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مجموعة MOTORSERVICE

الجودة والخدمة من مصدر واحد

تعد مجموعة  Motorserviceمؤسسة التوزيع المختصة بأنشطة ما بعد التسويق عالميا ً لشركة .Rheinmetall
وهي إحدى الشركات الرائدة في توفير مكونات المحركات في سوق قطع الغيار الواسع .تقدم شركة Motorservice
لعمالئها من التجارة والورش تشكيلة كبيرة وأصيلة بأعلى جودة وذلك مع العالمات التجارية المتميزة
 Kolbenschmidtو  Pierburgو  TRW Engine Componentsفضالً عن العالمة التجارية .BF

RHEINMETALL

تقنيات للتنقل في المستقبل
بصفتها مورد سيارات على مستوى العالم ،تتمتع شركة  Rheinmetallبالكفاءة العليا في األسواق المعنية في مجاالت
إمداد الهواء ،وخفض االنبعاثات الضارة والمضخات وكذلك في تطوير وتصنيع وتوريد قطع غيار المكابس وكتل
المحركات والمحامل االنزالقية .يتم تطوير المنتجات بالتعاون الوثيق مع ُمصنعي السيارات المعروفين.

إدارة التحرير:
قسم دعم التسويق الفني لشركة Motorservice
التصميم واإلنتاج:
قسم التسويق بشركة Motorservice
ال يسمح بإعادة الطبع أو النسخ أو الترجمة ،ولو بشكل جزئي،
دون الحصول منا على تصريح كتابي مسبق مع توفّر بيانات المصدر.
نحتفظ بحق إدخال التعديالت وتغيير الصور.
المسؤولية القانونية مستبعدة.
الناشر:
© MS Motorservice International GmbH
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نقاط هامة
منتجاتنا
في المحرك
منتجات  Motorserviceسمتها الجودة المختبرة بعناية واالعتمادية العالية .من خالل
ً
حلواًل متوائمة زمنيًا لغرض إصالح وصيانة المحركات.
برنامج منتجاتنا الشامل فإننا نقدم
إذا كانت لديك متطلبات خاصة للغاية ،فسوف يسعدنا تطوير حلول محددة بالتعاون الوثيق
معك  -لجميع مناطق الطرق الوعرة.

التركيز على مكونات المحركات
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بطانات األسطوانات
التعمير آلالف من الكيلومترات
تحتوي تشكيلتنا الضخمة على بطانات األسطوانات الرطبة والجافة واألسطوانات الزعنفية وأسطوانات
الموردة لبطانات األسطوانات الرطبة مجموعة التوريدات.
للضغاطات .ت ُكمل أطقم حلقة اإلحكام
َّ

مجموعة المنتجات
•بطانات أسطوانات مبتلة
•بطانات أسطوانات جافة
•األسطوانات المضلعة
•بطانات الفيض
•خام بطانات األسطوانات

التركيز على مكونات المحركات

بطانات األسطوانات المبتلة

بطانات األسطوانات الجافة
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األسطوانات المضلعة

بطانات األسطوانات المبتلة تستخدم بصفة أساسية في

في أي مكان ال تفي فيه خامة كتلة المحرك بالمتطلبات

تستخدم األسطوانات المضلعة في الغالب في تصميمات

محركات المركبات التجارية والمحركات الصناعية

االحتكاكية ،فسيتم استخدام بطانات األسطوانات الجافة في

محركات أكثر بساطة وتبرد بالهواء غير المزودة بدورة

محركات سيارات المالكي والمركبات التجارية الصغيرة.

تبريد .تستقر األسطوانة المضلعة على كتلة المحرك ويتم

الكبيرة .وهي تستخدم بحلقات إحكام في كتلة المحرك،
وتتراوح كثافة جدرانها من  7إلى  15مم وتشطف مباشرة
بمادة تبريد المحرك.

تبريدها بفعل هواء السير.
يبلغ سمك بطانات األسطوانات الجافة بضعة ملليمترات
قليلة فقط ويتم كبسها (تصميم  )Pressfitأو إزاحتها

يتضمن نطاق توريد بطانات األسطوانات حلقات إحكام

(تصميم  )Slipfitمباشرة في أسطوانات المحرك.

وزنق.

C

C

L

H

A

بطانات الفيض

d

D

خام بطانات األسطوانات

بطانات األسطوانات باألبعاد الزائدة تتيح إمكانات إصالح

ويكتمل برنامج المنتجات بإضافة الخام المصنوع من

موسعة مع محركات سيارات المالكي والمركبات التجارية

الحديد الرمادي المسبوك الشرائحي ومن ®.ALUSIL

البالية.

وبذلك يمكن للقائم بإصالح المحرك أن يقوم بنفسه بتصنيع
بطانات األسطوانات ذات المقاسات الخاصة حسب الحاجة.

تختلف بطانات الفيض عن بعضها البعض من حيث قطر
الشفة ( )Cوارتفاع الشفة ( )Hو  /أو القطر الخارجي
(.)A

يتوفر لدى شركة Motorservice
مجموعة كبيرة من المنتجات تشتمل على
أكثر من  400بطانة أسطوانة ألكثر من
 2۰۰۰تطبيق من تطبيقات المحركات
والمركبات.

المكابس
التطوير واإلنتاج وفق أحدث وجهات النظر
يقوم قسم صيانة المحركات دائ ًما بتوريد الكباس بالكامل مع حلقات الكباس وبنز الكباس وحلقات
تأمين البنز الخاصة به .هذه المكونات التي رتبها الخبراء فوق بعضها البعض بشكل مثالي تسهل
عليك تقديم الطلب.

مجموعة المنتجات
•مكابس ألومنيوم
•المكابس المفصلية
•مكابس صلب
•مكابس الضغّاط

التركيز على مكونات المحركات
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مكابس ألومنيوم

المكابس المفصلية

مكابس األلومنيوم خفيفة وتتسم بخصائص مثالية للتوصيل

تُستخدم المكابس المفصلية في تصنيع محركات الديزل

مكابس الصلب مصنوعة من أنواع صلب عالية المقاومة

الحراري .تتميز ،حسب الغرض من االستخدام ،بأجزاء

للمركبات التجارية ،وذلك عندما تصل مكابس األلومنيوم

للتأثير الحراري ويتم طرقها بقدرة تحمل عالية .حتى في

مصبوبة للتقوية مثل حوامل الحلقات المصنوعة من الحديد

إلى حد التحميل األقصى الخاص بها .تتكون من جزء

درجات الحرارة القصوى فإنها تقاوم قيم ضغط االشتعال

المصبوب أو األجزاء الفوالذية ذات معدل تمدد حراري

فوالذي علوي وساق مكبس من األلمونيوم .ويتم توصيل
الجزأين معا ً عن طريق بنز المكبس بقوة االحتكاك.

