الـمـعـلـومـــات

اإلحكام ضد التسريب في الظروف الشاقة

الـمـنـتــج

حلقات المكابس

بــوســتـــر

بــالــداخـــــل

ضغط منخفض

حلقات المكابس  .KOLBENSCHMIDTاستخدام القوى بشكل محسوب.
قوى الكتلة والقوى الغازية وكذلك درجة الحرارة العالية
تمثالن مطالب تقنية عالية بالنسبة لحلقات المكابس .ومن
خالل التناغم الدقيقة مع المحرك المعني فقط يتم الوصول
إلى العمر االفتراضي المثالي وتحقيق التعليمات الخاصة
بالعوادم.

التصميم واألبعاد وتناغم الخامات وكذلك عملية اإلنتاج
الدقيقة تعتبر عوامل ال غنى عنها الستخدام القوة بشكل
محسوب ،وهو ما يحدد وظيفة الحلقات.

صب فراغات حلقة المكبس (مادة الصب)

تجليخ سطح حركة حلقة المكبس

آلية الخراطة الداخلية  -صناعة الحواف الداخلية

جهاز المعالجة بالفوسفات

طبقات الموليبدان
لتجنب آثار االحتراق يمكن تبطين سطح حركة الحلقات
بطبقة من الموليبدان أو تغطيتها بالكامل بهذه الطبقة .ويمكن
أن يتم ذلك بطريقة رش اللهب أو بطريقة رش البالزما.
حيث يضمن الموليبدان متانة سطح حركة حلقة المكبس
نظراً الرتفاع درجة حرارة انصهاره (°2620م) ،وتركيبته
المسامية والتأثير التزليقي.

حلقات المكابس  – KOLBENSCHMIDTأكثر من مجرد حلقة إحكام.

التحكم في درجة الحرارة ...
 ...هو وظيفة مهمة للغاية من وظائف حلقات المكابس.
الجزء الرئيسي من الحرارة التي يمتصها المكبس أثناء
االحتراق ،يتم تصريفها من خالل حلقات المكابس
باألسطوانة .وبدون التصريف المستمر للحرارة قد
يحدث انصهار للمكبس المصنوع من األلومنيوم في
غضون دقائق.

كمية
الحرارة الممتصة

%45

%20

%5

هناك ضرورة لوجود الضغط ...
 ...ألنه فقط من خالل الدرجة المناسبة لضغط االحتراق
يمكن لحلقات االنضغاط القيام بوظيفة اإلحكام بالشكل
الكامل .ويقوم الشد الذاتي للحلقات أثناء ذلك بالوظيفة
األساسية ،أي االحتكاك بجدار األسطوانة.
ويتم توليد قوة االنضغاط األكبر نسبيا ً – أي حتى  % 90من
إجمالي قوة الكبس – أثناء شوط العمل لضغط االحتراق.
ويقع الضغط – كما هو موضح في الصورة – خلف حلقة
اإلحكام ويضغطها بشكل أقوى باتجاه جدار األسطوانة.

حلقات المكبس تقوم بتصريف حتى  %70من درجة حرارة المكبس إلى كتلة المحرك.

تماسك مضاعف ...
 ...ألن وجود قضيبين إلزالة الزيت من شأنه عدم تجاوز
معدل التزليق بالسمك المناسب لطبقة الزيت  2-1ميكرو
ميلليمتر أو النزول عنه مع حلقات إزالة الزيت .ويتحقق
بذلك انخفاض استهالك الزيت وانخفاض تسرب الغازات
وإطالة العمر االفتراضي للمحرك بطريقة مثالية.

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

وكيل خدمة المحرك:
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حلقات المكابس

الوظيفة والتصميم

أخطاء الصيانة

اإلصالح بشكل خاطئ

اتساخات في هواء الشفط

طرق المكبس برأس األسطوانة
في حالة خراطة سطح إحكام كتلة المحرك الحقا ً
وتركيب مكبس باالرتفاع القياسي لالنضغاط فمن
الممكن أن يحدث طرق ميكانيكي للمكبس برأس
األسطوانة مع محركات الديزل .ويحدث نفس الشيء
في حالة تركيب جوانات لرأس األسطوانات ذات
ً
ونتيجة للطرقات الشديدة تتعرض
سُمك غير صحيح.
حلقات المكابس لالهتزاز وال يمكنها أن تقوم بعملية
اإلحكام ضد التسريب.

