المرفقي
•فتحة التزليق كبيرة للغاية :ليس هناك ضغط هيدروديناميكي كافٍ إلنشاء طبقة التزليق
القادرة على التحمل

•فلتر الزيت مسدود
•مضخة الزيت معيبة
•تسرب في أنابيب توصيل الزيت
•فرط التحميل على المحمل :اإلجهاد أعلى من مستوى التصميم – األسباب :على سبيل
المثال موالفة الرقاقات أو تآكل المكبس
•تأثير الجزيئات :تقع الجزيئات في فتحة المحمل وتسبب احتكاكات على الخابور
تكون الحزوز يتم طرح األطراف – النتيجة :احتكاك مخلوط
والمحمل .عند التبييت أو ُّ
مرتفع بشدة

•مستوى الزيت أو ضغط الزيت منخفض للغاية

العالج
قد تتطور االحتكاكات وتصل إلى تآكالت بالمحمل .ومن ث َّم من المهم استبدال المحمل
وإزالة األسباب:
•تأكد أن كل فتحات الزيت مفتوحة وال يوجد بها أي انسداد
•تحقق من الخلوص الحقيقي للمحمل :إذا لم يكن ضمن نطاق التفاوت المسموح به،
فسيكون السبب أخطاء شكلية وجيومترية غالبًا (انظر الفصل 5-2" :حاالت خاصة")
•تحقق من القدرة الوظيفية لفلتر الزيت وقم بتغيير فلتر الزيت والزيت وفقًا لمواصفات
الشركة الصانعة دو ًما
•تأكد من مستوى الزيت ،وضغط الزيت ،وأعد ضبطه إن لزم األمر

•تحقق من القدرة الوظيفية لمضخة الزيت
•تحقق من احتمال وجود تسريبات بأنابيب توصيل الزيت
•تحقق من التحميل على المحمل الفردي
•افحص طقم المحامل بأكمله للتحقق من وجود تبييت للجزيئات أو حزوز :إن ُوجدت،
تكون احتكاكات (انظر الفصل -3" :أضرار
ربما يكون تأثير الجزيئات قد أدى إلى ُّ
بسبب تأثير الجزيئات")

 4-2تآكل
الوصف
•أجزاء مادة َّ
ممزقة للخارج
وتشوه
تكون شديد للحزوز
ُّ
• ُّ
•انكشاف وكشط وتشقق

•رؤية اجتياح كميات االنتشار بالمقارنة ببطانات المحمل المجاورة التي لم يتم التهامها
بالعين المجردة
•عالمات تدل على فرط السخونة :مثل انصهارات بمادة المحمل ،وتغيُّر في اللون،
وتظهر غالبًا باالرتباط مع حاالت التآكل

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

حدوث انصهار وانحراف لمادة المحمل خرو ًجا عبر حافة
المحمل باإلضافة إلى تشقق السطح مع أجزاء مادة َّ
ممزقة
للخارج.
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التقييم
تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في مناطق االحتكاك الشديد للمخلوط إلى التحامات
موضعية بين الخابور والمحمل .هذه االلتحامات تعاود االنشقاق ،حيث يتم تمزيق
مادة المحمل األكثر ليونة مقارنةً بالعمود المرفقي إلى الخارج .والسبب وراء هذا هو

السخونة – وتكرار مظاهر التآكل بالمحمل .قد تحدث أضرار بسبب تأثير الجزيئات أو
االحتكاكات في المحامل المتجاورة ناجمةً عن التآكل المتسلل في دورة التزليق.
المراحل األولى لتآكل المحمل هي االحتكاكات.

النقص الحاد في المزلق .يؤدي ارتفاع درجة الحرارة المتولدة عن هذا إلى أضرار فرط

األسباب المحتملة
•فتحات الزيت غير مكشوفة :قد يكون السبب هو التركيب الخاطئ لبطانات المحمل
كثيرا ما يحدث عند استخدام أنواع
أو انسداد فتحات الزيت – وهذا السبب األخير
ً
الوقود الحيوي
•فتحة التزليق ضيقة للغاية :ال يمكن عبرها مواءمة أي طبقة تزليق قادرة على
التحمل – السبب :انحرافات شكلية ،وجيومترية لألعمدة ،أو للخوابير ،أو اعوجاج
العمود المرفقي
•فتحة التزليق كبيرة للغاية :ليس هناك ضغط هيدروديناميكي كافٍ إلنشاء طبقة التزليق
القادرة على التحمل

•فلتر الزيت مسدود
•مضخة الزيت معيبة
•تسرب في أنابيب توصيل الزيت
•فرط التحميل على المحمل :اإلجهاد أعلى من مستوى التصميم – األسباب :على سبيل
المثال موالفة الرقاقات أو تآكل المكبس
•تأثير الجزيئات :تقع الجزيئات في فتحة المحمل وتسبب احتكاكات على الخابور
تكون الحزوز يتم طرح األطراف –
والمحمل .عند التبييت أو ُّ
النتيجة :احتكاك مخلوط مرتفع بشدة

•مستوى الزيت أو ضغط الزيت منخفض للغاية

العالج
يعد التآكل من أكثر أضرار المحامل خطورة .تم تدمير المحمل ويجب استبداله .إذا تم

•تأكد من مستوى الزيت ،وضغط الزيت ،وأعد ضبطه إن لزم األمر

االستمرار في تشغيل المحمل ،فقد تصاب بقية مكونات المحركات بالضرر.

•تحقق من القدرة الوظيفية لمضخة الزيت

•تأكد أن كل فتحات الزيت مفتوحة وال يوجد بها أي انسداد

•تحقق من احتمال وجود تسريبات بأنابيب توصيل الزيت

•تحقق من الخلوص الحقيقي للمحمل :إذا لم يكن ضمن نطاق التفاوت المسموح به،

•تحقق من التحميل على المحمل الفردي

فسيكون السبب أخطاء شكلية وجيومترية غالبًا (انظر الفصل 5-2" :حاالت خاصة")
•تحقق من القدرة الوظيفية لفلتر الزيت وقم بتغيير فلتر الزيت والزيت وفقًا لمواصفات
الشركة الصانعة دو ًما

•افحص طقم المحامل بأكمله للتحقق من وجود تبييت للجزيئات أو حزوز :إن ُوجدت،
تكون احتكاكات (انظر الفصل -3" :أضرار
ربما يكون تأثير الجزيئات قد أدى إلى ُّ
بسبب تأثير الجزيئات")

 5-2حاالت خاصة
توجد بعض الحاالت التي يظهر بها في
بطانات المحمل شكل سطح خاص .يمكن عن
طريق الصور التوضيحية التالية ربط صورة
الضرر المحتمل بنوع الضرر.

بطانة المحمل
العلوية

بطانة المحمل
العلوية

الفصل
1-5-2
حَمل الحواف من جانب واحد
•على كل من البطانة العلوية والسفلية على نفس الجانب

2-5-2
حَمل الحواف بالتبادل من جانب واحد
•مزاح بشكل قطري على البطانة العلوية والسفلية
•مناطق مختلفة قد تكون واضحة بشدة بشكل متباين

3-5-2
حَمل الحواف من كال الجانبين
•على كل من البطانة العلوية والسفلية من كال الجانبين

4-5-2
أثر تآكل عريض في منتصف المحمل
•واضح بشدة على المستوى نفسه تقريبًا على البطانة العلوية
والسفلية
•ال يوجد شكل تآكل واضح من خالل حز الزيت مع بطانات
المحمل الرئيسي في بطانات المحمل العلوية

5-5-2
تآكل مخطط الشكل في منتصف المحمل
•واضح بشدة على المستوى نفسه تقريبًا على البطانة العلوية
والسفلية
•ال يوجد شكل تآكل واضح بسبب حز الزيت مع بطانات المحمل
الرئيسي العلوية
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بطانة المحمل
العلوية

بطانة المحمل
العلوية

الفصل
6-5-2
تآكل بالمناطق المقابلة لألسطح الفاصلة

7-5-2
تآكل على كال الجانبين بمناطق األسطح الفاصلة

8-5-2
مناطق تآكل ضيقة في مفرق بطانة المحمل

9-5-2
خطوط نحيفة خالية من التآكل بأطراف المحمل
•قد تظهر في جانب واحد أو على كال الجانبين

َ 1-5-2حمل الحواف من جانب واحد
الوصف
•خطوط تآكل المعة واضحة من جانب واحد بحافة المحمل
•في منطقة َحمل الحواف :في الحاالت الجسيمة يمكن التعرف على عالمات تدل على كالل
المادة أو االحتكاكات
•مظاهر تدل على فرط السخونة مثل تغير اللون من خالل التحميل الحراري أو ترسب
الزيت المتفحم في منطقة َحمل الحواف على ظهر المحمل

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة
من الصلب واأللومنيوم

حافة المحمل المتآكلة من جانب واحد واضح للعيان .يظهر
التآكل في شكل التآكل التلييني للمالءمة .وظيفة المحمل
غير متضررة.
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التقييم
فتحة التزليق بحافة المحمل ضيقة للغاية بحيث تصبح طبقة التزليق غير ثابتة تما ًما ويحدث

بالتأكيد يجب مراعاة هذا بمستوى أكثر من المعتاد وذلك بحسب مستوى شدة التآكل بحواف

احتكاك مخلوط موضعيًا .إذا استمر النقص في المزلق ،ترتفع درجة الحرارة بسبب حرارة

المحمل .أثناء التشغيل يتعرض العمود المرفقي لالعوجاج الذي يؤثر في المقام األول على

االحتكاك المتولدة .وقد تكون النتائج أضرار فرط السخونة مثل تغير لون داكن بظهر

المحامل الرئيسية الخارجية .تبعًا لذلك يظهر بالمحامل الخارجية َحمل حواف أقوى.

نظرا الرتفاع مستوى درجة الحرارة يتواصل نقص المزلق تركيزه وتسير العملية
المحملً .
بشكل ذاتي التعزيز حتى تحدث االحتكاكات األولى وتظهر أضرار الكالل بسبب زيادة
كبس السطح.

