تركيب المكابس

خطوة بخطوة

فحص األسطوانات ،وصقل تجويفها ،وشحذها
قم بصقل قطر األسطوانة بينما تكون أغطية المحمل الرئيسي مركبة .يراعى تفاوت الشحذ بمقدار
 0.08مم تقريبا ً (اعتماداً على القطر) .أقطار األسطوانات المشحوذة جيداً يجب أن تكون عروق
الجرافيت المفتوحة بها بمعدل  % 20على األقل .استخدم دائما ً زيت الشحذ الذي تحدده الجهة المصنعة
لماكينة الشحذ .يتعين أن تكون زاوية الشحذ بين  40و 80درجة .حتى تلتصق طبقة الزيت على سطح
األسطوانة بشكل جيد ،يجب أن يكون السطح متسمًا بدرجة خشونة معينة .وهناك  3طرق للقياس حسب
الجدول المقابل.

أقراص الشحذ
خشونة السطح

سطح األسطوانة غير المستخدم

( Rtقيمة قياس الجهاز)

 6-3ميكروميلليمترات

( Raقيمة قياس الجهاز)

 0.8-0.4ميكروميلليمتر

( R3Zاختيار الرسم البياني)

 7-4ميكروميلليمترات

•الشحذ األولي :حجم الحبيبات ( 150تناقص الخامة من حوالي  0.06مم بنا ًء على القطر)
•الشحذ النهائي :حجم الحبيبات ( 280تناقص الخامة من حوالي  0.02مم بنا ًء على القطر)
•شحذ اللوحة :حجم الحبيبات ( 600–400إزالة أطراف الشكل في أشواط قليلة مع ضغط كبس خفيف)
•الشحذ والتنظيف بالفرش :عند الشحذ يجب العمل بقرص شحذ الحبيبات  ،120و ،150و .180مع المحركات البوكسر ()GG
صورة  5إلى  ،7لجلبة الحركة (سبيكة طرد) مركب بحد أقصى .5
إزالة الخامة تتراوح بين  0.03و 0.05مم بنا ًء على القطر.
من خالل استخدام فُرش الشحذ ،يتم في آخر دورة شحذ إزالة أطراف الخامة المتكونة على سطح األسطوانة .يتعين في هذا
اإلطار أن يتم استخدام  10أشواط على األقل مع استخدام زيت الشحذ .للحصول على أفضل نتائج ،ينبغي بعد مرور نصف
وقت المعالجة تغيير اتجاه دوران ماكينة الشحذ .ويقل قطر األسطوانة من خالل فُرش الشحذ فيما بين  0.001و 0.01ملم
بحد أقصى.
•راجع قطر األسطوانات من أعلى ،ومن المنتصف ،ومن أسفل وكذلك االتجاه الطولي والعرضي ( °90بالتقابل معاً).
تنبيه:
ً
فتحة األسطوانة وكتل األسطوانات يجب تنظيفها بعد الشحذ (بالموجات فوق الصوتية مثال).

التحضير
نقاط عامة

فقط للمحركات ذات الجلب

الشحذ العادي

شحذ اللوحة

استخدام فرشاة الشحذ

شركة  Kolbenschmidtتستخدم مواد حفظ ال تضر بزيت
المحرك .لذا فليس من الضروري تنظيف الكباس .يوجد على
قاعدة المكبس ما يوضح قطر المكبس ،وخلوص التركيب،
واتجاه التركيب (سهم مثالً) .يرجى مراعاة أن يكون قطر
المكبس بما في ذلك خلوص التركيب يقدم إشارات لقطر
األسطوانة .في الكباسات المزودة بطبقة جرافيت ،يجب إزالة
 0.02 – 0.015ملم من سمك الطبقة من القيمة المقيسة
للمحافظة على مقاس الساق .مع المكابس المعالجة بالجرافيت
بطريقة ضغط المصفاة ،قم بقياس قطر الساق عند نقاط القياس
المخصصة لذلك فقط – مواضع صغيرة بالسطح بدون طبقة
جرافيت.

جلبة الحركة الجافة:
الجلب الجافة دائما ً ما تزيد على كتلة األسطوانات ويجب كبسها للداخل (مواءمة بالكبس).
شق الحافة  Cفي الجسم يجب أن يماثل نصف القطر  Dبجلبة األسطوانة.

سطح الرقبة الخطأ

نطاق القياس االسمي

تفاوت األسطوانة المراد
االلتزام به

قطر  50–30مم
قطر  80–50مم
قطر  120–80مم
قطر  180–120مم

 0.011مم
 0.013مم
 0.015مم
 0.018مم

تركيب المكابس وذراع التوصيل
قبل تركيب أذرع التوصيل ،يجب فحصها على
جهاز فحص مناسب للتحقق من عدم وجود التواءات
أو انثناءات .وال يجوز أن يزيد االختالف على
 0.02في  100مم .اضبط المكبس وذراع التوصيل
بحسب اتجاه التركيب .يمكن بعد ذلك لفتحة ذراع
التوصيل استيعاب خابور المكبس .الخابور المزيت
يتم إدخاله بحرص في فتحات الخابور بالكباس وفي
قضيب الكباس .عليك عندئ ٍذ تجنب ظهور حركات
ارتجاجية.

