المحمل االنزالقي
االستعمال والوظيفة

وظائف المحمل والتزليق

التركيب والشروع في التشغيل

احتكاك السائل واالحتكاك المختلط

مل الزيت المضغوط للمحرك الجديد

احتكاك السائل
إذا كان الجزءان االنزالقيان منفصلين جراء وجود طبقة
سائل (زيت ،أو ماء ،أو ما شابه) وال يوجد بينهما تماس
معدني ،يكون األمر هنا متعل ًقا بما يعرفه الخبراء باسم
احتكاك السائل .ويطفو العمود في المحمل.

اللحظة الحاسمة عند إدارة المحرك ألول مرة ليست
بالضرورة هي تركيب شيء بشكل غير صحيح .تكمن
المشكلة الرئيسية في عدم وصول الزيت الالزم لعملية
التزليق إلى المكان الصحيح في الوقت المناسب .بمجرد بدء
دوران المحرك ،يجب إنشاء عملية التزويد بالزيت واستمرار
عملها.
ويتحقق هذا من خالل ملء الزيت المضغوط للمحرك قبل
بدء عمل المحرك ألول مرة.

االحتكاك المختلط
عندما يتالمس طرفا الجزأين االنزالقيين أو عند تجاوز
المسافة بين الجزأين االنزالقيين من خالل وجود جزيئات
صلبة (اتساخات أو رايش) ،ينشأ ما يعرف باسم االحتكاك
الخليط .كال األمرين يؤديان إلى تآكل مبكر باألسطح
االنزالقية.

يتم الملء المسبق بالزيت لجميع المكونات الناقلة للزيت
المضغوط ،مثل :فلتر الزيت ،ومبرِّ د الزيت ،وخطوط
التوصيل ،حتى ال يتعرض المحمل االنزالقي للضرر عند
بشكل عام عقب كل
بدء التشغيل .ينبغي إجراء هذه العملية
ٍ
عملية تركيب للمحرك.

ضغط ضخ الزيت والضغط الهيدروديناميكي
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ضغط ضخ الزيت الناتج عن مضخة الزيت يقوم بوظيفة نقل الزيت إلى موقع المحمل وتبريده من خالل ثبات
تيار الزيت.
ød
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المسؤول الرئيسي عن وظيفة المحمل والعمر االفتراضي له هو الضغط الهيدروديناميكي .وهو ال ينشأ إال من
خالل دوران العمود .بسبب حركة الدوران الخفيفة للعمود داخل المحمل (الحالة العادية) ،يقوم العمود بتحريك
إسفين التزليق إلى أمامه ،بحيث يتضاعف فيه ضغط مضخة الزيت األصلي.

الفحص ،والقياس ،والتجاوز ...

اتساخ زيت المحرك
تؤدي الشوائب في زيت المحرك ،مثل :األوساخ ،أو التآكل ،أو سائل التبريد ،أو الوقود إلى فقدان تأثير تزليق
الزيت .إما أن تتكفل األجزاء الصلبة بحدوث احتكاك مختلط ناشئ وإما أن يتم خفض لزوجة زيت التزليق من خالل
الشوائب األخرى في شكل سائل ،بحيث ال يعود الزيت قادرً ا على تحقيق وظيفته الناقلة داخل المحمل وينقطع غشاء
التزليق .يؤدي االحتكاك المختلط الناشئ إلى تآكل سريع وتدمير المحمل.

ضغط زيت شديد االنخفاض

تمركز مواقع المحمل المجاورة

يؤدي ضغط الزيت شديد االنخفاض إلى تآكل مبكر للمحمل أو إلى إلحاق أضرار بالمحمل .األسباب الرئيسية هي:
• •تشغيل المحرك لساعات على سرعة الالحمل (عند التغذية الخاطئة على سبيل المثال)
• •عدم القيام بصيانة فلتر الزيت (انسدادات)
• •شوط محمل كبير للغاية

إذا لم تكن مراكز مواضع المحمل الرئيسي بأكملها موضوعة بدقة بشكل مركزي على أحد المحاور ،فقد تحدث
أضرار جسيمة بالمحمل نتيجة رفع خلوص المحمل الالزم عند البدء .أسباب مثل هذه المشاكل هي األعمدة المرفقية
المنحنية أو المصقولة بشكل خاطئ ومبيت المحرك المنحرف (عيب موجود مسب ًقا بسبب فرط السخونة).
			
تمركز الفتحة األساسية للمحمل الرئيسي
تمركز جميع مُرتكزات المحمل الرئيسي لألعمدة المرفقية

بحد أقصى  0.02مم
بحد أقصى  0.01مم

ربط غطاء المحمل
صالبة سطح العمود
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نتيجة أضرار المحمل (السخونة المفرطة لمواقع المحمل) قد يحدث أيضًا فقدان منتظم للصالبة الالزمة لمُرتكزات
األعمدة.
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كما أنه عند الجلخ الالحق لألعمدة إلى المقاس المنخفض األول أو الثاني ،قد يحدث فقدان لصالبة سطح مُرتكزات
المحمل المح َّددة.
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كثيرً ا ما تحدث أضرار بالمحمل وبالمحرك بسبب المسامير الممتدة أو بسبب الفتحات اللولبية العمياء غير النظيفة
بالقدر الكافي أو الممتلئة بالزيت .تؤدي المشاكل المذكورة أعاله إلى ضعف ثبات غطاء المحمل الرئيسي وإلى الفتق
العنيف للربط .كما أن ربط المسامير بعزم ربط خاطئ أو عدم االلتزام بعزم الربط المطابق لدرجة الزاوية يؤدي
إلى تشوه أطباق المحمل ومشاكل في ثباتها في تجويف التناول.
وتكون النتيجة هي أخطر أضرار بالمحمل والمحرك.

إذا لم تعد صالبة مُرتكزات المحمل كافية ،فيجب رفعها عن طريق التصليب الالحق للعمود (من خالل النترجة على
سبيل المثال) .يبلغ مستوى الصالبة وف ًقا لمعيار روكويل ( )HRCفي األعمدة الجديدة  .60عند دوران األعمدة،
غير مسموح بنزول مستوى صالبة مُرتكزات األعمدة دون .55
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فحص خلوص المحمل
يضمن خلوص المحمل وجود مساحة كافية بين المحمل ومُرتكزات المحمل في كل حالة تشغيل .يمكن من خاللها
أن يتكون غشاء زيتي قوي وقادر على التحمل ،كما يمكن حدوث احتكاك صا ٍ
ف للسائل.
يتم بسرعة تجاوز خلوص المحمل الصغير للغاية عند ارتفاع درجة حرارة المحرك بسبب التمدد الحراري
للمكونات.
وجود خلوص كبير للغاية يساعد على تسرب ضغط الزيت بسرعة .ال يمكن تركيب خابور التزليق الالزم ألداء
وظيفة المحمل بشكل سليم .انظر ضغط ضخ الزيت والضغط الهيدروديناميكي.
كال الحالتين تؤديان إلى حدوث تالمس معدني مع المحمل .وبالتالي يتم تدمير المحمل عاجالً أو آجالً.

قياس شوط المحمل باستخدام أشرطة القياس ""Kolbenschmidt Plastic Gauge

" الخاص بنا.
يمكنك االطالع على مجموعة المنتجات في كتالوج "
أو استفسر لدى وكيل خدمة المحركات لديك .ستجد على الموقع  www.ms-motorservice.comوعلى
موسوعتنا التقنية على الرابط  www.technipedia.infoالكثير من المعلومات ذات الصلة التي أعددناها لك.

