دستورالعملهای نصب
مکمل سرسیلندرهای جدید ()OHV
بررسی قطعات

اندازهگیری عمق سوپاپ

آمادهسازی

عمق سوپاپ باید با دادههای تولیدکننده (دفترچه راهنمای کارخانه) مطابقت داشته باشد .اگر عمق سوپاپ خیلی زیاد باشد ،باید
سوپاپ را عوض کرد.
سرسیلندرهای جدید را دربیاورید ،بشویید و از نظر آسیبدیدگی خارجی بررسی کنید .سوراخهای روغن و گاید سوپاپ را با
برسی تمیز کنید.

اگر که عمق سوپاپ خیلی کم باشد ،باید بررسی شود که آیا سوپاپ درستی مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر .در صورت
لزوم سوپاپ را تعویض کنید یا رینگ نشیمنگاه سوپاپ را اصالح نمایید تا عمق مشخص شده حاصل شود.

تذکر
قطعاتی را که دوباره مورد استفاده قرار میگیرند ،با دقت تمیز کنید و قطعات مصرفی آسیب دیده را عوض نمایید.
توجه
اگر عمق سوپاپ خیلی زیاد باشد ،فشردهسازی درست انجام نمیشود .اگر عمق سوپاپ خیلی کم باشد ،ممکن است سوپاپ هنگام
کار با پیستون برخورد بکند.

بررسی سوپاپهای استفاده شده
نشیمنگاه سوپاپ نباید گیر داشته باشد .ولی :سوپاپها را عوض کنید یا نشیمنگاه سوپاپ را با دستگاه سوپاپتراش اصالح کنید.

بررسی آببندی سوپاپ
همچنین انتهای ساقه سوپاپ نباید آسیب دیده باشند .سطوح آسیب دیده ساقه سوپاپ را اصالح کنید یا سوپاپ را عوض نمایید.

تست خالء
معاینه ضروری درزبندی سوپاپ را میتوان با استفاده از تست خالء از سمت کانال به بیرون انجام داد .به جای این تست
میتوان مقدار کمی مایع (بنزین ،نفت سفید) داخل کاسه سمبه محفظه احتراق ریخت.

محل چفت شدن و شیار تزریق خارهای سوپاپ باید بدون آسیبدیدگی و عاری از پلیسه باشد .همچنین اتصاالت قالبی خارهای
سوپاپ باید عاری از نقص باشند .برای حفظ ایمنی باید خارهای سوپاپ را دائما ً عوض کرد.

پولیش کردن سوپاپ
اگر آببندی مشکلی داشت ،قبل از آن که رینگ نشیمنگاه سوپاپ را اصالح کنید یا سوپاپ را پولیش کنید ،در ابتدا سوپاپ را از
غیر مدور بودن یا آسیبدیدگی بررسی کنید.
مدور بودن سطح نشیمنگاه سوپاپ با منشور و سنجه مدرج را بررسی کنید .اگر سوپاپی خمیدگی داشته باشد ،حتما ً باید
تعویض شود.

روی ساقههای سوپاپ نباید هیچگونه اثر فرسایش قابل رویتی به چشم بخورد .قطر و طول ساقه سوپاپ باید با دادههای تولیدکننده
مطابقه داشته باشد (دفترچه راهنمای کارخانه).

تذکر
ممکن است سوپاپهای نو هم به علت آسیبهای ناشی از حمل و نقل ،غیر مدور شده باشند .به همین دلیل توصیه میشود ،مدور
بودن سوپاپهای نو را هم بررسی کنید.

مونتاژ قطعات
مونتاژ درزبندی ساقه سوپاپ
قبل از مونتاژ نهایی ساقه سوپاپ ،آن را روغنکاری کنید و سوپاپ را وارد گاید سوپاپ نمایید .نگهدارنده فنر سوپاپ و نیز
تجهیزات فنر سوپاپ را (در صورت ارائه) مونتاژ کنید.

بررسی میل اسبک
میل اسبکهای استفاده شده نباید خمیده یا ترک خورده باشند .سوراخهای روغن مخصوص روانکاری میل اسبک و شفت
اسبک باید آزاد باشند.

درزبندیهای ساقه سوپاپ را با استفاده از غالف محافظ روغنکاری شده روی ساقه سوپاپ هل دهید.
تذکر
استفاده از غالف محافظ از آن رو توصیه میشود که اگر شیار پاپتهای سوپاپ تیز بود ،نوار آببندی هنگام عبور از روی این
لبهها آسیب نبیند.

سطوح تحریک سوپاپ و مفصل ساچمهای نباید هیچگونه آسیبدیدگی مثل خوردگی یا آسیب ناشی از تحت فشار بودن داشته
باشند .برای این که لقی محور صحیح باشد ،باید قطر محورهای میل اسبک و سوراخهای آن با مقادیر اسمی تولیدکننده موتور
مطابقت داشته باشد (دفترچه راهنمای کارخانه).

درزبندیهای ساقه سوپاپ را با ابزار مونتاژی مناسب روی گایدها فشار دهید.

بررسی لقی گاید سوپاپ
اندازه قطر ساقه سوپاپ و گاید سوپاپ از هم کم میشوند و با مقدار لقی که تولیدکننده اعالم کرده است ،مقایسه میشوند .اگر
لقی خیلی زیاد باشد ،ممکن است سوپاپ فرسوده شده و تعویض آن ضروری باشد .اگر لقی خیلی کم باشد ،پس باید با استفاده از
برقو گاید سوپاپ را اصالح کرد.

مونتاژ فنر سوپاپ
طول و چارگوشی فنرهای سوپاپ را بررسی کنید .فنر سوپاپ را روی نگهدارنده فنر سوپاپ قرار دهید و برای مونتاژ خارهای
سوپاپ با ابزاری مناسب یا دستگاه به پایین فشار دهید.

مقادیر معمول برای لقی گاید سوپاپ
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درزبندیهای ساقه سوپاپ دارای حامل پالستیکی را میتوان با دست فشار داد .درزبندیهای ساقه سوپاپ دارای حامل فلزی با
استفاده از چکشی پالستیکی و با زدن ضرباتی آرام ،با احتیاط در محل قرار میگیرد .وقتی درزبندی در جای خود قرار گرفته
باشد ،صدای ضربه عوض میشود (صدا بمتر میشود).

ساقه سوپاپ قطر Ø

سوپاپ ورودی

سوپاپ اگزوز

 7 – 6میلیمتر

 40 ... 1۰میکرومتر

 55 ... 25میکرومتر

 9 – 8میلیمتر

 50 ... 20میکرومتر

 65 ... 35میکرومتر

 12 – 10میلیمتر

 70 ... 40میکرومتر

 85 ... 55میکرومتر

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

می توانید اطالعات فنی بیشتر را به طور مستقیم از کارشناسان حاضر در نماینده محلی خدمات موتوری و همچنین در وب
سایت  www.ms-motorservice.com/techدریافت کنید