سطح الرقبة الصحيح

جلبة الحركة المبللة:
قم بتنظيف سطح ارتكاز رقبة الجلبة برفق في جسم الكرنك ،وال تستخدم في ذلك أدوات قاطعة.
ويجب أن يكون سطح الرقبة  Aمستويا ً تماما ً وخاليا ً من الشوائب .ادهن حلقة اإلحكام بمعجون
تركيب .يجب أن تدخل جلبة األسطوانة بدون مجهود كبير .وتجنب أثناء ذلك الطرق بقوة على
الجلبة أو تحريكها يمينا ً ويساراً .امتداد الجلبة  Bيجب أن يماثل القيمة المحددة مسبقا ً من قبل الجهة
المصنعة للمحرك ( 0.1–0.05مثالً).

تركيب المكبس في قطر األسطوانة
مع البنز العائم:
ً
لغرض تثبيت البنز ،يتم استخدام حلقات التأمين المرفقة ويكون التركيب ممكنا فقط باستخدام
قماطة خاصة .ال تستخدم أي حلقات تأمين مستهلكة وتجنب االنضغاط الفائق ،وإال فيمكن أن
تنشأ تشوهات مستديمة .جراء التواء الحلقات بخفة ،يمكن التحقق مما إذا كانت مثبتة بشكل
آمن في الحزوز .قم بتوجيه تصادم وسائل التأمين دائما ً في اتجاه شوط المكبس.

تركيب ذراع زنق:
يجب أن يظهر بفتحة ذراع التوصيل طبقة تغطية للبنز مقاسها 0.02
–  0.04ملم .قم بتسخين ذراع الكباس ليصل إلى درجة حرارة –280
°320م (بدون لهب مكشوف!) .قم بإدخال البنز البارد والمزيت جيداً من
قبل في أي تجهيزة إلى داخل ذراع الكباس.

قم بتنظيف كتلة األسطوانة بعناية .يراعى إزالة الشوائب عن جميع
األسطح االنزالقية وتزييتها جيداً .اضغط حلقات المكبس مع جلبة
الحلقة إلتاحة انزالق المكبس في تجويف األسطوانة بال مشاكل.
قم بقياس فتحة الشق مع محركات الديزل والتزم ببيانات الجهة
المصنعة.

مع المكابس المعالجة باألنودة:
مع المكابس ذات األرضيات المعالجة باألنودة ،ال يجوز التواء األرضية لمواءمة
فتحة الشق .ويمكن التعرف على المكابس من اللون األسود لسطح األرضية.
للمواءمة مع فتحة الشق ،توجد أيضا ً مكابس ذات ارتفاع انضغاط منخفض مع
بعض أنواع المكابس ذات األرضيات المعالجة باألنودة إلى جانب المكابس
القياسية .في معظم الحاالت ،يتراوح معدل ارتفاع االنضغاط بين  0.2و 0.6مم.
تنبيه:
في حالة وجود خوابير تشكيل ،يرجى استخدامها أيضًا.

التركيب

 40-25ميكروميلليمترات

نقاط القياس

التشغيل االختباري
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سوف تحصل على كباسات  Kolbenschmidtوهي جاهزة للتركيب .وال توجد ضرورة لتركيب الحلقات ،فمن
الممكن أن تحدث تمددات زائدة أثناء ذلك .إذا أردت تركيب مجموعة حلقات  KSعلى مكبس مستعمل ،فيرجى
استخدام الكماشة الخاصة .وباإلضافة إلى ذلك ،احرص على مراعاة أن تكون تجهيزة تركيب الحلقات بالعالمة
"( "TOPالعالمة " "TOPيجب أن تكون مشيرة إلى قاعدة الكباس) .الحلقات الطرفية وحلقات إزالة الزيت يجب
أن يتم تركيبها ،بحيث يكون تأثير اإلزالة موجهًا إلى طرف العمود السفلي .ويراعى أن تستقر نهايات تصادم
النوابض األنبوبية في حلقة إزالة الزيت دائما ً في مقابل مصد الحلقة.

ال تقم بإدارة المحرك بعد عمل عمرة له إال بعد تركيبه مع أجهزة الحركة بالكامل وملئه بالزيت
ومادة التبريد .ويجب التأكد من أن المحرك يدور عند أول محاولة لبدء الدوران ،وذلك ألن
اللفات األولى تدور في ظروف تزليق حرجة ،لذا فهي ذات أهمية كبيرة ألداء المحرك فيما بعد.
وعندما يسخن المحرك ،يجب التحقق مرة أخرى من اإلحكام ضد التسريب ،واإلشعال ،وخلوص
الصمامات ،وما إلى ذلك .يمكن بعد ذلك البدء في التليين على منصة فحص أو في السيارة .قم
بالقيادة بحد أقصى بثلثي عدد اللفات وبحمل متناوب .ويمكن الح ًقا أن يزيد عدد اللفات بالتدريج.

الزيت المتدفق بسرعة والساخن يقوم بتنظيف
المحرك لتحريره من كل األجسام الغريبة التي
ال تزال ملتصقة بعد اإلصالح .هذه الجزيئات
تتجمع في زيت المحرك وفلتر الزيت ،ويكفي
السير لمسافة  50كم لجمع كل جزيئات االتساخ.
وال يجوز السير بأول زيت تم ملؤه ألكثر من
 500كم.

www.ms-motorservice.com

تركيب حلقات المكبس

التشغيل االختباري للمحرك

بعد التليين

يمكنك االطالع على مجموعة المنتجات في كتالوج "المكابس والمكونات" الخاص بنا.
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من شريكك المحلي لصيانة المحركات
مباشرة أو عبر الموقع التاليwww.ms-motorservice.com :

