Повреди по клапаните
и причините за тях
Грешки при монтажа и настройката

Монтаж на износени части

неправилна настройка на хлабината на клапана

Употреба на износени конуси на клапани

Причина:
Хлабината на клапана е настроена
прекалено малка или интервалите
за поддръжка не са спазени.

Причина:
При смяната на клапаните са използвани стари, износени конуси на
клапани.

Следствие:
Клапанът не се затваря повече
правилно. Преминаващите покрай
клапанното гнездо газове от горенето нагорещяват тарелката на
клапана. Това води до прегряване и
стопяване на тарелката на клапана
в областта на седлото.

Следствие:
При повторна употреба на износени
конуси е възможно разхлабване на
затягащите скоби по време на експлоатация. Това води до корозия при
триене на тялото и разхлабване на
клапана в тази част. Възможни са
счупвания поради многократни променливи натоварвания.

Грешки при монтажа на клапанната пружина
Причина:
Пружината не е поставена правилно при монтажа. Изкривяването е довело до страничен огъващ
момент (M) на тялото на клапана.
Следствие:
Получаващото се натоварване
поради огъване със симетричен
цикъл довежда до разрушаването
на направляващата клапанна втулка
и впоследствие до счупване на края
на клапанното тяло.

Монтаж на повредени клапанни кобилици/повдигачи
Причина:
Кобилицата упражнява ексцентрична сила върху повърхността на
края на клапанното тяло.
Следствие:
Това води до едностранно износване на тялото
както и на края на тялото. Породеното от ексцентричното прилагане
на сила напречно натоварване на
клапанното тяло води до разрушаване поради умора на материала
в областта на затягащите скоби.

Монтаж на огънати клапани
Грешки при монтажа на хидравличния повдигач на клапана
Причина:
След монтажа на повдигача не е
спазено указаното време за изчакване преди пускането на двигателя
(мин. 30 мин.). Така излишното
масло в работното отделение на
повдигача няма достатъчно време
да се оттече.
Следствие:
При преждевременно пускане на
двигателя клапаните се удрят в
буталото и се огъват или счупват.

Причина:
Изкривяването на клапанното
тяло води до едностранен контакт на седлото на клапана с
уплътнителния пръстен.
Следствие:
Поради едностранно натоварване се появяват огъвания със
симетричен цикъл и разрушаване поради умора на материала в радиуса на канала при
прехода към тялото.

Неправилно горене
Грешки при обработката
Несъосност на уплътнителния пръстен или направляващата клапанна втулка
Причина:
Клапанното седло респ. втулката
не са напаснати центрично.
Следствие:
Клапанът не се затваря правилно,
прегрява и се стопява в областта на
седлото. Освен това едностранното
натоварване на клапанната тарелка
може да доведе до разрушаване
поради умора на материала
в областта на канала.

Претоварване на клапаните поради неправилно горене
Причина:
Неправилното горене води до силно
повишено компресионно и температурно натоварване в горивната
камера.
Следствие:
Тарелката на клапана не издържа на
термичните и механичните натоварвания и се огъва навътре.
Образуват се т. нар. „лалета“ и
счупвания в областта на тарелката.

твърде голяма хлабина на втулката на клапана

Следствие:
Поради обтичането с горещи газове
е възможна появата на силно
коксуване в областта на втулката
на тялото. Клапанът става трудно
подвижен, не се затваря повече и
контактната повърхност прегрява
(изгаряния, свързващи канали).

твърде малка хлабина на втулката на клапана
Причина:
При смяната на втулките на клапаните диаметърът на втулките е
изчислен погрешно.
Следствие:
Недостатъчно смазване, трудноподвижност и корозия на тялото на
клапана във втулката. Вследствие
на това са възможни напр. прегрявания в областта на тарелката респ.
седлото.

Информация относно продуктовия
асортимент ще намерите в нашия
каталог „Valves & Components /
Camshafts / Cylinder Heads“.
Допълнителна информация ще получите директно от
местния партньор на Motor Service или на уебстраницата
www.ms-motor-service.com

Групата Motor Service е пласментна организация, занимаваща се със следпродажбените
услуги на Kolbenschmidt Pierburg в цял свят. Чрез премиум марките KOLBENSCHMIDT,
PIERBURG и TRW Engine Components доставяме разнообразен, съобразен с нуждите
асортимент от продукти за двигатели.
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Причина:
Хлабината на втулката на клапана
е твърде голяма, тъй като втулките
на клапана са силно износени респ.
погрешно райберовани по време на
ремонта.

