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ـ مهره اتصال رابط دسته موتور روي اتاق به پايه دسته موتور 
در سرسيلندر را باز كنيد )شكل 9ـ4(.

ــاق به پايه  ــته موتور روي ات ــاي اتصال رابط دس ـ مهره ه
ــيلندر را باز كرده و رابط را از محل  ــته موتور در سرس دس

نصب پياده كنيد )شكل هاي 10ـ4 و 11ـ4(.
شكل 6ـ4

شكل 7ـ4

شكل 10ـ4

شكل 8ـ4

شكل 9ـ4

ـ بست پل دسته موتور را پياده كنيد )شكل 6ـ4(.

ــته موتور به اتاق خودرو را باز و  ـ پيچ هاي اتصال پل دس
ــكل هاي  ــته موتور را از محل نصب پياده كنيد )ش پل دس

7ـ4 و 8ـ4(

شكل 11ـ4

ــل كرده خودرو را تا ارتفاع مناسب  ـ پيچ چرخ جلو را ش
ــرخ جلو را پياده كنيد  ــپس چ قرار داده و ثابت كنيد و س

)شكل 12ـ4 و 13ـ4(.
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شكل 12ـ4

شكل 13ـ4

شكل 14ـ4

شكل 15ـ4

شكل 16ـ4

ــه گلگير و پيچ هاي متصل به  ــتيكي متصل ب ـ خارهاي پالس
سپر و سيني زير موتور را باز كرده و پوشش پالستيكي داخل 

گلگير را پياده كنيد )شكل هاي 14ـ4 و 15ـ4 و 16ـ4(

ـ تسمه سفت كن را با استفاده از ابزار مخصوص به سمت 
راست بچرخانيد و پين قفل كننده را جا بزنيد )شكل هاي 

17ـ4 و 18ـ4(

شكل 17ـ4

شكل 18ـ4

شكل 19ـ4

ـ تسمه را از محل نصب جدا كرده و سپس تسمه سفت كن 
ــتفاده از ابزار مخصوص در جهت عقربه هاي ساعت  با اس
ــكل هاي  ــت داده و پين قفل كننده را خارج كنيد )ش حرك

19ـ4 و 20ـ4(
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شكل 20ـ4

شكل 21ـ4

شكل 22ـ4

ــيب  ــمه را در وضعيتي قرار دهيد كه به آن آس توجه: تس
نرسد.

ـ پيچ هاي پايه تسمه سفت كن را باز كرده و تسمه سفت 
ــكل هاي 21ـ4 و  ــاده كنيد )ش ــل نصب پي ــن را از مح ك

22ـ4(

ــب نگهداري و  ــمه آلترناتور را در محلي مناس توجه: تس
ــدن به روغن، مواد نفتي و گردوخاك  ــته ش آن را از آغش

محافظت كنيد.

ــاز كرده و  ــمه تايمينگ را ب ــوش بااليي تس ــاي درپ پيچ ه
درپوش را پياده كنيد )شكل هاي 25-4 و 4-26(.

ــت هاي روي درپوش بااليي تسمه تايم را باز كرده  بس
و لوله هاي رفت و برگشت بنزين را از محل نصب خارج 

كنيد )شكل هاي 23-4 و 4-24(.

شكل 23ـ4

شكل 24ـ4

شكل 25ـ4
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ــوراخ هاي تايم چرخ  ــور را بچرخانيد تا س ــگ موت ميل لن
ــمه ميل بادامك و سرسيلندر و سوراخ تايم روي پولي  تس
ــتا قرار گيرند  ــيلندر در يك راس ــر ميل لنگ و بلوكه س س

)شكل هاي 27-4 و 4-28(.

شكل 27ـ4

شكل 26ـ4

ــمه ميل بادامك در  ــم چرخ تس ــوراخ تاي توجه: وقتي س
ــوراخ روي سرسيلندر  ــاعت 8 قرار گيرد با س وضعيت س

در يك راستاست )شكل 29ـ4(.

