ملحوظات تركيب
استكمال رؤوس أسطوانة جديدة (صمام علوي)
فحص المكونات

قياس تأخر الصمام

التحضير

يجب أن يتطابق مقدار تأخر الصمام مع مواصفات الجهة المنتجة (دليل الورشة) .إذا كان مقدار تأخر الصمام كبيرً ا للغاية ،فيجب
استبدال الصمام.
قم بإخراج رؤوس األسطوانة الجديدة ،وغسلها ،وفحصها للتحقق من وجود أضرار خارجية بها .قم بتنظيف فتحات الزيت ومجاري
الصمامات الدليلية باستخدام فرشاة.

إذا كان تأخر الصمام صغيرً ا للغاية ،فيجب التحقق من أن األمر يتعلق بالصمام الصحيح .استبدل الصمام إذا لزم األمر أو قم
بمعالجة حلقة مقعد الصمام حتى يتم الوصول إلى مقدار التأخر المح َّدد.

إرشاد
َ
قم بتنظيف مكونات التركيب التي يتعين إعادة استخدامها بعناية وقم بتغيير القطع المُستهلكة المعيبة.

تنبيه
يؤدي وجود تأخر صمام كبير للغاية إلى انضغاط ضعيف .قد يؤدي وجود تأخر صمام صغير للغاية إلى ارتطام الصمام بالكباس
أثناء التشغيل.

فحص الصمامات ال ُمسته َلكة
غير مسموح بإغالق مقاعد الصمامات .في حاالت :استبدل الصمامات أو معالجة مقاعد الصمامات باستخدام ماكينة جلخ الصمامات.

فحص إحكام الصمام
غير مسموح بأن تكون ساق الصمام معطوبة .لذلك قم بمعالجة منطقة ساق الصمام المعطوبة أو تغيير الصمامات.

اختبار الضغط الخوائي
يمكن إجراء الفحص الالزم إلحكام الصمام عن طريق اختبار الضغط الخوائي من جانب القناة .يمكن بدالً من ذلك ملء كمية
صغيرة من السائل (بنزين ،زيت) في حوض حيز االحتراق.

يجب أن تكون مناطق القمط وأخاديد الثقب الخاصة بأجزاء مخروط الصمام غير تالفة وخالية من النتوءات .يجب أيضًا أن يكون
التوافق المحكم سليمًا نحو أجزاء مخروط الصمام .يجب تجديد أجزاء مخروط الصمام باستمرار ألسباب تتعلق بالسالمة.

شحذ الصمامات
في حالة وجود مواضع تسريب ،افحص الصمامات أوالً للتحقق من وجود انحرافات عن الدوران السلس ووجود أضرار ،قبل أن
تقوم بمعالجة حلقات مقعد الصمام أو شحذ الصمامات.
يتم فحص الدوران السلس لسطح مقعد الصمام باستخدام الموشور والمؤشر المدرج .يجب بشكل حتمي استبدال الصمامات المنحنية.

غير مسموح بظهور أي تآكل واضح على سيقان الصمام .يجب أن يتطابق كل من قطر ساق الصمام وطول الصمامات مع مواصفات
الجهة المنتجة (دليل الورشة).

إرشاد
قد تظهر بالفعل على الصمامات الجديدة انحرافات عن الدوران السلس بسبب األضرار الناجمة عن النقل .لذلك يوصى أيضًا بفحص
الدوران السلس حتى مع الصمامات الجديدة.

تركيب المكونات
تركيب الحشية العازلة لساق الصمام
قم بتزييت سيقان الصمام قبل التركيب النهائي وإدخال الصمامات في مجاري الصمامات الدليلية .قم بتركيب الدعامات النابضية
للصمام أو تجهيزات دوران الصمام (إذا كانت مح َّددة).

فحص الذراع االنكفائي
غير مسموح بثني الذراع االنكفائي المستعمل أو تمزيقه .يجب أن يكون الوصول إلى فتحات الزيت لتزليق الذراع االنكفائي
وعموده متاحً ا بحرية.

ادفع حشيات ساق الصمام أعلى سيقان الصمام ،وذلك عن طريق جلبة الحماية التي تم تزييتها.
إرشاد
يوصى باستخدام جلبات الحماية ،حتى ال يلحق الضرر بشفاه الختم عند اإلفراط في التحزيز على الحواف الحادة ألخاديد مخروط
الصمام.

غير مسموح بظهور أي ضرر ،مثل :مواضع التآكل أو االنطباعات على أسطح تحريك الصمام واألقماع الكروية .حتى يكون هناك
خلوص محوري صحيح ،يجب أن يتطابق قطر محاور الذراع االنكفائي وفتحاته مع القيم المستهدَفة من قبل الجهة المنتجة للمحرك
(دليل الورشة).

اضغط حشيات ساق الصمام على المجاري الدليلية باستخدام أداة تركيب مناسبة.

فحص خلوص مجرى الصمام الدليلي
يتم خصم أبعاد قطر ساق الصمام والمجرى الدليلي من بعضها البعض والمقارنة مع مقدار الخلوص المح َّدد من قبل الجهة المنتجة.
في حالة وجود خلوص كبير للغاية ،من المحتمل أن يتآكل الصمام ويتعين استبداله .إذا كان الخلوص صغيرً ا للغاية ،فيجب معالجة
مجرى الصمام الدليلي بمسحل.

تركيب نوابض الصمام
تحقق من طول نوابض الصمام وتعامد زواياها .قم بتركيب نوابض الصمام المزودة بصحون نوابض الصمام واضغطها ألسفل
باستخدام أداة أو تجهيزة مناسبة لتركيب أجزاء مخروط الصمام.

القيم المرجعية لخلوص مجرى الصمام الدليلي
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يمكن طبع حشيات ساق الصمام باليد باستخدام حوامل بالستيكية .يتم تقديم حشيات ساق الصمام المزودة بحوامل معدنية بحذر نحو
الجهاز بطرقات خفيفة باستخدام مطرقة بالستيكية .تتموضع الحشية مع تغير صوت الطرق (الذي يدل على التشبع).

ساق الصمام القطر

صمامات المدخل

صمامات المخرج

 7 – 6مم

 40 ... 10ميكرومترً ا

 55 ... 25ميكرومترً ا

 9 – 8مم

 50 ... 20ميكرومترً ا

 65 ... 35ميكرومترً ا

 12 – 10مم

 70 ... 40ميكرومترً ا

 85 ... 55ميكرومترً ا

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

يمكنك الحصول على مزيد من الخبرة الفنية مباشر ًة من خبرائنا عن طريق وكيل  Motorserviceالمحلي
أو عبر موقعنا اإللكترونيwww.ms-motorservice.com/tech :