العالية ،وهو ما يؤهلها لالستخدام في محركات ديزل

ُمحدد أو تقويات ليفية خزفية من أكسيد األلمونيوم.

مكابس صلب (كتلة أحادية)

المركبات التجارية والسيارات المالكي المعرضة للتحميل
العالي ،بغرض تحقيق فترات تشغيل قصوى ومعدل

ومقارنة بمكابس األلومنيوم فإن المكابس المفصلية تتسم

اعتمادية عال .ومع الجهات الصانعة للمحركات المختلفة

بمتانة أعلى للجزء العلوي المصنوع من الصلب .ومن

في أمريكا وأوروبا قامت شركة  Kolbenschmidtفي

خالل ذلك تصبح أكثر قدرة على المقاومة في مواجهة قيم

السنوات األخيرة بنجاح بتطوير مكابس صلب للمركبات

الضغط ودرجات الحرارة العالية.

التجارية والسيارات المالكي.

بدون طبقات التكسية الخاصة ،مثل طبقات التكسية ® LofriKSو ® NanofriKSوالجرافيت
أو ثقوب خابور المكبس الخاصة (® )Hi-SpeKSلزيادة مقاومة البلى العمر االفتراضي – شركة
 Kolbenschmidtهي مؤسسة تكنولوجية رائدة في مجال تطوير المكابس.

مكابس الضغّاط
مكابس األلومنيوم هذه تُستخدم في قطاع الشاحنات
في الضغّاطات ذات المكابس لتوليد الهواء المضغوط.
باالستناد إلى عملية االحتراق المعيبة فيكون التحميل
الحراري عليها أقل مقارنة بمكابس المحرك.

حلقات المكابس
احتكاك قليل للمحركات الفعالة
تتميز حلقات المكابس  Kolbenschmidtبقيم احتكاك مناسبة وبطول العمر االفتراضي وأقل
استهالك للوقود .حلقات المكابس المتوائمة مع االستبدال تتيح إمكانية اإلصالح المستديم وتحقيق
نتائج مثلى.

مجموعة المنتجات
•حلقات المكابس بأسطح مكسوة بالكروم
•حلقات مكابس مكسوة بطبقة الموليبدان
•حلقات المكابس بطبقات من الكروم والخزف أو الماس

التركيز على مكونات المحركات
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حلقات المكابس
يمكن عامةً التمييز بين حلقات اإلحكام وحلقات كسح الزيت .تتمثل المهمة الرئيسية لنوعي
الحلقات في إحكام غلق غرفة االحتراق في مقابل حيز المرفق.
المهام األساسية:
•اإلحكام ضد تسريب غازات االحتراق
•التصريف الحراري
•إزالة الزيت وتوزيعه
قوى الكتلة والقوى الغازية وكذلك درجة الحرارة العالية تمثالن مطالب تقنية عالية بالنسبة
لحلقات المكابس .ومن خالل التناغم الدقيقة مع المحرك المعني فقط يتم الوصول إلى العمر
االفتراضي المثالي وااللتزام بالتعليمات الخاصة بالعوادم.

طبقة التكسية الموليبدان

إن شركة  Motorserviceتقدم تشكيلة شاملة مصممة حسب
االحتياجات تضم أكثر من  ۱۱۰۰طقم مختلف للحلقات لما يزيد
على  ۸۰۰۰تطبيق.

طبقات التكسية بالكروم

طبقات التكسية بالكروم والخزف والماس

حلقات المكبس المكسوة بطبقة الموليبدان تتسم بأعلى

تعمل أسطح حركة حلقات المكابس المطلية بالكروم

تتكون طبقات التكسية هذه من طبقة كروم مزودة بشبكة

درجات المقاومة الحرارية مع خصائص ممتازة للسير

على تقليل التآكل مع المحامل االنزالقية ،وتعمل على زيادة

متشققة يدمج بها مواد صلبة مترسخة بقوة – خزف أو

االضطراري.

العمر االفتراضي.

ماس دقيق الحجم.

اإلمداد بالزيت
التعمير آلالف من الكيلومترات
شركة  Rheinmetallهي مورد التجهيزات األصلية لكل الجهات المصنعة للمحركات ذوي األسماء
المعروفة في قطاع صناعة السيارات والمركبات التجارية ،وهي تتمتع بالعديد من براءات االختراع
لمضخات الزيت ،وهي تصنع الماليين من مضخات الزيت سنويًا على مستوى العالم .باالستناد إلى هذه
المعرفة الفنية المتخصصة فإن شركة  Motorserviceتقدم بالفعل برنامج منتجات لما يزيد عن
 3000تطبيق محرك من العالمات التجارية ذائعة الصيت مثل  Kolbenschmidtو  Pierburgو
 .BFاستفد من هذه الخبرات ومن المعادلة الناجحة بين السعر واألداء.

مجموعة المنتجات
•مضخات الزيت (مضخات غير محكومة ومتغيرة
وترادفية ،لعربات األفراد والمركبات التجارية)
•فلتر الزيت

التركيز على مكونات المحركات
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مضخات زيت متغيرة

المضخات الترادفية
ضغط تفريغ  /زيت

تضمن مضخات الزيت إمداد األجزاء التركيبية للمحرك

لتقليل انبعاثات غاز  CO2فقد عملت شركة Pierburg

مع المضخات الترادفية يتم الجمع بين مضخات اإلمداد

بكمية كافية من زيت التزليق .لتوفير قدرة التبريد والتزليق

على تطوير مضخات زيت متغيرة.

للوسائط المختلفة على محور واحد مشترك .بينما تقوم

مضخات الزيت غير المحكومة

الكافية فيجب على المحرك ضخ سعة الزيت الكلية  4إلى

من خالل مهام هيدروليك الزيت ،التي هي في جزء منها

مضخة التفريغ بجناح واحد بتوليد ضغط تفريغ لمعزز

 6مرات في الدقيقة.

