رینگ پیستون

عملکرد و طراحی

خطای تعمیر و نگهداری

تعمیر اشتباه
توقف پیستون در سرسیلندر
در صورتی که سطح درزبندی بلوک موتور تعمیر شود
و پیستونی با ارتفاع فشردهسازی استاندارد نصب شود،
ممکن است در موتورهای دیزل ،این امر منجر به متوقف
شدن پیستون در سرسیلندر شود .این امر ممکن است وقتی
واشرهای سرسیلندر با ضخامت اشتباه نصب شوند نیز
اتفاق بیفتد .رینگهای پیستون ممکن است به دلیل توقف
شدید به لرزش د ر میآیند و دیگر ب ه نحو صحیح درزبندی
را انجام ندهند.

آلودگی در هوای ورودی
نتیجه :مصرف روغن زیاد و فرسایش باالی سیلندر
(همچنین «سرریز شدن سوخت» را مشاهده کنید)

آلودگی واردشده در محفظه احتراق روی شیارهای رینگ
مینشید و روی لبههای رینگ ،باعث فرسایش خورنده
میشود .این امر منجر به فاصله زیاد رینگ و در نتیجه
هدایت ضعیف رینگهای پیستون در شیارهای رینگ
میشود .رینگها در حین عملکرد خم و می لرزند .در
صورت فرسایش شدید رینگها در لبهها ممکن است
رینگها بشکنند.

راهنمایی :رعایت جلوآمدگی صحیح پیستون ،استفاده از
واشرهای صحیح برای سرسیلندر

نتیجه :مصرف روغن باال و عملکرد نامناسب
راهنمایی :تعویض منظم فیلتر هوا ،به ویژه در مناطق آلوده

فاصله نهایی کوچک رینگ پیستون
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فاصله نهایی رینگ پیستون با بازی سوپاپ قابل مقایسه
است .هنگام گرم شدن قطعات ،اجزا منسبت میشوند و
باعث تغییر طول میشوند .فاصله نهایی در ماشینهای
سرد تضمین میکند که در ماشینهای داغ رینگ پیستون
به سیلندر گیر نمیکند .در صورتی که فاصله نهایی در
ماشینهای سرد بیش از اندازه کوچک باشد ،در موتورهای
داغ منجر به فرسایش زیاد رینگ پیستون ،مشکالت
درزبندی و آسیب به موتور میشود.

نتیجه :فرسایش زودهنگام رینگ پیستون ،جام کردن
پیستون و مصرف باالی روغن
راهنمایی :رعایت ضروری فاصله نهایی حداقل ،کاهش
فاصله نهایی بهوسیله تعمیرگاه مجاز نیست

رینگهای پیستون مسدودشده
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رینگهای پیستون (استثنا :موتورهای دوزمانه) باید حین
عملکرد ،در شیارهای رینگ بتوانند آزادانه حرکت کنند.
در صورتی که رینگهای پیستون به علت رسوبهای
کربن روغن یا آلودگی در شیارهای رینگ قفل شوند،
نمیتوانند دیگر به نحو مناسب عملکرد درزبندی را انجام
دهند و به طور غیریکنواخت فرسوده میشوند .در صورت
گیر کردن رینگها در شیارها ،عملکرد درزبندی دیگر
تضمین نمیشود .در رینگهای درزبندی ،این امر منجر
به ورود گازهای احتراق و در رینگهای روغن منجر به
ورود روغن به محفظه احتراق میشود.
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صفحه جلو پیستون
شاتونهای خمشده ،که اغلب به عنوان نتیجه آسیبدیدگی
به موتور رخ میدهند ،باعث میشوند که پیستون به طور
مورب حرکت کند .در نتیجه رینگهای پیستون شکل
بیضوی میگیرند و در پیستون نمیچرخند .این امر منجر
به فرسایش نامتناسب و لرزش رینگها میشود.