ــمه ميل بادامك و پولي سر  پين هاي تنظيم را در چرخ تس
ميل لنگ قرار دهيد )شكل هاي 30-4 و 4-31(.

شكل 29ـ4

شكل 28ـ4

شكل 30ـ4

شكل 31ـ4
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ــا زدن پين هاي  ــگ و ميل بادامك بعد از ج توجــه: ميل لن
ــد از چرخش آنها  ــده قرار دارن تنظيم در وضعيت قفل ش

جلوگيري كنيد.
ــاي صفحه محافظ فاليويل را باز كرده و صفحه  پيچ ه

محافظ را پياده كنيد )شكل هاي 32-4 و 4-33(.

شكل 33ـ4

شكل 32ـ4

فاليويل را با نصب قفل كن ثابت كرده و سپس پين تنظيم 
پولي ميل لنگ را خارج كنيد )شكل هاي 34-4و4-35(.

شكل 34ـ4

پيچ پولي سر ميل لنگ را باز و سپس پولي سر ميل لنگ را 
پياده كنيد )شكل هاي 36-4 و 4-37(.

شكل 36ـ4

شكل 37ـ4

شكل 35ـ4

ــاز كرده و  ــمه تايمينگ را ب ــوش پايين تس ــاي درپ پيچ ه
درپوش را پياده كنيد )شكل هاي 38-4 و 4-39(.
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ــاز كرده و  ــمه تايمينگ را ب ــوش مياني تس ــاي درپ پيچ ه
درپوش را پياده كنيد )شكل هاي 40-4 و 4-41(.

روي چرخ تسمه ميل بادامك و چرخ تسمه سر ميل لنگ با 
تسمه عالمت تطبيق بزنيد )شكل هاي 42-4 و 4-43(.

شكل 38ـ4

شكل 39ـ4

شكل 40ـ4

شكل 41ـ4

شكل 42ـ4

شكل 43ـ4
پيچ نگهدارنده غلتك تسمه سفت كن را شل كرده و غلتك 
ــمه سفت كن را با استفاده از آچار در جهت عقربه هاي  تس
ــمه  ــمه پيچ تس ــدن تس ــاعت بچرخانيد بعد از آزاد ش س

سفت كن را محكم كنيد )شكل هاي 44-4و4-45(.

شكل 44ـ4
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تسمه تايمينگ را از روي موتور پياده كنيد )شكل 4-46(.

ــب نگهداري و  ــمه تايمينگ را در محلي مناس توجه: تس
آن را از آغشته شدن به روغن، مواد نفتي و گرد و خاك ... 

و اعمال نيروي نامتعارف محافظت كنيد.

2ـ4 بازرسي چرغ تسمه ميل  بادامك
سطح دندانه هاي چرخ تسمه ميل بادامك را از نظر سايش، 
ــي و در صورت لزوم آن را  ــود حفره و يا ترك بازرس وج

تعويض كنيد. )شكل هاي 47ـ4 و 48ـ4(.

شكل 45ـ4

شكل 46ـ4

شكل 47ـ4

شكل 48ـ4

شكل 49ـ4

شكل 50ـ4

1ـ2ـ4 بازرسي غلتك تسمه سفت كن
سطح غلتك را براي وجود ناهمواري و تغيير رنگ بررسي 
ــطحي آن را تعويض كنيد  ــيب س و در صورت وجود آس

)شكل هاي 49ـ4 و 50ـ4(.



5858

2-2-4 بازرسي چرخ تسمه ميل لنگ
ــمه ميل لنگ را از نظر سايش،  ــطح دندانه هاي چرخ تس س
ــي و در صورت لزوم آن را  ــود حفره و يا ترك بازرس وج

تعويض كنيد )شكل هاي 52ـ4 و 53ـ4(.

3-4 بازرسي تسمه تايمينگ
تسمه تايم از جنس الستيك كه با الياف فايبرگالس تقويت 

شده است ساخته مي شود )شكل 4-54(.