جديدة ،مثل المعادلة الهيدروليكية لخلوص الصمام وعمود

القوة الفرملية ،فإن مضخة الزيت الموصلة إما أن تقوم

الكامات وغيرها الكثير ،فإن المحركات الحديثة تكون

بوظيفة مضخة الزيت األساسية أو أنها تشفط الزيت

وباإلضافة إلى ذلك فيجب تصميم مضخة الزيت بالشكل

بحاجة إلى تيارات سعة زيت كبيرة بشكل غير متكافئ عند

الفائض من رأس األسطوانة باعتبارها مضخة شفط زيت.

الذي يسمح بإمداد مواضع التزليق بأسرع ما يمكن بزيت

العمل في نطاق عدد اللفات المنخفض.

متجدد بعد بدء الدوران على البارد ،وبحيث تكفي كمية
اإلمداد حتى مع عدد اللفات المنخفض.

قدرة اإلمداد لمضخات الزيت المتغيرة يمكن  -بغض
النظر عن درجة الحرارة وعدد لفات المحرك وحالة
شحنه  -مواءمتها بمرونة مع تيار سعة الزيت الضروري.
وهي تساعد على اإلمداد بالزيت بحسب الحاجة وبالتالي
توفير الوقود.

مبردات الزيت
في أغلب المحركات يتم استخدام مبردات زيت لتقليل
درجة حرارة الزيت بشكل هادف .من خالل التصريف
الحراري في دورة التبريد بالمحرك فيمكن تقليل درجة
نظرا لصعوبة تنظيف
حرارة الزيت لتصل إلى  30درجةً .
مبرد الزيت فإن شركة  Motorserviceتوصي بشكل
أساسي باستبدال هذا الجزء التركيبي.

جودة تصميم مضخة الزيت تسهم بشكل حاسم في طول العمر االفتراضي للمحرك وأدائه بشكل فعال.
تحقق وتأكد من اختيارك للمضخات المعروفة من العالمات التجارية  Pierburgو .BF

الصمامات والملحقات التكميلية
دقيق ومقاوم لدرجة الحرارة
شركة  Motorserviceهي وكيل التسويق العالمي لشركة TRW Engine Components
في سوق قطع الغيار .جودة مختبرة تحقق معيار السالمة إذا كان هو محور االهتمام.

مجموعة المنتجات
•الصمامات
•لقم الصمامات
•حلقات مقعد الصمام
•مجاري الصمامات
عناصر التحكم في الصمامات:
•قضبان الدفع
•الذراع األرجوحي
•دعائم الذراع األرجوحي
•غ َّماز الصمام
•ذراع الجر
•الغماز الهيدروليكي

التركيز على مكونات المحركات
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مجاري الصمامات

لقم الصمامات

تستخدم الصمامات بصفة أساسية في المحركات رباعية

مهمة مجرى الصمام استقبال القوى الجانبية المؤثرة على

تُستخدم لقم الصمامات كأجزاء للتأمين والتثبيت .وهي تربط

األشواط لغرض التحكم في عملية تبادل شحنة االحتراق.

مجموعة الصمامات .يعمل مجرى الصمام على تمركز

القاعدة النابضية بالصمام بقوة االحتكاك وتجعل نوابض

يعمل طبق الصمام على إحكام قناة السحب أو التصريف

الصمام على حلقة مقعد الصمام ،كما أنه يصرف جز ًءا

الصمام تحت ش ّد مسبق.

وهو مغلق في مواجهة قاعدة الصمام في رأس األسطوانة.

من الحرارة من رأس الصمام عبر مجموعة الصمامات
ً
وصواًل إلى رأس األسطوانة.

تعد لقم الصمامات من األجزاء المعرضة للتآكل ويجب
تغييرها دائما ً عند تغيير الصمامات.

طبقة تصليد وتدريع طبق الصمامات وأطراف مجموعة

يتوفر لدى شركة  Motorserviceتشكيلة كبيرة من

شركة  Motorserviceلديها اللقم الضرورية لجميع

الصمامات التي تضمن دوران المحرك بشكل آمن وعمر

أدلة الصمامات تضم ما يزيد على  ۸۰۰نوع من أدلة

أطراف مجموعات الصمامات الدارجة.

افتراضي طويل حتى عند التشغيل في ظروف قاسية.

الصمامات وما يزيد على  ۳٥۰۰تطبيق.

بحسب معدل إجهاد المحرك وطبيعة االستخدام فإن
الصمامات تكون مزودة بتجهيزات إضافية متنوعةً ،
مثاًل

شركة  Motorserviceلديها قطاع منتجات دائم النمو
والتوسع يشتمل على أكثر من  1.100صمام ألكثر من
 8.000تطبيق.

حلقات مقعد الصمام

عناصر التحكم في الصمامات

وهي تعمل جنبًا إلى جنب مع الصمامات على سد غرفة االحتراق برأس األسطوانة .وفي هذا

لغرض اإلصالح األمثل لطريقة تشغيل الصمامات فيجب في الغالب تغيير عناصر

اإلطار فإن حلقات مقعد الصمام المصنوعة من الحديد الرمادي المسبوك أو مادة اللبيد تمنع

التحكم ،مثل الذراع األرجوحي والغماز البرميلي أو الهيدروليكي وقضبان الدفع .كل

ضرب  /طمر الصمام في رأس األسطوانة وتقوم بتصريف الحرارة من الصمام.

عناصر التحكم في الصمامات متوفرة بشكل منفصل لدى شركة .Motorservice

وشركة  Motorserviceتضمن إمكانية استخدامها بدون أية قيود تقريبا ً لجميع المحركات
الدارجة ،وذلك من خالل توريد مجموعة مختلفة من األبعاد تزيد على  ٤۰۰تشكيلة.

الفالتر
تبقي االتساخات بعيدًا
فالتر المحركات تحمي المحرك من االتساخات الموجودة في الزيت والهواء والوقود .وحدها الفالتر
ً
طوياًل ألجزاء المحرك مع انخفاض معدل
عمرا افتراضيًا
عالية الجودة هي التي يمكنها أن تضمن
ً
تآكلها.

