آسیبدیدگی پیستون و دالیل آن

آسیبدیدگی سرسیلندر

آسیبهای محور پیستون

گرمای بیش از اندازه (تمرکز در سر پیستون)

الگوی تماس نامتقارن پیستون

•گرمای بیش از اندازه به دلیل اختالالت در احتراق
•خم شدن \ مسدود شدن نازلهای تزریق روغن
•نصب اشتباه پیستون
•اختالالت در سامانه خنککننده
•محدودیت بازی در ناحیه باالیی سطح حرکت

عالئم توقف
•باالآمدگی زیاد پیستون
•عملیات پسینی بیش از اندازه روی سطح سرسیلندر
•عمق سوپاپ اشتباه
•درزبندی اشتباه سرسیلندر
•تجمع کربن روغن روی سرسیلندر
•بازی سوپاب بیش از اندازه کم
•زمانبندی نادرست سوپاپ به دلیل تنظیم اشتباه یا پریدن تسمه

•شاتون خمشده\چرخیده
•مورب دریل شدن سوراخهای شاتون
•کج دریل شدن سوراخ های سیلندر
•مونتاژ کردن کج هر یک از سیلندرها
•بازی زیاد یاتاقان شاتون

گرفتگی °45
•عبور تنگ پیچهای بیستون
•گرفتگی در سوراخهای شاتون
(روانکاری ناکافی اولین راهاندازی)
•نصب اشتباه شاتون

حرکت خشک\سوخت توزیعکننده
ذوبکننده
•نازلهای تزریق خراب
•حجم تزریق اشتباه
•زمان تزریق اشتباه
•درزبندی ناکافی
•تأخیر احتراق
•خطوط تزریق دارای نوسان

•حرکت موتور با روانکاری بیش از اندازه
•اختالالت احتراق (احتراق ناقص)
•درزبندی ناکافی
•خرابی تجهیزات شروع سرد
•رقیقشدن روغن با سوخت

آسیب به یاتاقانها
حفرهزایی

ترکخوردگی کف و ریختهگری کف
•نازل تزریق خراب یا اشتباه
•زمان تزریق اشتباه
•حجم تزریق اشتباه
•فشار ناکافی
•خنکسازی ناکافی پیستون
•پیستون اشتباه با فرم ریختهگری اشتباه
•افزایش بار (مثالً تنظیم کردن تراشه)

•قرار گرفتن نادرست\غیردقیق یاتاقانها
•استفاده از درزبندی او-رینگ اشتباه
•استفاده از ماده خنککننده نامناسب
•فشار ناکافی در سامانه خنککننده
•درجه حرارت کاری بسیار پایین\بسیار باال
•جریان ناکافی ماده خنککننده

نقاط درخشان در ناحیه باالی سیلندر

آسیبهای رینگ پیستون
خوردگی مواد در ناحیه رینگ

رسوب کربن روغن در نقطه باالیی پیستون از طریق:
•ورود روغن بیش از اندازه در محفظه احتراق به علت خرابی قطعات
•خروج زیاد گاز  Blow-byبا انتقال روغن به قسمت مکش
•جداسازی ناکافی روغن-بخار در گاز Blow-by
•عملکرد زیاد موتور به صورت درجا یا فواصل کوتاه

•نقص مونتاژ پیستون
•سرریز شدن سوخت
•فرسایش شدید محوری مهره رینگ و رینگ پیستون
•صاف شدن رینگ
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فرسایش شعاعی از طریق
سرریز شدن سوخت
•اختالل در آمادهسازی مخلوط
•اختالل در احتراق
•فشار فشردهسازی ناکافی
•ابعاد منعکسشده اشتباه پیستون

فرسایش محوری از طریق آلودگی
•ذرات آالینده خورنده از طریق فیلتر کردن ناکافی
•ذرات آالینده که در تعمیر اساسی موتور به طور کامل پاک نشدهاند (براده ،مواد
حاصل از احتراق)
•ورود مواد خورنده موجود

جزییات بیشتر درباره این موضوع را در بروشور "Piston damage - recognising
 "and rectifyingخواهید یافت.
یا از نمایندگیهای محلی  Motorserviceسوال کنید.
به عالوه ،روی سایت  www.ms-motorservice.comو تکنیپدیا به نشانی
 www.technipedia.infoاطالعات بسیاری را برای شما فراهم کردهایم.