نتیجه :فرسایش باال ،شکستن رینگ و مصرف روغن شدید
راهنمایی :بررسی شاتون قبل از نصب از نظر خمشدگی و چرخش

نتیجه :گیر کردن پیستون ،فرسایش شدید و مصرف روغن باال
راهنمایی :تعویض منظم فیلتر هوا و استفاده از مشخصات
روغن موتور مناسب

اختالل در احتراق
احتراق همراه ضربه و پیش-احتراق
احتراق همراه ضربه و پیش-احتراق منجر به حالتهای
فشار باالیی در سیلندر میشود و استرس باالیی به قطعات
وارد میکند .رینگهای پیستون به لرزش در میآیند و
ممکن است بشکنند .در رینگهایی با پوشش مولیبدن،
ممکن است روکشهای مولیبدن بشکنند.

سوار کردن قطعات فرسوده
سیلندر غیرمدور
در تعمیرات روی حفرههای سیلندر ،حتما به شکل هندسی
بدون عیب و نقص توجه کنید .رینگهای پیستون میتوانند
به آسانی سیلندرهای بیضوی را درزبندی کنند.
ولی درزبندی حالت غیرمدور سوم و چهارم سخت میشود.
این امر اغلب از طریق تنشهای مهرههای سرسیلندر
صورت میگیرد .فاصله داسی شکل به وجود آمده به علت
غیر مدور بودن ،باعث از بین رفتن درزبندی بین رینگ
پیستون و سیلندر میشود.

p
To

راهنمایی :به دستورالعملهای محکم کردن سرسیلندر توجه
کنید یا هرگونه غیرمدور بودن را هنگام کار روی سیلندر
حذف کنید

سرریز شدن سوخت

حالتهای غیرمدور بودن:

حالت چهارم
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در اثر احتراق ناقص سوخت تزریقشده یا تزریق بیش از
اندازه سوخت ،فیلم روغن شسته میشود .این امر منجر به
سایش مخلوط یا خشک پیستون با سیلندر میشود .قطعات
فلزی با یکدیگر سایش پیدا میکنند.

حالت سوم

فاصله نهایی زیاد رینگ پیستون

100° C

اصطکاک مخلوط
راهنمایی :پیستونهای فرسوده و سیلندر را تعویض کنید
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سیلندرهای فرسوده
در صورتی که پیستونها و رینگهای نو در سیلندرهای
فرسوده نصب شوند ،معموال رینگهای پیستون با باالترین
لبه فرسوده سیلندر برخورد میکنند .رینگهای پیستون
ممکن است به این دلیل بلرزند و دیگر به نحو صحیح
درزبندی را انجام ندهند.
به «توقف پیستون در سرسیلندر» و «آلودگی در هوای
ورودی» مراجعه کنید

راهنمایی :استفاده از سوختهای باکفیفت

نتیجه :قدرت پایین ،مصرف روغن شدید و آسیب به موتور

اصطکاک سیال

پس از گذشت مدت زمان طوالنی و فرسایش سیلند و
رینگهای پیستون ،یک فاصله نهایی زیاد بین رینگهای
پیستون و سیلندر ایجاد میشود .این امر هنگامی رخ میدهد
که در مقایسه با وضعیت نو ،این فاصله دو برابر شده باشد.
بزرگ شدن فاصله تا  3/0میلیمتر بیاهمیت است .و نه
منجر به کاهش توان نامی و نه افزایش مصرف روغن قابل
توجهی میشوند .معموالً فاصله نهایی رینگ پیستون که کمی
زیاد شده باشد ،زیاد برآورد میشود .برای این منظور به
«فاصله نهایی کوچک رینگ پیستون» مراجعه کنید.

نتیجه :گیر کردن پیستون ،افت قدرت و\یا مصرف باالی روغن

نتیجه :مصرف باالی روغن و فرسایش زودهنگام
راهنمایی :سیلندرهای فرسوده را تعویض کنید یا سیلند را
از نو دریل کنید

نتیجه :سایش باالی رینگ و سیلندر ،مصرف باالی روغن
راهنمایی :عملکر صحیح و تنظیم سامانه سوخترسان