مجموعة المنتجات
	0 1فلتر الهواء
	0 2فلتر المقصورة الداخلية
	0 3فلتر الوقود
	0 4فلتر الزيت
غير موضح في الصورة:
•فلتر مادة التبريد
•فلتر اليوريا
•فلتر زيت ناقل الحركة
•مجفف الهواء
•فلتر خاص
•فلتر الطرد المركزي للزيت

02

01

04

03

التركيز على مكونات المحركات
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فلتر الوقود

فلتر الهواء

فلتر المقصورة الداخلية

من خالل الدرجة المثالية لفصل الغبار بفلتر الهواء يتم

فالتر المقصورة الداخلية تمنع

أبسط الشوائب في نظام الوقود يمكن أن تؤدي إلى حدوث

تقليل تآكل المكابس وحلقات المكابس ومسارات حركة

األجسام الغريبة ،مثل الغبار وحبوب اللقاح والسخام من

اختالالت جسيمة .تتطلب األنظمة الحديثة للحقن على وجه

األسطوانات .تعمل فالتر الهواء المتوائمة مع خصائص

الوصول إلى داخل مقصورة المركبة من خالل نظام

الخصوص إمداد وقود متجانس وخالي من النبض وفائق

المحرك وحيز التركيب على خفض ضوضاء الشفط

التهوية .فالتر المقصورة الداخلية مع الكربون النشط

النظافة.

المزعجة بدرجة فعالة.

تقوم – إلى جانب الفلترة الدقيقة للجزيئات الصلبة –
بامتصاص الروائح غير المستحبة والغازات الضارة مثل
أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت واألوزون والمواد
الهيدروكربونية وتمنع دخولها إلى مقصورة المركبة بنسبة
تصل إلى .٪ ۹٥

فلتر الزيت

فلتر مادة التبريد

فلتر اليوريا

يقوم فلتر الزيت بتنقية دورة الزيت من األجسام الغريبة

فلتر مادة التبريد يحمي نظام تبريد المحرك من خالل فلترة

تقوم فالتر اليوريا بفلترة محلول اليوريا في األنظمة

التي تصل إلى المحرك عن طريق الوقود أو هواء الشفط،

الشوائب وإمداد نظام التبريد بالمواد اإلضافية في الفلتر

الحديثة لمعالجة العوادم المزودة بجهاز تنقية العادم SCR

وكذلك من بري المعادن الذي يتكون داخل المحرك.

بشكل محسوب.

(االختزال الحفزي االنتقائي) وهي بذلك تحمي مكونات
النظام من التآكل.

الحدافات
دقة وحجم من أجل دوران المحرك بسالسة
تقوم شركة  Motorserviceأسفل العالمة التجارية  BFبتسويق حدافات مصنوعة من الحديد
الرمادي المسبوك أو الصلب عالي الجودة .هذه األجزاء الدقيقة تقلل بشكل فعال من اضطرابات
الدوران واالهتزازات التي تصيب المحرك .وبذلك يظل تآكل عمود ناقل الحركة قليالً قدر اإلمكان.

مجموعة المنتجات
•حدافات وحيدة الكتلة
•حدافة ثنائية الكتلة
•الطارات المسننة للبادئ

التركيز على مكونات المحركات

حدافة وحيدة الكتلة

حدافة ثنائية الكتلة

الطارات المسننة للبادئ
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الحدافات وحيدة الكتلة يتم تصنيعها من الحديد الرمادي

ترس الحدافة منقسم إلى جزء أولي وآخر ثانوي .وكال

تعمل الطارة المسننة على نقل قوة البادئ عبر ترس

المسبوك أو الصلب وهي تربط العمود المرفقي بقوة

الجزأين موصالن ببعضهما البعض عن طريق يايات

الحدافة إلى العمود المرفقي .ومن خالل ذلك يتم استهالل

االحتكاك بحزمة الدفع عن طريق القابض .من خالل

تخميد اللي .تتسم الحدافة ثنائية الكتلة في كل من أقسامها

عملية بدء المحرك.

تخزين الطاقة الحركية تعمل الحدافات أثناء تشغيل المحرك

بقدرة جيد جدا على تخميد االهتزازات.

على معادلة اضطرابات السير الناشئة واالهتزازات.

في أنواع المحركات القديمة نسبيًا تقوم الطارة المسننة
بمهمة إضافية ،أال وهي تنبيه نظام التحكم في المحرك إلى
موضع النقطة الميتة العليا من خالل مستشعر النقطة الميتة
العليا ،وهي تعمل على ضبط أوقات التحكم .كما أنها تعمل
على ضبط أوقات التحكم.
توفر شركة  Motorserviceطارات مسننة للبادئ
منفصلة لغرض االستبدال.

تقدم شركة  Motorserviceحدافات
تتوافق مع أكثر من  1.000تطبيق محرك
مختلف.

رؤوس األسطوانات
صممت بحسب االحتياج
ُ
يتوفر لدى شركة  Motorserviceباقة منتجات كبيرة من رؤوس األسطوانات لسيارات الركوب
والمركبات التجارية .تتوافر رؤوس األسطوانات حسب الحاجة وبشكل سهل اإلصالح مع صمامات
ونوابض صمامات مسبقة التركيب.

مجموعة المنتجات
•رؤوس أسطوانات مفردة مبردة بالماء
•رؤوس أسطوانات مفردة مبردة بالهواء
•رؤوس أسطوانات متعددة

التركيز على مكونات المحركات

رؤوس أسطوانات مفردة مبردة بالماء

رؤوس أسطوانات مفردة مبردة بالهواء
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رؤوس أسطوانات متعددة

تستخدم رؤوس األسطوانات المفردة بشكل قوي في

المحركات المبردة بالهواء يتم تبريدها بالهواء المار

تستخدم رؤوس األسطوانات المتعددة في الغالب في

محركات المركبات التجارية .في محركات االحتراق

مباشرة .لزيادة مساحة السطح المصرف للحرارة فقد تم

محركات السيارات المالكي والمحركات الجديدة للمركبات

الداخلي تش ّكل رأس األسطوانة نهاية غرفة االحتراق أعلى

تزويد األسطوانات ورؤوس األسطوانات في المحركات

التجارية .يحتوي كل من محركات  Vالمزودة برؤوس

المبردة بالهواء بمجاري تبريد.

