المع رفة مصنع
اكتشاف أضرار –
المكابس وإصالحها

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

مجموعة صيانة المحركات
الجودة والصيانة من مصدر واحد
تعد مجموعة صيانة المحركات مؤسسة التوزيع لمهام ما بعد البيع على مستوى العالم لشركة Rheinmetall
 .Automotiveوهي إحدى الشركات الرائدة في توفير مكونات المحركات في سوق قطع الغيار المفتوح .تقدم مجموعة
صيانة المحركات لعمالئها مجموعة كبيرة وعريقة من المنتجات بأعلى مستويات الجودة ،وذلك من خالل عالماتها
التجارية المتميزة  Kolbenschmidtو Pierburgو TRWلمكونات المحركات والعالمة التجارية  .BFونظرً ا ً
لقدرتها على حل المشاكل المتعلقة باألنشطة التجارية والورش ،فإن الشركة تقدم أيضًا مجموعة خدمات واسعة النطاق.
يستفيد عمالء مجموعة صيانة المحركات من الخبرة الفنية العريقة التي تتمتع بها واحدة من أكبر شركات توريد السيارات
عالميًا.

شركة  RHEINMETALL AUTOMOTIVEللسيارات
إحدى شركات التوريد ذات الشهرة الكبيرة في مجال صناعة السيارات عالميًا
تعد شركة  Rheinmetall Automotiveفرع المركبات بمجموعة شركات  Rheinmetall Groupللتكنولوجيا.
تبوأت شركة  Rheinmetall Automotiveمواقع الصدارة على مستوى العالم في األسواق التي تستهدفها من خالل
عالماتها التجارية المتميزة  Kolbenschmidtو Pierburgوصيانة المحركات ،وذلك في مجاالت اإلمداد بالهواء
وتقليل انبعاثات المواد الضارة والمضخات ،فضالً عن أنشطتها في مجال تطوير وإنتاج الكباسات وكتل المحركات
والمحامل االنزالقية وتوريد قطع غيارها .فتقليل انبعاثات المواد الضارة واالستهالك المنخفض للوقود واالعتمادية والجودة
واألمان هي المعايير األساسية لالبتكار لدى شركة .Rheinmetall Automotive
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تمهيد

الموضوع

إرشادات استخدام الكتيب

من شأن هذا الكتيب أن يوفر للقارئ المهتم بالموضوع عرضا ً عاما ً لمختلف األضرار

التعرف على األضرار ليس عمالً سهالً .وغالبا ً ما يصعب توضيح األضرار على
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المحتمل حدوثها في داخل محرك االحتراق الداخلي ،كما أنه بمثابة وسيلة مساعدة

الصور كما تظهر صعوبات في التعرف عليها .لهذا السبب يتم استكمال صور توضيح

للفنيين المتخصصين لمعاونتهم في عمليات التشخيص وتحديد أسباب االختالالت .وكما
هو الحال في مجال الطب ،فإنه من الضروري أيضا ً عند تقييم أضرار المحرك أن

األضرار بصور مكبرة للضرر (صورة  .)1وهي تساعد على توضيح األضرار التي

تكون هناك نظرة شاملة حتى يمكن تحديد األسباب التي ال تكون واضحة في الكثير

تظهر في الصورة بشكل أفضل ليسهل تحديدها .وهي ليست صور بنسبة  1:1للضرر
المعني .الصور المكبرة ما هي إال أمثلة للتوضيح تعد استكماالً للصور العادية نظراً

من األحيان .وليس من النادر بعد إصالح المحرك أن تظهر أضراراً وأعطال جديدة
وذلك ألن األجزاء التركيبية التالفة ُتستبدل فعالً ،ولكن دون إزالة أسباب األضرار.

الحتوائها على معلومات إضافية مفيدة.

ولهذا السبب فمن الضروري إجراء بعض أعمال التقصي والتحري القتفاء أثر الخطأ.
وبالنسبة لمنشأ الضرر ،فإن المهندس الفني غالبا ً ما يحصل فقط على جزء معطل ،دون

من الوسائل المساعدة األخرى صفحات التشخيص السريع التي تتيح العثور والتخصيص
السريع للضرر .وتجد هنا أيضا ً الصور المكبرة لألضرار المذكورة أعاله والتي

أن يتعرف على أية بيانات أخرى بخصوص وقت وحجم الضرر .وفي هذه الحالة يمكن

يمكن أن تساعد على تخصيص أو على األقل االختيار المسبق عن طريق موضوعات

أن يتم بصورة عامة ،وال يتم التركيز على الضرر بشكل مباشر.

األضرار المعنية.

جميع األضرار في هذه الطبعة الجديدة والشاملة تم جمعها بعناية كبيرة وتحديثها

في بعض الحاالت توجد صورة مكبرة أو أكثر لضرر واحد أو نفس الضرر .فمثالً إذا
كان هناك ضرر بالمكبس وأيضا ً بمسار حركة األسطوانة ومن شأنه أن يترك آثاراً

على أحدث وضع .وهي بمثابة مرجع شامل لك يمكن أن يدعمك أثناء عملك
أو دراستك أيضاً.

مميزة ،فعندئ ٍذ سوف تجد لهذا الضرر في بعض األحيان صورتين مكبرتين مع األجزاء
التركيبية المعنية وصور أضرارها.
في الملحق الخاص بهذا الكتيب يوجد فهرس للمصطلحات ،ويشتمل هذا الفهرس على
أهم المصطلحات الفنية المستخدمة في هذا الكتيب.
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 1-2تآكل الخلوص
 1-1-2نقاط عامة حول تآكل الخلوص
السمات المميزة لتآكل الخلوص:

الخلوص بين المكبس واألسطوانة يمكن أن يتضاءل في حالة األبعاد غير الصحيحة
ألجزاء الحركة األخرى أو في حاالت تباطؤ األسطوانات أو أيضا ً في حاالت التحميل
الحراري ،إذا يقل عندئ ٍذ لدرجة غير مسموح بها أو يختفي تماماً.

•مواضع ضغط شديدة اللمعان تمتد إلى مواضع االحتكاك

أثناء التشغيل يصل المكبس إلى درجات حرارة مرتفعة للغاية ،ومن ث ّم يتمدد بدرجة أكبر

•مواضع تآكل بجانب الضغط وجانب الضغط العكسي.

المصقولة داكنة اللون.

من األسطوانة التي يوجد بداخلها .عالوة على ذلك يتمدد المكبس بسبب عوامل التمدد
الحراري الخاصة باأللمونيوم بضعف مقدار تمدد الحديد الرمادي المسبوك المُستخدم
غالبًا في األسطوانة .وينبغي مراعاة هذين العاملين عند التصميم.
مع تناقص الخلوص بين المكبس واألسطوانة يحدث أوالً احتكاك المخلوط :حيث يقوم
المكبس المتمدد بضغط طبقة الزيت بعي ًدا في جدار األسطوانة .ومن خالل ذلك تتعرض
األسطح الحاملة بساق المكبس إلى صقل شديد اللمعان .ومن خالل احتكاك المخلوط
وحرارة االحتكاك الناتجة عن ذلك تزداد درجة حرارة األجزاء التركيبية .ويتزايد ضغط
المكبس على جدار األسطوانة ،وفي النهاية تتدمر طبقة الزيت تمامًا .وتحدث حركة جافة
للمكبس .وينتج عن ذلك احتكاكات أولية مع األسطح المصقولة داكنة اللون.

 1-2تآكل الخلوص
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 2-1-2تآكل الخلوص في ساق المكبس
التقييم
تم تعيين خلوص ضيق للغاية بين ساق المكبس ومسار حركة األسطوانة ،أو حدثت
تضييقات بسبب حاالت التباطؤ التي قد ال تظهر إال أثناء تشغيل المحرك.

الوصف
•العديد من مواضع التآكل المتشابهة حول ساق المكبس.

•تآكل بجانب الضغط وجانب الضغط العكسي بساق المكبس ،أي مواضع

إرشاد

على خالف التآكل بسبب الحركة الجافة يحدث تآكل الخلوص ائما ً بعد فترة
تشغيل قصيرة عقب تصليح المحرك.

التآكل المقابلة.

•تحوّ ل سطح مواضع الضغط شديدة اللمعان إلى مواضع احتكاك مصقولة
داكنة اللون.

•نطاق الحلقة غير المتضرر.

األسباب المحتملة
•تجويف األسطوانة صغير للغاية.

•زيادة إحكام أو عدم تساوي ربط رأس األسطوانة (تباطؤ األسطوانة).
•أسطح استواء غير مستوية بكتلة األسطوانات أو رأس األسطوانة.
•اتساخ أو تضرر التجاويف الملولبة أو براغي رأس األسطوانات.

متساو لرؤوس البراغي.
•مواضع ارتكاز متآكلة أو غير مزيتة بشكل
ٍ

•جوانات رأس األسطوانة غير صحيحة أو غير مناسبة.
ً
•حاالت تباطؤ األسطوانات بفعل السخونة غير المتساوية نتيجة للرواسب
الجيرية أو االتساخات أو االختالالت األخرى في نظام التبريد.

 3-1-2نقاط تآكل °45

الوصف
•مواضع تآكل بجانب الضغط وجانب الضغط العكسي تبعد عن محور بنز
المكبس بحوالي  °45تقريباً.

•تمتد مواضع التآكل من مواضع الضغط شديدة اللمعان إلى مواضع االحتكاك
المصقولة نسبيا ً ذات اللون الداكن (صورة .)1
•بنز المكبس لونه أزرق( .صورة  )3السبب :فرط سخونة محمل بنز المكبس

صورة 1

بسبب نقص الزيت ونقص الخلوص.

صورة 2

صورة 3

 1-2تآكل الخلوص

التقييم
تعرضت صرة بنز المكبس لسخونة شديدة بشكل مفرط .بإمكان ساق المكبس المرن
رقيق الجدار معادلة التمدد الحراري المتزايد بجانب الضغط وجانب الضغط العكسي.
وتتمدد صرة بنز المكبس ذات الجدار األكثر سم ًكا بدرجة أكبر .ويحدث تناقص في
الخلوص وتآكل في المكبس .ويتمركز تآكل المكبس في وصلة صرة بنز المكبس بجذع
المكبس.

األسباب المحتملة
•فرط التحميل الميكانيكي على محمل ذراع التوصيل بسبب اختالالت
االحتراق على سبيل المثال.

•اختالل وظيفة/كسر فوهة حقن الزيت.

•نقص أو عدم وجود ضغط مضخات الزيت.

•نقص التزليق عند تشغيل المحرك ألول مرة .عند التركيب لم يتم تزليق بنز
المكبس أو لم يتم تزليقه بشكل كامل.

•تعطل جلبة ذراع التوصيل (التصاق بنز المكبس) بسبب وجود خلوص غير
كاف أو نقص التزليق.

•أخطاء التركيب عند انكماش بنز المكبس (ذراع التوصيل المنكمش).عند

حدوث انكماش يجب مراعاة عدم التحقق من حرية حركة محمل البنز بعد
تركيب البنز مباشر ًة من خالل حركة إمالة المكبس .وبعد تركيب البنز البارد

مباشر ًة في ذراع التوصيل الساخن تحدث معادلة درجة الحرارة بكال الجزأين.
وتؤدي الحرارة إلى حدوث تمدد حراري أكبر في بنز المكبس مثلما يحدث
عند تشغيل المحرك .وإذا تم تحريك المحمل في هذه الحالة فقد يحدث احتكاك
أو تآكل .وعند تشغيل المحرك قد يؤدي ذلك إلى حدوث صعوبة في الحركة
وتعطل محمل البنز .لهذا السبب ينبغي ترك األجزاء المركبة تبرد أوالً قبل
التحقق من حرية حركتها.
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 4-1-2تآكل الخلوص عند الطرف السفلي للساق

الوصف
•تآكل الخلوص مع مواضع الضغط ومواضع الضغط العكسية عند أطر
اف الساق.

•تحوّ ل مواضع الضغط شديدة اللمعان إلى مواضع احتكاك مصقولة داكنة
اللون (صورة .)1

•ال توجد سمات خاصة بأجزاء المكبس األخرى.

•مواضع تآكل في بطانة األسطوانة في نطاق حلقات  Oالسفلية (صورة .)2

صورة 2

التقييم
يحدث تآكل المكبس بالحافة السفلية للساق نتيجة حدوث تشوه /تناقص
الخلوص في النطاق السفلي لبطانة األسطوانة.

األسباب المحتملة
•حلقات اإلحكام الخاطئة :قد تتسبب حلقات اإلحكام السميكة للغاية في تشويه
بطانة األسطوانة وتقليل خلوص حركة المكبس.

•االستخدام اإلضافي لمواد مانعة تسرب سائلة في حز حلقة اإلحكام .لإلحكام
يجب أن تتوفر إمكانية تشوّ ه حلقات اإلحكام بمرونة .ويُحظر ملء حيز
الفراغ المطلوب لذلك في الحز بمواد مانعة للتسرب إضافية.

صورة 1

•قبل التركيب لم تتم إزالة بقايا حلقة اإلحكام الموجودة أو االتساخ في حزوز
حلقة اإلحكام.

•في حالة التواء حلقات اإلحكام عند إدخالها في بطانة األسطوانة ،أو انزالقها
من حز حلقة اإلحكام فستنحصر البطانة في هذا النطاق .لتجنب ذلك ،ينبغي
دائمًا استخدام مادة زالقة عند تركيب بطانة األسطوانة.

 2-2التآكل بفعل الحركة الجافة
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 2-2التآكل بفعل الحركة الجافة
1-2-2نقاط عامة حول التآكل بفعل الحركة الجافة
التآكل بفعل الحركة الجافة يمكن أن يحدث بصفة عامة ،أي أنه قد يحدث حتى في

السمات المميزة للتآكل بفعل الحركة الجافة:

حالة وجود خلوص كاف بين األسطوانة والمكبس .وأثناء ذلك تتدهور طبقة الزيت
نظراً الرتفاع درجة الحرارة أو بسبب فيض الوقود ،وغالبا ً ما يكون ذلك مقصور على
مواضع معينة فقط .في هذه المواضع تحتك األسطح غير المزلقة من المكبس وحلقات
المكبس ومسار حركة األسطوانة معاً .ويؤدي ذلك إلى تآكل األسطح المحتكة بشدة خالل
وقت قصير.
ويحدث أمر مشابهة ،في حالة عدم تكوّ ن طبقة تزليق كافية بين المكبس
واألسطوانة بسبب نقص الزيت.
في حالة تدهور طبقة الزيت تماماً:
تآكل محدود بدون تحوّ ل أغلبه على ساق المكبس ،مع سطح محتك بشدة وداكن اللون.

في حالة نقص الزيت:
تكون السمات متطابقة مع ما هو وارد أعاله باستثناء تغيّر لون السطح .ويتميز
سطح مواضع التآكل بلمعانه الواضح ولونه غير الداكن .ويحدث نقص الزيت بسطح
األسطوانة بالكامل .لذا فكثيرً ا ما تم اكتشاف مواضع تآكل بالمكبس في مرحلة أولى على
جانب الضغط وجانب الضغط العكسي.

 2-2-2التآكل بفعل الحركة الجافة في ساق المكبس
التقييم
نقص حاد في التزليق بين المكبس وتجويف األسطوانة .السطح الالمع
تمامًا بمواضع التآكل يبين أنه في وقت حدوث التآكل كانت طبقة الزيت
ال تزال موجودة ولكنها ضعفت بشكل كبير .ونظراً للضرر الضئيل ،فإن

الوصف
•مواضع تآكل بساق المكبس بجانب الضغط ،والتآكل يصل جزئيًا إلى

األمر يتعلق بحدوث نقص مؤقت للزيت أو ضرر في مرحلة أولى .إال
أن متابعة تشغيل المحرك من شأنها أن تتسبب في وقوع أضرار بالغة.

نطاق حلقات المكبس.

•مواضع تآكل بسيطة بجانب الضغط العكسي.

•سطح مواضع التآكل فاتح وواضح اللمعان تقريبًا.

إرشاد
مع هذا النوع من التآكل بفعل الحركة الجافة يكون موضع الضرر دائمًا في نطاق
ساق المكبس التي يظهر فيها شكل السطح العادي مع المكبس المتحرك السليم.

األسباب المحتملة
نقص التزليق بسبب:

•زيت المحرك منخفض للغاية.

•ضغط الزيت منخفض للغاية في المحرك (مضخة الزيت أو صمام الضغط
الزائد وما إلى ذلك) :تتدفق كمية زيت منخفضة للغاية في مواضع محامل

العمود المرفقي .يتم إمداد مسار حركة األسطوانة ،الذي يتم تزليقه من خالل
زيت الرش والزيت المتناثر من العمود المرفقي ،بكمية غير كافية من زيت
التزليق.

•تعطل فوهة حقن الزيت لتبريد المكبس.

 2-2التآكل بفعل الحركة الجافة
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 3-2-2تآكل الخلوص عند الطرف السفلي للساق
التقييم
هذا التآكل بفعل الحركة الجافة من النوع المعتاد الذي غالبا ً ما يظهر بجانب الضغط،
ونادراً ما يظهر بجانب الضغط العكسي .ويظهر هذا الضرر في حالة تدهور طبقة
التزليق على منتصف األسطوانة فقط .والسبب في ذلك حدوث نقص تزليق محدود

الوصف
•مواضع تآكل شديدة داكنة اللون مع سطح شديد التشقق بجانب الضغط

الموضع أو فرط سخونة بجانب األسطوانة المعني .كما أن نقص الخلوص ال يكون
سببا ً حاسما ً لحدوث ضرر ،وذلك ألنه رغم شدة التآكل بالجانب المقابل ال توجد مواضع
للضغط العكسي.

العكسي بالمكبس.

•ال يوجد ضرر بجانب ساق المكبس المقابل.

•غالبًا ال يوجد في المرحلة األولى ضرر بنطاق حلقات المكبس.

األسباب المحتملة
•تدهور جزئي بعملية التبريد بسبب نقص مادة التبريد أو فقاعات هواء أو
ترسبات االتساخات أو اختالالت أخرى في دورة التبريد.

•مع وجود أسطوانات مضلعة ،قد تحدث حاالت فرط سخونة بفعل ترسبات
االتساخات الخارجية ،مما يؤدي إلى تدهور طبقة الزيت.

•مع المحركات هوائية التبريد :األلواح الحارفة للهواء معطلة أو مفقودة أو
مُركبة بطريقة خاطئة.

•تعطل فوهة حقن الزيت لتبريد المكبس.

•ضغط الزيت منخفض للغاية :تزليق غير كافي بجانب ضغط األسطوانة مع
وجود أذرع توصيل ذات فوهات لحقن الزيت.

•نقص التزليق بجانب ضغط األسطوانة ذو التحميل األعلى بسبب تخفيف
الزيت أو توفر جودة زيت غير مناسبة للغرض من االستخدام.

ً
نتيجة لفيض الوقود
 4-2-2احتكاك بفعل الحركة الجافة
التقييم
يتكثف الوقود غير المحترق بمسار حركة األسطوانة ويخفف أو يضعف طبقة
الزيت الحاملة .ويؤدي ذلك إلى حدوث حركة جافة بين األجزاء المشتركة
في الحركة بين كل من المكبس وتجويف األسطوانة ،وينتج عن ذلك مواضع

الوصف
•مواضع احتكاك رقيقة ومحدودة بشدة وطولية بساق المكبس ،بدالً من شكل
سطح المكبس العادي.

احتكاك طويلة ودقيقة .غالبًا يظل نطاق حلقات المكبس خاليًا من األضرار.

إرشاد
عند احتكاك الوقود يحدث الضرر بالمواضع الحاملة بساق
المكبس .ومع المكبس السليم يظهر هناك شكل السطح العادي.

األسباب المحتملة
•دوران المحرك مع وجود كمية زائدة من الشحم ،واختالالت االحتراق بسبب
خطأ في تحضير الخليط أو في جهاز اإلشعال.

•االحتراق غير الكامل بسبب انضغاط غير كافٍ.

•تجهيزة الدوران على البارد معطلة أو مضغوط لمسافة أطول من الالزم
(المحركات المزودة بمكربن).

•تخفيف الزيت بسبب السير المتكرر لمسافات قصيرة أو فرط التشحيم.

 2-2التآكل بفعل الحركة الجافة
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 5-2-2تآكل برأس المكبس في مكبس الديزل
التقييم
نظراً لوجود خطأ في فوهة الحقن يتم رش الوقود بدون ترذيذ حتى جدار األسطوانة،
فيخفف طبقة الزيت الموجودة هناك حتى تحدث حركة جافة تماماً .وبهذا يتآكل
ذراع المكبس بشدة إلى أن يلتحم مع جدار األسطوانة مؤق ًتا .ويؤدي هذا االلتحام

الوصف
•مواضع تآكل محدودة موضعياً ،مع التمركز بذراع المكبس.
•سطح مواضع التآكل خشن ومحكوك ،مع تعرض قطع معدنية كبيرة نسبيا ً
لالنفصال بشكل جزئي.