األسباب المحتملة
•تجويف محمل غير منكمش بسبب عزم ربط خاطئ للبراغي عند تركيب المحرك

•خابور مصقول بشكل مخروطي (صورة )1
•تجويف محمل مخروطي (صورة )2
•نصف قطر الدوران من جانب واحد كبير للغاية (صورة )3

تشوه مفرط بدرب المحمل الرئيسي بسبب تأثير درجات الحرارة أثناء التشغيل
أو ُّ

•تأخر قرصي محوري

تشوه
•اعوجاج العمود المرفقي :لم يتم ضبط اتزان العمود المرفقي عند التركيب أو َّ
بسبب اإلجهاد الميكانيكي أثناء التشغيل

صورة  :1خابور مصقول بشكل مخروطي

صورة  :2تجويف محمل مخروطي

صورة  :3نصف قطر الدوران من جانب واحد كبير للغاية

العالج
المحامل التي يظهر بها َحمل الحواف ،يمكن مواصلة استخدامها بحسب مستوى تطور
التآكل.
إذا تكثفت صورة الضرر هذه بعد عدة ساعات من التشغيل ،ينبغي اتخاذ إجراءات
لتشخيص األسباب:
التموج،
•ضبط الجيومترية الصحيحة للعمود المرفقي :المدى ،االستدارة ،األسطوانية،
ُّ
خشونة السطح
•ضبط التجويف األساسي الصحيح لدروب المحمل:
المدى ،االستدارة ،األسطوانية ،السطح

•ضبط اتزان العمود المرفقي عند التركيب وفحص إجهاد العمود
•ضبط انكماش تجويف المحمل الرئيسي :عند تركيب محرك عليك دو ًما مراعاة عزم
الربط المحدد وترتيب ربط البراغي – أثناء التشغيل يجب أن يكون المحرك باردًا بما
تشوهات أيضًا
يكفي ،وإال قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية في ظهور ُّ

•فحص ت َزَ ّ ِوي أذرع التوصيل قبل التركيب

َ 2-5-2حمل الحواف بالتبادل من جانب واحد
الوصف
•خطوط تآكل المعة واضحة  -متقابلة من جانب واحد على بطانة المحمل العلوية
والسفلية
•في منطقة َحمل الحواف :يمكن التعرف على عالمات تدل على كالل المادة أو
االحتكاكات
•من الممكن وجود مظاهر تدل على فرط السخونة مثل تغير اللون من خالل التحميل
الحراري أو ترسب الزيت المتفحم في منطقة َحمل الحواف على ظهر المحمل

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب القضيب
مادة مركبة من الصلب والنحاس األصفر
مزودة بطبقة طالء فائق

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب الغطاء
مادة مركبة من الصلب واأللومنيوم

يجب التعرف على شكل السطح المزاح قطريًا .شدة
التآكل واضحة بشدة متفاوتة على حافة المحمل في مناطق
مختلفة .وظيفة المحمل غير متضررة.
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التقييم
فتحة التزليق بحافة المحمل ضيقة للغاية بحيث تصبح طبقة التزليق غير ثابتة تما ًما ويحدث

نظرا الرتفاع مستوى درجة الحرارة يتواصل نقص المزلق تركيزه وتسير العملية
المحملً .

احتكاك مخلوط موضعيًا .إذا استمر النقص في المزلق ،ترتفع درجة الحرارة بسبب حرارة

بشكل ذاتي التعزيز حتى تحدث االحتكاكات األولى وتظهر أضرار الكالل بسبب زيادة

االحتكاك المتولدة .وقد تكون النتيجة أضرار فرط السخونة مثل تغير لون داكن بظهر

كبس السطح.

األسباب المحتملة
•خطأ انكماش الخابور أو المبيت (صورة )1
•أنصاف قطر دوران معيبة بالعمود
(تقوس أو إصابة) (صورة )2
•"ترنُّح" ذراع التوصيل ُّ
تشوه علبة المرافق
• ُّ

صورة  :1خطأ انكماش

صورة " :2ترنح" ذراع التوصيل

العالج
المحامل التي يظهر بها َحمل الحواف ،يمكن مواصلة استخدامها بحسب مستوى تطور
التآكل.
إذا تكثفت صورة الضرر هذه بعد عدة ساعات من التشغيل ،ينبغي اتخاذ إجراءات
لتشخيص األسباب:
التموج،
•ضبط الجيومترية الصحيحة للعمود المرفقي :المدى ،االستدارة ،األسطوانية،
ُّ
خشونة السطح
•ضبط التجويف األساسي الصحيح لدروب المحمل:
المدى ،االستدارة ،األسطوانية ،السطح

•ضبط اتزان العمود المرفقي عند التركيب وفحص إجهاد العمود
•ضبط انكماش تجويف المحمل الرئيسي :عند تركيب محرك عليك دائ ًما مراعاة عزم
الربط المحدد وترتيب ربط البراغي  -أثناء التشغيل يجب أن يكون المحرك باردًا بما
تشوهات أيضًا
يكفي ،وإال قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية في ظهور ُّ

•فحص ت َزَ ّ ِوي أذرع التوصيل قبل التركيب

َ 3-5-2حمل الحواف من كال الجانبين
الوصف
•خطوط تآكل المعة واضحة – كال الجانبين بحواف المحمل
•في منطقة َحمل الحواف :يمكن التعرف على عالمات تدل على كالل المادة
أو االحتكاكات
•من الممكن وجود مظاهر تدل على فرط السخونة مثل تغير اللون من خالل التحميل
الحراري أو ترسب الزيت المتفحم في منطقة َحمل الحواف على ظهر المحمل

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب الغطاء
مادة مركبة من الصلب واأللومنيوم

َحمل الحواف من كال الجانبين في المرحلة األولى – تآكل
على شكل التآكل التلييني للمالءمة.

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب القضيب
مادة مركبة من الصلب والنحاس األصفر
مزودة بطبقة طالء فائق

َحمل الحواف من كال الجانبين في المرحلة األولى – تآكل
على شكل التآكل التلييني للمالءمة.
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التقييم
فتحة التزليق بحافة المحمل ضيقة للغاية بحيث تصبح طبقة التزليق غير ثابتة تما ًما ويحدث

بشكل ذاتي التعزيز حتى تحدث االحتكاكات األولى وتظهر أضرار الكالل في هذه المنطقة

احتكاك مخلوط موضعيًا .إذا استمر النقص في المزلق ،ترتفع درجة الحرارة بسبب حرارة

بسبب زيادة كبس السطح .يظهر َحمل الحواف من كال الجانبين بشكل كثير للغاية في

االحتكاك المتولدة .وقد تكون النتيجة أضرار فرط السخونة مثل تغير لون داكن بظهر

منطقة الحمل الرئيسي للمحمل .يجب مراعاة هذا بمستوى أكثر من المعتاد وذلك بحسب

نظرا الرتفاع مستوى درجة الحرارة يتواصل نقص المزلق تركيزه وتسير العملية
المحملً .

شدة التآكل ،وال يشكل أي ضرر وظيفي.

األسباب المحتملة
•شكل خابور مقعر (صورة )1

•خلوص محوري كبير للغاية" ،ترنح" ذراع التوصيل

•تجويف محمل مقعر (صورة )2

•خابور مصقول بشكل مائل (صورة )4

•نصف قطر دوران كبير للغاية بين ُمرتكزات المحمل ووجنة المرفق (صورة )3

صورة  :1شكل خابور مقعر

صورة  :2تجويف محمل مقعر

صورة  :3نصف قطر دوران كبير للغاية

صورة  :4خابور مصقول بشكل مائل

العالج
المحامل التي يظهر بها َحمل الحواف ،يمكن مواصلة استخدامها بحسب مستوى تطور
التآكل.
إذا تكثفت صورة الضرر هذه بعد عدة ساعات من التشغيل ،ينبغي اتخاذ إجراءات
لتشخيص األسباب:
التموج،
•ضبط الجيومترية الصحيحة للعمود المرفقي :المدى ،االستدارة ،األسطوانية،
ُّ
خشونة السطح
•ضبط التجويف األساسي الصحيح لدروب المحمل:
المدى ،االستدارة ،األسطوانية ،السطح

•ضبط اتزان العمود المرفقي عند التركيب وفحص إجهاد العمود
•ضبط انكماش تجويف المحمل الرئيسي :عند تركيب محرك عليك دو ًما مراعاة عزم
الربط المحدد وترتيب ربط البراغي  -أثناء التشغيل يجب أن يكون المحرك باردًا
تشوهات أيضًا
بما يكفي ،وإال قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية في ظهور ُّ

•فحص ت َزَ ّ ِوي أذرع التوصيل قبل التركيب

 4-5-2أثر تآكل عريض في منتصف المحمل في االتجاه المحيطي
الوصف
•أثر تآكل مكثف في منتصف المحمل في االتجاه المحيطي
•أطراف محمل متآكلة بقدر يسير
•انحرافات موضعية للمادة في االتجاه المحيطي
•في الحاالت الجسيمة :مظاهر كالل المادة واالحتكاكات واضحة للعيان

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

يجب التعرف على آثار تآكل واضحة في منتصف
المحمل مع منفذ نحو المنطقة المكشوفة .وهي تبدو بالفعل
كاحتكاكات في طبقة المجرى.

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

يجب التعرف هنا على شكل سطح مدعَّم في منتصف
المحمل مع منفذ نحو المنطقة المكشوفة .يتطابق شكل
السطح في الشكل مع التآكل التلييني للمالءمة.
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التقييم
فتحة التزليق ضيقة للغاية في منتصف المحمل بحيث تصبح طبقة التزليق غير ثابتة تما ًما

نظرا الرتفاع مستوى درجة الحرارة يتواصل نقص المزلق تركيزه .وتسير هذه العملية
ً
بشكل ذاتي التعزيز حتى تحدث االحتكاكات األولى وتظهر أضرار الكالل في هذه المنطقة

بسبب حرارة االحتكاك المتولدة.

بسبب زيادة كبس السطح.

ويحدث احتكاك مخلوط موضعيًا .إذا استمر النقص في المزلق ،ترتفع درجة الحرارة

األسباب المحتملة
•شكل خابور محدب بشدة (صورة )1
•تجويف محمل محدب (صورة )2
•نقص المزلق

صورة  :1شكل خابور محدب بشدة

صورة  :2تجويف محمل محدب

العالج
يمكن مواصلة استخدام المحامل بحسب مستوى تطور التآكل .بمجرد أن تتكون االحتكاكات
أو تظهر عالمات تدل على كالل المادة ،ينبغي استبدالها واتخاذ إجراءات لتشخيص
األسباب:
التموج،
•ضبط الجيومترية الصحيحة للعمود المرفقي :المدى ،االستدارة ،األسطوانية،
ُّ
خشونة السطح
•ضبط التجويف األساسي الصحيح لدروب المحمل:
المدى ،االستدارة ،األسطوانية ،السطح
•ضبط اتزان العمود المرفقي عند التركيب وفحص إجهاد العمود

•ضبط انكماش تجويف المحمل الرئيسي :عند تركيب محرك عليك دو ًما مراعاة عزم
الربط المحدد وترتيب ربط البراغي  -أثناء التشغيل يجب أن يكون المحرك باردًا
تشوهات أيضًا
بما يكفي ،وإال قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية في ظهور ُّ

•فحص ت َزَ ّ ِوي أذرع التوصيل قبل التركيب

•فحص نظام التزليق (انظر الفصل 3-2" :احتكاكات")

 5-5-2تآكل مخطط الشكل في منتصف المحمل
الوصف
•تآكل مخطط الشكل في منتصف المحمل على امتداد حز الزيت – لدى محمل ذراع
التوصيل في كال بطانتي المحمل في منطقة فتحة الزيت على الخابور
•بشكل جزئي مع خدوش منتشرة
•أطراف محمل متآكلة بقدر يسير
•منطقة تآكل محدودة للغاية
•في الحاالت الجسيمة :مظاهر كالل المادة واالحتكاكات واضحة للعيان

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

يجب التعرف على خطوط محدودة بشدة في منتصف
المحمل .وهي تتطابق من حيث الشكل مع حز الزيت الواقع
في قرص المحمل الرئيسي األعلى .تظهر آثار التآكل في
شكل التآكل التلييني للمالءمة.

