تركيب محامل لتزليق

خطوة بخطوة

التفاصيل – قشور المحامل المسطحة
2

التفاصيل – بطانات محمل التمرير

 1سطح جزئي
	2كشف سطح الحركة
 3سمك الجدار
 4الكامات على اليسار واليمين
 5سطح المقدمة
 6فتحة التزليق
 7سطح الحركة
 8حز التزليق من الداخل
 9فتحة التثبيت
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كشف سطح المقدمة
كشف السطح الجزئي
الرقبة
حز التزليق على سطح
المقدمة
حز منجلي
جيب التزليق
سطح الحركة
سطح المقدمة

تشقق بطانات المحمل

قاعدة الكبس عبر البروز

جلبة المحمل ،التي يتم من خاللها قياس األسطح الجزئية ،تكون أكبر من قطر الفتحة.
عند التركيب يتم االستناد جيداً على جدار التجويف ومنع السقوط أو االلتفاف.

طول محيط جلب المحامل أكبر من الفتحة .عند التركيب يتم تقصير الطول المحيطي
للمحمل من خالل المرونة .أما الشد الناتج أثناء ذلك عن ذلك فيتسبب في ضغط الكبس
الذي يحدد الثبات الصحيح للمحمل.

التفاصيل – أقراص الحركة

التفاصيل – الجلب
 1حز التزليق
 2شق التصادم
 3فتحة التزليق
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 1كامات التثبيت
 2حز التزليق
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القواعد

مسافة الرقبة
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عرض المحمل

عرض المحمل
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سمك الرقبة
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حوالي °25

أ
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حوالي °25
ب

الفحص

العرض

المخروطية

حتى  25مم
 25إلى  50مم
 50إلى  120مم

 3ميكروميلليمترات بحد أقصى
 5ميكروميلليمترات بحد أقصى
 7ميكروميلليمترات بحد أقصى

الفحص – خطأ انتظام الدوران

قياس أنصاف األقطار

تسري قيم التسامح المذكورة في
الكتالوج على قطر العمود .ويتم
عمل فحص منفصل لاللتزام بقيم
تفاوت االستدارة والموازاة.

في كل عمود كردان لإلصالح ،وال سيما بعد كل عملية
إعادة تصليد ،يكون من الضروري إجراء فحص للتحقق من
انتظام الدوران .ويتم قياس تفاوت االستدارة المسموح به
عند التركيب على البنز الخارجي للمحمل الرئيسي.

صحيح

عدم االستدارة المسموح بها حتى
ربع تفاوت العمود.

خطأ المحاذاة المسموح به لبنز المحمل الرئيسي:
 0.005ملم
		
البنز المجاور
إجماالً
 0.010ملم
			

حوالي °25
ج

قيم أعماق خشونة
السطح
تخطي التفاوت المقرر لجودة سطح البنز يؤدي
إلى زيادة التآكل.
قيم عمق خشونة السطح يجب أال تتجاوز
قيمة حسابية متوسطة للخشونة )CLA( Ra
مقدارها  0.2ميكروملليمتر بحد أقصى (تماثل
 1 Rtميكروملليمتر بحد أقصى) .ويسري ذلك
على أسطح حركة محمل التمرير.

خطأ

هذه التفاوتات بمثابة قيم استرشادية طالما أن الجهة المصنعة
لم تحدد بيانات أخرى.

حوالي °25

خطأ بمحاذاة تجويف المبيت
••خطأ المحاذاة المسموح به 0.02 :مم
••خطأ المحاذاة بين الفتحات المتجاورة 0.01 :ملم

المخروطية المسموح بها:

1

المراقبة النهائية لعمود الكرنك

يلزم مراعاة تعليمات الربط مع كل عملية معالجة وقياس .يلزم
إجراء عمليتي قياس حسب الرسم الموضح في الصورة:
-1عمليات القياس على تجويف التركيب (بدون جلبة المحمل)
 -2عمليات القياس على تجويف المحمل
احسب متوسط قيمتي القياس أ وب ثم قارنه مع قيمة القياس ج.
توضح لك النتيجة ما إذا كان التجويف مستديراً .في حالة
اكتشاف فارق بين قيمتي القياس أ وب ،فإن ذلك بمثابة انحراف
للغطاء بنصف الفارق.

