استهالك الزيت وفقدانه

استهالك الزيت من خالل:

استهالك الزيت من خالل:

تشوه تجاويف األسطوانة

شروط استخدام غير مناسبة وأخطاء االستخدام

يمكن مالحظة تشوه تجاويف األسطوانة على مواضع
الصقل الفردية شديدة اللمعان بسطح األسطوانة الداخلي.
النتيجة :ال تستطيع حلقات الكباس سد تجويف األسطوانة
الملتوي أو المشوه بشكل يعتمد عليه ضد زيت المحرك
أو غازات االحتراق.

يمكن أن يصل زيت المحرك بذلك إلى داخل
غرفة االحتراق ،حيث يتم حرقه.

فقدان الزيت بسبب:

بروز كبير للغاية للكباس
إذا كان بروز الكباس كبيرً ا للغاية في محركات الديزل،
يصطدم الكباس برأس األسطوانة ويرج فوهات الحقن.
باإلضافة إلى ذلك يتم حقن الوقود ويدمر غشاء التزليق
على أسطح األسطوانة.

إلى جانب األسباب التقنية ،يصل األمر أيضًا إلى تزايد
معدل استهالك الزيت جراء ظروف االستخدام غير
المناسبة في السيارة.

جميع ظروف القيادة التي تؤدي إلى زيادة
استهالك الوقود لها تأثيرها السلبي أيضًا
على استهالك الزيت.

وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدل تآكل االحتكاك
المختلط على الكباس ،وحلقات الكباس،
وأسطح األسطوانة الداخلية.

االستخدام غير السليم لمواد اإلحكام
غير مسموح باستخدام مواد اإلحكام السائلة إال في األماكن
بشكل واضح.
المح َّددة لها
ٍ

قد يؤدي اإلفراط في طالء مادة اإلحكام
السائلة أو وضعها بشكل غير ضروري،
وخصوصًا عند توفر حشيات مواد صلبة،
إلى حدوث تسريبات.

أخطاء عند معالجة األسطوانة
تؤدي المعالجة الخاطئة لتجاويف األسطوانة إلى حدوث
مشاكل مع السدادة على نظام إحكام "تجويف األسطوانة-
الكباس-حلقات الكباس"

عندما تكون طوبغرافية سطح األسطوانة
غير سليمة ،يحدث احتكاك مختلط وبالتالي
يحدث تآكل كبير واستهالك للزيت.

أجسام غريبة بين أسطح اإلحكام
تحول األجسام الغريبة بين الحشية وأحد المكونات دون
األداء السليم لإلحكام وقد تؤدي إلى تشوه هذا المُكوِّ ن.

قد يتسبب كل من الصدأ ،أو بقايا مادة
اإلحكام ،أو بقايا الطالء التي لم تتم إزالتها
بالكامل ،في حدوث نفس األعطال.

حلقات كباس مسدودة
أخطاء أسطح اإلحكام

عندما ال تتمكن حلقات الكباس في المحركات رباعية
األشواط من التحرك بحرية في األخاديد الحلقية ،تظهر
مشاكل مع السدادة ويزداد استهالك الزيت.

إذا كانت أسطح المكونات معيبة (خدوش ،أو تآكل،
أو صدأ ،أو انبعاج) أو غير مستوية ،فقد ال تؤدي الحشية
وظيفتها المُح َّددة.

وبالتالي تبقى بعد توصيل المكونات شقوق
بين الحشية وسطح اإلحكام ،يتسرب من
خاللها زيت المحرك أو سائل التبريد.

زيادة مستوى الزيت بشدة
تؤدي الزيادة الكبيرة في مستوى الزيت إلى غمر العمود
المرفقي في حمأة حوض الزيت وفي النهاية تزايد رذاذ
الزيت بشكل إضافي .وبالتالي يتم تحميل نظام فصل الزيت
بوحدة استنزاف علبة المرافق بأكثر مما يحتمل ويصبح
غير فعال.

يصل زيت المحرك مع "غازات االحتراق
المتسربة" عبر صمام استنزاف علبة
المرافق إلى قسم السحب ،ويتم سحبه وحرقه
في عملية االحتراق التالية.

زيادة كبيرة في ضغط الزيت
إذا كان ضغط الزيت مرتفعًا للغاية ،فقد تصبح حشيات
العلبة ،أو فلتر الزيت ،أو مبرِّ د الزيت ،أو خطوط التوصيل
غير محكمة أو قد تتحطم.
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يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل حول الموضوع في كتيب " "Oil consumption and oil lossالخاص بنا.
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