إلى فصل قطع من رأس المكبس.

األسباب المحتملة
•فوهات الحقن غير محكمة أو يتقاطر منها الوقود أو متسخة أو خاطئة.

•انحصار إبرة الفوهة بسبب انحراف جسم فوهة الحقن (عزم الربط غير
صحيح).

•توقيت حقن غير صحيح (بدء اإلمداد).

 6-2-2تآكل بسبب الحركة الجافة بفعل تفحم حلقة المكبس

الوصف

صورة 1

•عالمات تآكل وبقع تفحم على أسطح حركة حلقات المكبس (صورة  1و.)2
•حزوز طولية بتجاويف األسطوانات (ال تظهر في الصورة).

•في المرحلة األولى :احتكاكات أولية في ذراع المكبس(صورة  –3بأعلى
على يمين).

•في مرحلة متقدمة :انتشار االحتكاك على المكبس بالكامل (صورة .)4
صورة 2

صورة 4

صورة 3

 2-2التآكل بفعل الحركة الجافة

التقييم
مثل هذه األضرار تظهر بشكل أساسي في مرحلة التليين في ظل التحميل المرتفع إذا
كانت حلقات المكابس غير قادرة بعد على اإلحكام ضد التسريب (مكابس الديزل غالباً)

األسباب المحتملة
•تحميل زائد على المحرك أثناء مرحلة التليين.

•ال تتوفر بنية مثالية بسطح األسطوانة المشحوذ لتوفير قدرة التصاق جيدة

بشكل كامل بسبب نقص التليين .تعمل غازات االحتراق المتدفقة التي تمر على حلقات

لزيت المحرك (انضغاط عروق الجرافيت وتكوُّ ن الصفائح المعدنية

المكابس على تسخين الحلقات وجدار األسطوانة بشدة ،وتؤدي إلى تدهور طبقة الزيت.

وانخفاض خشونة السطح و/أو خطأ في زاوية الشحذ).

قد تتسبب اختالالت االحتراق وارتفاع درجات الحرارة أو التبريد غير الكافي بالمكابس
وجدار األسطوانة إلى إتالف أو تدمير طبقة التزليق .وهذا يعني أوالً حدوث حركة جافة
بحلقات المكابس ،مما يتسبب في ظهور بقع تفحم .ونظرً ا ألن المكبس أيضًا يتحرك عبر
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• زيت التزليق غير مناسب (جودة زيت غير صحيحة أو درجة لزوجة غير مناسبة).

•درجة حرارة مرتفعة للغاية بمسارات حركة األسطوانات (اختالالت وظيفية
في نظام التبريد أو رواسب في قنوات التبريد المحيطة).

•درجة حرارة مرتفعة أثناء االحتراق بفعل اختالالت االحتراق (خليط ضئيل

األجزاء التي ال يتم تزليقها في األسطوانة ففي البداية ستنشأ احتكاكات بذراع المكبس،

أو عمليات االشتعال المتوهج أو فوهات الحقن غير المحكومة ضد التسريب

ومع تقدم مراحل الضرر تنشأ مواضع تآكل في ساق المكبس بالكامل (صورة .)4

أو التي يتقاطر منها الوقود).

•عدم كفاية اإلمداد بالزيت لمسارات حركة األسطوانات بفعل انخفاض كمية
الزيت الذي يتم رشه أو نثره من محامل ذراع التوصيل والعمود المرفقي.

 3-2التآكل بفعل فرط السخونة
 1-3-2نقاط عامة حول التآكل بفعل فرط السخونة
في حالة حدوث التآكل بفعل فرط السخونة تتدهور كفاءة طبقة الزيت بفعل درجات
الحرارة المرتفعة .ويؤدي ذلك أوالً إلى احتكاك المخلوط وحدوث مواضع احتكاك
فردية .وتحدث حركة جافة تماما ً للمكبس بفعل ازدياد السخونة في مواضع االحتكاك.
وتكون مواضع التآكل داكنة اللون ومتآكلة بشدة .وتبعا ً لسبب الضرر يبدأ التآكل بفعل
فرط السخونة بساق المكبس أو برأس المكبس.

 3-2التآكل بفعل فرط السخونة
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 2-3-2التآكل بفعل فرط السخونة متمركز في رأس المكبس
التقييم
ً
نتيجة لتحميل حراري شديد إلى أن تخطت
تعرضت رأس المكبس لسخونة شديدة
خلوص الحركة وتعرضت طبقة الزيت لتدهور شديد .وقد أدى ذلك إلى تناقص الخلوص

الوصف
•تآكل شديد ،ابتدا ًء من رأس المكبس وتمتد إلى نهاية الساق وتتخطاه.

•تآكل بنطاق رأس المكبس بالكامل.
•يتخذ سطح مواضع التآكل لو ًنا داك ًنا ،مع ظهور حزوز شديدة فيه وتشققه في
بعض األجزاء.

•تآكل بأسطح حركة حلقات المكابس ،ويقل التآكل باتجاه حلقات إزالة الزيت.

وتآكل بفعل الحركة الجافة حول رأس المكبس .ال يعد تناقص الخلوص العام ،بفعل
انخفاض خلوص تركيب المكبس بشدة ،سببا ً أساسيا ً للضرر ،وذلك ألنه في هذه الحالة
يكون منشأ الضرر في نطاق الساق (انظر الفصل «تآكل الخلوص بساق المكبس»).

األسباب المحتملة
•تحميل شديد لفترة طويلة أثناء مرحلة تليين المحرك.

•سخونة مفرطة بفعل وجود خلل في سير عملية االحتراق.
•اختالالت في نظام تبريد المحرك.

•اختالالت في اإلمداد بالزيت (المكبس المزود بنظام تبريد للزيت أو بقناة تبريد).
•يوجد التواء أو عيب في فوهات حقن الزيت التي تبرد المكبس من أسفل
بكمية غير كافية من الزيت.

•استخدام حلقات إحكام غير مناسبة في شفة بطانات األسطوانات المبللة؛
(انظر الفصل «تكهّف في بطانات األسطوانات»).

 3-3-2التآكل بفعل فرط السخونة متمركز في ساق المكبس
التقييم
بفعل فرط سخونة المحرك تتدهور خصائص التزليق بسطح حركة األسطوانة .ويؤدي ذلك
إلى التآكل بفعل الحركة الجافة مع احتكاك شديد بساق المكبس .ويتركز الضرر في نطاق
الساق ،بينما ال يوجد تآكل في نطاق رأس المكبس .ويمكن استبعاد حدوث تحميل زائد على

الوصف
•تآكل ساق المكبس من جانبين.

•سطح مواضع التآكل داكن اللون ،وخشن ومحكوك بقوة.
•نطاق حلقات المكبس متضرر قليالً فقط أو غير متضرر على اإلطالق.

المحرك بفعل اختالالت االحتراق.

األسباب المحتملة
•فرط سخونة المحرك بفعل االختالالت التالية
بنظام التبريد:

نقص مادة التبريد-االتساخ

مضخة الماء معيبة-الترموستات معيبة

السير المخروطي متشقق أو منزلق-تنفيس غير كافي بأنظمة التبريد.

•مع المحركات هوائية التبريد :فرط السخونة بفعل ترسبات االتساخات

بالجوانب الخارجية لألسطوانة أو انكسار أضالع التبريد أو حدوث تعطل أو
شرر بعملية تنفيس الهواء البارد.

 4-2اختالالت االحت راق
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 4-2اختالالت االحتراق
 1-4-2نقاط عامة حول أضرار المكبس بفعل اختالالت االحتراق
اختالالت االحتراق مع محركات البنزين

-1اشتعال متوهج (زوال اللهب بشكل مسبق):
يؤدي إلى فرط التحميل الحراري على المكبس.

يتم احتراق خليط الوقود والهواء في األسطوانة وفقا ً لمسار محدد مسبقا ً بدقة .ويبدأ بفعل
شرر شمعة اإلشعال قبيل النقطة الميتة العلوية .ينتشر اللهب انطالقا ً من شمعة اإلشعال

-2االحتراق المصحوب بطرق:

بشكل دائري وينتشر في غرفة االحتراق بسرعة احتراق متزايدة باستمرار تبلغ 30–5

يؤدي إلى إزالة المواد وتآكلها وفرط التحميل الميكانيكي على المكبس ومجموعة

متر/ثانية .ومن خالل ذلك يزداد الضغط في غرفة االحتراق بشدة ويصل إلى أقصى

إدارة العمود المرفقي.

قيمة له قبيل الوصول إلى النقطة الميتة العلوية .غير أن عملية االحتراق العادية هذه
يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة ،وفيما يلي شرح لثالث حاالت الختالالت االحتراق:

-3فيض الوقود:

يؤدي إلى التآكل واستهالك الزيت وأيضا ً إلى تآكل المكبس.

احتراق عادي

احتراق مصحوب بطرق

االشتعال المتوهج

بالنسبة للنوع األول اشتعال متوهج (زوال اللهب بشكل مسبق):

وال يؤدي الطرق الخفيف المؤقت ،الذي يحدث في معظم المحركات ،إلى حدوث أضرار
حتى على مدار وقت أطول.

مع االشتعال المتوهج يتم بدء االحتراق من خالل جزء متوهج في غرفة االحتراق ،قبل
موعد االشتعال الفعلي .ويراعى صمام العادم الساخن وشمعة اإلشعال وأجزاء اإلحكام

أما الطرق األقوى الممتد لفترة طويلة نسبيا ً يؤدي إلى إزالة مواد المكابس على شكل

والرواسب الموجودة على هذه األجزاء واألسطح التي تحيط بغرفة االحتراق .ويؤثر

تآكل بذراع وأرضية المكبس .كما قد تتعرض رأس األسطوانة وجوان رأس األسطوانة

اللهب بدون تحكم على األجزاء ،مما يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة بأرضية المكبس

للضرر .ويمكن أن تسخن بعض األجزاء في غرفة االحتراق (مثل شمعة اإلشعال) بشدة

ثوان قليل من اإلشعال المتوهج المتواصل تصل درجة الحرارة إلى نقطة
بشدة .وبعد
ٍ

أثناء ذلك ،بحيث تنشأ عن ذلك عمليات اشتعال متوهج (زوال اللهب بشكل مسبق) مع

انصهار مادة المكبس.

ومع المحركات ذات غرفة االحتراق على شكل نصف دائرة ينشأ من خالل ذلك في
أرضية المكبس فجوات تظهر غالبا ً في إطالة محور شمعة اإلشعال.

فرط سخونة المكبس (انصهارات واحتراقات).
الطرق الثقيل المستمر يؤدي بعد فترة قصيرة إلى حدوث كسور بقضيب الحلقة والساق،
وتظهر هذه الكسور غالبا ً بدون انصهارات واحتراقات وبدون تآكل.

مع غرف االحتراق ذات أسطح االنضغاط الكبيرة نسبيا ً بين أرضية المكبس ورأس

توضح صورة  1مسار الضغط في غرفة االحتراق .المنحنى المميز األزرق يوضح

األسطوانة ينصهر ذراع المكبس غالبا ً في نطاق أسطح االنضغاط بأعلى موضع معرض

مسار الضغط مع االحتراق العادي ،والمنحنى األحمر مع االحتراق المصحوب بطرق.

للتحميل (انظر فهرس المصطلحات) .وكثيرً ا ما تستمر هذه العملية حتى حلقة إزالة

حيث يتسبب ذلك في زيادة كبيرة في الضغط.

الزيت وإلى داخل المكبس.
بالنسبة للنوع الثالث فيض الوقود:
االحتراق المصحوب بطرق والذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح بعض أجزاء
غرفة االحتراق يمكن أيضا ً أن يتسبب في حاالت اشتعال متوهج.

خليط يحتوي على نسبة شحم كبيرة ،انخفاض ضغط االنضغاط واختالالت اإلشعال
تتسبب في عمليات احتراق غير كاملة مع فيض الوقود .يصبح تزليق المكبس وحلقات

بالنسبة للنوع الثاني االحتراق المصحوب بطرق:

المكبس ومسارات حركة األسطوانات غير فعّال .وينتج عن ذلك احتكاك المخلوط مع
التآكل وزيادة استهالك الزيت ،وكذلك عالمات التآكل (انظر الفصل «استهالك الزيت

مع االحتراق المصحوب بطرق يتم بدء االشتعال بالطريقة العادية بفعل شرر شمعة
اإلشعال .تنتشر مقدمة اللهب من شمعة اإلشعال ،وتولد موجات ضغط تولد تفاعالت
حرجة في الغاز غير المحترق .ومن خالل ذلك يصل خليط الغاز المتبقي إلى مواضع
كثيرة في نفس الوقت لإلشعال الذاتي .وتزداد سرعة االشتعال من خالل ذلك إلى
 15–10ضعف .ويزداد الضغط لكل درجة لزاوية العمود المرفقي وتصبح القيم
القصوى للضغط أعلى بكثير .باإلضافة إلى ذلك تتكون تذبذبات للضغط عالية التردد في
شوط التمدد .كما تسخن األسطح المحيطة بغرفة االحتراق بشدة .غرف االحتراق التي
يتم تنظيفها من البقايا باالحتراق هي دليل بين على االحتراق المصحوب بطرق.

وتآكل المكبس»).
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النقطة الميتة العليا

الضغط
زاوية العمود المرفقي°

صورة 1
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اختالالت االحتراق مع محركات الديزل

بالنسبة للنوع الثاني االحتراق غير الكامل:

للحصول على عملية احتراق مثالية ،فإن البداية الصحيحة للحقن تلعب دوراً حيويا ً في

إذا لم يصل الوقود في الوقت المناسب إلى غرفة االحتراق أو إذا لم يتم ترذيذه فمن

ذلك إلى جانب الحالة الميكانيكية السليمة وفوهة الحقن دقيقة الترذيذ ومضبوطة الرش.

الممكن أال يحترق بشكل كا ٍ
ف خالل الوقت القصير المتاح له .ويحدث نفس الشيء إذا

وبذلك فقط يمكن إشعال الوقود المحقون بأقل تباطؤ لإلشعال وحرقه بدون بقايا مع عملية

لم تصل كمية كافية من األكسجين ،أي الهواء المسحوب ،إلى األسطوانة .ويمكن أن

الضغط العادية .وهنا أيضًا يوجد ثالثة أنواع من اختالالت االحتراق الهامة:

تتمثل أسباب ذلك في انسداد فلتر الهواء وعدم انفتاح صمامات السحب بشكل صحيح

 -1تأخر اإلشعال
 -2االحتراق غير الكامل
 -3فوهات الحقن التي يتقاطر منها الوقود

ووجود خطأ في الشاحن التوربيني أو تآكل في حلقات المكابس والصمامات .أما الوقود
غير المحترق فيتم طرقه جزئيا ً على أسطح األسطوانات ،وفي هذا الموضع يؤثر سلبا ً
على طبقة الزيت أو يتلفها .وبفعل ذلك تتعرض أسطح حركة األسطوانات وأسطح
حلقات المكابس وأخيراً أسطح ساق المكبس للتآكل بشدة في وقت قصير .وينتج عن ذلك
استهالك الزيت وانخفاض القدرة (لإلطالع على أمثلة أشكال الضرر انظر الفصول

 -1بالنسبة للنوع األول تأخر اإلشعال:

«التآكل بفعل الحركة الجافة و»ارتفاع استهالك الزيت»).

الوقود ال يشتعل إال بتباطؤ معين (تأخر اإلشعال) عندما:

بالنسبة للنوع الثالث فوهات الحقن التي يتقاطر منها الوقود:

•إذا لم يتم ترذيذه بشكل ناعم بما يكفي،

•تم حقنه في األسطوانة في وقت غير مناسب،

•أو إذا لم تكن درجة حرارة االنضغاط عالية بما يكفي عند بداية الحقن.
وترتبط درجة ترذيذ الوقود بحالة فوهة الحقن .ففوهة الحقن الخالية من العيوب التي

يمكن أن تنفتح فوهات الحقن مرة أخرى بفعل تقلبات الضغط بعد نهاية الحقن .وتحدث
هذه التقلبات من صمام الضغط الخاص بمضخة الحقن أو األنابيب أو فوهات الحقن.
وللحول دون حدوث حقن غير مناسب يتم تخفيف الضغط بقيمة مُحددة عن النظام عن
طريق صمام ضغط مضخة الحقن .وفي حالة ضبط ضغط حقن فوهات الحقن على

تم فحصها باستخدام جهاز فحص الفوهات قد تتعرض عند تركيبها أو بفعل خالل

معدل منخفض للغاية أو إذا تعذر الحفاظ على الضغط على نحو موثوق به (فوهات

اإلجهادات الحرارية إلى االنحصار بحيث ال يحدث الترذيذ أثناء التشغيل بدون مشاكل.

الحقن الميكانيكية) ،فبإمكان فوهات الحقن أن تنفتح عدة مرات تلو بعضها رغم تخفيف

وترتبط درجة حرارة االنضغاط بضغط االنضغاط وبالتالي بالحالة الميكانيكية للمحرك.
المحرك البارد يتأثر دائما ً بتأخر اإلشعال نوعا ً ما .فعند االنضغاط تسحب جدران

الضغط بعد نهاية الحقن .فوهات الحقن غير المحكومة ضد التسريب أو التي يتقاطر
منها الوقود في وقت الحق تتسبب أيضا ً في إدخال الوقود إلى غرفة االحتراق بدون

األسطوانات الباردة الكثير من السخونة من الهواء المسحوب البارد .بحيث ال تكون

تحكم .الوقود الذي يتم حقنه في كلتا الحالتين بدون تحكم يصطدم بأرضية المكبس وهو

درجة حرارة االنضغاط المتوفرة عند بداية الحقن كافية إلشعال الوقود المحقون على

غير محروق بفعل نقص األكسجين .وهناك يشتعل الوقود بدرجات حرارة عالية ويقوم

الفور .ومع استمرار تقدم عملية االنضغاط يتم الوصول إلى درجة حرارة اإلشعال،

بتسخين مادة المكبس في الموضع المعني بدرجة كبيرة بحيث يمكن لقوة القصور الذاتي
الناتجة عن ذلك وتآكل غازات االحتراق أن يتسبب في انفصال أجزاء من المكبس من

ويتم حرق الوقود الذي تم حقنه حتى اآلن مصحوبا ً بطرق .ويتسبب ذلك في زيادة
الضغط بشكل انفجاري مع ظهور ضوضاء وسخونة أرضية المكبس بشكل كبير.
وينتج عن ذلك كسور على سبيل المثال في قضبان حلقات المكبس وتشققات في أرضية
المكبس نتيجة لإلجهادات الحرارية.

سطحه الخارجي .وينتج عن ذلك تآكل المادة بشكل كبير أو إزالتها بفعل التآكل من
أرضية المكبس.

 4-2اختالالت االحت راق
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 2-4-2انصهارات برأس المكبس وذراع المكبس (محرك البنزين)
التقييم
تقوم انصهارات رأس المكبس في محركات البنزين على عمليات اشتعال متوهج
بالمكابس مع األرضية المستوية غالبا ً وأسطح االنضغاط الكبيرة نسبياً .تنشأ عمليات
االشتعال المتوهج عندما تتخطي أجزاء متوهجة في غرفة االحتراق درجة حرارة
اإلشعال الذاتي لخليط الوقود .وتتمثل هذه األجزاء في المقام األول في شمعات اإلشعال

الوصف
•تذوب رأس االسطوانة الموجودة خلف حلقات المكبس.

•ساق المكبس لم تتآكل ،وتعرضت المادة المصهورة لالحتكاك على ساق
المكبس بفعل موضع الضرر.

وصمامات العادم ورواسب الزيت المتفحم على جدران غرفة االحتراق.
في نطاق سطح االنضغاط تسخن رأس المكبس بشدة بفعل عمليات اإلشعال المتوهج.
وبفعل درجات الحرارة المرتفعة تصبح مادة المكابس لينة ،ومن خالل قوة القصور
الذاتي وغازات االحتراق المتوغلة في موضع الضرر يحدث تآكل حتى حلقة الزيت.

األسباب المحتملة
•شمعات إشعال بقيمة سخونة منخفضة للغاية.

•خليط ضئيل للغاية وبالتالي درجة حرارة مرتفعة أثناء االحتراق.

•صمامات متضررة أو خلوص الصمام صغير للغاية :الصمامات ال تنغلق
بشكل صحيح .تبدأ الصمامات في التوهج بفعل غازات االحتراق الساخنة
المتدفقة .وفي البداية يتأثر بذلك صمامات العادم نظراً لتبريد صمامات

السحب بفعل الغازات المتجددة.