التقييم
قد يكون سبب شكل التآكل هذا نقص في فتحة الزيت المدورة أو عدم كفاية تدويرها

وجود تالمس معدني بين الخابور والمحمل عبر حز الزيت ،فال يوجد هنا أي تآكل للمادة

(صورة  .)1حينها يظهر التآكل بشدة في بطانة المحمل السفلية لدى المحامل الرئيسية

ويتكون ارتفاع على الخابور .هذا االرتفاع يؤدي إلى تآكل على شكل خطوط في بطانة
َّ

أو في كال بطانتي المحمل لدى محامل ذراع التوصيل في منطقة فتحة الزيت بالخابور.

المحمل دون حز الزيت.

طريقة الظهور الثانية التي قد تؤدي إلى صورة الضرر نفسها ،هي ما يسمى التآكل
نظرا لعدم
المشطي (صورة  .)2وهو نتيجة تآكل الخابور المحدود في منطقة حز الزيتً .

قد تؤدي كال العمليتين إلى احتكاكات وأضرار الكالل.
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األسباب المحتملة
•نقص تدوير فتحة الزيت أو عدم كفايته (صورة )1
•ازدواجات معدنية غير مناسبة للمحمل والخابور تؤدي إلى تآكل محدود بالخابور
في منطقة حز الزيت (صورة )2

صورة  :1نقص تدوير فتحة الزيت أو عدم كفايته

( )1في منطقة حز الزيت في قرص المحمل الرئيسي

( )2بسبب التآكل المحدود للخابور في منطقة حز الزيت

( )3في المحمل الرئيسي السفلي الذي ال يوجد به حز

األعلى يحدث تالمس معدني .تآكل الخابور أقل من

قد يتشكل أقل قدر من الزيادة (موضح هنا بشكل مبالغ فيه

زيت ،تتسبب هذه الزيادة في ارتفاع مستوى التآكل

نظيره في المناطق المتالمسة مع سطح المحمل.

لفهم أفضل).

في منتصف المحمل .وهذا يؤدي إلى تآكل نمطي على
شكل خطوط ويسمى تآكل مشطي.

صورة  :2ازدواجات معدنية غير مناسبة للمحمل والخابور

العالج
يمكن مواصلة استخدام المحامل بحسب مستوى تطور التآكل .بمجرد أن تتكون االحتكاكات
أو تظهر عالمات تدل على كالل المادة ،ينبغي استبدالها واتخاذ إجراءات لتشخيص
األسباب:
•المراقبة والمعالجة الالحقة لمخرج فتحة الزيت
•التحقق من ارتفاع ُمرتكزات األعمدة في منطقة حز الزيت
•التحقق من ازدواجات مادة الخابور والمحمل (صالبة العمود  /المحمل)
•فحص خشونة الخابور

 6-5-2تآكل بالمناطق المقابلة لألسطح الفاصلة
الوصف
•آثار تآكل قوية في المناطق المكشوفة المتقابلة قطريًا
•تآكل أقل بكثير في مفرق بطانة المحمل
•في الحاالت الجسيمة :مظاهر كالل المادة واالحتكاكات واضحة للعيان

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

هذا تآكل واضح للعيان في المنطقة المكشوفة ،في حين أن
مفرق المحمل أقل بكثير في مستوى التآكل.
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التقييم
عندما تقوم بطانات المحمل بالحمل في هذه المنطقة ،يظهر خطأ جسيم .قد يكون السبب

إذا استمر النقص في المزلق ،ترتفع درجة الحرارة بسبب حرارة االحتكاك المتولدة.

وراء ظهور التآكل هو إزاحة بطانات المحمل تجاه بعضها البعض ،وهذا راجع بالتأكيد

نظرا الرتفاع مستوى درجة الحرارة يتواصل نقص المزلق تركيزه وتسير العملية بشكل
ً

إلى خطأ في التركيب .خلوص المحمل ضيق للغاية موضعيًا بسبب انحراف الغطاء بحيث

ذاتي التعزيز حتى تحدث االحتكاكات األولى وتظهر أضرار الكالل بسبب زيادة كبس

تصبح طبقة التزليق غير ثابتة تما ًما ويحدث احتكاك مخلوط بشكل متقطع.

السطح.

األسباب المحتملة
•تركيب غطاء المحمل بشكل خاطئ
•تركيب غطاء المحمل بشكل منحرف بمقدار  180درجة
•استخدام أداة غير مناسبة أو براغي تمرير خاطئة
•تتابع خاطئ للربط أو عزم ربط خاطئ للبراغي

العالج
يجب استبدال المحمل وعالج السبب؛ ألن المحمل غير مصمم للحمل في هذه المنطقة:
•االنتباه إلى ترتيب بطانات المحمل تجاه األسطوانات
•عدم تركيب البراغي المالئمة إال باستخدام أداة مناسبة
•ربط المسامير بعزم ربط وتتابع ربط وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة
•فحص التجويف األساسي :يجب أن يقع كل من المدى واالستدارة واألسطوانية
والسطح ضمن نطاق التفاوت المحدد المنصوص عليه

 7-5-2تآكل في كال الجانبين بمناطق األسطح الفاصلة
الوصف
•آثار تآكل قوية في كال المنطقتين المكشوفتين بالبطانة العلوية والسفلية
•تآكل أقل بكثير في مفرق بطانات المحمل
•في الحاالت الجسيمة :مظاهر كالل المادة واالحتكاكات واضحة للعيان

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

يجب التعرف على آثار التآكل الظاهرة بشدة في منطقة
األسطح الفاصلة .تآكل أقل بكثير في مفرق  /منطقة الحمل
الرئيسي لبطانة المحمل.
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التقييم

المظهر الخارجي بسبب التجويف األساسي البيضاوي المرتفع .وبسبب هذا يتقلص خلوص

نظرا الرتفاع مستوى درجة الحرارة يتواصل نقص المزلق تركيزه وتسير العملية بشكل
ً
ذاتي التعزيز حتى تحدث االحتكاكات األولى وتظهر أضرار الكالل في هذه المنطقة بسبب

المحمل في منطقة السطح الجزئي بحيث تصبح طبقة التزليق غير ثابتة تما ًما ويحدث

زيادة كبس السطح.

عندما تقوم بطانات المحمل بالحمل في هذه المنطقة ،يظهر خطأ جسيم .يمكن أن يتضرر

احتكاك مخلوط في المناطق المكشوفة .إذا استمر النقص في المزلق ،ترتفع درجة الحرارة
بسبب حرارة االحتكاك المتولدة.

األسباب المحتملة
تشوه بيضاوي في تجويف المحمل بسبب التحميل الحراري أو الميكانيكي
• ُّ
•ذراع توصيل مزود بعين ذراع توصيل بيضاوية :تم إعادة تركيب ذراع توصيل
مستخدمة سلفًا دون القيام بالمعالجة الالحقة الالزمة
•ربط المسامير بشكل خاطئ عند ثقب التجويف األساسي

العالج
•فحص التحميل على تجويف المحمل
•فحص التجويف األساسي :يجب أن يقع كل من المدى واالستدارة واألسطوانية
والسطح ضمن نطاق التفاوت المحدد – القيام بالمعالجة الالحقة إن اقتضى األمر ذلك
لألجزاء المستخدمة قبل التركيب مجددًا
•ربط المسامير بعزم ربط وتتابع ربط وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة

 8-5-2منطقة تآكل ضيقة في مفرق بطانة المحمل
الوصف
•آثار تآكل ضيقة في مفرق البطانة
•ظهور شديد في البطانة المحملة بشكل أساسي
•في الحاالت الجسيمة :مظاهر كالل المادة واالحتكاكات واضحة للعيان

قرص المحمل الرئيسي األعلى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

يمكن التعرف على آثار تآكل في منطقة المفرق في شكل
التآكل التلييني للمالءمة .في بقية أجزاء سطح المحمل
ال تظهر آثار للتشغيل.

 5-2حاالت خاصة 35 | 34

التقييم
يتضرر المظهر الخارجي بسبب التجويف األساسي البيضاوي المستعرض .وبسبب هذا
يتقلص خلوص المحمل في المفرق بحيث تصبح طبقة التزليق غير ثابتة تما ًما ويحدث
احتكاك مخلوط بشكل متقطع .إذا استمر النقص في المزلق ،ترتفع درجة الحرارة بسبب

األسباب المحتملة
•تحريك ذراع التوصيل أو أسطح صدم المبيت
•ربط المسامير بشكل خاطئ عند ثقب التجويف األساسي
•تحميل ضغط إضافي على ذراع التوصيل

العالج
•ضبط التجويف األساسي الصحيح لدروب المحمل:
المدى ،االستدارة ،األسطوانية ،السطح
ً
•ربط المسامير بعزم ربط وتتابع ربط وفقا لتعليمات الشركة الصانعة
•فحص التحميل على ذراع التوصيل

نظرا الرتفاع مستوى درجة الحرارة يتواصل نقص المزلق
حرارة االحتكاك المتولدةً .
تركيزه وتسير العملية بشكل ذاتي التعزيز حتى تحدث االحتكاكات األولى وتظهر أضرار
الكالل في هذه المنطقة بسبب زيادة كبس السطح.

 9-5-2خطوط نحيفة خالية من التآكل بأطراف المحمل
الوصف
•خطوط نحيفة خالية من التآكل بحواف المحمل
•ال تظهر آثار حركة في هذه المنطقة
•ال يزال يمكن التعرف على هيكل المعالجة من اإلنتاج في هذه المنطقة
•يمكن التعرف على تحديد واضح بين الخطوط الخالية من التآكل والمنطقة المتآكلة

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

يمكن التعرف على خطين خاليين من التآكل على حواف
المحمل دون وجود آثار حمل واضحة للعيان .يظهر ببقية
أجزاء المحمل تغير خفيف في اللون نحو األسود ،نتيجة
محتملة للصدأ أو التآكل.

قرص المحمل الرئيسي األعلى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

يمكن التعرف على خط خا ٍل من التآكل على حافة المحمل
دون وجود آثار حمل واضحة للعيان .يظهر ببقية أجزاء
المحمل تكون حز واضح.

 5-2حاالت خاصة 37 | 36

التقييم
بسبب التخطي المحوري من جانب واحد (صورة  )1أو من كال الجانبين (صورة )2
لبطانة المحمل تنشأ خطوط نحيفة خالية من التآكل على حواف المحمل التي ال يظهر بها
أيضًا أي تآكل تلييني نمطي للمالءمة .ال يحدث أبدًا تالمس معدني في هذه المناطق بغض
النظر عن سرعة دوران الخابور.

