حلقات المكابس

الوظيفة والتصميم

أخطاء الصيانة

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

اتساخات في هواء الشفط
النتيجة :زيادة استهالك الزيت بشدة وتآكل األسطوانات بشدة
(انظر أيضا ً "فيض الوقود")

االتساخات الظاهرة في غرفة االحتراق تكون تتكوم في
حزوز الحلقة ،وتكون هناك وفي حواف حلقات المكبس
سببًا في ظهور التآكل الحكاك .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
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خلوص اصطدام حلقة المكبس يمكن مقارنته مع شوط
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
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حلقات المكبس (استثناء :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 ،لن يمكنها
متساو .وفي
القيام بعملية اإلحكام وقد تتآكل بشكل غير
ٍ
حالة انحصار الحلقات في الحزوز ،لن تضمن القيام بعملية
اإلحكام .وتتعرض حلقات اإلحكام لنفخ غازات االحتراق،
أما حلقات الزيت فيتسرب منها الزيت إلى غرفة االحتراق.
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مسار مائل للمكبس
انثناء أعمدة الكباسات الذي يظهر في كثير من األحوال
كنتيجة ألضرار المحرك ،يؤدي إلى سريان الكباس في اتجاه
مائل داخل األسطوانة .وبذلك تأخذ حلقات المكابس شكالً
بيضاويا ً  -وتتوقف عن الدوران داخل المكبس .ويؤدي ذلك
متساو وإلى اهتزاز الحلقات.
إلى تآكل غير
ٍ

النتيجة :تأكل شديد ،وتشقق الحلقات ،وزيادة استهالك الزيت
بشدة

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

كيفية التصرف :فحص ذراع التوصيل قبل تركيبه للتأكد من
عدم وجود انثناء أو التواء

اختالالت االحتراق
االحتراق واالشتعال المصحوب بطرق
جراء عمليات االحتراق أو اإلشعال المسببة للخبط ،فإن
األمر يصل إلى قمم ضغطية كبيرة في األسطوانة وزيادة
معدل تعرض األجزاء لإلجهاد الميكانيكي .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 معالجة فتحات األسطوانة ،يكون من الضروري مراعاة
األبعاد المثالية لها .حلقات المكابس يمكنها إحكام األسطوانات
ذات الشكل البيضاوي البسيط.
ومع ذلك تكون حلقة اإلحكام صعبة في مواضع عدم
االستدارة الكاملة من المستويين الثالث والرابع .وغالبا ً
ما ينشأ ذلك بفعل إجهاد شد براغي األسطوانات .الفجوات
الهاللية التي تنشأ بسبب عدم انتظام االستدارة بين حلقة
المكبس واألسطوانة تؤدي إلى حدوث التسرب.
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كيفية التصرف :تراعى تعليمات ربط رأس األسطوانة
أو تغلب على مواضع عدم انتظام االستدارة من خالل
خراطة األسطوانات.

فيض الوقود

عدم انتظام االستدارة:

الدرجة الثالثة
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جراء االحتراق غير المكتمل للوقود المحقون أو حقن كمية
كبيرة للغاية من الوقود ،يتم غسل طبقة الزيت .ويؤدي ذلك
إلى احتكاك مخلوط أو جاف للمكبس داخل األسطوانة .يحدث
احتكاك معدني بين األجزاء.

الدرجة الرابعة

خلوص اصطدام حلقة المكبس الكبير للغاية
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االحتكاك المختلط
كيفية التصرف :قم بتغيير المكابس واألسطوانات المتآكلة.
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المزيد من التفاصيل حول الموضوع تجدها في الكتيب "حلقات المكابس لمحركات االحتراق الداخلي" الصادر عن
شركتنا.
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.
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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 أيضًا "اصطدام المكبس عند رأس األسطوانة"
و"اتساخات في هواء الشفط"

كيفية التصرف :استخدام أصناف وقود عالية الجودة

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

احتكاك السائل

بعد فترة دوران طويلة نسبيًا وزيادة نسبة التآكل في
األسطوانات وحلقات الكباسات ،يظهر خلوص اصطدام
حلقة المكبس الكبير للغاية .وهو ما يظهر عندما تتضاعف
ً
مقارنة بحالتها وهي جديدة .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 .بهذا الخصوص انظر "خلوص اصطدام حلقة
المكبس الصغير للغاية".

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

النتيجة :استهالك الزيت بشدة وتآكل مبكر
كيفية التصرف :قم بتغيير األسطوانات المتآكلة أو اضبط
تجويف األسطوانة من جديد

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