أسطوانات متعددة على رأس أسطوانة لكل صف

المكبس.
والمعتاد اآلن مع المحركات الحديثة هو التبريد بالماء،

أسطوانات .في المحركات المزودة برؤوس أسطوانات

باستثناء بعض األنواع القليلة منها .في المعتاد يستخدم

متعددة تكون أعمدة الكامات في الغالب مركبة في رأس

خليط الماء ومادة الحماية من التجمد والصدأ كسائل تبريد.

األسطوانة .تم تصميم هذه المحركات بحيث تكون دائ ًما
مبردة بالماء.

يتوفر لدى شركة  Motorserviceباقة كبيرة من منتجات رؤوس األسطوانات لما يزيد على
 650تطبيق للمحركات وما يزيد على  1,250تطبيق من تطبيقات المركبات.
تواؤ ًما مع كل من أنواع اإلصالح فيتم توفير رؤوس األسطوانات مع:
•حلقات مكابس ومجاري صمامات

•صمامات ونوابض صمامات مركبة
•أعمدة كامات مركبة (جاهزة التركيب)

تبريد المحرك
مضخات الماء – تبريد مرتبط بالضرورة
إلطالة عمر المحرك
مجموعة المنتجات

مضخة الماء تمثل الجزء التركيبي المركزي بدورة التبريد .مضخات الماء الميكانيكية ال تزال قائمة
منذ القدم.

	0 1مضخات تدوير الماء

تضمن مضخات سائل التبريد الكهربائية تبريدًا للمحرك مرتبط بالضرورة وتحد من االحتياج للطاقة
وتقلل خسائر االحتكاك واستهالك الوقود وانبعاثات المواد الضارة.

	0 2مضخات ماء ميكانيكية
	0 3مضخات ماء كهربائية (مضخات سائل التبريد)

ويتم سنويًا في ورش إنتاج شركة  Pierburgإنتاج ما يزيد عن  7مليون مضخة ماء ميكانيكية
وكهربائية للمركبات بمحرك والمركبات التجارية.

02

01

03

التركيز على مكونات المحركات
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مضخات ماء ميكانيكية متغيرة
مبتكرا آخر لإلدارة الحرارية الحديثة والمحدثة في سوق ما بعد البيع .وهي تعمل على الحفاظ على معايير االنبعاث
من خالل مضخات الماء الميكانيكية المتغيرة ،تقدم  Motorserviceمنتجًا
ً
الحالية والمستقبلية ،حيث يعمل التبريد المنظم والمرتبط بالضرورة على توفير الوقود وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .خيارات تنظيم التدفق الحجمي هي :قارنات كهرومغناطيسية،
وحدات ترموستات بصمامات ترموستاتية ،صمامات دوارة يتم التحكم فيها إلكترونيًا مزودة بتعشيق دودي ،تغطية الدفاعة بحلقة قابلة للضبط كهروهيدروليكيًا أو هوائيًا ،وفتحات جانبية هوائية داخل
وحدة المضخة .وبالتالي تتوافق المضخات مع االتجاه الحالي نحو الوحدات المساعدة الذكية في محركات االحتراق.

مضخات ماء كهربائية

مضخات تدوير الماء

مضخات ماء ميكانيكية
سائل التبريد بمضخة الماء يمتص السخونة من كتلة

في التصميمات الحديثة للمحركات تسهم مضخات الماء

مضخات تدوير الماء تستخدم في الموضع الذي ينبغي فيه

المحرك ورأس االسطوانة وينقلها عبر المبرد إلى الهواء

الكهربائية بشكل أساسي في تقليل االنبعاثات.

تنفيذ مهام التبريد والتدفئة بغض النظر عن دورة تبريد
المحرك .في نظم تدفئة الوقوف يتم على سبيل المثال

المحيط .مضخات الماء الميكانيكية يتم تثبيتها تبعا للتصميم
إما في مبيت المضخة بالخارج على المحرك أو يتم تثبيتها

أية قدرة تغذية غير مرتبطة بعدد لفات المحرك تتيح

استخدام مضخات تدوير الماء لغرض اإلحماء السريع

بشكل مباشر بفالنشة على مبيت المحرك ،ويتم تشغيلها من

إمكانية التبريد بحسب الحاجة .وهو ما يقلل االحتياج إلى

لحيز المركبة الداخلي.

خالل السير المخروطي أو السير المسنن أو مباشرة من

الطاقة وبالتالي تقلل من خسائر االحتكاك واستهالك الوقود

قبل المحرك.

وانبعاثات المواد الضارة.

خصائص الجودة لمضخات الماء من :Motorservice

قامت شركة  Pierburgبتطبيق هذه التقنية ضمن اإلنتاج

لقد أثبت الجيل األول نفسه بالفعل ماليين المرات كمضخة
تبريد تجمع بين البساطة والمتانة.

•مجموعة جوانات الحلقة االنزالقية عالية الجودة
•محمل دوار ال يحتاج لصيانة طويل العمر االفتراضي
•عجالت مجنحة مثالية الدفق مصنوعة من البالستيك أو
الصلب أو األلومنيوم أو النحاس األصفر
•نطاق التوريد يشتمل على حلقات إحكام وحلقات
مستديرة

القياسي وقد أصبحت المورد القياسي األول على مستوى

وبعد ذلك تم تحسين األجيال من  2إلى  4مرة أخرى من

العالم لمضخات الماء الكهربائية.

حيث األبعاد والوزن والتحكم واألداء الهيدروليكي.

أطقم سالسل التحكم
الدقة واالتزان
من أجل السالمة واألداء الجيد
في حوالي ثلث محركات سيارات الركاب ،يتم تشغيل أعمدة الكامات بواسطة سالسل تحكم .عادةً ما
تتطلب األعطال الوظيفية في مجموعة التحكم بالمحرك إلى إصالحات باهظة الثمن ،ولهذا السبب
يستحق التركيز على الجودة.

مجموعة المنتجات
أطقم سالسل التحكم مكونة من:
•سالسل تحكم
•قضبان توجيهية وانزالقية
•قضبان شد
•شدادات السالسل
•موانع تسرب
•تروس أعمدة الكرنك والكامات
•ضوابط عمود الكامات

التركيز على مكونات المحركات
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أطقم سالسل التحكم
أثناء إجراء اإلصالحات وفي فترات التغيير المقررة لمحرك السلسلة ،يجب دائ ًما استبدال
جميع المكونات المتأثرة بالتآكل وموانع التسرب المرتبطة بها .يتم تجميع األطقم
الخاصة بالمحرك.