صورة  :1قاعدة كبس محورية أحادية الجانب

صورة  :2قاعدة كبس محورية من كال الجانبين

األسباب المحتملة
•انحراف جيومتري للخابور
•اختيار عرض خاطئ للمحمل
•خلوص التركيب (إزاحة العمود  /الخابور)

العالج
يمكن مواصلة استخدام المحامل بحسب مستوى تطور التآكل .بمجرد أن تتكون االحتكاكات
أو تظهر عالمات تدل على كالل المادة ،ينبغي استبدالها واتخاذ إجراءات لتشخيص
األسباب:
•ضبط الجيومترية الصحيحة للعمود المرفقي قبل التركيب :المدى واالستدارة
•استبدل العمود المرفقي أو قم بتركيب محمل جديد مناسب لجيومترية العمود المرفقي

 -3أضرار بسبب تأثير الجزيئات
 1-3مقدمة
عندما تصل الجزيئات الغريبة إلى فتحة التزليق بين المحمل و ُمرتكزات األعمدة ،يكون

الصيانة غير الكافية لنظام التزليق أو التأثيرات الخارجية المفرطة تعزز بشكل إضافي

نظرا لسمك طبقة التزليق المحدود للغاية قد تؤدي
خطر حدوث ضرر بالمحمل
كبيراً .
ً

من دخول االتساخات في دورة التزليق .كما أن المحمل المجاور المتضرر أو غيره من

الجزيئات الصغيرة إلى خلل بالتشغيل وإلى احتكاك مخلوط .وقد تدخل ضمن الطبقة

مكونات المحرك التالفة قد تعمل على إدخال جزيئات إلى دورة الزيت.

حينها عند تالمس األعمدة .الجزيئات التي يتجاوز حجمها سمك الطبقة االنزالقية أو طبقة

بشكل عام إن خطر حدوث ضرر بسبب تأثير الجزيئات في المحمل الرئيسي أكبر مما

المجرى ،ال يمكن تبييتها بشكل كامل .يؤدي الجزء البارز إلى تآكل ُمرتكزات األعمدة في
شكل حزوز .تعمل الحزوز التي تمت مواءمتها بشدة على تقليل العمر االفتراضي المتوقع

هو عليه في محمل ذراع التوصيل .يتم إمداد محامل ذراع التوصيل بالزيت من المحمل
الرئيسي عبر فتحات في العمود المرفقي ،بحيث يخترق الزيت المحمل الرئيسي أوالً.

وقد تساعد على تآكل المحمل.

يتم بالفعل تبييت الجزيئات الكبيرة في المحمل الرئيسي وبالتالي ال تصل في الغالب إلى

االنزالقية أو طبقة المجرى وبالتالي تصبح "غير ضارة" .يتم صدم األطراف الناتئة

محمل ذراع التوصيل.
حتى عند إنتاج المحرك أو إصالحه قد تدخل جزيئات إلى كتلة المحرك وتستقر .قد يكون
هذا هو الحال على سبيل المثال مع حبات الرمل أو شظايا رش الزجاج بكتلة المحرك.
يمكن أيضًا أثناء التشغيل أن "تتكون" جزيئات االتساخ (مثل السخام أو الزيت المتفحم)
أو تتسلل.

01

04
02

03

	0 1ظهر فوالذي
	0 2طبقة الزيت
	0 3العمود
	0 4جزيء
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حتى يتم التوصل إلى كشف أصل الجزيئات ،قد يكون من المفيد إجراء تحليل للمحمل وسحب عينة زيت.

األسباب المحتملة
•التركيب غير النظيف :قد تدخل االتساخات إلى كتلة المحرك بسبب عدم االكتراث
بتنظيف مكونات المحرك عند التركيب أو عدم كفاية التنظيف
•قد تشكل البقايا مثل الشظايا المعدنية أو مادة الرش المتخلفة الناتجة عن اإلنتاج

•التخوية :تتكسر الجزيئات من مادة المحمل ويواصل الزيت نقلها  -وقد تؤدي ،حسب
تكون حزوز أو تبييتات دقيقة في المحمل أو في المحمل المجاور
حجمها ،إلى ُّ

•التآكل :تتسلل مكونات المحرك المتآكلة (المكبس ،بطانات المحمل) على شكل

أو التصليح ،ترسبات في كتلة المحرك ،وهي تتحلل أثناء التشغيل – في كثير من

مجموعة من الجزيئات إلى دورة التزليق ،والتي بدورها قد تؤدي إلى حدوث أضرار

األحيان تكون هناك أيضًا ترسبات من األجزاء الملحقة مثل مبرد الزيت الذي ال يتم

بمكونات أخرى

تنظيفه جيدًا عند إصالح المحرك
•أضرار بحلقات اإلحكام في حيز المحرك :إذا تم التحميل بشكل مفرط على حلقة

•أضرار الكالل :إذا كان هناك تجاويف بالمادة في مكونات المحرك ،فقد يواصل الزيت
حمل المادة المكسورة إلى المحمل وتتسبب في إلحاق الضرر

اإلحكام أو أصيبت بالضرر عند التركيب ،ال تتمكن من االستمرار في الوفاء بوظيفتها
وقد تدخل جزيئات
•نقص صيانة نظام التزليق :قد يؤدي تجاوز فترات الصيانة المنصوص عليها
أو انسداد فلتر الزيت إلى إغناء خليط االتساخات في الزيت

العالج
بشكل عام يمكن مواصلة استخدام المحمل برغم تكون الحزوز أو تبييت الجزيئات .ولكن
هذا يتوقف على مقدار الضرر .إذا كان هناك على سبيل المثال العديد من انطباعات

•تغيير فلتر الزيت والزيت دائ ًما وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة :يجب مراعاة االلتزام
بفترات الصيانة البينية وال تستخدم سوى زيت وفلتر زيت بدرجة جودة كافية

الجزيئات الكبيرة بها آثار احتكاك مخلوط المستخدم بالفعل بسبب عمليات طرح المادة،

•فلترة الهواء المسحوب :قم بصيانة الفلتر بانتظام ،واستبدله إن لزم األمر

يوصى بتغيير المحمل .انطباعات الجزيئات الدقيقة ال تُضعف من وظيفة المحمل .غير أنه

•افحص مكونات المحرك األخرى للتحقق من وجود أضرار مثل التخوية أو الكالل

في كال الحالتين ينبغي إيضاح السبب:
•تنظيف كل المكونات قبل التركيب :من المهم شطف كل فتحات الزيت في العمود

كثيرا ما تظهر أضرار الحقة على المحمل االنزالقي بسبب تأثير الجزيئات
أو التآكل – ً
•إذا لم يمكن مالحظة تأثير الجزيئات ،فقد يق ّدِم تحليل بطانات المحمل المتضررة وعينة

والمبيت قبل الشروع بالتشغيل وتنظيف سطح مقعد المحمل ،حتى يتم إبعاد البرادة

الزيت توضي ًحا لهذا التأثير :إذا كان ال يزال هناك جزيئات تم تبييتها في المحمل
أو في الزيت ،يمكن تحديد تركيبها الكيميائي – أما إذا كان األمر يدور حول مادة من

الزيت باألجزاء الملحقة مثل مبرد الزيت والشاحن التوربيني جيدًا

العمود المرفقي على سبيل المثال ،يمكن الفحص هنا بشكل أفضل للتحقق من وجود

والجزيئات الصغيرة الناتجة عن التصنيع أو اإلصالح – كما يجب تنظيف قنوات
•فحص األداء الوظيفي لحلقات اإلحكام

أضرار

 2-3تكون الحزوز
الوصف
•انخفاضات على شكل خطوط في اتجاه انزالقي مع نتوءات للمادة على األطراف
•إعادة تسوية النتوءات مرة أخرى بشكل جزئي من خالل التآكل ،المع بوضوح
تكون الحزوز أو الجزيئات المبيَّتة في العمود المرفقي أو المحامل
•غالبًا بالتوافق مع ُّ
المجاورة

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب القضيب
مادة مركبة من الصلب والنحاس األصفر
مزودة بطبقة طالء فائق

يصل الحز حتى طبقة النحاس األصفر .تنشأ آثار تآكل
واضحة بجانب الحزوز بسبب النتوءات التي تم تسويتها.

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم مع طبقة بوليمر

تم إزالة الحزوز حتى طبقة سبيكة األلومنيوم.
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التقييم
الجزيئات التي تقع في فتحة التزليق وغير مبيتة في مادة المحمل ،يتم إجبارها عدة مرات

وغالبًا ما يؤدي هذا إلى احتكاكات وتآكل.

على العبور من خالل الفتحة وبالتالي يتسبب هذا في حدوث حزوز .يمكن صدمها خالل

تكون حزوز .وحينها تظهر حزوز ولكن
وقد ينتج عن تأثيرات االحتكاك المختلط أيضًا ُّ

مواصلة التشغيل وذلك بحسب سمك األطراف الناتئة حينها ويحدث ارتفاع في درجة

دقيقة وبشكل سطحي وعلى كال جزئي الحركة.

الحرارة عند تالمس األعمدة بسبب تزايد االحتكاك المختلط.

العالج
إذا كانت هناك حزوز بنتوءات شديدة على األطراف ،يجب استبدال المحمل.
ولكن إذا كانت هناك حزوز تم تسوية نتوءاتها ولم يعد من المنتظر حدوث مزيد من تأثير
الجزيئات ،يمكن االستمرار في استخدام المحمل.

 3-3التبييت
الوصف
•سطح بندبات
•انطباعات الجزيئات (تحتوي على جزيئات بشكل جزئي) محاطة بمقذوف يمكن رؤيته
كنقطة المعة واضحة بسبب التآكل

كثيرا ما تظهر مرافقةً لتكون الحزوز في الخابور والمحمل
• ً
•في الحاالت الجسيمة يمكن رؤية احتكاكات منطلقة من التبييتات

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب الغطاء
مادة مركبة من الصلب واأللومنيوم

وتكون الحزوز
يمكن رؤية انطباعات الجزيئات الدقيقة
ُّ
المتفرقة بالعين المجردة.

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

انطباعات الجزيئات الكبيرة دون جزيئات مبيتة يمكن
رؤيتها بالعين المجردة .تم تمرير الجزيئات نحو نتوءات
المادة التي تسبب احتكاك في منتصف المحمل.
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التقييم
الجزيئات التي تقع في فتحة التزليق ،يمكن تبييتها في مادة المحمل .يمكن التفريق بين

يحدث اختالل في هيكل طبقة التزليق بسبب نتوءات الحافة أو تخطي الجزيئات المبيتة

التبييت العميق والتبييت السطحي ارتبا ً
طا بسمك الطبقة االنزالقية أو طبقة المجرى .في

بشكل غير كامل ،وقد يؤدي هذا إلى حاالت من االحتكاك المختلط .كما يمكن أن تكون

التبييت العميق يتم دمج الجزيئات بالكامل في الطبقة االنزالقية أو طبقة المجرى .وال يكون
هذا ممكنًا إال إذا كان حجم الجزيئات أصغر من سمك الطبقة .يتم صدم مادة المحمل الناتئة

النتيجة هي ما يسمى احتكاك صوفي .ويتم فيه تقطيع الجزيئات المبيتة في سطح العمود

عند التبييت في حاالت التالمس التالية مع العمود بسبب التآكل.