•بقايا متوهجة لالحتراق على أرضيات المكابس ورأس األسطوانة
والصمامات وشمعات اإلشعال.

•وقود غير مناسب برقم أوكتان منخفض للغاية .إن جودة الوقود يجب أن

تماثل نسبة االنضغاط للمحرك ،أي أن قيمة األوكتان الخاصة بالوقود يجب

أن تفي بمتطلبات األوكتان الخاصة بالمحرك في جميع ظروف التشغيل.

•وقود الديزل في البنزين :انخفاض رقم أوكتان الوقود.

•ارتفاع درجة حرارة المحرك والهواء المسحوب بسبب عدم كفاية تهوية حيز
المحرك.

•فرط سخونة المحرك بوجه عام.

 3-4-2انصهارات واحتراقات برأس المكبس (محرك الديزل)

الوصف
صورة :1

•رأس المكبس تدمرت بالكامل

•انصهار ذراع المكبس حتى حامل الحلقة.

•مواضع التآكل والتلفيات في ساق المكبس بفعل مادة المكبس المنصهرة
والمحتكة ألسفل.

•حامل الحلقة المنفصل جزئيًا.

•تلفيات (آثار الطرق) في كل غرف االحتراق بسبب مادة المكبس وأجزاء.
حامل الحلقة المفكوكة.

صورة :2

•انصهارات أكالة بأرضية المكبس أو ذراع التوصيل

صورة 1

في اتجاه حقن أشعة الفوهة.

•ال يوجد تآكل بساق المكبس أو بنطاق حلقات المكبس.

صورة 2
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التقييم
تظهر األضرار من هذا النوع في محركات الديزل بالحقن المباشر على وجه الخصوص.

األسباب المحتملة
•فوهات الحقن غير محكمة أو إبر الفوهات صعبة الحركة أو منحصرة.
•نوابض الفوهات مكسورة أو معاقة عن الحركة.

وال تتأثر محركات الحجرات األولية بذلك إال في حالة تضرر الحجرة األولية وبالتالي
حقن الوقود مباشر ًة في غرفة االحتراق.

•صمامات تخفيف الضغط معيبة في مضخة الحقن.

في محركات الديزل بالحقن المباشر ،إذا لم تحافظ فوهة حقن األسطوانة المعنية على
ضغط الحقن ،فقد تقوم التذبذبات المتولدة في أنبوب الحقن برفع إبرة الفوهة مجدداً.

•مع محركات الحجرات األولية :خلل بالحجرة األولية مرتبط بأحد األسباب
الواردة مسب ًقا.

يُرش الوقود مُجد ًدا في غرفة االحتراق .عند استهالك األكسجين سوف تتدفق قطرات
وقود في غرفة االحتراق وتصطدم بأرضية المكبس .حيث تحترق بها مع تولد حرارة
مرتفعة وتصبح مادة المكبس لينة .وتقوم قوة القصور الذاتي والتآكل الناتج عن غازات
االحتراق المتدفقة بسرعة بفصل بعض الجزيئات من السطح الخارجي (صورة ،)2
أو قد تتعرض رأس المكبس للتآكل التام (صورة .)1

•كمية الحقن وتوقيت الحقن ال تتفق مع تعليمات الشركة المص ِّنعة للمحرك.

•تأخر اإلشعال بفعل عدم كفاية االنضغاط نتيجة التساع مسافة الشق أو

األوقات غير الصحيحة للتحكم أو الصمامات غير المحكومة ضد التسريب.

•تأخر اإلشعال بشدة بفعل وقود الديزل غير المناسب لالشتعال (رقم سيتان
منخفض للغاية).

•تعبئة سيئة بفعل تعطل الشاحن التوربيني.
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 4-4-2تشققات بأرضية المكبس والتجاويف (محرك الديزل)

الوصف
•تشققات إجهاد بحافة التجويف.

•شق رئيسي يصل إلى صرة بنز المكبس.

•قناة محترقة تمتد من التجويف حتى أسفل حلقة إزالة الزيت ،بسبب غازات
احتراق متدفقة عبر الشق الرئيسي.

صورة 1

صورة 2
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التقييم
تسخن مادة المكبس في الموضع المعني بدرجة كبيرة  -مع محركات الحجرة األولية
عند مواضع تصادم أشعة الحجرة األولية (صورة  3وصورة  ،)4ومع محركات
الديزل بالحقن المباشر على حافة التجويف (صورة  .)1في هذه المواضع تتمدد
المادة بشدة .ونظراً ألن المواضع شديدة السخونة تكون محاطة بمادة باردة ،فإن
المادة تتشوه في هذا الموضع لدائنيًا بما يتخطى حد المرونة .وعند التبريد يحدث
العكس :وفي المواضع التي تم فيها تغيير المادة من قبل أو إزالتها بالضغط ال يتبقى
عندئ ٍذ سوى مقدار قليل للغاية من المادة.

األسباب المحتملة
•خطأ في تحضير الخليط بسبب فوهات حقن خاطئة واختالالت في مضخة
الحقن وأضرار في الحجرة األولية.

•درجات حرارة مرتفعة بسبب عيوب في نظام التبريد.

•أخطاء في مكبح المحرك أو استخدامه على نحو مفرط .النتيجة :فرط سخونة.
•نقص تبريد المكبس مع المكابس المزودة بقناة تبريد ،مثالً بفعل انسداد
فوهات زيت التبريد أو اعوجاجها.

•تقلبات درجات الحرارة مع المحركات ذات الحمل المتغير باستمرار مثلما

هو الحال مع حافالت نقل الركاب داخل المدن مثالً أو ماكينات تحريك التربة.

ومن خالل ذلك تنشأ إجهادات شد تؤدي في النهاية إلى تشققات ناتجة عن اإلجهاد .وعند
تداخل اإلجهادات الحرارية مع اإلجهادات الناتجة عن اعوجاج البنز سيحدث شق رئيسي
ممتد بدرجة أكبر ناتج عن تشققات اإلجهاد .مما يؤدي إلى كسر المكبس وتعطله.

•مكابس بمواصفات خاطئة ،على سبيل المثال دون قنوات تبريد رغم وجوب
استخدام مكابس مزودة بقنوات تبريد.

•مكابس من إنتاج شركات مُصنعة مختلفة غير مزودة بألياف تقوية بحافة
التجويف.

•مكابس ذات شكل ال يتناسب مع التجويف (انظر الفصل «تآكل برأس
ً
نتيجة الستخدام مكابس غير مناسبة»).
المكبس

صورة 3

صورة 4

 5-4-2كسور قضيب الحلقة
التقييم
ال ترجع تشققات القضيب إلى وجود عيوب في المادة ولكن زيادة التحميل عليها .يوجد
 3أسباب للتشققات:

الوصف

 -1االحتراق المصحوب بطرق:

•انكسار قضيب الحلقة بأحد جوانب المكبس بين حلقة اإلحكام األولى
والثانية (صورة .)1

•كسر ،ابتدا ًء من أرضية التجويف العلوية مائل في اتجاه مادة المكبس.
تسرب في أرضية التجويف الواقعة بأسفل (صورة .)2

•الكسر يتسع ألسفل.

•ال يوجد تآكل بالمكبس أو عالمات تدل على فرط السخونة.

رقم األوكتان الخاص بالوقود ال يكفي لكل ظروف التشغيل والتحميل الخاصة بالمحرك
(انظر الفصل «نقاط عامة حول أضرار المكبس بفعل اختالالت االحتراق في
محركات البنزين»).
غالبًا ما تظهر تشققات قضيب الحلقة بفعل االحتراق المصحوب بطرق بجانب الضغط.
يرجع السبب في االحتراق المصحوب بطرق مع محرك الديزل إلى تأخر اإلشعال.
 -2مظاهر طرق السوائل:

عندما يكون المحرك متوقفا ً أو دائراً تصل بعض السوائل (ماء أو مادة تبريد أو زيت أو

وقود) إلى غرفة االحتراق بطريقة غير مقصودة .نظرً ا ألن السوائل ال تنضغط يحدث
تحميل شديد على المكبس ومجموعة إدارة العمود المرفقي في شوط االنضغاط .النتيجة:
كسور قضيب الحلقة أو كسور في الصرة أو أضرار بذراع التوصيل أو العمود المرفقي.
صورة  3توضح مسار الكسر مع االحتراق المصحوب بطرق ومع مظاهر طرق السوائل:
القوة التي تتسبب في الكسر وتؤثر من أعلى على قضيب الحلقة تقوم بتوسيع أسطح
الكسر إلى أسفل.

صورة 1

صورة  2مقطع عرضي لكسر
صورة 3

 4-2اختالالت االحت راق

 -3خطأ في التركيب:
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األسباب المحتملة

حلقات المكابس غير المشدودة سويًا بشكل صحيح تتطلب بذل المزيد من الجهد عند
تركيب المكبس .سيتسبب الضغط أو الطرق العنيف على المكبس في حدوث أضرار
مسبقة بقضبان الحلقة بفعل الشقوق الدقيقة .تعرضت قضبان الحلقة لالنكسار في االتجاه
العكسي نظراً ألن الضغط في هذه الحالة يأتي من أسفل (صورة .)4

احتراق مصحوب بطرق مع محركات البنزين:

•الوقود غير مقاوم للخبط بشكل كافٍ .إن جودة الوقود يجب أن تماثل نسبة
االنضغاط للمحرك ،أي أن رقم األوكتان الخاص بالوقود يجب أن يفي
بمتطلبات األوكتان الخاصة بالمحرك في جميع ظروف التشغيل.

•وقود الديزل في البنزين وبالتالي انخفاض رقم أوكتان الوقود.

•ارتفاع نسبة االنضغاط بشدة بفعل التجليخ الزائد ألسطح استواء كتلة
المحرك أو رأس األسطوانة ،مثالً عند تصليح المحرك/الموالفة.
•توقيت إشعال مبكر للغاية.

•خليط ضئيل للغاية وبالتالي درجة حرارة مرتفعة أثناء االحتراق.
•ارتفاع شديد للغاية في درجة حرارة الهواء المسحوب ناتج مثالً عن عدم

كفاية تهوية حيز المحرك أو تحويل غير صحيح لغطاء هواء السحب إلى
وضع التشغيل في الصيف (خصوصا ً مع المحركات المزودة بالمكربن).

احتراق مصحوب بطرق مع محركات الديزل:

•فوهات حقن ال تقوم بالترذيذ بشكل مناسب أو غير محكمة.

صورة 4

•ضغط الحقن منخفض للغاية في فوهات الحقن.

•ضغط االنضغاط منخفض للغاية بسبب الجوانات غير المناسبة لرأس

األسطونة ،أو بروزات ضئيلة للغاية بالمكبس ،أو الصمامات غير المحكومة
ضد التسريب أو المكابس المتضررة أو المتآكلة.

•الجوانات المعيبة لرأس األسطونة.
•أضرار بالحجرة األولية.

•استخدام غير سليمة أو مفرط لوسائل المساعدة على بدء الدوران (اسبراي
المساعدة على بدء الدوران) عند بدء التشغيل على البارد.

•تعطل الشاحن التوربيني.
مع مظاهر طرق السوائل:

•شفط الماء بدون قصد عند المرور عبر مسطحات مائية أو عند رش كميات
أكبر من الماء بالسيارات المتقدمة في السير أو المارة.

•غمر األسطوانة ،أثناء توقف المحرك:

-بالماء ،بسبب جوان رأس أسطوانة معيب أو شقوق في األجزاء.

بالوقود ،بسبب فوهات الحقن غير المحكمة ضد التسريب (فقط محرك البنزينالمجهز بنظام الحقن) .يفرغ الضغط المتبقي في نظام الحقن بسبب عدم إحكام
الفوهات في االسطوانة.
ينشأ الضرر في الحالتين عند بدء الدوران.

 6-4-2آثار طرق برأس المكبس (محرك الديزل)

الوصف
•آثار طرق قوية برأس المكبس (صورة  .)1تمت إزالة الزيت المتفحم تقريبًا.
•عالمات ورواسب زيت متفحم مُحززة بأرضية المكبس.

•تآكل شديد في حلقات المكبس ،خاصة بحلقة إزالة الزيت.

•أثر حجرة التدويم بالحافة األمامية ألرضية المكبس (صورة .)2
•أثر الصمام بالجانب األيمن لألرضية.

•العالمة األولى لبوادر احتكاك حركة جافة بساق المكبس (صورة .)4
صورة 2

صورة 3

صورة 1

صورة 4
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التقييم
أثناء التشغيل حدث طرق للمكابس برأس األسطوانة أو بحجرة التدويم وأحد الصمامات.
ً
ونتيجة لهذه التأثير العنيف لم تحدث أي كسور بعد .إال أنه بالرجوع لشكل التآكل في
حلقات المكبس وساق المكبس يمكن رؤية حدوث اختالالت احتراق بفعل فيض الوقود
ً
نتيجة لهذه الطرقات.
ً
ونتيجة لهذه االرتجاجات
بفعل طرق المكبس تحدث ارتجاجات برأس األسطوانة.
تنحرف فوهة الحقن في صورة تذبذبات ،وال يمكنها االستمرار في الحفاظ على الضغط
وهي مغلقة ،وتقوم برش الوقود في األسطوانة بدون تحكم .مما يؤدي إلى حدوث فيض

األسباب المحتملة
•مسافة بروز المكبس غير صحيحة .عند تصليح المحرك ،لم يتم التحكم في
بروز المكبس أو لم يتم تصحيحه.

•عند إجراء تغيير ،جلبة ذراع التوصيل مثقوبة بعي ًدا عن الوسط.
•الشحذ الالحق الالمركزي (بعيداً عن الوسط) للعمود المرفقي.

•المعالجة الالحقة بعيداً عن الوسط للتجويف األساسي للمحمل (عند التثبيت
الالحق ألغطية محامل العمود المرفقي).

•تركيب جوانات رأس األسطوانة بسمك منخفض للغاية.

•ترسب الزيت المتفحم على رأس األسطوانة وبالتالي تناقص أو تجسير

الوقود الذي يضر بطبقة الزيت .وينتج عن هذا الضرر نسبة أعلى الحتكاك المخلوط،
ومن ث ّم يحدث تآكل بحلقات المكبس ،فضالً عن زيادة استهالك الوقود .وعندما تتأثر

مسافة الشق.

طبقة الزيت بالوقود بقوة يحدث تناقص للتزليق ويتكون االحتكاك المميز للوقود (انظر
ً
نتيجة لفيض الوقود»).
الفصل «احتكاك بفعل الحركة الجافة

وخلل في السير المسنن.

ً
نتيجة للضبط غير الصحيح وإطالة الجنازير
•أوقات تحكم غير صحيحة
•انحراف طولي لعمود ذراع التوصيل.

•معالجة الحقة زائدة ألسطح استواء رؤوس األسطوانات وترحيل أوقات التحكم

وفي البداية تتعرض ساق المكبس للضرر بدرجة أقل ألنه يتم إمدادها بانتظام بطبقة

نتيجة لذلك( .تتغير المسافة بين العجلة الدافعة والعجلة المدفوعة ،يتعذر تصحيح

زيت جديدة قادرة على التزليق من خالل مجموعة إدارة العمود المرفقي .وينتشر التآكل

ذلك عند الضرورة بفعل ضبط السير أو الجنزير الالزم لهذا التصميم).

بصورة إضافية عندما تختلط أجزاء االحتكاك من نطاق شوط المكبس بزيت التزليق
ويفقد زيت التزليق المُخفف قدرته التحميلية.

•عند تغيير حلقات ضبط الصمام لم تتم مراعاة الوضع الصحيح لقواعد
الصمامات .إذا لم يوضع سطح قاعدة الصمام بعمق كافي في رأس

األسطوانة ،فلن يتوفر للصمامات االرتكاز الصحيح في رأس األسطوانة
وتظل بارزة ألعلى.

•فرط دوران المحرك .الصمامات ال تنغلق في الوقت الصحيح نتيجة زيادة
قوة القصور الذاتي ،وتصطدم بالمكبس.

•خلوص كبير للغاية في محامل ذراع التوصيل أو تآكل محمل ذراع
التوصيل ،وخصوصا ً ارتباطا ً بفرط الدوران أثناء النزول بالسيارة على
منحدرات.

 7-4-2آثار طرق برأس المكبس (محرك الديزل)

الوصف
•أرضية المكبس بها فجوة ممتدة ،ومغطاة بالمادة المصهورة.

•نطاق الساق يشير إلى مواضع تآكل .السبب :درجات حرارة مرتفعة ومادة
المكبس محتكة ألسفل.

 4-2اختالالت االحت راق

التقييم

األسباب المحتملة

األضرار من هذا النوع تنتج من عمليات اإلشعال المتوهج .األجزاء المتوهجة تتخطى

•شمعات إشعال بقيمة سخونة منخفضة للغاية.

في المقام األول في شمعات اإلشعال وصمام العادم وبقايا االحتراق في غرفة االحتراق.

•صمامات متضررة أو غير محكمة ضد التسريب أو خلوص الصمام صغير

درجة حرارة اإلشعال الذاتي لخليط الوقود في غرفة االحتراق .وتتمثل هذه األجزاء

•خليط ضئيل للغاية وبالتالي درجة حرارة مرتفعة أثناء االحتراق.

ويشتعل الخليط أثناء ذلك قبل االشتعال الفعلي من خالل شمعة اإلشعال .ونتيجة

للغاية .الصمامات ال تنغلق بشكل صحيح نتيجة لذلك .من خالل غازات

لذلك يؤثر اللهب على أرضية المكبس لفترة أطول ،وذلك على عكس عملية االحتراق

االحتراق التي تمر باستمرار تسخن الصمامات بشدة وتتوهج .وفي البداية
يتأثر بذلك صمامات العادم نظراً لتبريد صمامات السحب بفعل الغازات

المعتادة.

المتجددة.

وتسخن أرضية المكبس بشدة بفعل عمليات اإلشعال المتوهج ،وينتج عن ذلك لين المادة.

•بقايا متوهجة لالحتراق ورواسب زيت متفحم في غرفة االحتراق.

وتعمل قوة القصور الذاتي مع حركات شوط المكبس وغازات االحتراق المتدفقة بسرعة

•أبعاد تركيب غير صحيحة للحواقن (حلقات إحكام مفقودة أو مٌركبة على

سمك جدار أرضية المكبس ،الذي ال يزال متبقيًا ،للداخل .وفي الكثير من الحاالت

•وقود غير مناسب برقم أوكتان منخفض للغاية .إن جودة الوقود يجب أن

على إزالة المادة التي تصبح لينة في هذه األثناء .وهكذا يقوم ضغط االحتراق بضغط
ال يحدث تآكل.

نحو مضاعف).

تماثل نسبة االنضغاط للمحرك ،أي أن قيمة األوكتان الخاصة بالوقود يجب

أن تفي بمتطلبات األوكتان الخاصة بالمحرك في جميع ظروف التشغيل.

إرشاد
السخونة الموضعية السريعة بهذا الشكل بأرضية المكبس
ال يمكن أن تحدث إال في حاالت اإلشعال المتوهج.

•وقود الديزل في البنزين وبالتالي انخفاض رقم أوكتان الوقود.

•ارتفاع درجة حرارة المحرك وهواء السحب بسبب عدم كفاية تهوية حيز
المحرك.

•فرط سخونة المحرك بوجه عام.
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ً
نتيجة الستخدام مكابس غير مناسبة (محرك الديزل)
 8-4-2تآكل برأس المكبس

الوصف
•عالمات تآكل واضحة محدودة برأس المكبس ،موزعة عبر نطاق المكبس
بالكامل.

•تمتد عالمات التآكل من أرضية المكبس حتى حلقة اإلحكام الثانية.
•تتمركز عالمات التآكل بذراع المكبس.

 4-2اختالالت االحت راق

التقييم
نتج هذا الضرر عن اختالالت احتراق .غير أن الخطأ ال يكون في نظام الحقن ،ولكن
الخطأ ناتج عن استخدام مكبس غير مناسب .لقد تم تصميم المحركات بما يتوافق مع
المعايير المقررة قانو ًنا للعادم .وغالبا ً ال يكون هناك فرق مرئي واضح بين مكابس
معيار العادم المعني.

األسباب المحتملة
•مكبس بشكل أو عمق أو قطر تجويف غير مناسب.

•اختالف أبعاد المكبس (على سبيل المثال ارتفاع االنضغاط).
•مكابس ذات تصميم غير صحيح .ال يجوز استخدام مكبس مثالً دون قنوات
تبريد عندما تقوم الشركة المص ِّنعة للمحرك بتحديد قناة تبريد من أجل

غرض معين.