التروس

قضبان الشد واالنزالق والتوجيه

شدادات السالسل

معظمها مصنوعة من معدن ملبد أو معدن ذي أخرام دقيقة

مصنوعة من األلومنيوم والبالستيك .وتقوم بشد السالسل

تصميمات مخمدة ميكانيكيًا وهيدروليكيًا .تتمثل مهامها

لتوفير الوزن .وغالبًا ما تكون مزودة بمواضع تثبيت

وتوجيهها .عادة ما تكون مجهزة بأسطح منزلقة خاصة،

الرئيسية في:

وحزوز خاصة للتركيب في الموضع الصحيح.

لتقليل الضوضاء واالحتكاك.

إبقاء السلسلة دائ ًما مشدودة ،التعويض عن تآكل السلسلة
واالهتزازات في مجموعة التحكم.

أنواع السالسل
سالسل األكمام والسالسل األسطوانية
أحادية الصف أو بعدة صفوف .تحتوي السالسل
األسطوانية على بكرة إضافية على كل كم لتقليل االحتكاك.

ضابط عمود الكامات
يمكن لف عمود الكامات وبالتالي ضبط أوقات فتح
الصمامات مع وضع تشغيل المحرك.

السالسل المسننة
ألسنة فردية ذات سنون داخلية
للتروس .السلسلة ليس بها
فتحات للخارج.

أعمدة الكامات
كامات مقاومة للتآكل من أجل محركات ذات
عمر طويل وأداء قوي
للسيطرة على إجهادات االنثناء وااللتواء العالية على المدى الطويل ،تبين أعمدة الكامات من مجموعة
توريدات شركة  Motorserviceمعدالت مقاومة عالية.

مجموعة المنتجات
•أعمدة كامات سفلية
•أعمدة كامات علوية
•أعمدة كامات مجمعة

التركيز على مكونات المحركات
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أعمدة الكامات
يتم دفع عمود الكامات من خالل عجلة الدفع عبر العمود المرفقي ،وهو يتحكم في عملية
تشغيل الصمامات في المحرك .يعنى عمود الكامات بفتح وغلق صمامات السحب والطرد
في الوقت سابق التحديد .شكل الكامة هي ما تحدد فترة الفتح وشوط الصمام ومسار الحركة
عند الفتح والغلق.

أعمدة كامات علوية

أعمدة كامات سفلية

أعمدة كامات مجمعة

في أعمدة الكامات العلوية يتم مباشرة من خالل الكامات

في أعمدة الكامات السفلى تقوم أذرع الدفع وقضبان الدفع

فتح الصمامات عبر الغمازات البرميلية والذراع

بنقل شوط عمود الكامات إلى األذرع األرجوحية.

ثالث كامات لنظم الحقن :PLD
•صمامات السحب
•صمامات الطرد
•كامات لتشغيل المضخات أو وحدات منافث
المضخة

األرجوحي أو ذراع الجر .أعمدة الكامات العلوية تستخدم
فقط مع رؤوس األسطوانات المتعددة.
في تصميمات المحركات المزودة بعمودي كامات
( )DOHCيقوم عمود واحد بتشغيل صمامات السحب
بينما يقوم العمود اآلخر بتشغيل صمامات الطرد .للوصول
إألى معدل الشحن األقصى فيجب أن يكون شوط الكامة
لعمود كامات السحب في الغالب أكبر من شوط عمود
كامات الطرد.

تجنبًا لوقوع أضرار جراء المحامل االنزالقية فيتعين استبدال أعمدة الكامات دائ ًما مع المحامل
االنزالقية الخاصة بها .عناصر تشغيل الصمامات ذات الصلة ،مثل الغمازات البرميلية والذراع
األرجوحي  /ذراع الجر أو عناصر معادلة الصمامات تقدمها شركة  Motorserviceعلى حدة
أو في صورة طقم مجمع مع عمود الكامات ذي الصلة.

األعمدة المرفقية
قطع فنية ُمش ّكلة بال َ
طرق مناسبة لكل عزم
للوصول إلى معايير الجودة العالية لألعمدة المرفقية المطروقة من العالمة التجارية  BFفإن الجزء
األكبر من األعمدة المرفقية يتم إنتاجه بعدد وأدوات من نفس العالمة .وهي تخضع بذلك إلجراءات
اختبار قاسية .تضمن دقة األبعاد الدوران السلس وبالتالي إطالة عمر المحرك.

مجموعة المنتجات
•األعمدة المرفقية للمركبات التجارية

التركيز على مكونات المحركات
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األعمدة المرفقية
العمود المرفقي في المحرك مهمته تحويل الحركة الصاعدة والهابطة للمكابس إلى حركة
دورانية باالستعانة بأذرع التوصيل .وعزم الدوران الناتج يتم تمريره إلى قرص الحدافة.

فئات الصنع

أوزان مقابلة مدمجة

أوزان مقابلة مثبتة ببراغي

محامل ذراع توصيل مرحلة

ً
مثاًل محرك مستقيم  OM 611بأربع أسطوانات

ً
مثاًل محرك مستقيم  OM 335بست أسطوانات

ً
مثاًل محرك مستقيم  OM 501بست أسطوانات

ذراعي توصيل لكل محمل ذراع توصيل

محامل ذراع التوصيل ملتوية – ملفوفة

ً
مثاًل محرك مستقيم  OM 422بثمان أسطوانات

"ملفوفة" :حتى يمكن بعد التشكيل بالمطرقة الساقطة تحقيق زوايا كرنك في محامل ذراع التوصيل ،فيتم تسخين العمود المرفقي
بعد االنتهاء من الطرق عدة مرات في مواضع المحمل الرئيسي ،ويدور العمود المرفقي على نفسه – ً
مثاًل محرك مستقيم
 OM 906بست أسطوانات.

المحمل االنزالقي
حتى يدور كل شيء بسالسة ودون احتكاك
المحامل االنزالقية من صنع  Kolbenschmidtتعنى بتقليص معدل االحتكاك وتحقيق معدل
أكبر من الديناميكية وذلك بفضل استخدام مواد انزالقية مثلى وجيومترية مثالية .تقدم شركة
ً
حلواًل خاصة موجهة
 Motorserviceإلى جانب القطاع الكبير من المقاسات المعيارية والكبيرة،
لعمليات اإلصالح.