وإزالة المادة (صوف الشظايا) .تعمل الجزيئات المفكوكة التي تم تبييتها مرة أخرى على
دفع أضرار المحمل وغالبًا ما يصعب تجنب حدوث ضرر شامل بالخابور والمحمل.

يتم التبييت السطحي عندما يتجاوز حجم الجزيئات سمك الطبقة .يتم تبييت الجزيئات بشكل
وتكون حزوز على سطح الخابور.
غير كامل وتبرز من سطح المحمل .وينشأ عنها تآكل
ُّ

العالج
ي للخابور والمحمل يجب استبدال
إذا كانت التبييتات الكبيرة للجزيئات مرتبطة بتآكل أول ّ

المحمل .إذا كانت هناك تبييتات دقيقة للجزيئات تم صدم نتوءاتها ولم يعد من المنتظر
حدوث مزيد من تأثير الجزيئات ،فال تتضرر وظيفة المحمل.

وبالتالي قد تكون النتيجة هي احتكاكات وتآكل بتبييتات الجزيئات.

 4-3أثر االتساخ نتيجة الحركة لمسافات طويلة
الوصف
•االنطباعات الموجودة بشكل منفرد خلف بعضها البعض يجب ترتيبها باآلثار،
وقد تكون هناك جزيئات أخرى تم تبييتها على طرفها
•في العادة تمر بشكل مائل نحو حافة المحمل
•انطالقًا من حزوز الزيت أو ثقوب التزليق
وتكون حزوز  /تبييتات الجزيئات
لتكون الحزوز في الخابور
• ً
ُّ
كثيرا ما تظهر مرافقةً ُّ
في المحمل

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

ظهر أثر اتساخ نتيجة الحركة لمسافات طويلة ،انطالقًا
من السطح الجزئي .العديد من انطباعات الجزيئات الكبيرة
وراء بعضها البعض – مارة بشكل مائل – يمكن رؤيتها
بالعين المجردة .توجد بعض الجزيئات المبيتة بشكل
جزئي.
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التقييم
جزيئات كبيرة للغاية وصلبة تقع في فتحة التزليق ،ال يمكن تبييتها في مادة المحمل.
كثيرا ما يخرج
ويتم إجبارها على العبور من خالل فتحة التزليق ،ولكنها تبقى معلقة عندهاً .
المظهر الخارجي من حزوز الزيت أو فتحات الزيت ،حيث يتم هنا تسلل الجزيئات .تؤدي
النتوءات القوية أثناء امتداد أثر التحرك إلى احتكاكات وتآكل.

العالج
إذا كان هناك نتوءات قوية على امتداد أثر التحرك أو عالمة على احتكاك ،يجب استبدال
المحمل .غير أنه يمكن االستمرار في استخدام المحمل ،إذا تم تسوية النتوءات ولم يعد
يوجد أي تأثير جزيئات آخر يُخشى منه.

 5-3طبقة سفلية بظهر المحمل
الوصف
•انحراف محدود موضعيًا لشكل السطح
•نقطة تآكل المعة في السطح
كثيرا ما تظهر رواسب جزيئات  /انطباعات على الظهر الفوالذي للمحمل
• ً
•في الحاالت الجسيمة يمكن التعرف على آثار قوية لالحتكاك المخلوط في شكل
احتكاكات ومظاهر كالل في سطح المحمل

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

يجب التعرف على انحراف واضح لشكل السطح باإلضافة
يتكون موضع
إلى تآكل على شكل نقاط في السطحَّ .
الضغط بسبب الجزيئات على ظهر المحمل.

ظهر المحمل
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التقييم
تتكون مواضع ضغط محلية على ظهر المحمل بسبب االتساخ أو بقايا الزيت (زيت متفحم)،
ُّ
يتم التعرف عليها من على سطح المحمل .يتسبب الضغط على الموضع الداخلي للمحمل

03

في تزايد التآكل بالمقارنة بباقي المناطق بالمحمل .يجب التعرف على هذا على شكل

01

انحراف عن أثر الحمل الالفت للنظر ويكون في الغالب المعًا بوضوح .والنتيجة قد تكون
احتكاك وتآكل وأضرار كالل ،وذلك تبعًا لمقدار مواضع الضغط.
02

	0 1الجسم
	0 2العمود
	0 3جزيء

العالج
تتوقف إمكانية االستمرار في استخدام المحمل على تطور تآكل طبقة المجرى .بمجرد
ظهور احتكاك أو مظاهر كالل مثل الشقوق أو التجاويف في منطقة موضع الضغط ،ينبغي
استبدال المحمل ،وإال هناك تخوف تام من حدوث ضرر شامل .قد تؤدي المادة المكسورة
إلى أضرار الحقة في المحمل نفسه أو محمل مجاور.

 -4التآكل والتخوية
 1-4التآكل
الوصف
تكون حزوز دقيقة في اتجاه تدفق الزيت
• ُّ
•كشط وتشقق طبقة المجرى  /الطبقة االنزالقية

التقييم
التآكل هو شكل من أشكال تآكل المادة الكاشط ،ينشأ بسبب قوى تدفق الزيت .يتعزز هذا
التأثير من خالل الجزيئات متناهية الصغر في الزيت مثل ،رواسب االحتراق أو التآكل.

باإلضافة إلى ذلك يتأثر حد كالل المادة سلبيًا؛ ألن تصدع السطح قد يؤدي إلى تشققها.
تحدث أضرار الكالل.

غالبًا ما يكون التآكل نتيجة للتخوية ،حيث تتحرر الجزيئات هنا من المادة وتتسلل إلى نظام
التزليق.

يظهر التآكل بقدر متزايد بسبب استخدام الزيوت قليلة اللزوجة.

يهاجم التآكل سطح المادة ويقوم بتنشيطها كيميائيًا ،األمر الذي يساعد على بدء الصدأ.

األسباب المحتملة
•سرعات دوران عالية وخلوص محمل محدود
•استخدام زيوت محرك خاطئة مع نقص اإلضافات أو إضافات خاطئة على سبيل المثال

العالج
•الحفاظ على درجة حرارة الزيت منخفضة من خالل التبريد الكافي
•تغيير فلتر الزيت والزيت دائ ًما وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة :يجب مراعاة االلتزام
بفترات الصيانة البينية وال تستخدم سوى زيت وفلتر زيت بدرجة جودة كافية

•جزيئات متناهية الصغر في تيار الزيت :قد تأتي الجزيئات من مناطق مختلفة
بالمحرك وتتكون بسبب االحتراق غير الكامل أو التخوية على سبيل المثال
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 2-4التخوية
تحدث التخوية بسبب تدفق المزلق من خالل فتحة المحمل .حيث يلعب ضغط بخار الزيت

مع بعض صور الضرر قد يكون من الصعب التفرقة بين التخوية ،والتآكل ،والصدأ
ً
أشكااًل انتقالية معقدة مثل تآكل
كثيرا ما تظهر أيضًا
التكون.
على الرغم من تفاوت طرق
ً
ُّ

لتكون الفقاعات الغازية للسائل
عند النظر بشكل سليم نجد أن التخوية مجرد عملية فيزيائية ُّ

الطبقات المانعة للصدأ وتنشيطها كيميائيًا وبالتالي يمكن ظهور الصدأ.

دورا حاس ًما.
المستخدم ً

التخوية أو الصدأ التآكلي .يجب توضيح هذا من خالل أن كالً من التخوية والتآكل يهاجمان

ال تسبب في حد ذاتها أي ضرر على المحمل .في البداية يصف تآكل التخوية صورة
الضرر التابعة من خالل تآكل المادة النمطي ،وينشأ من االنفجار الداخلي للفقاعات الغازية
في المناطق الموجودة أسفل ضغط البخار (التخوية <–> تآكل التخوية).

التخوية
إذا تم النزول عن ضغط بخار الزيت المستخدم ،تتكون فقاعات غازية وبخارية يواصل
التدفق حملها .ويسمى هذا تخوية .إذا ارتفع الضغط االستاتيكي مجددًا ،تنهار الفقاعات
بسبب انفجارها إلى الداخل وتحدث صدمات ضغط قوية – ما يسمى نافورات صغيرة –
باإلضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة .تؤدي صدمات الضغط إلى تجاويف وتآكل في
المادة وتآكل التخوية.

فقاعة التخوية تتكون وتنمو

يبدأ االنفجار الداخلي

تتكون نافورة صغيرة

تنفجر النافورة الصغيرة من خالل فقاعة
التخوية وتصيب السقف

الوصف
•التخوية في المنطقة المكشوفة :انفجار على شكل نقاط أو على شكل عيش الغراب
في المنطقة المكشوفة باتجاه السطح الجزئي ،موضع ُمخ َّ
شن بوضوح وشاحب

•التخوية في منفذ حز الزيت :انفجار على شكل عيش الغراب في منفذ حز الزيت،
وموضع ُمخ َّ
شن وشاحب

قد تظهر التخوية أيضًا في مناطق أخرى بالمحمل في المفرق على سبيل المثال .غير أن
هذه األشكال يجب تحديدها بشكل أصعب بكثير للحماية من التآكل والصدأ .في الغالب لن
يتم العثور على تجاويف بالمادة مثل تلك الموجودة في األشكال المذكورة عاليًا ،بل مواضع
شاحبة ُمخ َّ
شنة قليالً ،قد تكون أيضًا نتيجةً للتآكل أو الصدأ.

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب الغطاء
مادة مركبة من الصلب واأللومنيوم

تخوية في المنطقة المكشوفة :يجب التعرف على تآكل
واضح في المادة  -تبدو المنطقة شاحبة مقارنةً بالمادة
المحيطة.

أقراص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

التخوية في منفذ حز الزيت :يمكن رؤية انفجار مادة
المحمل بالعين المجردة على شكل عيش الغراب .المنطقة
أكثر شحوبًا بكثير و ُمخ َّ
شنة مقارنةً بالمادة المحيطة.
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التقييم
صدمات الضغط التي تنشأ بسبب انهيار فقاعات غازية وبخارية بالقرب من سطح المحمل،
تؤدي إلى تجاويف بالمادة (انظر الفصل -4" :التآكل والتخوية") .غالبًا ما يرافق التخوية
التآكل والصدأ وقد تؤدي إلى تكون حزوز دقيقة في المحامل نفسها أو في المحامل
المجاورة.

قياس  - 3Dالتخوية

األسباب المحتملة
ارتفاع درجات الحرارة وغليان الشوائب القليلة قد يحفز من عملية التخوية.