وفي حالة هذا الضرر تم في إطار سلسلة الطرازات الواحدة للمحركات استخدام مكابس

•استخدام أجزاء غير صحيحة أو غير مناسبة لغرض االستخدام (فوهات

ذات أقطار تجاويف مختلفة حسب المعايير المتباينة للعادم .عند تصليح المحرك ،تم

الحقن أو مضخات الحقن أو جوانات رأس األسطوانة أو مكونات أخرى

استبدال مكبس معيار العادم ( 1 Euroقطر تجويف 77 :مم) بمكبس معيار العادم

مؤثرة على الخليط أو االحتراق).

( 2 Euroقطر تجويف 75 :مم).
وبسبب نقص قطر التجويف لم تعد فوهة الحقن تلتقي مع التجويف ،ولكن تلتقي بحافته.
وعند مواضع االلتقاء تسخن حافة التجويف أو مادة المكبس ،وتتمدد بشدة .وينتج عن
ذلك مواضع تآكل محدودة موضعياً.
إذا تم استخدام مكابس غير مُحددة لنوع المحرك ومعاير العادم ،فقد تحدث اختالالت
احتراق شديدة ،عالوة على أضرار مترتبة ال يمكن التنبؤ بها .ومن األعراض المصاحبة
لذلك األقل خطورة عدم الوصول لقيم العادة ،وقصور األداء وزيادة استهالك الوقود.
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 9-4-2تآكل بذراع المكبس وبأرضية المكبس (محرك البنزين)

الوصف
•إزاالت في المواد على شكل تآكل على ذراع المكبس (صورة  )2أو على
سطح أرضية المكبس (صورة .)3

التقييم
وجود إزاالت في المواد على شكل تآكل على ذراع المكبس وعلى أرضية المكبس دائما ً
ً
نتيجة الحتراق مصحوب بطرق مستمر لفترة طويلة ومتوسط القوة .وعندئ ٍذ
ما يكون

صورة 1

تنشأ موجات ضغط تنتشر في األسطوانة وتسري بين ذراع المكبس وجدار األسطوانة
وصوالً إلى حلقة اإلحكام األولى من أسفل .وعلى نقطة ارتداد موجة الضغط تنفصل
جزيئات صغيرة للغاية من سطح المكبس بفعل الطاقة الحركية.

صورة 2

صورة 3

 4-2اختالالت االحت راق

األسباب المحتملة
•الوقود غير مقاوم للخبط بشكل كافٍ .إن جودة الوقود يجب أن تماثل نسبة
االنضغاط للمحرك ،أي أن رقم األوكتان الخاص بالوقود يجب أن يفي
بمتطلبات األوكتان الخاصة بالمحرك في جميع ظروف التشغيل.

•تلوث البنزين بسبب وقود الديزل .السبب :تزود خاطئ بالوقود أو استخدام
متباين للخزانات أو الصهاريج لكال نوعيّ الوقود .إن أقل كميات مخلوطة
من الديزل تحدث خفضًا شدي ًدا في رقم األوكتان للبنزين.

•كميات كبيرة من الزيت في غرفة االحتراق ،من خالل ،على سبيل المثال،

تآكل حلقات المكابس ومجاري الصمامات والشاحن التوربيني للعادم .وهي

تقلل من مقاومة الوقود للطرق.

•ارتفاع نسبة االنضغاط بشدة .السبب :بقايا االحتراق على أرضيات
الصمامات ورأس األسطوانة أو التجليخ الزائد لسطح الكتلة ورأس

األسطوانة عند تجديد المحرك أو ألغراض ضبط الموالفة.

•توقيت إشعال مبكر للغاية.

•خليط ضئيل للغاية وبالتالي درجة حرارة مرتفعة أثناء االحتراق.

•درجات حرارة الهواء المسحوب مرتفعة للغاية .األسباب :تهوية غير كافية

لغرفة المحرك أو ضغط عكسي للعادم ،أو تحويل غير مناسب زمنيًا لغطاء
هواء السحب إلى وضع التشغيل في الصيف أو آلية التحويل معطلة
(خصوصا ً مع المحركات المزودة بالمكربن).

•تعطل ضبط الطرق.

•تعديل برنامج جهاز التحكم.

43 | 42

إرشاد
المحركات الحديثة مزودة بأنظمة تتعرف على االحتراق المصحوب بطرق .ويجد ضبط
الطرق هذا مقاومة بفعل عملية تهيئة توقيت اإلشعال لالحتراقات المصحوبة بطرق .غير
أن ضبط الطرق ال يمكنه التدخل إال عندما يحدث احتراق مصحوب بطرق .وال يستبعد،
رغم عمل ضبط الطرق بشكل سليم ،حدوث أضرار ،عندما:
•لم يعد نطاق الضبط الخاص بجهاز التحكم في المحرك كافيًا
•أو تم بلوغ حد الطرق على نحو مستمر.

 5-2كسور المكابس وحلقات المكابس
 1-5-2نقاط عامة حول كسور المكابس
أثناء تشغيل المحرك يمكن أن تنشأ كسور بالمكبس نتيجة كسر عنيف أو كسر دائم.

ً
الكسر العنيف (صورة  )1يحدث دائما ً
نتيجة لجسم غريب ،يصطدم بالمكبس أثناء
تشغيل المحرك .ويمكن أن تكون األجسام الغريبة عبارة عن أجزاء منفصلة من ذراع
التوصيل أو العمود المرفقي أو الصمامات وما شابه .وأيضا ً في حالة وصول الماء أو
الوقود إلى داخل األسطوانة يمكن أن يحدث كسر عنيف للمكبس.
تظهر أسطح الكسر العنيف بلون رمادي وبدون احتكاك وال تظهر فيها خطوط شبكية.
ينكسر الصمام على نحو مفاجئ دون تطور الكسر.

صورة 1

في حالة الكسر الدائم (صورة  )2تظهر خطوط شبكية على سطح الكسر ،تميز منشأ
الكسر وتبين مراحل تقدمه تدريجياً .وتكون أسطح الكسر محتكة على نحو المع في
أغلب األحيان .سبب الكسر الدائم هو فرط التحميل على مادة المكبس.
تنشأ حاالت فرط التحميالت عن:
•احتراق مصحوب بطرق،

•ارتجاجات قوية في المكبس ،مثالً عندما تصطدم رأس المكبس في رأس
األسطوانة،

•عيب مادي،

•خلوص الساق كبير للغاية.
تشوهات كبيرة للغاية في بنز المكبس بفعل فرط التحميل (اعوجاج وتشوّ ه الشكل
صورة 2

البيضاوي) تؤدي إلى تشققات بالصرة أو تشققات في الدعامة .عالوة على ذلك يمكن أن
تحدث الكسور الدائمة بسبب تشققات اإلجهادات الحرارية على أرضيات المكابس.

 5-2كسور المكابس وحلقات المكابس
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 2-5-2كسر بالمكبس في صرة بنز المكبس

الوصف
•تكوّ ن ما يُعرف باسم كسر ش ّقي وصوالً إلى أرضية المكبس .النتيجة :انقسام
الصمام إلى جزئين (صورة .)1

•تشقق إجهادي في الصرة في المحور األوسط لتجويف بنز المكبس
(صور  2و.)3

صورة  3مقطع عرضي لصرة بنز المكبس

التقييم
تنشأ كسور إجهادية في الصرة فرط التحميل الميكانيكي .يتسبب فرط التحميل الدائم على
مادة المكبس بشكل قويّ في إجهادات ثني متناوبة وإنهاك المادة .يسهل نقص اإلمداد
بالزيت حدوث كسر :ويمكن أن يمتد الشق في صرة بنز المكبس بعد ذلك حتى في حالة
التحميل االعتيادي أيضًا .ونتيجة ذلك ينقسم المكبس.

األسباب المحتملة
•اختالالت االحتراق ،وبخاصة االحتراق المصحوب بالطرق بسبب تأخر
اإلشعال.

صورة 1

•االستخدام المفرط أو غير السليم لوسائل المساعدة على بدء الدوران عند بدء
التشغيل على البارد.

ً
ممتلئة بالماء أو الوقود أو
•تدور األسطوانة في حالة المحرك المتوقف
الزيت (طرق السوائل).

•زيادة معدالت القدرة (على سبيل المثال موالفة الرقائق) باستخدام المكبس
التسلسليّ .

•بنز مكبس خاطئ أو مُقلل للوزن .يتسبب التشوه البيضاويّ لبنز المكبس في
إجهاد محمل البنز للغاية.

صورة 2

 3-5-2كسر بالمكبس بفعل حركة أرضية المكبس باتجاه رأس األسطوانة

الوصف
•آثار الطرق على أرضية المكبس (صورة  )1وعلى السطح المستوي لرأس
األسطوانة وكال الصمامين (دون صورة).

•كسر في اتجاه بنز المكبس بسبب ارتجاجات وتأثير عنيف.

•انكسر ساق المكبس في الحز السفلي لحلقة الزيت ،ويوجد بأسطح الكسر
سمات كسر دائم (صورة .)2

التقييم
السبب هو تتابع سريع لطرقات شديدة عند اصطدام أرضية المكبس برأس األسطوانة.
يهتز المكبس لدرجة تكوّ ن شقوق به .وينحشر المكبس في األسطوانة ويطرق بالساق

صورة 1

في اتجاه جدار األسطوانة .ومع المكابس المزودة بحلقة سفلية إلزالة الزيت (صورة )2
دائمًا ما ينكسر الساق أثناء ذلك في نطاق الحز السفلي لحلقة الزيت.

صورة 2

 5-2كسور المكابس وحلقات المكابس

األسباب المحتملة
•خلوص كبير للغاية في محمل ذراع التوصيل أو تعطل محمل ذراع توصيل،
خصوصا ً ارتباطا ً بفرط الدوران أثناء النزول بالسيارة على منحدرات.
•ما يسمى بمسافة شق صغيرة للغاية أدنى مسافة بين أرضية المكبس ورأس

األسطوانة) في وضعية النقطة الميتة العلوية للمكبس .األسباب يمكن أن تكون:

مكبس بارتفاع انضغاط خاطئ .عند تصليح المحرك تتم غالبًا إعادة معالجة سطحاستواء كتلة األسطوانة .إذا ما تم بعد المعالجة استخدام مكابس بارتفاع االنضغاط

األصليّ  ،فقد يكون بروز المكبس كبير للغاية .ولذلك في حالة التصليح يتم توفير
مكابس بارتفاع انضغاط مُخفض .وبهذا يظل بروز المكبس داخل نطاق التسامح
المُحدد من قبل الشركة المص ِّنعة للمحرك*.

سمك غير كا ٍف لجوان رأس األسطوانة .تقوم كثير من الشركات المُصنعة بإعداد

جوانات لرأس األسطوانات للمحرك ذاته بمقاسات سُمك مختلفة :من جهة ،لمعادلة

التسامحات الموجودة في األجزاء عند اإلنتاج ،ومن جه ٍة أخرى ،حتى يمكن موائمة
بروز المكبس عند إجراء عمليات اإلصالح .لذا في حاالت التصليح يسري ما يلي:
االقتصار على استخدام جوانات رأس األسطوانة ذات سمك المادة المحدد مُسب ًقا.
يضمن ذلك الوصول إلى مسافة الشق المحددة سل ًفا بعد عملية اإلصالح .إذا تم
إجراء معالجة الحقة أو استبدال لكتلة األسطوانة عند إجراء عملية إصالح ،فإنه
البد من تحديد قوة الجوان مجد ًدا طب ًقا لبيانات الشركة المص ِّنعة للمحرك واعتما ًدا
على بروز المكبس.

* توفر شركة  Motorserviceللكثير من محركات الديزل مكابس ذات ارتفاع انضغاط مُخ ّفض.
لمعرفة التفاصيل ،انظر كتالوج شركة »المكابس والمكونات».
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تنبيه
إن اختبار حرية الحركة ،والذي يتم فيه تدوير المحرك البارد يدويًا ،ال يضمن أن يطرق
المكبس باتجاه رأس األسطوانة في درجة حرارة التشغيل .السبب :يتسبب التمدد الحراريّ
في استطالة المكبس وذراع التوصيل .وهذا يقلص المسافة بين أرضية المكبس ورأس
األسطوانة .وبشكل خاص في محركات المركبات التجارية ذات ارتفاعات كبيرة في
انضغاط المكبس تحدث تغيرات ملحوظة في األبعاد .وهذه التغيرات تقلص حرية حركة
المكبس في النقطة الميتة العليا بمقدار عدة أجزاء عشرية من الملليمتر.

 4-5-2إزالة المادة في نطاق حلقات المكبس (كسر بحلقة المكبس)

الوصف
•إزالة شديدة في المادة وصوالً إلى أرضية المكبس في نطاق الحلقة عند حز
الحلقة األول.

•تآكل محوري قوي في حز الحلقة األول.

•تضرر ميكانيكي شديد في أرضية المكبس.

•ساق المكبس بشكل حركة مصقول على نحو مطفأ.

 5-2كسور المكابس وحلقات المكابس

التقييم
سبب الضرر هو وجود شوائب في غرفة االحتراق .ويشير إلى هذا التآكل المحوريّ
الشديد في الحز ،وبخاصة في حز الحلقة األول .وقد ترسبت الشوائب من خالل ذلك في
ً
حز الحلقة أيضًا وسببت تآكالً
كاشطا في حلقة المكبس وفي حز الحلقة .ويتزايد خلوص
ً
نتيجة لذلك .أما الحلقة التي قل مقطعها العرضي بشدة فقد ال تعد
ارتفاع الحلقة باستمرار
قادرة على تحمل ضغط االحتراق وتنكسر .ومن خالل ذلك استطاعت القطعة المكسورة
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األسباب المحتملة
•تآكل محوري قوي في حز الحلقة وحلقات المكبس من خالل دخول أجسام
غريبة داخل غرفة االحتراق.

•في حالة حدوث تأكل نصف قطري شديد في حلقات المكبس دون وجود

تآكل محوريّ  ،فإن تآكل احتكاك المخلوط بسبب فيض الوقود قد يكون سببًا
محتمالً.

من الحلقة أن تتحرك بال عائق تقريبًا في الحز المتزايد في االتساع بسرعة .ومن
خالل الطرق المستمر تحدث اإلزالة .بعد أن تصل اإلزالة إلى أرضية المكبس ،تكون
انكسارات حلقة المكبس قد وصلت إلى غرفة االحتراق وأحدثت أضرارً ا أخرى هناك.

انظر الفصل «تآكل بسبب فيض الوقود».
•في حالة حزوز الحلقات وحلقات المكابس غير المتآكلة وبعد فترة تشغيل

قصيرة عقب تصليح المحرك يحدث غالبًا خطأ في تركيب المكابس .إذا لم
بعمق كا ٍ
ف في حز الحلقة ،فقد تنكسر عند
تكن حلقات المكابس مضغوطة
ٍ
استخدام المكبس .يحدث هذا عند استخدام أداة تركيب غير صحيحة أو

متضررة أو إذا كان شريط شد حلقة المكبس ليس موضوع ومشدود حول
المكبس بشكل صحيح.

•اهتزاز الحلقة ،راجع إلى زيادة كبيرة في خلوص ارتفاع الحلقة .سبب ذلك
هو تركيب عدة حلقات مكابس جديدة عند تصليح المحرك ،على الرغم من

أن حزوز الحلقات في المكبس متآكلة بالفعل .يتسبب الخلوص الكبير للغاية
في حدوث اهتزاز بحلقات المكبس ،وقد تنكسر .السبب المعتقد في هذا هو
أيضًا تركيب مجوعة حلقات مكابس خاطئة :ارتفاع الحلقة ضئيل للغاية،
ومن ثم الخلوص المحوريّ في الحز كبير للغاية.

•مكبس غير مناسب لغرض االستخدام .يتم تزويد المكابس المخصصة

لمحركات الديزل بحامل حلقات مصنوع من الحديد المصبوب المحتوي على

النيكل ،وذلك ألجل التحميل المرتفع والعمر االفتراضيّ الطويل .وتكون
محركات الديزل ذات العمر االفتراضيّ األقصر المحدد سل ًفا مزودة في
الغالب بمكابس دون حامل حلقات ،مثل الماكينات الزراعية ،وذلك ألسباب
تتعلق بالتكلفة .في حالة ما إذا تعين على مثل هذا المكبس الخالي من حامل
الحلقات تحمل جهود سير أعلى ،فلن تكون مقاومة التآكل بحزوز الحلقات كافية.

 6-2كسور بنز المكابس
 1-6-2نقاط عامة حول كسور بنز المكابس

بسبب أجسام غريبة داخل غرفة االحتراق .اإلفراط في استخدام وسائل المساعدة على

في النطاق األكبر إلجهاد الكسر واالعوجاج بين تجويف بنز المكبس وفتحة ذراع
التوصيل يتغير االتجاه ليصبح التشقق عرضياً .وفي النهاية يؤدي هذا إلى حدوث

بدء الدوران (اسبراي المساعدة على بدء الدوران) أو استخدامها بشكل غير سليم،

كسر دائم ببنز المكبس .وإلى جانب األضرار التي جرى وصفها هنا ،فمن الممكن

له نفس تأثير اختالالت االحتراق الشديدة.

أن تنشأ كسو ٌر أيضًا بسبب تلفيات.

يمكن أن تنشأ كسور بنز المكابس بسبب فرط التحميل في حالة اختالالت االحتراق أو

من خالل ضغط غازات االحتراق على المكبس يتشوه بنز المكبس بشكل بيضاويّ  .في
حالة فرط التحميل قد يتكوّ ن تشقق طولي عند نهايات بنز المكبس انطال ًقا إما من القطر
الخارجيّ أو الداخليّ لبنز المكبس .بعد ذلك يمتد التشقق ككسر دائم باتجاه منتصف بنز
المكبس.

 6-2كسور بنز المكابس

 2-6-2بنز المكبس المكسور

الوصف
•كسر عرضي لبنز المكبس (صورة  )1عند القنطرة الممتدة بين عمود ذراع
التوصيل وصرة بنز المكبس.

•انقسام الكسر األقصر تبعًا للطول.

•أسطح كسر ذات مظهر كسر دائم.

صورة 2

األسباب المحتملة
صورة 1

•اختالالت في االحتراق ،غالبًا بسبب احتراق مصحوب بطرق.
•مظاهر طرق السوائل.

•معالجة غير مناسبة لبنز المكبس عند التركيب.

التقييم
تحدث كسور بنز المكبس نتيجة اإلجهادات المفرطة .ويتسبب التشوه البيضاويّ لبنز
المكبس داخل تجاويف بنز المكبس في تكون تشقق طولي في حالة فرط التحميل عند
نهايات بنز المكبس .يمكن أن يكون مخرج الكسر إما عند السطح الخارجيّ أو أيضًا
داخل التجويف .بعد ذلك يمتد التشقق باتجاه منتصف بنز المكبس .وفي النطاق األكبر
إلجهاد الكسر واالعوجاج بين فتحة بنز المكبس وفتحة ذراع التوصيل يتغير االتجاه
ليصبح التشقق عرضيا ً وهو ما يؤدي في النهاية إلى حدوث كسر دائم ببنز المكبس بالكامل.
توضح الصورة  2أن التشقق األول من الممكن أن يتكون ليس فقط بفعل فرط التحميل،
ً
نتيجة تركيب بنز المكبس على نحو غير سليم .ويمكن من
بل يمكن أيضا ً أن يحدث
مقدمة البنز المكسور االستدالل بوضوح على أن التشقق قد حدث بسبب أضرار الطرق
(طرق بمطرقة) .يمكن أن يؤدي التشقق – حتى في حالة التحميل العادي – إلى كسر
بنز المكبس.

•فرط التحميل على بنز المكبس من خالل رفع أداء المحرك.
•إضعاف بنز المكبس من خالل الموالفة (تقليل الوزن).
•بنز مكبس خاطئ.
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 7-2األضرار بوسائل تأمين البن
 1-7-2نقاط عامة حول األضرار بوسائل تأمين بنز المكبس
من أجل تأمين بنز المكبس ُتستخدم حلقات مرنة سلكية أو ما تعرف بوسائل تأمين سريعة

وعندئ ٍذ يطرق بنز المكبس باتجاه وسائل تأمين البنز بتتابع سريع للغاية ومن جوانب
متعددة ويخرجها من حزها تدريجياً .بعد ذلك يتم ضغطها حتى مسار حركة األسطوانة

يخرج منه.