النتيجة :زيادة استهالك الزيت بشدة وتآكل
األسطوانات بشدة (انظر أيضا ً "فيض الوقود")

االتساخات التي تصل إلى غرفة االحتراق تتراكم في حزوز
الحلقات وتؤدي إلى حدوث تآكل شديد بها وبحواف حلقات
اإلحكام .ويؤدي ذلك إلى زيادة خلوص ارتفاع الحلقات
وبالتالي إلى صعوبة حركة حلقات المكابس في حزوز
المكابس .وتتعرض الحلقات لالنثناء أثناء التشغيل ،كما
تتعرض لالهتزاز .وفي حالة التآكل الشديد لحواف الحلقات،
قد تتعرض الحلقات للتشقق.

كيفية التصرف :االلتزام بالبروز الصحيح
للمكبس ،استخدام الجوانات الصحيحة لرأس
األسطوانات.

النتيجة :زيادة استهالك الزيت بشدة
وانخفاض القدرة
كيفية التصرف :صيانة الفلتر بانتظام،
خصوصا ً في المناطق كثيرة الغبار.

خلوص اصطدام حلقة المكبس صغير للغاية

100° C

0° C

100° C

يمكن مقارنة خلوص اصطدام حلقة المكبس مع
خلوص الصمام .وفي حالة سخونة األجزاء يحدث
تمدد حراري لألجزاء التركيبية وتغير في الطول.
خلوص االصطدام في الماكينة الباردة يضمن عدم
انحصار حلقات المكبس داخل األسطوانة في حالة
سخونة الماكينة .وإذا كان خلوص االصطدام في
الماكينة الباردة صغيراً للغاية فسوف يحدث تآكل
شديد لحلقة المكبس في حالة سخونة المحرك ومشاكل
في اإلحكام ضد التسريب وأضرار بالمحرك.

النتيجة :تآكل حلقة المكبس بعد فترة قصيرة
للغاية وتآكل المكبس وزيادة استهالك
الزيت بشدة
كيفية التصرف :يجب االلتزام بالقيم الدنيا
لخلوص االصطدام  -وال يجوز أن تقوم
الورشة بتقليل خلوص االصطدام.

حلقات مكابس ُمعاقة
حلقات المكابس (االستثناء :المحركات ثنائية األشواط) يجب
أن يكون بإمكانها أن تدور بسالسة في حزوز الحلقات أثناء
التشغيل .في حالة تعرض حلقات المكابس لإلعاقة في حزوز
الحلقات بفعل رواسب تفحم الزيت أو االتساخات فلن يمكنها
متساو .وفي
القيام بعملية اإلحكام وقد تتآكل بشكل غير
ٍ
حالة انحصار الحلقات في الحزوز فلن تضمن القيام بعملية
اإلحكام .وتتعرض حلقات اإلحكام لنفخ غازات االحتراق،
أما حلقات الزيت فيتسرب منها الزيت إلى غرفة االحتراق.

0° C

مسار مائل للمكبس
أذرع التوصيل المنثنية التي تنشأ نتيجة حدوث
أضرار بالمحرك تؤدي إلى تحرك المكابس بميل
داخل األسطوانة .وبذلك تأخذ حلقات المكابس شكالً
بيضاويا ً  -وتتوقف عن الدوران داخل المكبس.
متساو وإلى اهتزاز
ويؤدي ذلك إلى تآكل غير
ٍ
الحلقات.

النتيجة :تأكل شديد ،تشقق الحلقات وزيادة
استهالك الزيت بشدة
كيفية التصرف :فحص ذراع التوصيل قبل
تركيبه للتأكد من عدم وجود انثناء أو التواء.

النتيجة :تآكل المكابس وزيادة التآكل وزيادة
استهالك الزيت بشدة
كيفية التصرف :صيانة الفلتر بانتظام
واستخدام زيت بالمواصفات الصحيحة.

.