تخوية التذبذب أو االمتصاص:

•شوائب في الزيت :الماء والوقود أو التآكل واالتساخ

•فتحة التزليق كبيرة للغاية ،وبالتالي ينخفض الضغط الهيدروديناميكي في فتحة المحمل

•االنخفاض الشديد في ضغط الزيت :وجود فقدان غير متوقع في الضغط (بسبب وجود

•تذبذبات بالعمود المرفقي :تعمل حركة الخابور على انخفاض الضغط من جانب واحد

عيب بمضخة الزيت) أو تم ضبط ضغط الزيت بشكل منخفض للغاية
•ضغط بخار الزيت المستخدم منخفض للغاية
•ارتفاع درجة الحرارة في المحمل (بسبب نقص الزيت على سبيل المثال)

من خالل تأثير االمتصاص الناشئ
•تذبذبات تجويف المحمل (غالبًا مع عيون ذراع التوصيل) بسبب التشوه أو االعوجاج –
يؤدي إلى انخفاض الضغط في طبقة الزيت

•انخفاض لزوجة الزيوت تزيد من خطر التخوية
•قد تتسبب الطبقة الجوفاء  /الطبقة السفلية (مثل رواسب الزيت المتفحم) على ظهر
المحمل في حدوث تذبذبات  /اهتزازات ببطانة المحمل وتتسبب بالتالي في التخوية

تخوية التدفق:
•قد تؤدي التقطعات في السطح (فتحات الزيت ،حزوز الزيت) وإعادة توجيه تدفق
الزيت إلى انخفاض الضغط

العالج
المحامل التي تظهر بها التخوية ،يجب عدم استبدالها .تبعًا لمقدار التخوية يمكن خفض
العمر االفتراضي من خالل تأثير ديناميكية المحمل .ولكن يجب عدم القلق من حدوث
ضرر شامل.
•استخدم زيوت بجودة عالية وقم بتغيير الزيت والفلتر بانتظام وفقًا لتعليمات الشركة
الصانعة
•راجع ضغط الزيت وأعد ضبطه إن لزم األمر
•استعمال زيت بضغط بخار مرتفع :ولكن يجب أن يكون الزيت متوافقًا مع كل
مكونات المحرك ،وإن لزم األمر فاطلب اإلرشاد من الشركة الصانعة

•راجع فتحة التزليق وأعد ضبط خلوص المحمل إن لزم األمر
•راجع تحميل المحرك للتحقق من وجود إجهادات تذبذبية (اهتزازات)
•افحص الزيت للتحقق من تخفيف الوقود

 -5أضرار الكالل
 1-5مقدمة
إذا تم تخطي حد كالل المادة موضعيًا ،يظهر الكالل .تتكون تشققات أولية (صورة ،)1
ثم يتواصل نموها نتيجة تأثير الحزوز ثم تتكون شبكة متشققة (صورة  .)2ومع مرور
الوقت تحدث تجاويف (صورة  )3في معدن المحمل .تعمل الشبكة المتشققة والتجاويف
على خفض صالبة المحمل ،بحيث قد يؤدي األمر عند التحميل إلى كسر دائم .ثم يفقد
المحمل االنزالقي قدرته الوظيفية ويحدث ضرر شامل.
تكون حزوز أو تبييت
وتتسلل الجزيئات إلى نظام التزليق عبر تجاويف المادة .وقد يحدث ُّ
الجزيئات في بطانة المحمل نفسها أو بطانات المحمل المجاورة .كما قد يحدث احتكاك
وتآكل في المحمل نفسه أو في المحامل المجاورة.

صورة  :1تشققات أولية

صورة  :2شبكة متشققة

صورة  :3تجاويف
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األسباب المحتملة
قد تحدث مظاهر الكالل مثل الشقوق والتجاويف بمعدن المحمل بسبب اإلجهاد الديناميكي
المفرط .قد يكون لهذا أسباب مختلفة:
•فرط التحميل :إذا كان هناك قوى أكبر تؤثر على المحمل فوق مستوى تصميمه ،فقد
يحدث كالل للمادة  -واختالالت االحتراق فالطرق على سبيل المثال يزيد من الضغط
الواقع على المكبس وبالتالي على محمل ذراع التوصيل
•قياس فتحة التزليق منخفض للغاية – قد ال تتكون طبقة تزليق ثابتة :يرتفع ضغط طبقة
التزليق في هذه المواضع ويزداد بشدة كبس السطح – وقد يكون السبب وراء هذا

•ضعف جودة الزيت أو تقادمه :إذا تم استخدام زيت غير مناسب أو لم يكن الزيت على
مستوى مناسب من الجودة بسبب التقادم ،فقد يؤدي هذا إلى حدوث أضرار في تشكيل
طبقة التزليق
•التذبذبات :إذا تم التحميل على المحمل بشكل إضافي من خالل اإلجهادات المتحولة
الناتجة عن التذبذبات ،فسيزداد خطر كالل المادة
•ارتفاع درجات الحرارة :يساعد ارتفاع درجات الحرارة على كالل المادة ،حيث يعمل
على خفض مقاومة مادة المحمل

وجود خطأ انكماش وخطأ في الشكل ،أو خطأ الجيومترية أو خطأ بالتركيب (انظر
الفصل 5-2" :حاالت خاصة") قد تساعد معاينة المحامل المجاورة على الوصول إلى
السبب

العالج
•مراجعة تحميل المحمل  -وإن لزم األمر يجب استخدام محمل أكثر قدرة على مقاومة

•فحص ت َزَ ّ ِوي أذرع التوصيل قبل التركيب

التموج،
•ضبط الجيومترية الصحيحة للعمود المرفقي :المدى ،االستدارة ،األسطوانية،
ُّ

•استخدام الزيت الموصى به فقط من الشركة الصانعة ومراعاة الفترات البينية لتغيير

الكالل
خشونة السطح
•ضبط التجويف األساسي الصحيح لدروب المحمل:
المدى ،االستدارة ،األسطوانية ،السطح
•اضبط مستوى انكماش فتحة المحمل الرئيسي (مراعاة عزم الربط المحدد للبراغي،
وتبريد المحرك بالقدر الكافي)

•ضبط اتزان العمود المرفقي عند التركيب
الزيت
•ضمان التبريد الكافي للمحرك

 2-5تشققات وتجاويف بالطبقة االنزالقية
هذا النوع من الضرر يظهر فقط مع المحامل االنزالقية المزودة بطبقة انزالقية من البوليمر  /طبقة طالء انزالقي ،أو جلفانية ،أو طبقة ذات طالء فائق.

الوصف
•يمكن التعرف على شقوق دقيقة في الطبقة االنزالقية :في المقام األول بشكل عرضي
على اتجاه الحركة – تسمى في الغالب "خنفساء اللحاء" ،ألن شكل الضرر يشبه
صورة تآكل خنفساء اللحاء
•غالبًا ما يظهر مع َحمل الحواف وتغير لون سطح المحمل

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب القضيب
مادة مركبة من الصلب والنحاس األصفر
مزودة بطبقة طالء فائق

يشير المحمل االنزالقي في المنطقة المكشوفة إلى مظاهر
الكالل على شكل تشققات وتجاويف أولية تصل إلى طبقة
النحاس األصفر.

قرص المحمل الرئيسي مادة مركبة من الصلب
والبرونز مزودة بطبقة جلفانية

أدى َحمل الحواف من جانب واحد بكال بطانتي المحمل
وتكون صورة ضرر خنفساء
إلى كالل الطبقة الجلفانية
ُّ
اللحاء النمطي.

األسباب المحتملة والعالج انظر الفصل
" 1-5مقدمة"
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 3-5تشققات وتجاويف بمعدن المحمل
الوصف
•شقوق وتجاويف على شكل أحجار ملتصقة تصل إلى مادة المحمل
•تدوير حواف التجويف بسبب التآكل تبعًا الستمرار مدة التشغيل

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب القضيب
مادة مركبة من الصلب واأللومنيوم

يمكن التعرف على تجاويف كبيرة المساحة وشقوق.

األسباب المحتملة والعالج انظر الفصل
" 1-5مقدمة"

 -6أضرار فرط السخونة
 1-6مقدمة
أضرار السخونة المفرطة هي نتيجة االرتفاعات الشديدة في درجات الحرارة في بطانة

إذا لم يعد هناك تصريف للحرارة ،فهذا يؤدي إلى ضرر شامل .تتمثل أولى مظاهر

المحمل االنزالقي ،والتي يرافقها احتكاك مخلوط شديد .ومن ث َّم يظهر دو ًما مع االحتكاكات

السخونة المفرطة في تغيرات موضعية في الشكل وينخفض حد كالل المادة .تتكون شقوق

أو التآكل شقوق بفعل السخونة وتغيُّر في اللون وانصهارات.

بفعل السخونة في المناطق المصابة.

دورا مركزيًا.
هناك يلعب التخلص من الحرارة من خالل المزلق ً

األسباب المحتملة
•أضرار الحقة من خالل زيادة ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن االحتكاك أو التآكل

•التصريف غير الكافي للحرارة من خالل المزلق (انظر الفصل 3-2" :احتكاكات")

أو َحمل الحواف

العالج
إذا ظهرت أضرار السخونة المفرطة ،يجب استبدال المحمل والبحث عن أسبابها .في حالة

إذا لم يكن هناك أي ضرر آخر ظاهر بالمحمل ،يجب فحص دورة التزليق (انظر الفصل:

األولي.
ظهور ضرر الحق ،يجب إزالة سبب الضرر َّ

" 3-2االحتكاك") وفحص التحميل على المحمل.
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 2-6شقوق بفعل السخونة
الوصف
•يمكن رؤية شقوق على هيئة شبكة
•انصهارات وتغير في لون بطانة المحمل

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب الظهر
والقضيب مادة مركبة من الصلب والبرونز مزودة
بطبقة جلفانية

يمكن رؤية انصهارات وتغيرات واضحة في اللون على
طبقة مجرى بطانات المحمل المتآكلة .يمكن التعرف على
تكون الشقوق في منطقة الحواف في المقام األول.
ُّ

األسباب المحتملة والعالج انظر الفصل
" 1-6مقدمة"

 3-6انصهارات بطبقة المجرى
الوصف
•يمكن رؤية انحرافات للمادة وملوثات في السطح
•يظهر بالتزامن مع الشقوق بفعل السخونة وتغير لون بطانة المحمل

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب الغطاء
مادة مركبة من الصلب والبرونز مزودة بطبقة
جلفانية

يمكن رؤية انصهارات بيضاء في الطبقة الجلفانية.

األسباب المحتملة والعالج انظر الفصل
" 1-6مقدمة"
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 4-6تغير لون طبقة المجرى أو ظهر المحمل
الوصف
•تغير في اللون إلى األزرق وحتى األسود في طبقة المجرى أو على ظهر المحمل
•يظهر بالتزامن مع الذوبان وانفصال  /إزاحة المادة

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب القضيب
مادة مركبة من الصلب والنحاس األصفر
مزودة بطبقة جلفانية

يتغير لون ظهر المحمل بعد تآكل المحمل إلى اللون
األسود.