حيث تتآكل بفعل االحتكاك .وفي النهاية تنكسر حلقات التأمين .وتنحصر أجزاء من

الغلق .وكال النوعين يمكن أن ينكسر أثناء التشغيل أو يقفز خارج الحز في المكبس أو

الكسور بين المكبس واألسطوانة .وتندفع أجزا ٌء أخرى بفعل قوة القصور الذاتي في
يرجع انكسار حلقات التأمين أو انكسار أطراف الحلقات دائما ً إلى إجهاد مفرط أو تعامل
غير سليم عند تركيب حلقات التأمين .ال ُتجهد حلقات التأمين في االتجاه المحوريّ إال

تجويف صرات بنز المكبس ذهابًا وإيابًا وتخلف هناك ورائها إزاالت جسيمة للمادة.
وليس من النادر أن تصل القطع المكسورة أيضا ً عبر التجويف الداخلي لبنز المكبس

فقط عندما يُجبر بنز المكبس على عمل حركة محورية .ويحدث هذا عندما يتسبب خطأ

أضرار بالغ ٍة فيه بالمثل.
على الجانب اآلخر للمكبس وتتسبب في
ٍ

محاذاة حدث في ذراع التوصيل أو عمود ذراع توصيل متأرجح ،وغالبًا غير متماثل،
في إخراج محور بنز المكبس محور العمود المرفقي من حالة التوازي.

 7-2األض رار بوسائل تأمين البنز

 2-7-2أضرار المكابس بفعل انكسار وسائل تأمين البنز

الوصف I
بشكل جزئيّ حتى
•ضعف طرف تجويف البنز على كال جانبيّ المكبس بشدة،
ٍ
داخل مجال الحلقة بشكل مرتفع (صورة .)1

•قفزت حلقة تأمين خارج حز التأمين وتحطمت.

•وتضررت حلقة تأمين ثانية.
•يتحرك بنز المكبس ،بسبب غياب تأمين بنز المكبس ،إلى الخارج وصوالً
إلى مسار حركة األسطوانة.

•تآكل كرويّ لمقدمة بنز المكبس بسبب االتصال المطوّ ل مع مسار حركة
األسطوانة (صورة .)2

•شكل حركة المكبس غير متماثل.

صورة 1

صورة 2
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الوصف II
•شكل سطح المكبس غير متماثل (صورة .)4

•صرة بنز المكبس وبنز المكبس مكسوران (صورة  5و.)6
•تجويف البنز مطروق في للداخل في نطاق حلقات التأمين.

صورة 4

صورة 5

صورة 6

 7-2األض رار بوسائل تأمين البنز

التقييم
وسائل تأمين بنز المكبس ،المُصممة على هيئة حلقات نابضية سلكية أو وسائل تأمين
سريعة الغلق ،يتم ضغطها أو طرقها للخارج أثناء التشغيل فقط بفعل الدفع المحوري
لبنز المكبس .ويُشترط لذلك أن يكون قد تم استخدامها بشكل صحيح وأال تكون تالفة.
التسارعات الجانبية في بنز المكبس تحدث دائما ً عندما يكون محور بنز المكبس غير
مواز لمحور العمود المرفققي.
ٍ
وغالبا ً ما يحدث ذلك عند حدوث ميل شديد للمكبس بفعل اعوجاج ذراع التوصيل .وأثناء
حركات الشوط ينتج من ذلك دفع محوري متغير يؤدي إلى طرق حلقة التأمين للخارج
بشكل منتظم .وتنحصر حلقة التأمين المدفوعة للخارج عندئ ٍذ بين بنز المكبس المُتحرك
للخارج والمكبس ومسار حركة األسطوانة.
فتتآكل في هذا الموضع ،وتتحطم في النهاية إلى عدة أجزاء .وفي أقصر وقت ممكن
تطرق األجزاء ،بفعل قوة قصورها الذاتي ،على مادة المكبس (صورة  )2أثناء حركة
صعود ونزول المكبس .وتتحرك بعض األجزاء المكسورة عبر بنز المكبس المجوف
وتسبب على الجانب المقابل من المكبس في تلفيات أخرى بالمثل.
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األسباب المحتملة
•دفع محوري لبنز المكبس أثناء تشغيل المحرك بسبب:
-عوجاج أو التواء ذراع التوصيل.

ميل تجويف فتحة ذراع التوصيل (انعدام توازي المحاور).-محور األسطوانة غير عمودي مع محور العمود المرفقي.

خلوص محمل ذراع التوصيل كبير للغاية ،وبخاصة في حالة أعمدة ذراع التوصيلغير المتماثلة.

-مرتكز ذراع التوصيل غير موازي لمحور العمود المرفقي (خطأ معالجة).

•استخدام حلقات تأمين قديمة أو تالفة.

•حلقات تأمين غير مركبة بطريقة غير صحيحة.

 8-2تآكل في صرر بنز المكبس
 1-8-2نقاط عامة حول التآكل في صرر بنز المكبس
وال يتم إمداد صرة بنز المكبس بالزيت قسريًا .ما يتاح فقط هو زيت بالرش أو النثر.

بالنسبة لبنزات المكابس التي تنكمش بشدة في ذراع التوصيل ،يتم قياس الخلوص في

ولذلك تكون التآكالت على مواضع محمل بنز المكبس تآكالت بفعل الحركة الجافة في

تجويف بنز المكبس لمسافة كبيرة لدرجة تكون طبقة زيت كافية هناك .وعند إعادة

األغلب مع سطح متشقق بشدة والتحامات للمادة.

استخدام ذراع التوصيل المنكمش يجب أال يتعرض التجويف الموجود في ذراع
التوصيل لالنحراف أو اإلتالف بأي شكل أخر .فبخالف ذلك قد يتشوه بنز المكبس

في حالة بنز المكبس ذو المحامل الطافية تنشأ أضرار في فتحات بنز المكبس بشكل أساسيّ:
•بسبب خلوص ضئيل للغاية لبنز المكبس في جلبة ذراع التوصيل.
•عند تآكل أو انحصار بنز المكبس في جلبة ذراع التوصيل.

بشدة في الوضعية المنكمشة ،لدرجة ال يعود معها الخلوص في تجاويف بنز المكبس
كافيًا ومن ثم تنشأ تآكالت خفيفة.
عند تركيب المكابس في المحرك يجب دائما ً تزييت محمل البنز حتى يتوفر زيت
كاف للفات األولى.

الدليل على ذلك أن يكون بنز المكبس بألوان زرقاء في نطاق جلبة ذراع التوصيل.
عندما تكون حرية حركة بنز المكبس في جلبة ذراع التوصيل محدودة ،فالبد أن يدور
قسريًا داخل صرة بنز المكبس .لهذا يكون خلوص بنز المكبس ذو المحامل الطافية

إرشاد

داخل تجاويف بنز المكبس صغير ًا للغاية .وتكون النتيجة هي سخونة شديدة وسقوط

عند انكماش بنز المكبس في ذراع التوصيل ال يُراعى فقط تزليق بنز المكبس
المذكور باألعلى .وعقب استخدام بنز المكبس مباشر ًة يُحظر اختبار حرية

التزليق وتآكل بفعل الحركة الجافة في صرة بنز المكبس.

حركة محمل البنز من خالل حركة إمالة المكبس .ألنه في هذه المرحلة تتساوي

بسبب السخونة العالية يتمدد المكبس في نطاق تجاويف بنز المكبس أيضًا على الساق

درجة حرارة كال الجزأين (بنز مكبس بارد وذراع توصيل ساخن) .يمكن أن
يكون بنز المكبس ساخ ًنا ج ًدا؛ فيتمدد بشدة وينحشر في صرة بنز المكبس .وإذا

بدرجة كبيرة للغاية .يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى نقص في الخلوص هناك وإلى تآكل

تم تحريك المحمل في هذه الحالة فقد يحدث احتكاك أو تآكل .النتيجة المحتملة:

بفعل الحركة الجافة في تجويف األسطوانة (انظر الفصل «تآكل .)»°45

صعوبة حركة متأخرة بالمحمل ،ومن ثم يزيد االحتكاك وترتفع درجة الحرارة.
دائمًا يتم ترك األجزاء المركبة لتبرد ،قبل مراجعة حرية حركة المحمل.

 8-2تآكل في صرر بنز المكبس
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 2-8-2تآكل في صرر بنز المكبس (بنز مكبس بمحامل طافية)
التقييم
يظهر تحوّ ل بنز المكبس للون األزرق في نطاق جلبة ذراع التوصيل أن هناك مقدار
ضئيل ج ًدا من الخلوص هناك .ومن ثم ال يستطيع بنز المكبس الدوران داخل جلبة ذراع
التوصيل أو يكون ذلك بصعوبة بالغة .لذا فإن دوران بنز المكبس ال يتم إال في تجويف

الوصف
•تآكل بنز المكبس بقوة في تجاويف بنز المكبس.

•وقد انصهرت مادة المكبس على بنز المكبس (صورة .)1

•وفي نطاق جلبة ذراع التوصيل أصبح لون بنز المكبس أزرق.

بنز المكبس .لهذا الغرض يكون خلوص بنز المكبس ذو المحامل الطافية صغيرً ا للغاية.
ويتسبب االحتكاك المتزايد في سخونة المحمل بشكل فائق ،مما جعل طبقة الزيت غير
فعالة واحدث تآكل في بنز المكبس.

األسباب المحتملة
•خلوص ضيق للغاية مُقاس بين جلبة ذراع التوصيل وبنزات المكبس.

•تم تخطي الخلوص في جلبة ذراع التوصيل بسبب خطأ في محاذاة ذراع
التوصيل ،ومن ثم انحشر بنز المكبس.

•محمل بنز غير مُزييت عند تركيب المكبس.

إرشاد
عند تركيب المكبس يجب تزييت محمل البنز بشكل كبير ،بحيث يتوفر تزليق
كا ٍ
ف للفات المحرك األولى وال تنشأ احتكاكات عند بدء تشغيل المحرك.

صورة 1

 3-8-2تآكل في صرر بنز المكبس (ذراع التوصيل المنكمش)
التقييم
ال توجد آثار تآكل على المكبس تقريبًا ولذا فمن المحتمل أن يكون قد تحرك لفترة
قصيرة .تآكل بنز المكبس بالفعل في اللفات األولى للمحرك.

الوصف
•دارت المكابس لفترة قصيرة فقط.
•ال توجد آثار تآكل بساق المكبس.

•تآكل في صرر بنز المكبس على الجانب العلوي المتعرض
للضغط (صورة .)1

•سطح التآكل نظيف معدنيًا ،وال آثار لزيت محترق.

تعتبر مواضع التآكل النظيفة معدنيًا دليالً على نقص الزيت داخل محمل البنز.

األسباب المحتملة
•محمل بنز غير مزيت قبل تركيب المكبس.

•عند انكماش بنز المكبس في ذراع التوصيل تم التحقق من حرية حركة

محمل البنز بعد تركيب البنز مباشر ًة من خالل حركة إمالة المكبس .يمكن

أن يتأثر المحمل في هذه اللحظة بسبب الفروق غير المرغوبة وغير
االعتيادية في درجات حرارة األجزاء ،وهو ما ال يظهر أثناء التشغيل.

صورة 1

 8-2تآكل في صرر بنز المكبس
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 4-8-2تآكل في صرر بنز المكبس (مع تآكل ساق المكبس)
التقييم
يظهر تركز مواضع التآكل برأس المكبس أن مسار األضرار هناك بدأ نتيجة اختالالت
في االحتراق .وبعد ذلك حدثت زرجنة في حلقات المكبس وتمددت التآكالت بشدة
حتى وصلت إلى نطاق الساق.

الوصف
•تآكل على جانبي ساق المكبس ،انطال ًقا من رأس المكبس.
•حلقات إحكام مثبتة داخل حزوز الحلقات.
•تآكل في صرر بنز المكابس.

تدفقت غازات االحتراق مارة بحلقات اإلحكام المزرجنة .ارتفعت سخونة المكبس لدرجة
لم تعد معها طبقة الزيت فعالة داخل محمل البنز ونتجت هنا أيضًا تآكالت.

األسباب المحتملة
تؤدي اختالالت االحتراق إلى حالة مركبة من تآكل الخلوص والتآكل بفعل الحركة
الجافة في رأس المكبس وساق المكبس .وينتج عن هذا تآكالت في محمل البنز.

 9-2أصوات المكبس
 1-9-2نقاط عامة حول أصوات المكبس
إن الضوضاء الصادرة عن حركة المكابس يمكن أن تنشأ بفعل التأثيرات المختلفة أثناء
تشغيل المحرك.
•إمالة المكبس بسبب خلوص حركة كبير للغاية:

•طرق المكبس في اتجاه البنز:

سبب الطرق الجانبيّ للمكبس باتجاه تجويف األسطوانة هو في الغالب خطأ
في محاذاة عمود ذراع التوصيل (اعوجاج أو باألخص التواء) :يتأرجح
المكبس لدى حركة الشوط الخاصة به داخل المحور الطولي للمحرك،

من خالل تجويف أسطوانة كبير للغاية أو التآكل يميل المكبس مندفعًا بسبب

ويطرق من خالل ذلك باتجاه األسطوانة بشكل تبادلي .أعمدة ذراع التوصيل

الحركة البندولية لعمود ذراع التوصيل وبسبب تغير وضعية المكبس داخل

غير المتماثلة أو دعم الالمركزي للمكبس من خالل عمود ذراع التوصيل

األسطوانة .وأثناء ذلك تطرق رأس المكبس بقوة في مسار حركة

يحدثان التأثير نفسه.

األسطوانة.

•عدم مراعاة اتجاه تركيب المكبس:

من أجل إتمام تعيير وضعية المكبس قبل النقطة الميتة العلوية وقبل بداية

•طرق متبادل لبنز المكبس باتجاه وسائل تأمين بنز المكبس:

إن الدفع المحوري في بنز المكبس يكون دائمًا نتيجة لخطأ محاذاة بين محور

بنز المكبس ومحور العمود المرفقي .وكما سبق شرحه ،فإن األسباب األكثر
شيوعًا هي اعوجاج ذراع التوصيل أو التوائه ،فضالً عن عدم وجود تماثل

شوط العمل ،يجب ترحيل صرة بنز المكبس محوريًا بمقدار عدة ملليمترات
قليلة ناحية جانب ضغط المكبس .إذا ما تم استخدام المكبس مُداراً بزاوية

في عمود ذراع التوصيل .يمكن لخلوص محمل ذراع توصيل كبير للغاية

قدرها  °180داخل األسطوانة ،ومن ثم تمت إزاحة بنز المكبس محوريًا

(مرتكز محمل ذراع التوصيل على العمود المرفقي) ،وبخاصة في

نحو الجانب الخاطئ ،فسيحدث تغير وضعية المكبس في الموعد الخاطئ.

السرعات المنخفضة ،أن يحدث تأرجح جانبي لعمود ذراع التوصيل .ومن

ونتيجة لذلك يميل المكبس بدرجة أكبر وصوت أعلى.

•ميل المكبس بسبب محمل ذراع توصيل خشن الحركة:

يمكن أن يكون الخلوص بين بنز المكبس وجلبة ذراع التوصيل صغيرً ا
للغاية أو تم تخطيه بسبب انحشار أو ش ّد نتيجة خطأ في محاذاة ذراع

التوصيل (اعوجاج/التواء).

خالل ذلك ينحشر المكبس داخل فتحة ذراع التوصيل ،وينزاح ذهابًا وإيابًا
من خالل الحركة البندولية داخل تجويف بنز المكبس .وأثناء ذلك يطرق بنز
المكبس باتجاه وسائل تأمين البنز.
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 2-9-2مواضع الطرق نصف القطرية بذراع المكبس
األسباب المحتملة في حالة مواضع الطرق في اتجاه الميل
•خلوص تركيب كبير للغاية وبالتالي مجرى سيء للمكبس بسب االسطوانة
المجوفة أو المشحوذة بشكل كبير للغاية.

الوصف
•ذراع المكبس مع مواضع طرق في اتجاه الميل (صورة .)1
ً
بارزا ناحية األعلى واألسفل بشكل أكبر مما
•يكون شكل سطح ساق المكبس
هو عليه في منتصف الساق.

•عدم مراعاة اتجاه تركيب المكبس مع المكبس المنحرف عن المحور.

•صعوبة حركة محمل البنز :من خالل ذلك يطرق رأس المكبس داخل ما
يسمى بمستوى الميل باتجاه مسار حركة األسطوانة .األسباب:

-خلوص صغير للغاية في فتحة ذراع التوصيل أو في تجويف البنز.

-عدم مرور بنز المكبس بسالسة في جلبة ذراع التوصيل (ذراع التوصيل

المنكمش) .عند انكماش بنز المكبس ومروره بصعوبة في فتحة ذراع التوصيل

تتشوه فتحة ذراع التوصيل في اتجاه أضعف موضع في سمك الجدار .يصبح كل
من فتحة ذراع التوصيل وبنز المكبس بيضاوي الشكل عند حدوث ذلك .ومن خالل
ذلك يحدث تناقص في الخلوص بين المكبس وبنز المكبس.

-بنز المكبس به آثار تآكل.

األسباب المحتملة في حالة مواضع الطرق في اتجاه بنز المكبس.
•في حالة وجود خطأ في محاذاة ذراع التوصيل ،وبخاصة في حالة التواء

الذراع ،أو في حالة زيادة خلوص محمل ذراع التوصيل بشكل كبير للغاية

تتحرك رأس المكبس حركة بندولية باتجاه البنز وتطرق باتجاه األسطوانة.

•خطأ في محاذاة ذراع التوصيل (اعوجاج/التواء) :ينشأ دفع محوري متناوب

لبنز المكبس ،يتم من خالله طرق بنز المكبس بالتبادل باتجاه حلقات التأمين.

صورة 1

التقييم
بسبب الطرق المتناوب لرأس المكبس باتجاه مسار حركة األسطوانة تحدث ضوضاء
مكبس مسموعة بوضوح باتجاه الخارج.
وتبعا للسبب يطرق ذراع المكبس إما في اتجاه الميل أو في المستوى البيضاويّ (اتجاه
البنز) في اتجاه جدار األسطوانة.
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 1-10-2التشققات الطولية في بطانات األسطوانات
التقييم
سبب الشرخ يكون في كثير من األحيان التعامل غير الحذر مع بطانات األسطوانات
(آثار الطرق) .حتى إذا لم يظهر على الفور ضررً ا مرئيًا ببطانة األسطوانة فقد يتسبب
وجود تشقق دقيق للغاية أو ّ
حز في حدوث كسر خالل تشغيل المحرك .يمكن أن
تتسبب قاعدة شفة بطانة معيبة أو اتساخ بين بطانة االسطوانة وكتلة االسطوانة في

الوصف
•التشقق الرأسي ،ابتدا ًء من شفة البطانة.

•بسبب ضآلة سمك جدار األسطوانة يظهر الضرر أيضا مع البطانات الجافة
لألسطوانات.

مثل هذه األضرار .وفي حالة التشققات الطولية التي ترجع لوجود عيب في قواعد شفة
البطانة تظهر في الغالب شقوق طولية مع تشققات عرضية.

األسباب المحتملة
•التشققات أو الحزوز الناتجة عن المعالجة الخاطئة لبطانات األسطوانات أثناء
النقل أو اإلصالح.

•مظاهر طرق السوائل.

•أجسام غريبة أسفل أسطح التالمس أو أسطح اإلحكام.

•قواعد شفة معيبة (انظر الفصل «تشقق الشفة في بطانة األسطوانة»).

•تآكل المادة (تآكل) عند حافة بطانة االسطوانة بفعل االحتراق المصحوب
بطرق ،وبالتالي ضعف بطانة االسطوانة.

 2-10-2تشقق الشفة في بطانة األسطوانة

إرشاد
ويمكن التعرف على تشوه قاعدة شفة البطانة بصريًا دون استعمال وسائل مساعدة .يمكن
فحص التشوه بسهولة بواسطة حبر المحامل :حيث يتم وضع طبقة خفيفة من الحبر على
سطح قاعدة شفة البطانة بكتلة المحرك .بعد ذلك يتم وضع البطانة الجديدة بدون جوانات
ويتم ضغطها على القاعدة .ثم تتم إزالة بطانة االسطوانة مرة أخرى .واآلن يجب أن

الوصف
•تشقق شفة البطانة.

•يمتد تشقق شفة البطانة من بداية الحافة السفلية لشفة البطانة إلى أعلى بزاوية

يكون سطح القاعدة ببطانة األسطوانة مغطى بالحبر بشكل مستو في محيطه بالكامل.
وإذا لم يحدث ذلك ،يجب إعادة معالجة قاعدة البطانة :ويفضل أن يتم ذلك على وحدة
خراطة ثابتة أو باستخدام جهاز متنقل لخراطة تسوية شفاه البطانة .فذلك يضمن موازاة
مستوية مع سطح المبيت (صورة .)2

قدرها حوالي  30درجة.

صورة 2

األسباب المحتملة
صورة 1

•تآكل قاعدة شفة بطانة بالمحرك بعد فترة تشغيل أطول.
•قاعدة شفة البطانة متسخة أو صدئة.