مجموعة المنتجات
•األقراص األساسية وأقراص محامل ذراع التوصيل
•محمل التمرير واألقراص الدفعية
•جلب المحامل ألعمدة الكامات
•جلب ذراع التوصيل

التركيز على مكونات المحركات
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المحمل االنزالقي

أقراص الحركة

محمل بيني

المحامل االنزالقية عنصر تركيبي مهم لمحركات االحتراق

أقراص الحركة تحل مع بطانات نصف المحمل محل جلب

جلب محامل التمرير (تسمى أيضا ً جلب المحامل الطوقية)

الداخلي .المتطلبات المعقدة واألحمال العالية لتحميل أجزاء

محامل التمرير في المحرك .ويتم مواءمة جسم المحرك
خصيصا ً لمبيت أقراص الحركة .يجب ضمان سالسة

تأخذ التصميم المحوري لعمود الكرنك.

مع حالة االستخدام المعنية.

الحركة التي يعتمد عليها في القطر الخارجي لألقراص

محامل التمرير "المركبة" يتم تجميعها من البطانات

الدفعية ووسيلة التأمين ضد االلتواء.

النصفية واألقراص الدفعية .بطانات محامل التمرير العامية

المحرك المتحركة تتطلب استخدام خامات متوائمة بعناية

يتم تصنيعها من قطعة واحدة غير مجمعة.

طالء فائق

محامل ذراع التوصيل

تُستخدم المحامل االنزالقية ذات الطبقة االنزالقية

تعتبر جلب المحامل الخاصة بأذرع التوصيل شبه مكتملة،

المرشوشة مع جميع محركات الديزل الحديثة والتي يتم

بمعنى أنه يجب معالجتها بعد كبسها في أذرع التوصيل

فيها الوصول إلى حد قدرة المحامل التقليدية ثنائية أو ثالثية
الخامة نظرا ً الرتفاع قدرة المحرك.

على المقاس االسمي المطلوب.

المحامل االنزالقية من Kolbenschmidt
متوفرة في مقاسات كبيرة كثيرة .وهي
في الغالب تمثل الفرصة األخيرة إلصالح
المحرك بشكل مهني محترف.
شركة  Motorserviceلديها برنامج
منتجات شامل على المستويين األوروبي
واألسيوي وهو يقدم أكثر من 50.000
تطبيق من تطبيقات المحركات.

أذرع التوصيل
أجهزة نقل حركة صامدة
اإلجهاد العالي لذراع التوصيل بفعل قوى السحب ،والضغط واالنثناء يتطلب أذرع توصيل ذات
تصميمات عالية المتانة ووزن خفيف .بفضل الباقة عالية الجودة من  Motorserviceتظل دو ًما
على الدرب الصحيح.

مجموعة المنتجات
•أذرع توصيل للسيارات المالكي والمركبات التجارية

التركيز على مكونات المحركات
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أذرع التوصيل
تعمل أذرع التوصيل على ربط العمود المرفقي بالمكابس ،ومن ثم فهي تنقل القوى الغازية
والقوى الكبيرة إلى البنز المرفقي للعمود المرفقي.
يتم تصنيع أذرع التوصيل من الصلب بالطرق ،حيث يستخدم صلب سبائكي أو مقسّى بحسب
درجة اإلجهاد.

أسطح فصل مفرزة أو مصقولة

أسطح فصل مشقوقة

الفصل أو النشر هي الطريقة المضمونة إلنشاء غطاء محمل ذراع التوصيل .يتم نشر عين

يتم في البداية تصنيع ذراع التوصيل المشقوق من قطعة واحدة ،ثم تزويده بحز صدع

ذراع التوصيل الكبيرة لفصلها ،وبعد ذلك يتم تفريز أو حتى صقل أسطح الفصل.

(ذراع توصيل ملبد) ،أو بحزوز الليزر (ذراع توصيل صلب) ،وبعد ذلك تقسيمه إلى جزأين
(شقوق) .يتم ربط كال الجزأين عند تركيب ذراع التوصيل ،بحيث تتواءم بالضبط بسبب

مع أسطح الفصل يتم تثبيت غطاء محمل ذراع التوصيل من خالل براغي تمرير أو خوابير

موضع الكسر.

تمرير .أسطح الفصل المسننة ال تتطلب المزيد من التثبيت ألنها مسننة.
أذرع التوصيل المشقوقة لها مزايا عديدة بالنظر إلى خصائص المتانة والتكلفة ودقة التصنيع.
أذرع التوصيل وأغطيتها تستقر بدقة على بعضها البعض وهي تتيح بذلك إمكانية نقل القوى
بأفضل ما يمكن.

ذراع متوازي
التقسيم المستقيم

سطح محمل قابل لالستغالل

التقسيم المائل

التقسيم المستقيم والمائل

ذراع التوصيل شبه
المنحرف

ذراع التوصيل المدرج

ذراع متوازي وشبه منحرف

مع بنوز المرفق ذات األبعاد الكبيرة للغاية يمكن تقسيم أذرع التوصيل بشكل مائل .الوضع

قيم االحتراق المتزايدة باستمرار تؤدي باستمرار إلى نشوء أحمال عالية في موضع تركيب

المائل يعد ضروريًا حتى يمكن إزاحة ذراع التوصيل وتحريكه عبر تجويف األسطوانة على

خابور المكبس ألذرع التوصيل .لتقليل الكتل المتحركة وتحسين استيعاب القوى بفضل

الرغم من كبر حجم عين ذراع التوصيل .مع أذرع التوصيل المقسمة بشكل مائل يجب  -وال

المساحة المحسنة لسطح المحمل فيتم بشكل متزايد استخدام أذرع التوصيل شبه المنحرفة

سيما في المحركات المستقيمة  -مراعاة موضع التركيب.

والمدرجة.

علبة المرافق
دقة هندسية وثبات في األبعاد لتحقيق
األداء األمثل
ت ُشكل علبة المرافق باعتبارها جسم وحدة التشغيل وقميص التبريد البنية المركزية للمحرك .توفر BF
من خالل المجموعة عالية القيمة من علب المرافق إمكانية إصالح غير مكلفة وسريعة للمحركات
المعطلة بالمركبات التجارية.