قرص محمل ذراع التوصيل من جانب الغطاء
مادة مركبة من الصلب والبرونز مزودة بطبقة
جلفانية

يجب التعرف على لون بدء التشغيل في طبقة المجرى.

األسباب المحتملة والعالج انظر الفصل
" 1-6مقدمة"

 -7الصدأ
ي
ي  /تآكل احتكاك ّ
 1-7صدأ احتكاك ّ
الوصف
•سطح ظهر المحمل به ندبات أو في منطقة السطح الجزئي
•مواضع ُمخ َّ
شنة وشاحبة

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

يمكن أيضًا في منطقة السطح الجزئي رؤية عالمات على
ي .سطح المادة
تحرك بطانة المحمل على هيئة صدأ احتكاك ّ

تغير بشكل كبير (صورة .)1

صورة  :1سطح المادة متغير بوضوح

أقراص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

يمكن التعرف على آثار واضحة للصدأ االحتكاكي  -بشكل
جزئي مع أجزاء مادة َّ
ممزقة للخارج (صورة .)2
يمكن التعرف هنا على سمات واضحة لصدأ احتكاكي مسطح
الشكل :مع أجزاء مادة َّ
ممزقة للخارج وندبات بالسطح
(صورة .)3
صورة  :2أجزاء مادة َّ
ممزقة جزئيًا من الخارج

صورة  :3أجزاء مادة َّ
ممزقة للخارج وندبات بالسطح

ي 61 | 60
ي  /تآكل احتكاك ّ
 1-7صدأ احتكاك ّ

التقييم
إذا لم تكن بطانة المحمل موضوعة بشكل صحيح في مقعد المحمل ،فقد يحدث صدأ

شنة بالفعل ،والمن َّ
قد يدخل الوسيط المحيط إلى األسطح ال ُمخ َّ
شطة كيميائيًا ،ويسرع من

ي بسبب الحركات النسبية الناشئة (حركات انزالقية صغيرة للغاية) .ال يمكن
احتكاك ّ
تصريف حرارة االحتكاك المتولدة عن حركة المحمل مثل الوضع في داخل المحمل عن

عملية الصدأ.

طريق المزلق ،بل تتسبب في فرط سخونة موضعية في الظهر الفوالذي .يؤدي فرط

يقلل الصدأ االحتكاكي من حد الكالل للمادة ،حيث يساعد على تكون الشقوق الدقيقة للغاية.
وقد يؤدي إلى أضرار الكالل مع نتائج مثل التشققات أو الكسور الدائمة.

السخونة هذا إلى انصهارات وإلى تكون سطح به ندبات نمطية .ويؤدي إلى انحرافات
للمادة بين ظهر المحمل والفتحة.

األسباب المحتملة
•سبق إجهاد غير كافٍ بسبب حجم التجويف األساسي الكبير للغاية أو بطانة المحمل
الصغيرة للغاية
•البروز المحدود للغاية لبطانة المحمل :يضمن بروز بطانة المحمل الثبات عن طريق
مواءمة الكبس الكافية
تشوه مبيت المحرك المصنوع من األلومنيوم بسبب
•تشوه المبيت :قد يختلف شكل ُّ
التأثير المفرط في درجة الحرارة الواقعة على المبيت وبطانة المحمل ،حينها قد ال يعد

•اعوجاج العمود المرفقي :يترك اعوجاج العمود المرفقي على سطح المحمل شكل
سطح خاص (انظر الفصل 5-2" :حاالت خاصة")
•ربط المسامير بعزم منخفض للغاية
•تذبذبات أو اهتزازات المبيت أو العمود المرفقي التي تؤدي إلى حركات صغيرة للغاية
(قد تحدث التذبذبات واالهتزازات أيضًا بسبب الطبقة السفلية أو الطبقة الجوفاء)

ثبات المحمل كافيًا

العالج
ي ،يجب استبدال المحمل ،حيث يمكن أن ينخفض
إذا تم التعرف على عالمات تآكل احتكاك ّ

حد الكالل.

•يجب أن يكون تجويف التركيب والقطر الخارجي لبطانة المحمل في نطاق التفاوت
المسموح به ،بحيث يتم االلتزام بخلوص المحمل المحدد
•البروز :للوصول إلى مواءمة الكبس المرغوبة بغرض الثبات ،يجب أن يكون لبطانة
المحمل بروز كافٍ

•تحقق من وجود تشوهات محتملة بتجويف التركيب والمبيت
•ضبط اتزان العمود المرفقي عند التركيب وفحص إجهاد العمود
•ربط المسامير بعزم ربط وتتابع ربط وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة
•تحقق من وجود اهتزازات وذبذبات بالمحرك أثناء التشغيل

 2-7صدأ كيميائي
الوصف
•تغير لون سطح المادة ،غالبًا في منطقة الحمل الرئيسي
ي
•سطح الحركة خشن ومسام ّ

قرص المحمل الرئيسي األدنى مادة مركبة من
الصلب واأللومنيوم

يمكن رؤية ترسبات منتجات الصدأ في سطح المحمل،
وتظهر بوضوح في منتصف المحمل.
تظهر الترسبات بسبب تكون البقع .يجب التعرف على
تخشين سطح المحمل تحت المعاينة المجهرية في المنطقة
المتآكلة.

 2-7صدأ كيميائي 63 | 62

التقييم
قد يحدث الصدأ الكيميائي بسبب التفاعالت بين بطانة المحمل وزيت المحرك .سبب

ينخفض حد كالل المادة بسبب الهجوم الكيميائي ،بحيث يتسارع ضرر الكالل حتى مع

التفاعل الكيميائي هو اإلضافات الضارة في الزيت أو الملوثات بالزيت أثناء التشغيل.

التحميل المحدود.

األسباب المحتملة
•قد يساعد كل من االستهالك والتخوية والتآكل على الصدأ؛ ألنه يهاجم سطح المادة
ويقوم بتنشيطه كيميائيًا
•تكون األحماض واألمالح المعدنية بسبب تقادم الزيت
•إضافات زيتية غير مسموح بها وضارة
•منتجات ضارة ناتجة عن االحتراق (الكبريت ،كبريتيد الهيدروجين)

العالج
يجب استبدال المحمل المتآكل.
•قم دو ًما بتغيير الزيت وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة

•ال تستخدم سوى زيوت بجودة عالية خالية من اإلضافات الضارة
•اترك المحرك ليبرد بالقدر الكافي

•تلوث الزيت بالماء أو بمواد الحماية من التجمد
•تسرع درجات حرارة التشغيل العالية التفاعل الكيميائي مثل تقادم الزيت

 -8أضرار باألقراص الدفعية
تتيح األقراص الدفعية استقبال القوى المحورية التي تنشأ عند تشغيل القابض على سبيل

هذا من خالل األقراص الدفعية المركبة أو من خالل محمل حاجز أو بطانات محمل

المثال .وبالتالي يتم دو ًما في طقم المحمل الرئيسي دعم موضع المحمل محوريًّا .ويتحقق

التمرير المكتمل البناء السابق التركيب.

تكون الشقوق من الحافة الخارجية إلى الحافة الخارجية

تجويف كبير للمادة على الحافة الخارجية للقرص الدفعي

األسباب المحتملة
•شوط المحاور محدود للغاية ،بحيث يتم كبس القرص الدفعي باتجاه الجزء االنزالقي

•تحميل محوري دائم

•تحميل محوري كبير للغاية

•وجنة العمود خشنة للغاية

العالج
•اضبط شوط محاور العمود المرفقي والتزم بنطاق التفاوت المحدد المسموح به – وقم
بتركيب قرص دفعي مزود بدرجة مقاس سفلية إن لزم األمر

•راجع التحميل المحوري على القرص الدفعي
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التآكل االنزالقي
يمكن رؤية آثار الحمل على سطح القرص الدفعي

حالة جديدة قبل التشغيل

التآكل االنزالقي المتقدم
ال يكاد يوجد انحرافات للمادة وتعرية وحزوز تزليق

التآكل
ال يعد من الممكن رؤية أجزاء مادة َّ
وتكون حزوز قوي وحزوز تزليق
ممزقة للخارج
ُّ

ضرر شامل

 -9فهرس المصطلحات
مصطلحات فنية وتسميات على المحمل االنزالقي
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شرح المصطلحات الفنية
أثر الحمل  /شكل السطح
المظهر الخارجي لسطح المحمل ينشأ بسبب التالمس مع الخابور أثناء التشغيل.
االحتكاك
مرحلة أولية قبل التآكل ،تنتج عن احتكاك مخلوط قوي (بسبب نقص
تكون
زيت التزليق على سبيل المثال) .الشكل النموذجي لالحتكاك هو ُّ
حزوز وآثار قوية الحتكاك مخلوط وإزاحات للطبقة االنزالقية.
احتكاك السائل
يسمى أيضًا احتكاك المائع .في المحامل االنزالقية الهيدروديناميكية ال يتم
تأسيس طبقة تزليق ثابتة مع سرعات الدوران المنخفضة ،يوجد هنا احتكاك
مخلوط بين الخابور والمحمل االنزالقي .ال يتم استخدام احتكاك السائل على
الوضع المرغوب إال مع بدء سرعة دوران الفصل .يتم حينها مواءمة طبقة
التزليق الثابتة وينخفض تآكل الخابور والمحمل االنزالقي إلى الحد األدنى.
االستدارة
استدارة عنصر الدوران في مقطع (عمودي على محوره الحقيقي) تساوي
الحد األدنى لعرض الحلقة بين دائرتين ذات َي مركز مشترك .يمكن تحريك
المركز بحرية في هذا المقطع ،بحيث يصل عرض الحلقة إلى الحد
األدنى للقيمة .توجد حينها كل نقاط العنصر بين هاتين الدائرتين.
آلية التشغيل واإليقاف
نظرا للمطالبة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المقام األول يتم اإلجبار
ً
على التشغيل بوضع اإليقاف والتشغيل في محركات االحتراق الداخلي .في وضع
اإليقاف والتشغيل يتوقف المحرك عند توقف السيارة ويعاود الدوران مرة أخرى
أوتوماتيكيًا عند بدء التحرك .وهذا األمر يتطلب من المحامل االنزالقية داخل
المحرك مقاومةً عالية ضد االحتكاك المختلط .تغادر المحامل مع كل عملية إيقاف
وتشغيل نطاق التشغيل الهيدروديناميكي وتمر من خالل منطقة االحتكاك المخلوط
حتى نقطة الصفر لسرعة االنزالق .فقط الطبقات االنزالقية التي تم تطويرها
مستوى كافيًا من مقاومة التآكل في
وتحسينها الحقًا بشكل خاص هي التي تضمن
ً
ظل الظروف االحتكاكية شديدة الحرج التي يتعرض لها المحمل االنزالقي.