التقييم

•ال يوجد ضمان لصحة و/أو استواء لقاعدة الشفة (صورة  2وصورة .)5

ً
نتيجة التساخ
السبب هو عزم االنثناء الذي ينشأ بسبب وجود عيب في التركيب (خطأ

•عدم مراعاة قيم عزم الربط المنصوص عليها من قبل الشركة المص ِّنعة

ربط رأس األسطوانة .ومع األجيال الجديدة من محركات السيارات التجارية والخدمية

•عدد حلقات اإلحكام غير صحيح.

أو لخطأ في الشكل) .في معظم الحاالت يتم ضغط شفة بطانة االسطوانة بالفعل عند

•جوان رأس األسطوانة خاطئ.

للمحرك وزاوية الدوران أثناء تركيب رأس االسطوانة.

المزودة بتقنية الفوهة والمضخة أو المزودة بنظام الحقن بالمساق المشترك يتم التحميل

•انحشار حلقات اإلحكام تحت شفة بطانة األسطوانة.

المحركات لجوانات رؤؤس اسطوانات فوالذية صلبة للغاية قد يتشوه مبيت العمود

•استخدام مواد مانعة تسرب سائلة.

على كتلة المحرك بفعل ضغوط االحتراق العالية .فمن خالل استخدام هذا النوع من
المرفقي بعد السير لمسافة مطولة بقاعدة شفة البطانة.

•استخدام جوانات ذات أبعاد غير صحيحة.

•مع بطانات أسطوانات التركيب بالكبس الجافة :خطأ تركيب بفعل ضغط
كبس مرتفع للغاية.
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•لم يتم الحفاظ على بروز البطانة المنصوص عليه (صورة :)6

في حالة حدوث بروز كبير للغاية ببطانة االسطوانة يتم ضغط شفة البطانة عندإحكام ربط براغي رأس األسطوانات.

-في حالة حدوث بروز صغير للغاية تصبح بطانة األسطوانة غير مضغوطة بقوة

x

كافية على قاعدة البطانة ،وتتأرجح بفعل حركة المكبس .تؤدي تأثيرات القوى هذه

إلى انفصال رقبة البطانة.

•عدم مراعاة الشكل الصحيح عند المعالجة الالحقة لقاعدة البطانة .يجب أن
يكون شكل قاعدة البطانة مماثالً لشكل بطانة االسطوانة .ويجب أن يكون

صورة 3

تحوّ ل سطح الشفة إلى قطر قاعدة المرور مصحوبًا بحد مائل
بمقدار  1.0 - 0.5مم ×  .°45ومن ث ّم ال يركب العنق المجوف لشفة
البطانة على الحافة .وما لم يُراعى ذلك ،قد ُتضغط شفة البطانة بسهولة ج ًدا
عند إحكام ربط رأس االسطوانة (صورة  .)3باإلضافة إلى ذلك ال ينبغي أن
يكون نصف قطر الدوران على قاعدة البطانة كبير للغاية (« »Dفي
الصورة  ،)4حتى ال تتآكل بطانة االسطوانة بشفة البطانة من الحافة

x

الخارجية أو الداخلية.
صورة 4

إرشاد

عند المعالجة الالحقة لقاعدة شفة البطانة أثناء إصالح المحرك يجب ضمان تو ّفر البروز
الضروري لبطانة األسطوانة حتى سطح األسطوانة :إما عن طريق التدعيم من أسفل
بفلكات تسوية من الفوالذ أو بواسطة بطانات االسطوانات ذات بروز بالشفة* (موصي به).

x
*	توفر شركة  Motorserviceلمعظم أنواع المحركات بطانات أسطوانات ذات بروز بالشفة .يرجى الحصول على
لمعرفة التفاصيل ،انظر كتالوج شركة »المكابس والمكونات».

صورة 5

x
صورة 6

 3-10-2تكهّف في بطانات األسطوانات

الوصف
•مظاهر تكهف شديدة في القميص المائي لبطانات االسطوانات

صورة  3مقطع عرضي لبطانة األسطوانة

صورة 2

المبللة (صورة  1و.)2

•تسرب مادة التبريد إلى غرفة االحتراق.

التقييم
يظهر التكهف في الغالب في مستوى ميل المكبس (جانب الضغط وجانب الضغط
العكسي) .وتتمثل األسباب في حدوث تذبذبات عالية التردد بجدار األسطوانة .تنشأ
التذبذبات بفعل القوى الجانبية للمكبس ،وضغط االحتراق وتغير الوضعية في النقطة
الميتة العلوية والسفلية .وإذا لم يمكن للماء البارد أن يتبع تذبذبات جدار األسطوانة
فسيؤدي ذلك إلى ابتعاد طبقة الماء عن بطانة األسطوانة .وتتكون منطقة الضغط
المنخفض مع فقاعات غازية ،التي تتضاءل (تنفجر) عند تذبذب جدار األسطوانة
في االتجاه العكسي بسرعة عالية جدا.
ويرتد الماء ،الذي قام بدفع الفقاعات ،على الفور إلى سطح االسطوانة .ومن هذا
السطح تقوم طاقة التصادم المتولدة بإطالق أصغر حجم من الجزيئات ،وتدريجيًا
تتكون (تنشأ) ثقوب .من سمات التكهّف :تتسع الثقوب للداخل (صورة ،)3
تتكون تجاويف في المادة.
أسباب التكهّف

•درجة حرارة سائل التبريد مرتفعة للغاية.
•ضغط سائل التبريد منخفض للغاية.

•نقطة غليان سائل التبريد منخفضة للغاية.

•مجموعة مؤلفة من النقاط المذكورة أعاله.

صورة 1
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األسباب المحتملة
•عدم االلتزام بالخلوص الصحيح للمكبس ،على سبيل المثال ،عند إعادة
تركيب مكابس مستعملة مسب ًقا أو أسطوانات مصنعة بحجم كبير ج ًدا.

•خطأ في شكل قاعدة شفة البطانة – خطأ/عدم دقة في تثبيت بطانة االسطوانة

1

في المبيت (انظر الفصل «تشقق الشفة في بطانة األسطوانة»).

•عدم توفر المادة المنصوص عليها للحماية المستمرة من الصقيع مع الحماية

3

2

من التآكل أو المواد اإلضافية المناسبة في ماء التبريد .تحتوي مادة الحماية
من التآكل على مثبطات تمنع تكوين رغوة .وألن هذه المثبطات ُتستهلك،
ينبغي تغيير مادة الحماية من التآكل كل عامين وضبط نسبة الخليط

الصحيحة.

•مواد تبريد غير مناسبة مثل الماء المالح (ماء البحر)أو الماء المسبب للتآكل

4

أو المحتوي على حمض أو غيره من السوائل األخرى.

•ضغط أولي غير كا ٍ
ف بنظام التبريد .السبب :غطاء المبرد غير المناسب

(عدم الحفاظ على كمية كافية من الضغط بفعل تعطل صمام الضغط الزائد)
أو نظام تبريد غير محكم ضد التسريب .مع الضغط األولي وفقا ً للتعليمات
في نظام التبريد تكون درجة حرارة غليان مادة التبريد أعلى مما هو عليه
مع الضغط الجوي .لم يوقف الضغط األولي السبب في تكوّ ن الفقاعات
البخارية ،ولكنه على األقل يعيق تكون الفقاعات.

•حلقات إحكام غير مناسبة و/أو مادة مانعة للتسرب أو مادة سيليكون غير
مناسبة بشفة البطانة.

•عدد حلقات اإلحكام غير صحيح.

•انخفاض شديد في درجة حرارة تشغيل المحرك :إذا لم يصل المحرك إلى

ً
نتيجة لعيوب
درجة حرارة التشغيل المعتادة بفعل ظروف استخدام معينة أو
في الترموستات ،فمن الممكن أال يتكون ضغط زائد في نظام التبريد نظراً
النخفاض التمدد الحراري لمادة التبريد .وبفعل االنخفاض الشديد في درجة
حرارة التشغيل ال تتمدد المكابس أيضا بالشكل الصحيح ،وتعمل نتيجة لذلك
بخلوص مرتفع للمكبس .كلتا الحالتين تساعدان على تكوّ ن الفقاعات وبالتالي
حدوث تكهّف.

•تركيب حلقات إحكام إضافية في الحز األدنى لشفة البطانة (صورة  :)4ال
ينبغي هنا استخدام حلقات اإلحكام ،إال إذا كان ذلك مقرراً من قبل الجهة
الصانعة بشكل صريح.

صورة 4

1

بروز البطانة

2

حلقة تومباك

3

الحز األدنى

4

حلقة O

 4-10-2تآكل غير منتظم بأسطح الحركة

الوصف
•التآكل بالقطر الخارجي لبطانة االسطوانة (صورة .)1

•شكل تآكل غير منتظم مع مواضع مصقولة شديدة اللمعان مفردة بسطح
األسطوانة (صورة .)2

•ال يوجد ضرر بالمكابس.

•فقدان الزيت في مواضع اإلحكام ،وخصوصا ً بحلقات إحكام األعمدة نصف
القطرية.

صورة 2

التقييم
أشكال حركة غير منتظمة وشديدة اللمعان على أسطح الحركة في األسطوانات تشير دائما ً
إل+ى تشوه األسطوانة .يمكن أن تتشوه بطانات األسطوانات المبللة والجافة أثناء
التركيب مباشر ًة .وتغلق حلقات مكابس تجاويف األسطوانة المشوهة بإحكام ضد
تسريب الزيت أو غازات االحتراق.
ويمر الزيت على حلقات المكابس إلى غرفة االحتراق ،ويحترق .تتدفق غازات االحتراق
عبر المكبس بشكل متزايد وترفع ضغط مبيت العمود المرفقي .وهذا الضغط الزائد يؤدي
إلى فقدان الزيت من مواضع اإلحكام الموجودة في المحرك ،وخصوصا ً حلقات إحكام
األعمدة نصف القطرية .عالوة على ذلك يتم ضغط الزيت عبر مجاري الصمامات في
قنوات السحب والعادم ،ثم يحرقه المحرك أو يطرده للخارج.
صورة 1
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األسباب المحتملة
•تنشأ غالبًا في التجاويف األساسية لكتلة المحرك مع وجود بطانات أسطونات

جافة مواضع غير مستوية شديدة عن طريق الصدأ الناتج عن التالمس (تآكل
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خاص مع المحركات غير المجهزة ببطانات أسطوانات:

•تجاويف األسطوانات مشوهه .بعض المحركات معرضة للتشوه عند تركيب
رأس األسطوانة .وعندما يتم شحذ و تجويف هذه المحركات بشكل عادي،

فقد تنشأ مشاكل تشوّ ه أثناء عملية التشغيل الالحقة.

احتكاكيّ  ،الصورة  .)1اإلجراءات المضادة :تنظيف التجويف األساسي
لألسطوانة بعناية أو إذا لم يفد ذلكُ ،تجرى معالجة الحقة للتجاويف األساسية

توصية:

لالسطوانة ،وبعد ذلك يتم تركيب بطانات أسطوانات ذات بروز خارجي*.

مع كتل المحركات غير المزودة ببطانات أسطوانات ،وفي حالة تجويف األسطوانات
مباشر ًة داخل كتلة المحركات ،يوصى بربط لوحة ضغط (نظارة شحذ) على سطح

يجب أن تستقر بطانات االسطوانات ذات الجدار الرقيق على مدى الطول
الكامل والمحيط الكامل .وبخالف ذلك ،تتشوه بطانات االسطوانات عند

استواء األسطوانة قبل معالجة األسطوانة .وباستثناء قنوات الماء تحتوي لوحة

تركيبها في التجاويف األساسية .ويتفاقم هذا التشوّ ه خالل عملية التشغيل.

الضغط هذه على نفس الفتحات المماثلة لكتلة المحركات ،وتكون أكثر سمكا ً منها بعدة

وفي حالة بطانات االسطوانات الجافة يتم التمييز بين تصميمات التركيب

سنتيمترات .ومن خالل عدم ربط قيم عزم الربط المحددة ،تولد لوحة الضغط ظروف

بالكبس وتصميمات التركيب االنزالقي .فبطانات اسطوانات التركيب بالكبس

الجهد لرأس أسطوانة مُركبة .والتشوهات الموجودة في تجاويف األسطوانات والتي قد

بطانات اسطوانات التركيب االنزالقي تكون قد تمت معالجتها بالفعل ،ويتم

تنشأ عند ربط براغي رأس األسطوانات تحدث بنفس الطريقة ،ويتم مراعاتها عند
المعالجة .ومن خالل ذلك يمكن ضمان أن يظل تجويف األسطوانة مستديراً وأسطوانيا ً

يتم ضغطها داخل كتلة المحرك ،ويجب بعد ذلك تجويفها أو شحذها .بينما
فقط دفعها في التجويف األساسي .ونظرّ ا لوجود خلوص بين بطانة

أثناء التشغيل الالحق للمحرك (بشرط المعالجة السليمة).

األسطوانة وتجويف األسطوانة األساسي فإن هذا التصميم عرضة لمشاكل
التشوّ ه والتآكل  -على عكس بطانة اسطوانة التركيب بالكبس.

•ربط غير منتظم أو غير صحيح لبراغي رؤوس األسطوانات.
•أسطح استواء غير مستوية لكتلة المحرك ورأس األسطوانة.
•لولبة ملوثة أو منحرفة لبراغي رأس األسطوانات.
•جوان رأس أسطوانة غير صحيح أو غير مناسب.

•تشوّ ه شديد في االسطوانة بسبب وجود قاعدة شفة بطانة معيبة في المبيت،
وبروز بطانة غير صحيح ،وتشوه أو تآكل مجرى البطانة السفلي.

•قاعدة البطانة الموجودة في المبيت مفكوكة أو مثبتة على نحو زائد عن الحد
(في حالة بطانات األسطوانات الجافة).

خاص مع األسطوانات المضلعة:

•خطأ بمحاذاة األسطوانات المضلعة .بعض األسطوانات المضلعة المفردة
متواز
يجب أن توضع مع مبيت العمود المرفقي ورأس األسطوانة بشكل
ٍ
وأن يكون لها نفس االرتفاع.

•األلواح الحارفة للهواء مثبتة بطريقة خاطئة أو مفقودة.

•تكون مسامير التثبيت الموجودة في التجاويف في حالة احتكاك مع مبيت
االسطوانة.

•االحتكاك الميكانيكي مع األسطوانة المجاورة.

•أسطح إحكام منحرفة بمجمع السحب والعادم .يجب إجراء تركيب مسبق

لمجمع السحب والعادم.قبل ربط رؤوس األسطوانة .السبب :يجب محاذاة
جميع أسطح اإلحكام ،كما ينبغي أال تتشوه األسطوانات المضلعة ورؤوس
األسطوانات عند ربط المجمع.

* توفر شركة  Motorserviceللكثير من المحركات بطانات أسطوانات ذات بروز خارجي.
لمعرفة التفاصيل ،انظر كتالوج شركة »المكابس والمكونات».

 5-10-2مواضع المعة بالنطاق العلوي لسطح الحركة

الوصف
•مواضع شديدة اللمعان وفارغة بدون بنية شحذ على سطح حركة األسطو
انة (صورة  1و.)2

•مكابس بدون آثار تآكل.

•رواسب زيت متفحم بذراع المكبس.
•استهالك مرتفع للزيت.

صورة 2

صورة 3

صورة 1

 10-2األسطوانات وبطانات األسطوانات

التقييم
تحدث مثل أضرار التآكل هذه عندما تتكون بذراع المكبس ،أثناء التشغيل ،طبقة زيت

األسباب المحتملة
•دخول زيت المحرك إلى غرفة االحتراق بكمية هائلة بفعل تعطل الشاحن

صلبة متفحمة بفعل الزيت المحترق ورواسب االحتراق (صورة  .)3ولهذا الطبقة

التوربيني أو عدم فصل الغازات بشكل كافي عند تهوية المحرك وتلف

خصائص آكالة .حيث تؤدي هذه الطبقة أثناء التشغيل إلى زيادة التآكل في النطاق العلوي

حشوات إحكام ساق الصمام وما إلى ذلك.

من األسطوانة بفعل الحركة ألعلى وألسفل وتغير وضعية المكبس .وال يزداد استهالك
الزيت بفعل المواضع الالمعة .وال تتعرض األسطوانة النعدام انتظام االستدارة القوي
بفعل المواضع المصقولة .وتغلق حلقات المكابس بإحكام .حتى تزليق األسطوانات ال

•الضغط الزائد في مبيت العمود المرفقي بفعل الطرد المرتفع لغازات
االحتراق أو بسبب تلف صمام تهوية مبيت العمود المرفقي.

•عدم كفاية المعالجة النهائية لألسطوانة ،وبالتالي دخول الزيت بكمية متزايدة

يتأثر ألنه رغم فقدان بنية الشحذ في عروق الجرافيت المفتوحة لسطح األسطوانة تظل

في غرفة االحتراق (انظر الفصل «تآكل حلقة المكبس بعد فترة قصيرة من

هناك كمية زيت كافية .عند تقييم مثل هذا الضرر ،من المهم أال تظهر المواضع الالمعة

تصليح المحرك»).

إال في نطاقات األسطوانة التي تالمس ذراع المكبس المتفحم .وفي حالة ظهور مواضع
المعة في نطاقات أخرى ،سرعان ما تظهر أسباب الضرر متمثلة في:
•تشوه أسطوانة (انظر الفصل «تآكل غير منتظم باألسطوانة»)،

•في حالة فيض الوقود (انظر الفصل «تآكل المكابس وحلقات المكابس
واألسطوانة بسبب فيض الوقود»)،

•دخول اتساخات (انظر الفصل «تآكل المكابس وحلقات المكابس واألسطوانات
بفعل االتساخات»).

•استخدام زيوت محركات غير مصرح بها أو زيوت محركات منخفضة الجودة.
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 6-10-2تشقق في بطانات األسطوانات بفعل طرق السوائل

الوصف
•النطاق العلوي لبطانة االسطوانة مع أضرار تشقق بالغة ومواضع تآكل
بسطح الحركة (صورة  2و.)3

•تآكل المكبس بجانب الضغط وجانب الضغط العكسي.

• في أرضية المكبس :حز على شكل فجوات في نطاق مواضع التآكل (صورة .)4

صورة 2

صورة 3

صورة 1

صورة 4
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التقييم
تعرضت بطانة االسطوانة للضرر بفعل طرق السوائل .ويؤدي طرق السوائل إلى
انكسار بطانة االسطوانة وحدوث تجويف في أرضية المكبس .انضغطت مادة المكبس
للخارج وتسببت في ضيق خلوص المكبس بشكل كبير في تجويف االسطوانة .وال يمكن
معرفة ما إذا كان طرق السوائل قد حدث أثناء التشغيل أو عند دوران المحرك.

األسباب المحتملة
•شفط الماء بدون قصد عند المرور عبر مسطحات مائية أو عند رش كميات
أكبر من الماء بالسيارات المتقدمة في السير أو المارة.

•غمر األسطوانة ،أثناء توقف المحرك:

-بالماء ،بسبب جوان رأس أسطوانة معيب أو شقوق في األجزاء.

بالوقود ،عبر فوهات الحقن غير المحكمة .الضغط المتبقي في نظام الحقن يفرغبسبب وجود فوهة غير محكمة في األسطوانة .ينشأ الضرر عند بدء تشغيل
المحرك.

 11-2الزيادة المفرطة في استهالك الزيت
 1-11-2نقاط عامة حول استهالك الزيت
االستهالك الكلي لزيت المحرك يتكون أساسا ً من كال من استهالك الزيت (الزيت

في األغلب ال يرجع التآكل الناشئ بالمكابس وحلقات المكابس واألسطوانات ،وبالتالي

المحترق في غرفة االحتراق) وفقدان الزيت (تسريبات) .تعتبر كمية الزيت التي تصل
إلى غرفة االحتراق عبر حلقات المكبس وجدار االسطوانة و ُتستهلك في هذه الغرفة،

ارتفاع استهالك الزيت ،إلى األجزاء نفسها .فتقريبًا على الدوام يقع تآكل األجزاء بسبب
حدث خارجي مؤثر :اختالالت االحتراق بفعل األخطاء التي تحدث في تحضر الخليط،

هي كميات ضئيلة ال تذكر الوقت الحالي .ومن خالل التطوير المستمر لمكونات المحرك

واالتساخات التي تصل للمحرك من الخارج ،وعدم كفاية تبريد المحرك ،ونقص كمية

وتركيبات الخامات وعمليات التصنيع يقل التآكل باالسطوانات والمكابس وحلقات

الزيت ،واستخدام زيت بجودة غير صحيحة ،وأخطاء التركيب .ستجد شروح تفصيلية

المكابس وبالتالي أيضا يقل استهالك الزيت .ويؤكد ذلك معدالت األداء العالية وتناقص

لألضرار التي تصيب المكابس واألسطوانات في الصفحات التالية.

