FITTINGINSTRUCTIONS
ÚJ HENGERFEJEK KOMPLETTRE SZERELÉSE (OHV)
A KOMPONENSEK ELLENŐRZÉSE

A szelep mélységének mérése

Előkészület

A szelepmélység méretének meg kell felelnie a gyártó utasításainak (műhelykézikönyv).
Ha a szelep mélysége túl nagy, a szelepet ki kell cserélni.
Az új hengerfejeket tisztítsa meg a viasztól, mossa meg, és ellenőrizze külső sérülésekre
nézve. Az olajfuratokat és szelepvezetékeket kefével tisztítsa meg.

Ha a szelep mélysége túl kicsi, ellenőrizni kell, hogy a megfelelő szeleppel van-e dolgunk.
A szelepet adott esetben újítsa fel, vagy pedig végezze el a szelepülék-gyűrű utómegmunkálását,
amíg el nem éri az előírt mélységméretet.

MEGJEGYZÉS
Az újra felhasználandó cserélhető alkatrészeket gondosan tisztítsa meg, a sérült használt
alkatrészeket pedig cserélje ki.

FIGYELEM
Ha a szelep mélysége túl nagy, az kifogásolható kompresszióhoz vezet. Ha a szelep mélysége
túl kicsi, akkor a szelep üzem közben összeütközhet a dugattyúval.

A használt szelepek ellenőrzése
A szelepek üléke nem lehet beütve. Ha mégis: Cserélje ki a szelepeket, vagy a szelepülékeken
végezzen szelepcsiszoló géppel utómegmunkálást.

A SZELEPEK TÖMÍTETTSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE
A szelepszárak vége sem lehet sérült. Ezért a sérült szelepszárvégek felületén végezzen
utómegmunkálást, vagy cserélje ki a szelepeket.

Vákuumteszt
A szelepek tömítettségének szükséges ellenőrzése vákuumteszttel végezhető el a csatornaoldalon.
Ehelyett egy kevés folyadékot (benzint, petróleumot) is lehet tölteni az égéstér mélyedésébe.

A szelepkúpok szorítási tartományai és beszúrási hornyai legyenek épek és sorjamentesek.
A szelepkúpok felé az alakkal történő zárásnak is kifogástalannak kell lennie. A szelepkúpokat
biztonsági okokból mindig ki kell cserélni.

Szelepek becsiszolása
Ha tömítetlenséget észlel, először ellenőrizze a szelepeket körmozgási eltérésre és sérülésekre
nézve, mielőtt elvégezné a szelepülék-gyűrűk utómegmunkálását, ill. beköszörülné a szelepeket.

A szelepülék-felület körmozgását ellenőrizze prizmával és mérőórával. Az elgörbült szelepeket
feltétlenül ki kell cserélni.

A szelepszárakon nem lehet látható kopás. A szelepszárátmérőknek és a szelephosszoknak
meg kell felelniük a gyártó utasításainak (műhelykézikönyv).

MEGJEGYZÉS
Új szelepeknél szállítás közbeni megsérülés miatt már körmozgási eltérés léphet fel. Ezért új
szelepeknél is ajánlatos ellenőrizni a körmozgást.

A KOMPONENSEK BESZERELÉSE
A szelepszártömítés beszerelése
A végleges beszerelés előtt olajozza be a szelepszárakat, és a szelepeket helyezze be a
szelepvezetékekbe. Szerelje be a szeleprugó-alátéteket, ill. a szelepforgató szerkezeteket
(amennyiben be vannak tervezve).

A himbák ellenőrzése
A használt himbák nem lehetnek elgörbülve, megrepedve. A himba és a himbatengely
kenésére szolgáló olajfuratok legyenek átjárhatóak.

A szelepszár tömítéseket egy beolajozott védőhüvely segítségével tolja a szelepszárakra.
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MEGJEGYZÉS
A védőhüvelyeket azért ajánlatos használni, hogy a tömítőajak felhúzáskor ne sérüljön meg a
szelepkúphornyok éles szélein.
A szelepműködtető felületeken és a gömbcsészéken nem lehetnek sérülések, mint például
kidörzsölődött helyek vagy benyomódások. A pontos tengelyjáték érdekében a himbatengelyek
átmérőjének és a tengelyek furatainak meg kell felelniük a motorgyártó által előírt értékeknek
(műhelykézikönyv).

A szelepszár tömítéseket megfelelő szerszámmal nyomja a vezetékekre. A műanyag tartós
szelepszár tömítéseket kézzel fel lehet nyomni.
A fémtartós szelepszár tömítéseket műanyag kalapáccsal óvatosan, kis ütésekkel illessze fel.
A tömítés akkor van a helyén, ha megváltozik (teltebb) a kopogáshang.

A szelepvezeték holtjátékának ellenőrzése
A szelepszár és a szelepvezeték átmérőméreteit vonja ki egymásból, és hasonlítsa össze a
gyártó által előírt játékokkal. Ha a játék túl nagy, akkor a szelep esetleg elkopott, és ki kell
cserélni. Ha a játék túl kicsi, dörzsárral végezze el a szelepvezeték utómegmunkálását.

A szeleprugók beszerelése
Ellenőrizze a szeleprugók hosszát és merőlegességét. A szeleprugókat szeleprugótányérral
helyezze be, és a szelepkúpok beszereléséhez megfelelő szerszámmal vagy szerkezettel
nyomja le.

Irányértékek a szelepvezeték holtjátéka számára
Szelepszár Ø

Beömlőszelepek

Kieresztő szelepek

6 – 7 mm

10 … 40 µm

25 … 55 µm

8 – 9 mm

20 … 50 µm

35 … 65 µm

10 – 12 mm

40 … 70 µm

55 … 85 µm
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Több szaktudást a helyi Motorservice partnerénél közvetlenül a szakembertől kaphat,
ill. az alábbi címen talál: www.ms-motorservice.com/tech