أنظمة الحز  /حز التزليق
أنظمة الحز ضرورية لتوزيع مادة التزليق الالزمة في المحمل وبالتالي يسهل إنشاء وضع
التشغيل الهيدروديناميكي .وأفضل طريقة أن يتم ترتيبها في نطاق المحمل غير المح َّمل .يتم
أيضًا من خالل أنظمة الحز ضمان توزيع مادة التزليق إلى األجهزة المستهلكة األخرى.
التآكل
تآكل المادة بفعل الطاقة الحركية للمواد الصلبة ،أو السائلة ،أو الغازية المؤثرة على السطح.
التوسع
مقدار التوسع هو انحراف القطر الخارجي عن الشكل الدائري المثالي في منطقة
السطح الجزئي .وهو يمثل ارتداد ألياي المرن حسب التصميم ويتم القياس وهو
غير مركب .يسهل سبق إجهاد بطانة المحمل الناتج عن هذا التركيب وذلك
من خالل التركيب الجيد على جدار التجويف ويمنع السقوط أو االلتفاف.
جانب القضيب  /جانب الظهر
حتى يمكن تركيب ذراع التوصيل على العمود المرفقي ،فإن محمل ذراع التوصيل
يتكون من بطانة محمل بجانب القضيب وأخرى بجانب الغطاء .في حالة التركيب
تقوم براغي ذراع التوصيل بشد زوج بطانة المحمل باتجاه محمل مغلق بإحكام.
يتم التحميل على بطانة المحمل بجانب القضيب ميكانيكيًا بشكل أعلى بكثير من
بطانة المحمل بجانب الغطاء؛ ألنه يتم عليها توجيه قوى الغاز الناتجة عن عملية
صا مع محركات الديزل المشحونة للغاية
االحتراق إلى العمود المرفقي .وخصو ً
تؤثر التحميالت الخاصة بمقدار  100ميغا باسكال وأكثر على بطانة المحمل
االنزالقي .مهمة قرص محمل ذراع التوصيل بجانب الظهر هي إغالق المحمل.
جلفانية
عملية طالء كهروكيميائية – يتم وضع طبقات جلفانية بشكل كهروكيميائي على المحمل
االنزالقي الذي تم االنتهاء من معالجته وتتيح تحميالت خاصة حتى نحو  100ميغا باسكال.
ينبغي أن تساهم الطبقات الجلفانية في تسهيل عمليات المواءمة عند االنكماش ويتم
تحسين توافق جزيئات بطانات المحمل وخصائصها للتشغيل في حالة الطوارئ.

حاجز انتشار
حواجز االنتشار هي طبقة رقيقة مصنوعة غالبًا من النيكل ( )Niأو النيكل كروم
( )NiCrتعيق انتشار القصدير بين الطبقة االنزالقية المرشوشة ،أو الجلفانية
(أعلى طبقة بالمحمل) ،ومادة المحمل المصنوعة من البرونز .قد يغير انتشار
القصدير الخصائص الميكانيكية للطبقة االنزالقية ومعدن المحمل.

سمك الجدار
نظرا ألنه تم تحديد
يتم ضبط خلوص المحمل عبر سمك جدار المحمل االنزالقيً .
القطر الخارجي من خالل مواءمة الكبس ،يمكن مواءمة خلوص المحمل بشكل
نسبي مع قطر العمود عن طريق اختالف سمك الجدار .يوجد محمل انزالقي
لألعمدة التي تم إصالحها مع مستويات زيادة مختلفة (سمك جدار أكبر).

ذراع التوصيل المشقوق
يتم في البداية تصنيع ذراع التوصيل المشقوق من قطعة واحدة ،ثم تزويده
بحزوز صدع (ذراع توصيل ملبد) ،أو بحزوز الليزر (ذراع توصيل صلب)،
وبعد ذلك تقسيمه إلى جزأين (شقوق) .يتم ربط كال الجزأين عند تركيب

طبقة بوليمر
طالء انزالقي بوليمر أيضًا .وهي تتكون من صمغ متعدد األميد مقاوم لالتساخات
ولدرجة الحرارة مع نسبة عالية من الحشوات المثبطة لالحتكاك وللتآكل .إن نتيجة
االرتباط الجديد بين المعدن والبوليمر هي زيادة قدرة التحمل أكثر بمقدار % 20
من المحامل ثنائية الخامة التقليدية وزيادة مقاومة التآكل وقلة االحتكاك.

سرعة دوران الفصل
يصف نقطة الفصل – المنطقة التي يتحتم عندها االنتقال من احتكاك مخلوط إلى احتكاك
مخلوط من خالل زيادة سرعة االنزالق .في المحامل االنزالقية الهيدروديناميكية –
مثل المستخدمة في محركات االحتراق – ال يتم تركيب طبقة التزليق الرقيقة إال مع
سرعات االنزالق العليا .في حالة انخفاض سرعات االنزالق يجب أن يتحمل هذا المحمل
االنزالقي احتكاك مخلوط مع زيادة نصيب احتكاك الجسم الصلب .لهذا السبب دائ ًما
ما يكون الهدف الحفاظ على التشغيل ألقصر فترة ممكنة في حالة احتكاك مخلوط.

طالء فائق
معدالت األداء الفائقة للمحركات تتطلب لمحامل أذرع التوصيل على وجه الخصوص
خامات ذات متانة فائقة ومعدالت تآكل أقل في نطاق االحتكاك المختلط ومقاومة أكبر للتآكل
في درجات الحرارة المرتفعة .ويتم استيفاء هذه المتطلبات المعقدة من خالل الترسيب
الفيزيائي لألبخرة ( .)PVDففي التفريغ العالي يتم فصل أدق الجزيئات من عنصر مانح.
وعن طريق المجاالت الكهرومغناطيسية يتم طالؤها بشكل متسا ٍو على الجزء المراد طالؤه
بها .وتتميز هذه الطبقات المغناطيسية بالتوزيع الدقيق للغاية لمكونات الهيكل الفردية.
ويتم ذلك اعتمادا ً على المحمل ثالثي الخامات المعروف .ويتم الحفاظ على التركيبة
األساسية .يتم استبدال الطبقة االنزالقية المجلفنة بطبقة انزالقية مرشوشة .وتُستخدم
بطانات المحمل المرشوشة بصفة أساسية على جانب الضغط لمحامل ذراع التوصيل.
البطانات العكسية عبارة عن محامل تقليدية ثنائية أو ثالثية الخامة .موضع التركيب
الصحيح لبطانة المحمل المرشوشة بطالء فائق يعتبر شرطا ً أساسيًّا ألمان التشغيل.

ذراع التوصيل ،بحيث تتواءم بالضبط مع جيومترية الكسر الفردية.

سطح جزئي
األسطح الجزئية لبطانة المحمل هي أطراف شاغرة لمقطع األسطوانة
الجوفاء .تنشأ هذه المساحات عند فصل اللوحة من الشريط أو عند المعالجة
الالحقة المناسبة .عند التركيب يتم شد البطانة العلوية والسفلية في المبيت
على األسطح الجزئية لخلق قاعدة الكبس استنادًا إلى البروز.
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قاعدة الكبس والبروز
يتم تثبيت الجلب وبطانات المحمل بشكل أساسي من خالل مواءمات الكبس.
في بطانات المحمل تتبين قاعدة الكبس من خالل أن كال القبعتين شبه األسطوانيتين
تم تصنيعهما بطول محيط أكبر من  °180درجة .يتم تسمية الفرق بين الحجم
الحقيقي لطول محيط بطانة المحمل وطول المحيط بمقدار  °180درجة
ً
بروزا .يؤثر بروز بطانة المحمل بشكل مباشر على قاعدة الكبس.
القوة المحورية
القوة المؤثرة في اتجاه محور جسم دوراني.
كاشط
يتسبب في التجليخ  /الشحذ

كامات التثبيت
يتم تركيب كامات التثبيت على بطانات المحمل في منطقة السطح الجزئي.
وهي تمنع الخطأ عند التركيب من خالل التمركز المحوري.
ملء الزيت المضغوط
لتجنب أضرار منفذ الدخول ،مثل الحركة الجافة للمحمل االنزالقي على سبيل المثال،
يجب ملء وتنفيس نظام الزيت قبل أول بدء لتشغيل المحرك بالزيت المضغوط.
المنطقة المكشوفة
منطقة بطانة المحمل التي يتم فيها تقليل سمك الجدار في اتجاه
السطح الجزئي .وهي تقوم بتعويض عدم دقة التركيب.

نقل المعرفة الفنية المتخصصة
المعرفة الفنية المتخصصة للخبير
دورات تدريب في جميع أنحاء العالم

أخبار

من الجهة الصانعة مباشرة

معلومات دورية عن طريق البريد اإللكتروني

يوجد حوالي  4500ميكانيكي وفني يستفيدون سنويًا من الدورات التدريبية والسيمنارات

قم اآلن بتسجيل اشتراكك أونالين في صحيفتنا المجانية وستحصل على معلومات دورية

التي نعقدها في موقعك في جميع أنحاء العالم أو في مراكزنا التدريبية في نوينشتاد

خاصة بمستجدات المنتجات والمنشورات الفنية وغيرها الكثير.

ودورماجن وتام (ألمانيا).

معلومات فردية

معلومات فنية

مخصوصة لعمالئنا

من رحم التدريب العملي لواقع التدريب العملي
من خالل ما نوفره من معلومات للمنتج ومعلومات الخدمة والكتيبات والملصقات الفنية

سوف نقدم لك معلومات وخدمات شاملة متعلقة بنطاق معدالت آدائنا العريض:
ً
مثال خامات تعزيز البيع المتوائمة مع المتطلبات الشخصية ووسائل دعم البيع

فسوف تكون دائ ًما مواكبًا ألحدث مستوى معرفي في المجال التقني.

والدعم الفني وغيرها الكثير.

مقاطع فيديو فنية
نقل المعرفة عن طريق الفيديو
ستجد في مقاطع الفيديو التي نقدمها إرشادات تركيبية عملية وشروحات خاصة بنظم منتجاتنا.

الموسوعة الفنية
معلومات فنية خاصة بالمحرك
في موسوعتنا الفنية سوف نتشارك معك معرفتنا الفنية المتخصصة .سوف تجد هنا

البؤرة مسلطة على المنتجات أونالين

المعرفة الفنية المتخصصة مباشرة من الخبراء.

من خالل العناصر التفاعلية والصور المتحركة ومقاطع الفيديو يمكنك االستعالم

تطبيق خدمة المحرك

عن منتجاتنا سواء التي في المحرك أو في نطاقه.

إمكانية وصول جوالة للمعرفة الفنية المتخصصة

حلولنا موضحة بشكل مرئي

سوف تحصل هنا بسرعة وسهولة على أحدث مستوى للمعلومات والخدمات

متجر أونالين

بشأن منتجاتنا.

يمكنك الطلب على مدار الساعة .الفحص السريع للتوفرية .البحث الشامل عن المنتجات

الوسائط االجتماعية

من خالل المحرك والمركبة واألبعاد وما إلى ذلك.

دائ ًما محدثة

طريقك المباشر لمنتجاتنا

www.ms-motorservice.com
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