عدد األضرار التي تحدث بمجموعة إدارة العمود المرفقي.
ال يمكن تجنب استهالك الزيت في غرفة االحتراق تماماً ،بل يمكن تقليله ألدنى حد
ممكن :فاألجزاء المتحركة معا ً كالمكابس وحلقات المكابس ومسار حركة األسطوانة
تحتاج إلى تزليق مستمر لضمان تشغيلها بال احتكاك .وأثناء االحتراق تتعرض طبقة
الزيت الموجودة على جدار األسطوانة لالحتراق الشديد .وتبعا لكل من قدرة المحرك
وحمله وجودة زيت المحرك ودرجة الحرارة تتبخر أو تحترق هنا العديد من زيوت
المحرك المختلفة.

إرشاد
للمزيد من المعلومات حول موضوع استهالك الزيت يوجد كتيب منفصل
«استهالك الزيت وفقدان الزيت».

 11-2الزيادة المفرطة في استهالك الزيت
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 2-11-2خطأ في تركيب حلقة إزالة الزيت
التقييم
من خالل تركيب النابض االمتدادي بشكل متداخل يقل الطول المحيطي .النتيجة :كسر
النابض االمتدادي و/أو فقدان ش ّد الشرائح .وال توجد هذه الشرائح مالصقة لبعضها على
جدار األسطوانة وال تتخلص من الزيت بعد ذلك .ويصل الزيت إلى غرفة االحتراق

الوصف

ويحترق فيها .النتيجة :استهالك الزيت على نحو مفرط.

•حلقات مكابس ومكابس بدون تآكل (صورة .)1

•نهاية مكسورة بالنابض االمتدادي الخاص بحلقة إزالة الزيت ثالثية األجزاء.
•خدوش في أرضية تجويف حلقات إزالة الزيت.

األسباب المحتملة
•حلقات إزالة زيت خاطئة.
•خطأ في التركيب.

اصطدام متداخل

الوضع الصحيح

صورة 1

صورة 2

تنبيه
يجب أن يكون لونا النوابض االمتدادية ظاهرين بعد تركيب الحلقات الشرائحية .لذا يجب
مراقبة هذه العالمات بشكل مستمر – حتى في حالة حلقات المكابس مسبقة التركيب –
قبل تركيب المكابس (صورة .)2
.

 3-11-2تآكل المكابس وحلقات المكابس ومسار حركة األسطوانة بسبب االتساخ

الوصف
•المكبس :شكل سطح الساق المصقول على نحو مطفأ مع حزوز طولية
صغيرة ودقيقة بذراع المكبس وساق المكبس.

•مجارى دوران بالية بالساق.

•جوانب حلقات اإلحكام المتآكلة وخصوصا ً بحلقة المكبس األولى وبجوانب

التجاويف الحلقية (صورة .)2
ً
•يحدث اتساع كبير في خلوص ارتفاع حلقات اإلحكام ،وخاصة حلقة المكبس
األولى.

صورة 2

صورة 3

صورة 1
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التقييم

األسباب المحتملة

تتسبب األجسام الغريبة األكالة بدورة الزيت في وجود حزوز على المكابس وحلقات

•جزيئات االتساخات الحاكة التي تصل داخل المحرك مع الهواء المسحوب

المكابس وشكل سطح مُطفأ بساق المكبس وأثار دوران بجوانب الحلقات (صورة 4

بفعل الفلترة غير الكافية ،بفعل ما يلي على سبيل المثال:

بشكل كا ٍ
ف ضد تسرب الزيت في غرفة االحتراق .وفي نفس الوقت يتزايد الضغط في

-نظام سحب غير محكم ،مثل انحراف الفالنشة أو عدم وجود جوانات أو وجود

و .)5حلقات المكابس المتآكلة بأسطح الحركة والجوانب لم تعد تحكم غلق األسطوانة
مبيت العمود المرفقي من خالل غازات االحتراق التي تمر بالمكبس .النتيجة المحتملة:
تسرب الزيت بحلقات إحكام األعمدة نصف القطرية وحشوات إحكام ساق الصمام

عدم وجود فلتر الهواء أو وجود فلتر معيب أو مشوه أو لم تتم صيانته بشكل جيد.خراطيم معيبة أو مثقوبة.

•جزيئات االتساخات المتخلفة الناتجة عن تصليح المحرك .يتم غالبًا رش

ومواضع إحكام أخرى .تنشأ آثار الدوران بحلقات المكبس ،عندما تستقر جزيئات

أجزاء المحرك بالرمال أو الزجاج أثناء عملية التصليح لتنظيف األسطح من

االتساخات في التجويف الحلقي .ويتكرر تحرك حلقة المكبس الدوارة في التجويف على

الرواسب المتصلبة أو رواسب االحتراق .عند ترسب مواد الرش في المادة

جزيئات االتساخ ،وبالتالي تتسبب في حدوث هذه اآلثار المميزة.

وعدم إزالتها بشكل صحيح فمن الممكن أن تنفصل أثناء تشغيل المحرك
وتسبب تآكالً شديداً .توضح الصور المجهرية في الصورة  6و 7ضرر
اتساخ تحت الضوء المستقطب .تظهر بوضوح شظايا رش الزجاج أو جميع
كريات الزجاج.

•أجزاء الرايش التي تنشأ أثناء تليين المحرك وتصل مرة أخرى إلى األجزاء
المتحركة عند أول تغيير الحق للزيت من خالل دورة الزيت وتتسبب في

حدوث تآكل هناك .وقد تضررت بشكل خاص الحواف الحادة المزيلة للزيت
الخاصة بحلقات المكابس.

صورة 4

صورة 5

صورة 6

صورة 7

4-11-2تآكل المكابس وحلقات المكابس واألسطوانة بسبب فيض الوقود

الوصف
•أثار تآكل شديدة بذراع المكبس وساق المكبس.

•مواضع احتكاك على ساق المكبس  -تعتبر السمة المميزة للحركة الجافة
نتيجة لفيض الوقود.

•حلقات مكابس بتآكل نصف قطري شديد (صورة  .)1وقد تآكل هذان

القضيبان (أسطح ارتكاز) حلقة إزالة الزيت (صورة  .)2للمقارنة في
صورة  :3شكل حلقة إزالة زيت جديدة وقديمة (حلقة نابضية أنبوبية

مشطوفة الحواف).

•استهالك زيت مرتفع.

صورة 1

صورة 2

صورة 3

 11-2الزيادة المفرطة في استهالك الزيت

التقييم

األسباب المحتملة

دائمًا يؤدي فيض الوقود الحادث بفعل اختالالت االحتراق إلى إتالف طبقة الزيت .وينتج

• السير المتكرر لمسافات قصيرة وما ينتج عن ذلك من تخفيف للزيت بفعل الوقود.

قصيرة .وعندما تتأثر طبقة الزيت بالوقود بقوة يحدث تناقص للتزليق ويتكون االحتكاك
ً
نتيجة لفيض الوقود»).
المميز للوقود (انظر الفصل «احتكاك بفعل الحركة الجافة

•فيض الوقود بفعل االحتراق غير الكامل بسبب حدوث اختالالت أثناء

•رداءة جودة زيت المحرك.

حلقات المكابس وأسطح حركة األسطوانات.

•اختالالت في جهاز اإلشعال (إخفاق اإلشعال).

عن ذلك نسبة أعلى الحتكاك المخلوط وتآكل قطري أعلى لحلقات المكبس خالل فترة

ونظراً للتزليق التي تقل فاعليته باستمرار يحدث تآكل بالغ بحلقات المكابس وتجاويف

وفي البداية تتعرض ساق المكبس للضرر بدرجة أقل ألنه يتم إمدادها بانتظام بطبقة
زيت جديدة قادرة على التزليق من خالل مجموعة إدارة العمود المرفقي .وال ينتشر
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•اختالط مادة التبريد في زيت المحرك.

تحضير الخليط.

•عدم كفاية ضغط االنضغاط أو رداءة الملء بفعل حلقات المكبس المتآكلة أو
المكسورة.

•مسافة بروز المكبس غير صحيحة :المكبس يطرق باتجاه رأس االسطوانة.

التآكل عبر جميع مواضع محمل المحرك إال عندما تختلط أجزاء االحتكاك من نطاق
ً
نتيجة لتزايد تخفيفه .ويتأثر بذلك
الشوط بزيت التزليق ويفقد زيت التزليق خصائصه

إلى تنظيف غير محكوم لفوهات الحقن وبالتالي يؤدي أيضا إلى فيض الوقود

بشكل خاص كال من بنز المكبس ومرتكز العمود المرفقي.

في االسطوانة (انظر الفصل «آثار طرق برأس المكبس»).

وما ينتج من تذبذبات يؤدي في حالة محركات الديزل ذات الحقن المباشر

•تعبئة سيئة بفعل انسداد فلتر الهواء.
•فوهات الحقن معيبة وغير محكمة.

•عيب بمضخة الحقن أو خطأ في ضبطها.

•خطأ في وضعية أنابيب الحقن (تذبذبات).

•تعبئة سيئة بفعل تعطل أو تآكل الشاحن التوربيني.

•جودة وقود منخفضة (إشعال ذاتي سيء وحرق غير كامل).

 5-11-2تآكل حلقة المكبس بعد فترة قصيرة من تصليح المحرك
التقييم
من خالل حواف حلقات المكابس البالية تنشأ بين أسطح حركة حلقات المكابس ومسار
حركة األسطوانات قوى هيدرودينامية عالية (صورة  )2بفعل تكوّ ن ما يسمى
بإسفين الزيت.

الوصف
•مكابس بدون أضرار أو تآكل.

•ال تظهر آثار تآكل بسطح حلقات المكبس ،عند إجراء تفحص أدق :بلي

غير طبيعي لحواف الحلقة المزيلة للزيت ،وبشكل أساسي الحواف السفلية
للحلقات (انظر الصورة المكبرة).

•حافة خشنة محسوسة على الحافة السفلية لسطح حركة حلقة المكبس.

صورة 1

وتطفو حلقات المكابس أثناء حركة المكبس ألعلى وألسفل على طبقة الزيت وترتفع قليالً
عن مسار حركة األسطوانة .وبذلك يصل الكثير من زيت التزليق إلى غرفة االحتراق
ويحترق.

صورة 2

 11-2الزيادة المفرطة في استهالك الزيت
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األسباب المحتملة
تتكون الحواف الخشنة إذا لم تتوفر الظروف المثالية لحلقات المكابس بعد تصليح

وتعرض الصورة المُكبرة المجهرية في صورة  4األطراف المثنية عبر مقطع سطح

المحرك .وترجع أسباب ذلك بصفة أساسية إلى عدم كفاية المعالجة النهائية

األسطوانة بعد الشحذ غير المرغوب لمسار حركة األسطوانة (القميص المعدني) .وتظهر

لألسطوانات أو عدم معالجتها بالشكل المناسب .في حالة استخدام ألواح شحذ ثلمة عند

الصورة  5السطح بعد شحذ اللوحة .وقد تمت إزالة الحواف الخشنة واألطراف إلى

الشحذ النهائي أو في حالة الشحذ بضغط مرتفع للغاية ،تنشأ على جدار األسطوانة حواف
خشنة وانبعاجات .و ُتثنى هذه األطراف المعدنية في اتجاه المعالجة (صورة  .)3والمقصود

أقصى حد ممكن وتم كشف عروق الجرافيت .تتمتع حلقات المكبس بظروف جيدة للتليين
وبالتالي لعمر افتراضي طويل .ويحقق تصنيع اللوحة عن طريق استخدام فرشاة الشحذ

هنا تكوّ ن قميص معدني يؤدي إلى حدوث احتكاك شديد في مرحلة التليين ويمنع استقرار

فعالية خاصة.

زيت المحرك في عروق الجرافيت الدقيقة.
وفي حالة عدم إزالة هذه الحواف الخشنة من خالل دورة معالجة نهائية  -شحذ اللوحة
 فسيحدث أثناء مرحلة التليين تآكل مبكر بحواف حلقات المكبس .وعندئ ٍذ تقوم حلقاتالمكبس بدون قصد باالحتكاك بالقميص المعدني وتنظيف عروق الجرافيت .غير أن
ذلك يؤدي إلى بلي حواف حلقات المكابس وتكوّ ن حواف خشنة .ومن الخبرة فإن الحافة
الخشنة المتكونة على هذا النحو بحافة حلقة المكبس ال تتحرك إال بصعوبة بالغة .يجب
تغيير حلقات المكابس المتضررة.
ومجموعة حلقات المكابس الثانية التي يتم تركيبها كبديل تجد ظروف التشغيل أكثر
موائمة وتكاد تكون عادية .ألن مجموعة حلقات المكابس األولى قامت بإزالة الطبقة

صورة 3

الخارجية غير المرغوبة على مسار حركة األسطوانة والقميص المعدني ،وذلك من
خالل التآكل ألبعد حد ممكن .وبعد تغيير حلقات المكبس يصبح استهالك الزيت عادياً.
وفي كثير من األحوال قد يخطأ البعض ويرجع ذلك إلى انخفاض جودة مادة الحلقات
التي كانت مُركبة في البداية.

صورة 5

صورة 4

 6-11-2شكل سطح المكبس غير متماثل

الوصف
صورة :1

•شكل سطح المكبس غير متماثل على مدى االرتفاع الكامل للمكبس.

•ذراع المكبس بالجانب األيسر بالمكبس أعلى فتحة البنز وعلى الجانب
المقابل على الحافة السفلية للمكبس تعرض لصقل شديد اللمعان.

•عدم تماثل شكل سطح حلقات اإلحكام.
صورة :2

•دوّ ار مائل مع تمركز البلي بالحافة السفلية اليمنى للمكبس على تجويف فوهة
زيت التبريد وأسفل تجويف بنز المكبس.

صورة 1

صورة 2

 11-2الزيادة المفرطة في استهالك الزيت

التقييم
هذه األشكال غير المتماثلة تشير إلى وجود حركة مائلة للمكبس في تجويف األسطوانة
وإلى عدم التوازي بين محور بنز المكبس ومحور العمود المرفقي .لم تغلق حلقات
المكبس بإحكام كافي بسبب رداءة السطح في االسطوانة .تنفجر غازات االحتراق

األسباب المحتملة
•التواء أو اعوجاج أعمدة أذرع التوصيل.
•ميل في تجويف فتحات أذرع التوصيل.

•تجويف االسطوانة غير عمودي مع محور العمود المرفقي.

الساخنة وتقوم بتسخين حلقات المكابس وجدار األسطوانة بشدة .وبالتالي تضعف طبقة

•وجود أسطوانات مفردة مركبة بشكل منحرف (تشوهات أثناء التركيب).

األسطوانة ومن خالل حركته ألعلى وألسفل ،تنشأ حركة ضخ على حلقات األسطوانة.

•ميل تجويف فتحة ذراع التوصيل (انعدام توازي المحاور).
ً
ارتباطا بأعمدة
•خلوص كبير للغاية لمحمل ذراع التوصيل ،وبوجه خاص

الزيت مما قد يسبب تآكل بفعل الحركة الجافة .ومن خالل الحركة المائلة للمكبس في
ويدفع ذلك الزيت إلى داخل غرفة االحتراق ،وبالتالي يؤدي إلى زيادة استهالك الزيت.

•مرتكز ذراع التوصيل غير موازي لمحور العمود المرفقي.

وفي بعض الظروف يتعرض بنز المكبس لدفع محوري مما قد يسبب تآكل أو انكسار

أذرع التوصيل غير المتماثلة (انحراف متوسط بين فتحة ذراع التوصيل

وسيلة تأمين البنز(.انظر الفصل «أضرار بالمكبس بفعل انكسار وسائل تأمين البنز»).

والمحمل الكبير لذراع التوصيل).
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 .3فهرس المصطلحات
مصطلحات ومسميات فنية خاصة بالمكبس
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 1قطر التجويف
 2أرضية المكبس
 3تجويف
 4حافة األرضية
 5ذراع المكبس (الذراع السفلي)
 6حز حلقة اإلحكام
 7قضيب الحلقة
 8أرضية تجويف
 9قضيب الحلقة بعد إعادة ضبطه
 10جوانب التجويف
 11حز حلقة إزالة الزيت
 12تجويف رجوع الزيت
 13صرة بنز المكبس
 14تأمين تباعد التجويف
 15حز حلقة التأمين
 16مسافة الفتحة
 17مدخل
 18الحافة السفلية للساق
	19قطر المكبس 90درجة
بالنسبة لتجويف بنز المكبس
 20تجويف بنز المكبس
 21عمق التجويف
 22جزء الساق
 23جزء الحلقة
 24ارتفاع االنضغاط
 25طول المكبس
 26قناة تبريد الزيت
 27حامل الحلقة
 28بطانة بنز المكبس
 29قطر نافذة قياس
 30االرتفاع فوق األرضية
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شرح المصطلحات الفنية
مواصفات العادم

المساق المشترك

تعليمات قانونية محلية وعالمية للحد من انبعاثات العادم من السيارات.

تعبير عن أنظمة الحقن المباشر للديزل حديثة التصميم .وتتم تغذية صمامات الحقن التي تعمل
كهربائيًا من شريط حاقنات مشترك (مساق) بوقود واقع تحت ضغط مرتفع.

آكال
يتسبب في تجليخ/شحذ.

الكسر الدائم
ً
نتيجة لفرط التحميل على المادة ،بل يزداد ببطء .وتصل سرعة
الكسر الذي لم يحدث فجأة

تغير الوضعية

ثوان قليلة إلى ساعات أو أيام .وترجع أسباب هذا الكسر إلى حدوث تشقق أو ضرر
الكسر من
ٍ

حركة المكبس ألعلى فإنه يصل لجانب الضغط العكسي لألسطوانة ويتحول إلى جانب الضغط

متساو ،بل تظهر بها عالمات
أو تذبذبات .وال تكون أسطح الكسر رمادية ومطفأة بشكل غير
ٍ
شبكية تبين مراحل تقدم الكسر تدريجياً.

انتقال المكبس في األسطوانة من جانب الضغط العكسي إلى جانب الضغط أو العكس .وأثناء
في نطاق النقطة الميتة العلوية.

الطرق المستمر
االحتكاكات

احتراق مصحوب بطرق يستمر عند تشغيل المحرك.

مرحلة أولية قبل التآكل تحدث عند نقص زيت التزليق أو بدء تناقص الخلوص.
االنحراف المحوري
الوحدة التركيبية

ترحيل إنشائي لمحور بنز المكبس لجانب ضغط المكبس بقليل من األجزاء العشرية من

طقم تصليح يتكون من بطانة األسطوانة والمكبس.

الملليمتر .ومن خالل ذلك يتحقق تغير وضعية المكبس في النقطة الميتة العلوية قبل االحتراق
الفعلي .ومن ثم يحدث تغير الوضعية بدون أصوات وبشكألكثر نعومة مما هو عليه عند تغير

غير متماثل

الوضعية بفعل بدء االحتراق وفي حالة التحميل األكبر بكثير .ومع محركات الديزل ،يمكن

متساو.
غير متماثل في الشكل ،غير
ٍ

أن يحدث االنحراف المحوري لبنز المكبس بفعل درجات الحرارة العالية حتى على جانب
الضغط العكسي أيضا.

التكور
شكل متكور قليالً للمكبس في نطاق ساق المكبس.

محركات الحقن المباشر
المحركات التي يتم فيها حقن الوقود مباشر ًة في غرفة االحتراق.

القميص المعدني
مادة منفصلة للخارج ومنحصرة تغطي سطح حركة األسطوانة في حالة المعالجة النهائية

جانب الضغط

الخاطئة أو غير المكتملة لألسطوانات (شحذ/تجليخ متقاطع).

جانب المكبس أو األسطوانة الذي يستند عليه المكبس أثناء االحتراق .ويقع جانب الضغط
مقابل اتجاه دوران العمود المرفقي.

تكون قميص معدني
ّ
انحصار المواد على سطح حركة األسطوانة بفعل ألواح الشحذ الثلمة أو في حالة حدوث تمدد

التآكل

شديد في ألواح الشحذ.

تآكل المادة بفعل الطاقة الحركية للمواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المؤثرة على السطح.

غازات االحتراق
كمية من الغازات المتسربة التي تصل إلى مبيت العمود المرفقي أثناء االحتراق مروراً

شوط التمدد
شوط العمل.

بحلقات المكبس .وتزداد هذه الكمية من الغازات كلما ساء إحكام المكبس في األسطوانة .وتبلغ
القيمة المتوسطة النبعاثات غازات االحتراق  %1من كمية الهواء المشفوطة.