عرض الجلبة

6

أبعاد القطر واالستدارة في فتحات التركيب وأعمدة الكباسات

ج

القيم القصوى لألعمدة المخلجة بشكل مخروطي،
أو محدب ،أو مقعر:
العرض

التفاوت

حتى  30مم
أكبر من  30إلى  50مم
أكبر من  50مم

 3ميكرومترات
 5ميكرومترات
 7ميكرومترات

فحص التصلب

الفحص – المسامير

تم تحقيق قيم عمق التصليج في األعمدة المرفقية بالشكل
الذي يتيح إمكانية التجليخ بدرجات مقاسات سفلية دون
إعادة التصليد .ويستثنى من ذلك الحاالت التي يصبح
فيها البنز "لي ًنا" بعد السخونة المفرطة .األعمدة المعالجة
بالنترات يجب معالجتها الحقا ً في جميع األحوال.

تتعرض مسامير التمدد لالستطالة .وفي حالة
وصولها إلى أقصى طول أو أدنى قطر،
يجب تغييرها .ويسري ذلك على البراغي
التي تعرضت ألضرار ميكانيكية.

تنبيه:
أثناء إصالح عمود الكرنك ،يجب القيام
باختبارات للكسر بعد كل ضبط ،وتصلد ،وتجليخ!

أنصاف األقطار يجب أن تطابق بيانات الجهة المصنعة
من حيث مالءمتها للقياس .فأنصاف األقطار الصغيرة
للغاية تؤدي إلى كسر عمود الكرنك .مع بنزات المحامل
المتصلدة عند أنصاف األقطار ،يجب االتزام بشدة بجودة
السطح وتفاوت الشكل.
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 -1شركة  Kolbenschmidtتقدم بطانات محامل جاهزة للتركيب –
دون االرتباط بدرجة المقاس السفلي .ال يجوز عمل معالجة الحقة
للمحامل.

من خالل وسيلة المساعدة على التركيب هذه ،تستقر بطانة
المحمل في الموضع المخصص لها .كامات التثبيت على جلب
المحامل تستخدم فقط لتسهيل التركيب يدوياً .وفي حالة تركيب
المحركات بالماكينات ،تتسبب الكامات في إعاقة .لهذا السبب،
فإن الجلب المختلفة لمحامل المحركات الجديدة ال تكون مزودة
بكامات تثبيت.

خذ مسدس زيت .ويمكن استخدام فرشاة إلبعاد
جزيئات االتساخات عن علبة الزيت.

احرص على االلتزام بتعليمات الربط .وهذا مهم
للحصول على النسب المقررة للضغط والتثبيت،
أي لثبات المحمل جيداً للحصول على خلوص سليم
للحركة.

محمل التمرير مصمم لإلصالح من خالل القياس
الجانبي .قم بتجليخ عمود المكبس حسب عرض بطانة
المحمل والتزم بالخلوص المحوري أثناء ذلك.

يجب تزليق جميع أجزاء المحركات بدرجة كافية .مع المحركات المركبة
حديثا ً بشكل خاص ،يحتاج الزيت فترة طويلة للوصول إلى مواضع
المحامل .ويزداد هنا بشدة الخطر من حدوث تلف مبكر بفعل زيادة
االحتكاك .ويمكنك تفادي حدوث ذلك من خالل ملء دورة الزيت بالكامل
بالضغط.

يمكنك االطالع على مجموعة المنتجات في كتالوج " نقاط أساسية  -إرشادات استخدام الكتالوج" الخاص بنا.
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.

www.ms-motorservice.com

فحص بطانات المحمل

كامات التثبيت

زيوت بطانات المحمل

تعليمات الربط

الفحص – الشوط المحوري

التحضيرات األخيرة

-2قم بإجراء مقارنة مع المحمل المفكوك .وبذلك فقط يمكنك التأكد من
أن اختيارك كان صحيحً ا.

سمك الجدار
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التركيب