مجموعة المنتجات
•علبة المرافق لمحركات المركبات التجارية

التركيز على مكونات المحركات

علبة المرافق
علبة المرافق تمثل الجزء التركيبي المركزي بالمحرك .ومدمج بها وحدة إدارة
الكرنك الكاملة مع المكابس واألسطوانات وأذرع التوصيل .ومع محركات
المركبات التجارية أيضًا أعمدة الكامات في الغالب .مركب بها وحدات الحركة
الجانبية وناقل الحركة ونظام التحكم في المحرك الموجود برأس األسطوانة.
قنوات الزيت والتبريد الضرورية للتبريد والتزليق تجعل علبة المرافق أكثر األجزاء المصبوبة
في محرك االحتراق الداخلي تعقيدًا.

العالمة التجارية  – BFأعلى مستويات الدقة في التفاصيل
علب المرافق الحديثة يمكن تصنيها وفحصها فقط باستخدام النظم
المدعومة ببرامج  .CADالعالمة التجارية  BFتعبر عن الدقة
المطلقة في كل مستويات التخطيط وكتل المحامل ،وهو ما يوفر لك
األداء الوظيفي األمثل وأعلى مستويات الجودة.
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األدوات وأجهزة الفحص
من المحترفين للمحترفين
تقدم لك شركة  Motorserviceمجموعة من األدوات المفيدة لغرض التركيب االحترافي السريع
لمنتجاتها.

حقيبة تركيب حلقة المكبس
حقيبة بالستيكية ثابتة بها قماطات حلقة المكبس
وأشرطة شد حلقة المكبس ومقیاس فیلر.

التركيز على مكونات المحركات
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مقياس حساس

ساعة قياس بقنطرة قياس

يستخدم لغرض قياس خلوص مصد الحلقة في حلقات

قنطرة قياس مصنوعة من األلومنيوم المعالج أنوديًا

أحجار الشحذ الماسية الموصلة بالبالستيك على الحوامل

المكابس وشوط الصمام وأيضًا في تطبيقات أخرى.

لساعات القياس بقطر  8مم (الربط بمشابك مسمارية).

المعدنية لغرض التطبيقات االحترافية وتنعيم أسطح

لقياس بروز المكبس وبروز بطانات األسطوانات

حركة األسطوانات األلومنيوم بنتائج معالجة ممتازة.

يتراوح نطاق القياس من  0.05إلى  1.00مم.

وتأخر الصمام وغير ذلك الكثير .ساعة قياس بنطاق

 13صفيحة في حوض مكسو بالنيكل.

قياس يتراوح من  0إلى  10مم ودقة قياس تبلغ

أحجار الشحذ الماسية

 0.01مم.

أحجار تعرية سليكونية

كماشة حلقات المكابس

المقياس البالستيكي

أحجار التعرية بحبيبات الجلخ المصنوعة من كربيد

تضمن كماشة حلقات المكابس التركيب والخلع اآلمن

السليكون ،مركبة في جسم بالستيكي مسامي.

لحلقات المكابس .ومعها يتم تجنب وقوع أي أضرار

يتيح المقياس البالستيكي إمكانية الفحص البسيط والدقيق
ألشواط المحامل والخلوص .يتم االستخدام ً
مثاًل مع

لغرض التعليق الحر الميكانيكي وتدوير كريستاالت

في المكابس وحلقات المكابس ،مثل الخدوش والكسور

محامل المرفق وأذرع التوصيل وفي المواضع التي

السليكون مع أسطح دوران األسطوانات ®ALUSIL

وااللتواءات الشديدة.

يتعذر بها استخدام مقیاس فیلر.

و ®.LOKASIL

نقل المعرفة الفنية المتخصصة
المعرفة الفنية المتخصصة للخبير
دورات تدريب في جميع أنحاء العالم

أخبار

من الجهة الصانعة مباشرة

معلومات دورية عن طريق البريد اإللكتروني

يوجد حوالي  4500ميكانيكي وفني يستفيدون سنويًا من الدورات التدريبية والسيمنارات

قم اآلن بتسجيل اشتراكك أونالين في صحيفتنا المجانية وستحصل على معلومات دورية

التي نعقدها في موقعك في جميع أنحاء العالم أو في مراكزنا التدريبية في نوينشتاد

خاصة بمستجدات المنتجات والمنشورات الفنية وغيرها الكثير.

ودورماجن وتام (ألمانيا).

معلومات فردية

معلومات فنية

مخصوصة لعمالئنا

من رحم التدريب العملي لواقع التدريب العملي
من خالل ما نوفره من معلومات للمنتج ومعلومات الخدمة والكتيبات والملصقات الفنية

سوف نقدم لك معلومات وخدمات شاملة متعلقة بنطاق معدالت آدائنا العريض:
ً
مثال خامات تعزيز البيع المتوائمة مع المتطلبات الشخصية ووسائل دعم البيع

فسوف تكون دائ ًما مواكبًا ألحدث مستوى معرفي في المجال التقني.

والدعم الفني وغيرها الكثير.

مقاطع فيديو فنية
نقل المعرفة عن طريق الفيديو
ستجد في مقاطع الفيديو التي نقدمها إرشادات تركيبية عملية وشروحات خاصة بنظم منتجاتنا.

الموسوعة الفنية
معلومات فنية خاصة بالمحرك
في موسوعتنا الفنية سوف نتشارك معك معرفتنا الفنية المتخصصة .سوف تجد هنا

البؤرة مسلطة على المنتجات أونالين

المعرفة الفنية المتخصصة مباشرة من الخبراء.

من خالل العناصر التفاعلية والصور المتحركة ومقاطع الفيديو يمكنك االستعالم

تطبيق خدمة المحرك

عن منتجاتنا سواء التي في المحرك أو في نطاقه.

إمكانية وصول جوالة للمعرفة الفنية المتخصصة

حلولنا موضحة بشكل مرئي

سوف تحصل هنا بسرعة وسهولة على أحدث مستوى للمعلومات والخدمات

متجر أونالين

بشأن منتجاتنا.

يمكنك الطلب على مدار الساعة .الفحص السريع للتوفرية .البحث الشامل عن المنتجات

الوسائط االجتماعية

من خالل المحرك والمركبة واألبعاد وما إلى ذلك.

دائ ًما محدثة

طريقك المباشر لمنتجاتنا

www.ms-motorservice.com
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