نصب رینگ پیستون

گام به گام

در ابتدا پیستون را کامالً تمیز کنید و تمام رسوبات
کربن را از شیارهای رینگ پاک نمایید .با استفاده
از مته مارپیچی و قالویز گردان رسوبات کربن را
از لولههای برگشت روغن پاک کنید؛ بدون آن که به
کنارههای شیارها آسیب برسانید ،شیارها را تمیز کنید.
پیستونهای ترک خورده یا تغییر شکل داده و فرسوده
را عوض کنید.

پسماند کربن روی قسمت باالیی لوله سیلندر را که درگیر
نبوده است ،پاک کنید.

اگر فاصله بین رینگ کمپرس موازی جدید و دیواره شیار
آن بالغ بر  0.12میلیمتر یا بیشتر باشد ،پیستون بیش از حد
فرسوده شده است و باید عوض شود.

اگر در موتورهای بنزینی ساییدگی سیلندر
بیشتر از  0.1میلیمتر و در موتورهای
دیزلی بیشتر از  0.15میلیمتر باشد،
سیلندر نیز باید تعویض شود (خوردگی
دیواره).
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اندازهگیری شیارهای رینگ پیستون با آچار فیلرگیری.
 Kolbenschmidtشماره کاال 50 009 824

مونتاژ رینگ پیستون

عالمت " "TOPباید به سمت تاج پیستون باشد ،به طوری که عملکرد جارو
کردن به طرف انتهای ساقه انجام شود .اگر رینگهای
پیستون دقیق مونتاژ نشده باشند ،عملکرد واحد ست رینگ بدون نقص
نخواهد بود .در موارد جدی ،به علت مونتاژ اشتباه رینگهای
پیستون روغن از محفظه میلرنگ به محفظه احتراق پمپاژ میشود.

با استفاده از رینگ اندازهگیری و یا سیلندری اصالح شده میتوان
قطر را اندازه گرفت؛ اندازه شکاف رینگ را میتوان بهصورت
بصری یا با استفاده از آچار فیلرگیری مشخص کرد .در صورت
بررسی قطر رینگ در سیلندرها/بوشهای سیلندر فرسوده توجه
داشته باشید که ممکن است شکاف رینگ بیشتر باشد.

لقی شیارها

قابلیت استفاده پیستون

 0.10–0.05میلیمتر

استفاده از پیستون بدون دغدغه

 0.12–0.11میلیمتر

بیشتر احتیاط کنید

>  0.12میلیمتر

حتما ً از پیستونهای جدید استفاده کنید!

	1خوردگی دیواره

مونتاژ رینگ روغن
رینگ پیستون متناسب قرار دهید!
هنگام محکم کردن ،نباید رینگهای پیستون را بیش از اندازه کشید؛ این امر
منجر به تغیر شکل دائمی رینگ میشود و کارکرد آن را مختل میکند.

در صورت تعویض رینگهای پیستون توصیه میکنیم ،ست
را بهطور کامل عوض کنید .ارتفاع رینگ با استفاده از کولیس
اندازهگیری میشود .توصیه میکنیم برای این کار اندازهها را با
دادههای مندرج در کاتالوگ مقایسه کنید.

در رینگهای روغن سهتایی مدلهاییهستند که فنرهای آنها روی هر دو
سر نقطهای رنگی دارد .بعد از مونتاژ رینگ روی پیستون باید هر دو
نقطه رنگی روی فنر قابل رویت باشند .این امر باعث میشود که انتهای
فنرها به یکدیگر برخورد نکنند یا همپوشانی نداشته باشند.

توصیه برای نصب

خط رنگی قرمز

خط رنگی سبز

همپوشانی

در صورت مونتاژ رینگ فنر پیچشی باید هر دو سر فنر پیچشی همیشه
دقیقا ً روبروی شکاف رینگ قرار بگیرند .در فنرهای پیچشی تفلون ،لوله
روی شکاف رینگ قرار میگیرد.

رینگ جمعکن پیستون.
 Kolbenschmidtشماره  50 009 815برای  110–50 øمیلیمتر
 Kolbenschmidtشماره  50 009 829برای  160–110 øمیلیمتر

جزییات بیشتر و اطالعات مربوط را در ویدئو فنی " "Fitting of piston ringsدر کانال یوتیوب ما به نشانی
ذیل مییابیدyoutube.com/motorservicegroup. :
یا از نمایندگیهای محلی  Motorserviceسوال کنید .به عالوه ،روی سایت  www.ms-motorservice.comو
تکنیپدیا به نشانی  www.technipedia.infoاطالعات بسیاری را برای شما فراهم کردهایم.

پس از قرار دادن رینگهای پیستون باید مطمئن شوید که این
رینگها آزادانه حرکت میکنند .دو سر رینگ پیستون را روی
پیستون  120درجه بچرخانید.

توجه:
رینگ پیستون کرومی نباید روی بوش سیلندر
کرومی سوار شود.

50 009 816

کمپرسور رینگ پیستون برای قطر  125 – 57میلیمتر

50 009 828

کمپرسور رینگ پیستون برای قطر  175 – 90میلیمتر

50 009 832

کمپرسور رینگ پیستون برای قطر  175 – 90میلیمتر ،ارتفاع "3

50 009 913

جعبه رینگ پیستون PKW/NKW

50 009 915

جعبه رینگ پیستون NKW

www.ms-motorservice.com

توصیه:
در موتورهای -2زمانه ،غالبا ً رینگهای پیستون از طریق
یک پین در مقابل چرخش ایمن شدهاند .نباید این رینگ را چرخاند.
در این صورت ممکن است خار گژنپین در محدوده سوراخ
سیلندر زیر رینگ پیستون مرتجع برود و باعث شکستن آن در لبه
روبرویی سوراخ شود.
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جاگذاری پیستون

برای جلوگیری از آسیبدیدگی رینگ پیستون ،رینگ
پیستون و نیز پیستون را به اندازه کافی روغنکاری کنید و
آن را با استفاده از تسمهای قفلشو یا غالف مونتاژ با مقطع
مخروطی سوار نمایید.
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