التقوية باأللياف
تقوية حافة التجاويف باأللياف في مكابس محركات الديزل العاملة بالحقن المباشر .وقبل

مسار الكسر

عملية الصب يتم وضع حلقة ألياف مصنوعة من أكسيد األلومونيوم في قالب صب المكبس،

اتجاه الكسر.

وهي تقوم بالنفاذ أثناء عملية صب األلومونيوم المُسال .ومن خالل ذلك تصبح حافة التجويف
أكثر قدرة على مقاومة تكوّ ن تشققات .ال تتاح التقوية باأللياف إال أثناء عملية كبس الصب

رقم السيتان

والتي يتم فيها كبس األلومونيوم في قالب الصب تحت ضغط مرتفع (حوالي  1000بار).

رقم مميز لقابلية وقود الديزل لالحتراق .وكلما زاد رقم السيتان زادت قابلية االشتعال.
جانب الضغط العكسي
موالفة الرقائق
تعديل برنامج جهاز التحكم في المحرك لزيادة قدرة المحرك.

جانب المكبس أو األسطوانة المقابل لجانب الضغط.

الكسر العنيف

حركة المكبس ألعلى

كسر يحدث في أجزاء من الثانية مع فرط التحميل دون وجود تشقق مسبق .وتكون أسطح

حركة المكبس بعيداً عن العمود المرفقي في اتجاه رأس األسطوانة (شوط االنضغاط وشوط

الكسر مطفأة ومحببة وغير محكوكة.

العادم في المحرك رباعي األشواط).

االشتعال المتوهج

خلوص تركيب المكبس

االشتعال الذاتي لخليط الوقود والهواء قبل عملية االشتعال الفعلية من خالل شمعة اإلشعال.

خلوص بين المكبس واألسطوانة يضمن حرية حركة المكبس الجديد في األسطوانة عند تركيبه

ويحدث االشتعال المتوهج من خالل توهج األجزاء (جوان رأس األسطوانة وشمعة اإلشعال

وأثناء التشغيل.

وصمام العادم ورواسب الزيت المتفحم وما إلى ذلك).
ويتغير شكل المكبس الجديد أثناء الساعات األولى للتشغيل باستمرار ،ويشير ذلك إلى
عروق الجرافيت

الفكرة العامة للمكبس .ويحدث ذلك بفعل السخونة وما ينتج عنها من تغيرات في البنية من

المسبوك) .وأثناء المعالجة النهائية لألسطوانة ،إذا تم تنظيف العروق المقطوعة عن طريق

ناحية ،ومن ناحية أخرى بفعل اإلجهاد الميكانيكي .لذا يخضع أكبر بعد للمكبس ،الذي يوجد
دائمًا في نطاق الساق ،لبعض تغييرات األبعاد في مرحلة التليين وتختلف هذه الحالة تبعا ً

استخدام فرشاة شحذ ،فقد يستقر فيها زيت لتزليق المكبس.

للتصميم وتركيبات المواد والتحميل .ويعتبر ذلك سمة عادية لتشغيل المكابس المصنوعة من

ترسبات من الجرافيت في المادة األساسية عند صب الجرافيت الشرائحي (الحديد الرمادي

األلومونيوم ،وال يمثل هذا األمر أي سبب للشكوى .وشكل ساق المكبس يتغير لدائنيًا
معدل كشف الجرافيت

حتى في حالة أضرار المكابس التي تحدث بفعل نقص التزليق وفرط السخونة أو فرط التحميل

عدد عروق الجرافيت التي يتم كشفها عند استخدام فرشاة الشحذ ،ويبلغ القياس

على المحرك .األمر الذي ينتج عنه حدوث تشوهات أكبر وتغيرات في األبعاد.

المعياري ≥.%20
وفي حاالت الضرر يتم غالبا ً االستعانة بخلوص تركيب المكبس لتقييم التآكل أو يتم بشكل
استخدام فرشاة الشحذ

غير صحيح احتساب قيم خلوص التركيب بعد ذلك .غير هذه الطريقة غير ممكنة ،حيث أن

آخر دورة معالجة عند الشحذ.

المكبس الموجود قيد التشغيل لم يعد له نفس الشكل واألبعاد التي كان عليها وهو جديد .في
أغلب الحاالت يكون أكبر بُعد للمكبس على الساق صغيراً للغاية ،ويعتبر مكبسا متآكال رغم

وتتم إزالة األطراف والحواف الخشنة عن سطح األسطوانة ،ويتم كشف عروق الجرافيت
وتنظيفها .ومن خالل استخدام فُرشاة الشحذ يمكن الوصول إلى معدل كشف عروق

أن حزوز المعالجة الدقيقة أو الطبقات على ساق المكبس ال تزال محتفظة بمحيطها الكامل.

الجرافيت يصل إلى .%50
وبناءًا على األبعاد المحددة لمكبس قيد التشغيل وقيم خلوص التركيب المُحتسبة من ذلك ،ال
الشحذ

يمكن تقييم جودة أعمال إصالح المحرك .وفي النهاية ال يمكن أيضًا استخالص استنتاجات

المعالجة النهائية األسطوانة عن طريق التجليخ المتقاطع.

بشأن جودة المادة وأبعاد المكبس وهو جديد.

صورة مميزة للتجليخ تنشأ عند التجليخ المتقاطع (الشحذ).

إذا كان خلوص التركيب صغيراً للغاية ،فقد يحدث تناقص للخلوص (انظر الفصل «تآكل
الخلوص») .وإذا كان خلوص التركيب كبيراً للغاية ،فقد يؤدي هذا عند دوران المحرك على

بنية الشحذ

البارد إلى تزايد الضوضاء بفعل إمالة المكبس .وال يمكن أن ينتج عن ذلك تآكل بالمكبس أو
التكهّف

زيادة استهالك الزيت أو أية أضرار أخرى.

تجويف في المواد يتم نطويقه بالماء أو سوائل أخرى .وعند تكون ضغط منخفض
ودرجة الحرارة على السطح تنشأ فقاعات بخارية كما هو الحال عند الغلي ،وتتالشى هذه

ال يجوز الخلط بين خلوص التركيب وخلوص حركة المكبس .فال يمكن ضبط خلوص الحركة

الفقاعات مرةأخرى على الفور .وعند تالشيها يصطدم عمود الماء بالمادة بقوة كبيرة وعندئ ٍذ

إال بعد التمدد الحراري للمكبس ،كما ال يمكن قياسه.

يفصل أصغر جزيئات المادة عن السطح .ونتيجة لذلك تتكون فقاعات بفعل
التذبذبات أو انخفاض الضغط بشدة.

إمالة المكبس
تغير سطح المكبس في األسطوانة من جانب الضغط إلى جانب الضغط العكسي والعكس.

اتجاه الميل
ً
اتجاه الدوران حول محور بنز المكبس .نظرا ألن المكبس ال يدور حول هذا المحور بل يميل

ويعد صوت إمالة المكبس هو ثاني أعلى صوت بعد صوت االحتراق في محرك االحتراق
الداخلي.

فقط في األسطوانة ذهابًا وإيابًا ،فيطلق على هذا االتجاه اتجاه الميل.
خلوص حركة المكبس
مقاومة الطرق

يُضبط خلوص حركة المكبس أثناء التشغيل بعد التمدد الحراري لألجزاء .وألن لهذه

قدرة الوقود (البنزين) على مقاومة اإلشعال الذاتي.

األجزاء سمات بنائية وقيم سمك جدار مختلفة فإن المكبس يتغير شكليا عند التسخين.
وأثناء ذلك يتمدد المكبس بشكل أكبر في نطاق القيم األكبر لسمك المواد ،وهو ما يتم

حركة المكبس ألسفل

مراعاته أثناء التصميم بالشكل المناسب.

حركة المكبس في اتجاه العمود المرفقي أثناء شوط السحب وشوط العمل
(المحرك رباعي األشواط).

شكل سطح المكبس
شكل حركة ساق المكبس ،سطح يقع على ساق المكبس باألسطوانة.
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بروز المكبس

االنضغاط بفعل وجود مشاكل ميكانيكية في المحرك .فالوقود غير المحترق يطرق على

بروز مكبس الديزل في النقطة الميتة العلوية فوق سطح إحكام كتلة األسطوانات نحو

جدار األسطوانة ويختلط هناك بالزيت الموجود عليها ويصل أيضًا إلى حوض الزيت.

الخارج .ويعتبر معدل البروز قيمة مهمة ،كما يجب المحافظة عليه ومراجعته بدقة

فتنخفض لزوجة الزيت وقدرته على التزليق ويزداد التآكل واستهالك الزيت.

عند تصليح المحركات .ألن ذلك يضمن صحة نسبة االنضغاط وعدم طرق المكبس
باتجاه رأس األسطوانة.

شحذ اللوحة
المعالجة النهائية عند تجليخ األسطوانة والتي يتم فيها إزالة أطراف السطح المعدني لينتج

فيض الوقود
إدخال مفرط للوقود في غرفة االحتراق .يطرق الوقود على األجزاء نظراً لرداءة الترذيذ

عن ذلك ما يسمى بلوحة .ومن خالل ذلك يتم صقل السطح العلوي ويتحسن أداء التليين
ويقل التآكل.

أو فرط تشحيم الخليط ،ويمكنه تخفيف أو إزالة طبقة الزيت من على سطح حركة األسطوانة.
النتيجة :نقص التزليق الذي قد يؤدي إلى احتكاك أو تآكل.

خطأ في محاذاة ذراع التوصيل
عدم التوازي بين محور العمود المرفقي ومحور بنز المكبس.

المكبس المزود بقنوات تبريد
يتم تصميم المكابس عالية التحميل الحراري مزودة بقناة تبريد في أرضية المكبس .وفي قناة

التركيب بالكبس

التبريد المصبوبة هذه يتم حقن الزيت أثناء تشغيل المحرك.

يتم ضغط بطانة األسطوانة الجافة في التجويف األساسي لألسطوانة بواسطة مادة زالقة
مخصصة لهذا الغرض .وفي األغلب تكون عبارة عن بطانات نصف تشطييب أي أن تجويف

نظام تحكم المدا
تجهيزة تحكم في محرك البنزين تتحكم في نسبة الهواء المُغذى وكمية المحروقات.

األسطوانة يجب معالجته بعد ذلك معالجة نهائية من خالل التجويف والشحذ.
المزايا :تثبت البطانة جيداً في تجويف األسطوانة.

نقص التزليق

فوهة المضخة

ينشأ نقص التزليق عندما تضعف طبقة الزيت وبالتالي تضعف كفاءتها الوظيفية .األسباب:

تصميم خاص مع محركات الديزل العاملة بالحقن المباشر والتي تكون فيها فوهة الحقن ومولد

وجود كمية ضئيلة من الزيت أو تآكل طبقة زيت بفعل الوقود أو انفصال طبقة الزيت.

الضغط (المضخة) وحدة واحدة ومركبة في رأس األسطوانة مباشر ًة .ويتم توليد ضغط
الحقن من خالل مكابس المضخة التي تعمل من قبل عمود كامات المحرك مباشر ًة خالفا ً

تآكل األجزاء.

لمضخة التوزيع ومضخة الحقن على التوالي .ويتم تشغيل فوهات الحقن كهربائياً .كما يتم
التحكم إلكترونيا ً في توقيت الحقن وكميته من خالل جهاز تحكم.

تغيرات في البنية ناتجة من الخارج وتغيرات في الشكل بساق المكبس مع المكبس الموجود

سطح االنضغاط

قيد التشغيل (انظر فهرس المصطلحات «خلوص تركيب المكبس»).

جزء من أرضية المكبس يقترب كثيراً من رأس األسطوانة .يتم ضغط الخليط عند نهاية

وتكون النتائج في البداية عبارة عن احتكاك المخلوط وبعد ذلك تصبح احتكاك أو

تغيرات المادة

شوط االنضغاط من نطاق الحافة التي تضيق باستمرار في منتصف غرفة االحتراق.
احتكاك المخلوط

ويؤدي ذلك إلى تدويم الغازات وإلى الحصول على احتراق أفضل.

ينشأ احتكاك المخلوط عندما تضعف طبقة الزيت الموجودة بين جزئي حركة منفصلين عن
بعضهما ميكانيكيا ً من خالل طبقة زيت .ومن خالل ذلك يحدث تالمس بين بعض انبعاجات

الخطوط الشبكية

المواد الموجودة بجزء متحرك وأطراف مواد خاصة بأجزاء أخرى وتحتك مع بعضها
ميكانيكياً .ويطلق أيضًا على احتكاك المخلوط احتكاك نصف سائل.

خطوط توجد على أسطح الكسور الدائمة وتحدث بفعل التفاقم السريع نسبيًا للكسر .ويحدث
الكسر تدريجيًا .ويظهر خط شبكي لكل جزء آخر ينكسر .ويكون مصدر الكسر في مركز
الخطوط الشبكية.

احتياجات رقم األوكتان
تنتج احتياجات المحرك من رقم األوكتان عن سماته التركيبية .وتزداد احتياجات رقم األوكتان

االحتكاك

بازدياد نسبة االنضغاط ودرجة حرارة المحرك واإلشعال المبكر والملء وحمل المحرك

أول تالمس بين جزأين متحركين يحدث نتيجة لضعف طبقة التزليق بينهما .وخالفا ً للتآكل،

وتصميم غرفة االحتراق بطريقة غير منتجة .ينبغي باستمرار أن يكون رقم أوكتان المحرك

في حالة االحتكاك تتغير بنية السطح ولكن األبعاد تتغير بالكاد.

أقل ببعض النقاط من رقم أوكتان الوقود المتوفر .ألن هذا يمنع الطرق المصاحب لتشغيل
المحرك في جميع ظروف التشغيل.

حامل الحلقة
في المكابس المصنوعة من األلومونيوم ،حلقة مصبوبة من الحديد المسبوك تحتوي على نسبة

رقم األوكتان
ً
اختصارً
ا بـ  ،RONويسمى أيضا رقم األوكتان البحثي) يميز
رقم أوكتان الوقود (يُعرف
مقاومة وقود البنزين للخبط .وكلما زاد رقم األوكتان زادت مقاومة الوقود للخبط.

كبيرة من النيكل ويخترقها حز الحلقة األول .وبذلك تستقر حلقة االنضغاط األولى والثانية
أيضًا أحيانا في حز مقاوم للتآكل .ويتيح ذلك تحقق قيم ضغط عمل أعلى وبالتالي تحميل
أعلى .يتم تركيب حوامل الحلقات في مكابس الديزل وف ًقا لطريقة .Alfin

تخفيف الزيت

األسطوانات المضلعة

يحدث تخفيف الزيت عندما يخف قوام الزيت بفعل الوقود .األسباب :السير المتكرر لمسافات

أسطوانات في المحركات ذات التبريد الهوائي بشكل أساسي مزودة بمجاري تبريد على

قصيرة ،وحدوث اختالالت أثناء تحضير الخليط أو اختالالت في جهاز اإلشعال ،ونقص

الجانب الخارجي لتبريد المحرك.

آثار الدوران

النقطة الميتة

ً
نتيجة لدخول الغبار واالتساخات في المحرك .تتسبب
آثار تآكل بجوانب حلقات المكبس

النقطة التي ينعكس عندها اتجاه حركة المكبس عند تحركه ألعلى وألسفل في االسطوانة.

االتساخات المترسبة في حز حلقة المكبس في آثار تآكل مميزة في الحز وجانب حلقة المكبس.

وتوجد نقطة ميتة علوية وأخرى سفلية.

وتنشأ هذه اآلثار من دوران حلقة المكبس ،وبالتالي مما تحدثه االتساخات من خدوش بالسطح
على نفس المنوال.

الحجرة األولية
جزء من غرفة االحتراق في محركات الديزل ذات الحقن المباشر .حيث يُحقن الوقود في

آثار الخبث

الحجرة األولية ويشتعل .ومن خالل الضغط الزائد المتولد في الحجرة األولية يتحرك المكبس

بقايا الخبث المتراكمة في المادة بفعل التشوه الحراري ألجزاء المحرك أثناء عملية

ألسفل.

اإلنتاج (الصمامات وبنزات المكابس وغيرها) .ويمكن أن تتسبب أثناء التشغيل الالحق
للمحرك في إضعاف المادة وبالتالي انكسارها.

حجرة التدويم
جزء من غرفة االحتراق في محركات الديزل ذات الحقن غير المباشر .وخالفا ً للحجرة

الزيت المتناثر

األولية ،فإن فتحة الخروج الخاصة بهذه الحجرة تكون أكبر وتتدفق بشكل مماسي في حجرة

الزيت المتدفق بشكل سليم من مواضع محامل العمود المرفقي .ويُستخدم في ترطيب

التدويم .وعند االنضغاط يحدث تدويم قوي للهواء المتدفق في الحجرة حسب شكل الحجرة.

أسطح حركة األسطوانات من أسفل بالزيت وتزليقها.

مما يساعد على حدوث احتراق جيد.

الدوار المائل
ّ
مكبس يتحرك محشورً ا بفعل التواء أو اعوجاج ذراع التوصيل في األسطوانة ،وعند فكه
يظهر فيه شكل السطح غير متماثل.
ذراع التوصيل المنكمش
ذراع توصيل يتصل به بنز المكبس بإحكام مع ذراع التوصيل .وعند تركيب المكبس مع
ذراع التوصيل تتعرض فتحة ذراع التوصيل لسخونة ويبرد بنز المكبس بشدة .ومن خالل
انكماش بنز المكبس وتمدد تجويف ذراع التوصيل تحدث فجوة هوائية تتيح إدخال بنز المكبس
يدوياً .وعند التبريد أو التسخين الالحق لألجزاء يتناقص الخلوص وينحصر بنز المكبس في
ذراع التوصيل .وال يجوز تسخين المكبس عند انكماش البنز في فتحة ذراع التوصيل.
التركيب االنزالقي
بطانة األسطوانة الجافة التي يمكن تركيبها يدويا ً في كتلة األسطوانات .وغالبًا ما تكون قد
خضعت للمعالجة النهائية ،أي ليس من الضروري تجويف أو شحذ تجويف األسطوانة
بعد ذلك .العيب :الخلوص بين بطانة األسطوانة وتجويف االسطوانة األساسي.
مسافة الشق
حيز متبقي بين أرضية المكبس ورأس األسطوانة في النقطة الميتة العلوية للمكبس .وعند
تصليح المحرك يجب مراعاة المحافظة على مسافة الشق حسب تعليمات الشركة
المص ِّنعة (انظر فهرس المصطلحات «بروز المكبس») .و ُتسمى مسافة الشق أيضا ً
مسافة الرصاص ألن هذه المسافة يتم احتسابها باستخدام سلك رصاص .ويتم إدخال هذا السلك
عند التركيب في األسطوانة ويتم تدوير المحرك لمرة واحدة .وأثناء ذلك يتم ضغط السلك
الرصاصي لتسويته ويمكن بعد ذلك إعادة قياسه .والمسافة التي يتم احتسابها من خالل السلك
المنحصر تسمى مسافة الرصاص.
إجهاد القص
القوة التي تضغط حلقة المكبس وهي مركبة باتجاه جدار األسطوانة.
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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 فنية

معلومات فردية

من رحم التدريب العملي لواقع التدريب العملي

مخصوصة لعمالئنا
سوف نقدم لك معلومات وخدمات شاملة متعلقة بنطاق معدالت آدائنا العريض :مثالً

من خالل ما نوفره من معلومات للمنتج ومعلومات الخدمة والكتيبات والملصقات الفنية

خامات تعزيز البيع المتوائمة مع المتطلبات الشخصية ووسائل دعم البيع والدعم الفني

فسوف تكون دائمًا مواكبًا ألحدث مستوى معرفي في المجال التقني.

وغيرها الكثير.

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

الموسوعة الفنية

منتجاتنا.

معلومات فنية خاصة بالمحرك
في موسوعتنا الفنية سوف نتشارك معك معرفتنا الفنية المتخصصة .سوف تجد هنا
المعرفة الفنية المتخصصة مباشرة من الخبراء.

البؤرة مسلطة على المنتجات أونالين
حلولنا موضحة بشكل مرئي

تطبيق خدمة المحرك

من خالل العناصر التفاعلية والصور المتحركة ومقاطع الفيديو يمكنك االستعالم عن

إمكانية وصول جوالة للمعرفة الفنية المتخصصة

منتجاتنا سواء التي في المحرك أو في نطاقه.

سوف تحصل هنا بسرعة وسهولة على أحدث مستوى للمعلومات والخدمات بشأن
منتجاتنا.

متجر أونالين
طريقك المباشر لمنتجاتنا

الوسائط االجتماعية

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

دائمًا محدثة

من خالل المحرك والمركبة واألبعاد وما إلى ذلك.
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