FITTINGINSTRUCTIONS
COMPLETARE LA CHIULASELE NOI (OHV)
VERIFICAREA COMPONENTELOR

Măsurarea adâncimii supapei

Pregătire

Cota adâncimii supapei trebuie să corespundă instrucţiunilor producătorului (manualul de
reparaţii). Dacă adâncimea supapei este prea mare, supapa trebuie înlocuită.
Deceruiţi, spălaţi şi verificaţi chiulasele noi cu privire la deteriorări exterioare. Curăţaţi alezajele
pentru ulei şi ghidajele supapelor.

Dacă adâncimea supapei este prea mică, trebuie să verificaţi dacă este vorba de supapa
corectă. Eventual înlocuiţi supapa sau ajustaţi inelul scaunului supapei până se obţine cota
prevăzută pentru adâncime.

OBSERVAŢIE
Curăţaţi cu atenţie componentele care urmează să fie reutilizate şi înlocuiţi piesele deja folosite,
care sunt deteriorate.

ATENŢIE
O adâncime prea mare a supapei conduce la o compresie deficitară. Dacă adâncimea supapei
este prea mică, supapa se poate ciocni cu pistonul în timpul funcţionării.

Verificarea supapelor folosite
Scaunele ventilelor nu trebuie expuse la şocuri mecanice. Dacă se întâmplă totuşi acest lucru:
Înlocuiţi supapele sau prelucraţi scaunele supapelor cu un aparat de şlefuit supape.

VERIFICAREA ETANŞEITĂŢII SUPAPELOR
Nici capetele tijelor supapelor nu trebuie deteriorate. Din acest motiv ajustaţi suprafeţele
capetelor tijelor supapelor, care sunt deteriorate sau înlocuiţi supapele.

Testarea cu presiune redusă
Verificarea necesară a etanşeităţii supapelor se poate efectua cu ajutorul unui test cu presiune
redusă pe partea canalului. Alternativ, se poate umple cavitatea camerei de combustie cu
o cantitate mică de lichid (benzină, gaz lichid).

Zonele de prindere şi canelurile pentru penele conice ale supapelor nu trebuie să fie
deteriorate şi nu trebuie să prezinte bavuri. Şi îmbinarea prin formă a penelor conice ale
supapelor trebuie să fie impecabilă. Penele conice ale supapelor trebuie înlocuite în
permanenţă, din motive de siguranţă.

Şlefuirea supapelor
În caz de neetanşeităţi, înainte de a ajusta inelele scaunelor supapelor sau de a şlefui supapele,
verificaţi supapele cu privire la abateri de concentricitate şi deteriorări.

Verificaţi concentricitatea suprafeţei scaunului supapei cu prisma şi ceasul comparator.
Supapele îndoite trebuie înlocuite obligatoriu.

Tijele supapelor nu trebuie să indice urme vizibile de uzură. Diametrele tijelor supapelor şi
lungimea supapelor trebuie să corespundă instrucţiunilor producătorului (manualul de reparaţii).

OBSERVAŢIE
Supapele noi pot prezenta abateri de concentricitate ca urmare a deteriorărilor survenite în timpul
transportului. Din acest motiv, verificarea concentricităţii se recomandă şi la supapele noi.

MONTAREA COMPONENTELOR
Montarea garniturii tijei supapei
Lubrifiaţi tijele supapelor înainte de montarea definitivă şi introduceţi supapele pe ghidajele
supapelor. Montaţi suporturile arcurilor supapei, respectiv dispozitivele de rotire a supapei
(dacă sunt prevăzute).

Verificarea culbutorului
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Culbutoarele folosite nu trebuie să fie îndoite sau rupte. Alezajele pentru ulei pentru lubrifierea
culbutorului şi axului culbutorului nu trebuie obstrucţionate.

Suprafeţele de acţionare a supapei şi cuzineţii sferici nu trebuie să prezinte deteriorări cum ar
fi locuri tocite sau presate. Pentru un joc corect al axului, diametrele axurilor culbutoarelor şi
găurile acestora trebuie să corespundă valorilor nominale indicate de producătorul motorului
(manualul de reparaţii).

Împingeţi garniturile tijelor supapei pe tijele supapei cu ajutorul unui manşon de protecţie
lubrifiat.
OBSERVAŢIE
Utilizarea manşoanelor de protecţie se recomandă pentru a nu deteriora gulerele de etanşare
la trecerea peste marginile ascuţite ale canelurilor penelor conice ale supapei.
Presaţi garniturile tijelor supapei pe ghidaje cu o unealtă de montaj adecvată. Garniturile
tijelor supapei cu suporturile din material plastic pot fi presate manual.
Garniturile tijelor supapei cu suporturile metalice sunt aplicate în instalaţie cu atenţie, cu
lovituri uşoare, cu ajutorul unui ciocan din material plastic. Garnitura s-a fixat când se aude
un zgomot de ciocănire diferit (mai intens).

Verificarea jocului ghidajului de supapă
Dimensiunile diametrului tijei supapei şi diametrului ghidajului supapei se scad una din alta şi
se compară cu datele referitoare la joc specificate de producător. Dacă jocul este prea mare
este probabil ca supapa să fie uzată şi să fie necesară înlocuirea acesteia. Dacă jocul este prea
mic, ghidajul supapei trebuie ajustat cu un alezor.

Montarea arcurilor supapelor
Verificaţi arcurile supapelor cu privire la lungime şi perpendicularitate. Introduceţi arcurile de
supapă cu talerele arcurilor de supapă şi la montarea penelor conice ale supapei presaţi-le cu
o sculă sau cu un dispozitiv adecvat.

Valori orientative pentru jocul ghidajului de supapă
Diametrul Ø tijei supapei

Supape de admisie

Supape de evacuare

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

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

Mai multe cunoștințe de specialitate direct de la expert obțineți de la partenerul
dumneavoastră local Motorservice, la: www.ms-motorservice.com/tech