اختالالت االحتراق
االحتراق واالشتعال المصحوب بطرق
من خالل عمليات االحتراق أو االشتعال
المصحوبة بطرق تحدث زيادة كبيرة للضغط في
األسطوانة وزيادة في التحميل الميكانيكي على
األجزاء .وتتعرض حلقات المكابس لالهتزاز
ويمكن أن تتشقق .ومع الحلقات المغطاة بطبقة
من الموليبدان يمكن أن تتشقق طبقة الموليبدان.

تركيب أجزاء متآكلة
عدم انتظام استدارة األسطوانة
عند خراطة تجاويف األسطوانات يجب التأكد من
الشكل الهندسي الدقيق .حلقات المكابس يمكنها إحكام
األسطوانات ذات الشكل البيضاوي البسيط.
غير أن عملية اإلحكام ضد التسريب تتعذر مع
حاالت عدم انتظام االستدارة بالدرجة الثالثة أو
الرابعة .وغالبا ً ما ينشأ ذلك بفعل إجهاد شد براغي
األسطوانات .الفجوات الهاللية التي تنشأ بسبب عدم
انتظام االستدارة بين حلقة المكبس واألسطوانة يؤدي
إلى حدوث التسرب.
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فيض الوقود

كيفية التصرف :تراعى تعليمات ربط رأس األسطوانة أو
تغلب على مواضع عدم انتظام االستدارة من خالل خراطة
األسطوانات.
عدم انتظام االستدارة:
احتكاك انزالقي

من خالل االحتراق غير الكامل للوقود المحقون
أو من خالل زيادة كمية الوقود المحقون يتم
إزالة طبقة الزيت .ويؤدي ذلك إلى احتكاك
مخلوط أو جاف للمكبس داخل األسطوانة.
وتحتك األجزاء المعدنية مع بعضها دون وجود
طبقة زيت واقية.

 -4الدرجة الرابعة

احتكاك مخلوط

خلوص اصطدام حلقة المكبس الكبير للغاية

100° C

كيفية التصرف :قم بتغيير المكابس
واألسطوانات المتآكلة.

d

0° C

األسطوانات المتآكلة
غالبا ً ما يحدث طرق لحلقات المكابس بحافة التآكل
العلوية لألسطوانة في حالة تركيب مكابس جديدة
وحلقات مكابس جديدة في أسطوانة متآكلة .ويؤدي
ذلك إلى اهتزاز حلقات المكابس وعدم قدرتها على
اإلحكام.
انظر أيضا ً "االحتكاك الميكانيكي للمكبس مع رأس
األسطوانة" و"حزوز الحلقات المتآكلة"

كيفية التصرف :استخدام أصناف وقود
عالية الجودة.

النتيجة :انخفاض القدرة واستهالك الزيت بشكل زائد عن
الحد وأضرار بالمحرك

 -3الدرجة الثالثة

بعد التشغيل لفترة طويلة وتآكل األسطوانة وحلقات
المكبس بشدة تحدث زيادة كبيرة في خلوص االصطدام
بحلقات المكبس .وتظهر الزيادة الكبيرة في خلوص
ً
مقارنة بحالتها وهي جديدة.
االصطدام عندما تتضاعف
زيادة الخلوص حتى  0,3مم تعتبر زيادات طفيفة.
وهي ال تتسبب في حدوث فقدان كبير في القدرة وال
في زيادة ملحوظة الستهالك الزيت .وغالبا ً ما تحدث
مبالغة في تقدير الزيادة الطفيفة في خلوص اصطدام
حلقة المكبس .في هذا الخصوص انظر "خلوص
اصطدام حلقة المكبس الصغير للغاية".

النتيجة :تآكل المكبس وانخفاض القدرة
و/أو زيادة استهالك الزيت بشدة

النتيجة :استهالك الزيت بشدة وتآكل خالل
فترة قصيرة
كيفية التصرف :قم بتغيير األسطوانات المتآكلة
أو اضبط تجويف األسطوانة من جديد.

المزيد من التفاصيل حول الموضوع تجدها في الكتيب "حلقات مكابس محركات
االحتراق الداخلي" الصادر عن شركتنا
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات بشكل مباشر من الوكيل المحلي لخدمة
المحركات أو من موقع اإلنترنت www.ms-motorservice.com

النتيجة :تآكل الحلقات واألسطوانة ،زيادة
استهالك الزيت بشدة
كيفية التصرف :عمل نظام الوقود وضبطه
بشكل صحيح.