شكل 52ـ4

شكل 53ـ4

شكل 51ـ4

شكل 54ـ4

تســمه تايمينگ را به شرح زير بررسي كرده و در  ◄ 
صورت لزوم آن را تعويض كنيد.

ــمه را با فشار ناخن  ــطح الستيك پشت تس ــختي س 1. س
ــت كنيد. اگر اثر ناخن باقي نماند تسمه فاقد خاصيت  تس

االستيك است )شكل 4-55(.

2. ترك سطح پشت
3. ترك و نخ زدن
4. ترك پايين دنده

5. ترك جانبي
6. فرسايش سطوح جانبي )شكل 56ـ4(

نکته
ــتورالعمل كارخانه سازنده  ــمه تايمينگ با توجه به دس تس
ــي بايد تعويض  گردد. در  ــافت معين خودرو بعد از طي مس
غير اين صورت امكان صدمه ديدن قطعات داخلي موتور و 

نياز به تعمير اساسي موتور وجود دارد.

شكل 55ـ4

شكل 56ـ4

ــردش آوريد در صورت  ــت به گ ــيلة دس غلتك را به وس
ايجاد صدا و ضربه آن را تعويض كنيد )شكل 51ـ4(.
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7. خراب شدن دندانه
مرحلة اول

نخ نما شدن )از بين رفتن سطح الستيكي و آشكار شدن نخ ها 
و تغيير رنگ به سفيد بافت داخلي مشخص نمي شود.(

توجه: يك تسمه داراي لبه هاي برش خورده صاف است 
)شكل 4-57(.

شكل 57ـ4

شكل 58ـ4

شكل 59ـ4

4-4 نصب تسمه تايمينگ
ــوراخ تايم چرخ تسمه  ميل بادامك را در راستاي سوراخ تايم  س
سرسيلندر قرار دهيد. )وضعيت ساعت 8( و سپس پين تنظيم را 
نصب و از استقرار صحيح آن اطمينان پيدا كنيد )شكل 4-59(.

مرحلة دوم
نخ زدگي و بيرون زدن بافت داخلي و كم شدن ضخامت دندانه.

8. از بين رفتن دندانه )شكل 58ـ4(

شكل 60ـ4

پولي ميل لنگ را به طور موقت روي ميل لنگ نصب كرده در 
ــوراخ هاي روي پولي و بدنه سيلندر  پين تنظيم را داخل س
كنيد. بعد از اطمينان از استقرار صحيح ميل لنگ پين تنظيم 

را خارج و پولي ميل لنگ را پياده كنيد )شكل 4-60(.

ــمه  ــگ را در جهت صحيح روي چرخ تس ــمه تايمين تس
ميل بادامك و سر ميل لنگ سوار كنيد )شكل 4-61(.

شكل 61ـ4
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ــت دوران روي  ــر عالمت جه ــب عالوه ب ــع نص در موق
ــمه به عالمت هاي تطبيق اضافه شده روي چرخ تسمه  تس
ــت و آن ها را در  ــمه دق ــر ميل لنگ و تس ــك، س ميل بادام

راستاي يكديگر قرار دهيد )شكل هاي 62-4و 4-63(.

پيچ نگهدارنده تسمه سفت كن را شل كرده و آن را در جهت 
ــمه تايمينگ كشيده  ــاعت بچرخانيد تا تس عكس عقربه س
ــفت كنيد. تسمه سفت كن از نوع  ــود. سپس پيج آن را س ش
خارج از مركز است )شكل هاي 66-4 و 67-4 و 4-68(.

3. تسمه تايمينگ نو
در موقع نصب عالوه بر عالمت جهت دوران روي تسمه 
به عالمت تنظيم روي تسمه وجود دارد و آنها را در راستاي 
عالمت هاي حك شده روي چرخ تسمه ميل بادامك و سر 

1. به عالمت جهت دوران روي تسمه تايمينگ دقت كنيد.
2. تسمه تايمينگ كاركرده

شكل 62ـ4

شكل 64ـ4

شكل 65ـ4

شكل 63ـ4

شكل 66ـ4

        اخطار:
در هنگام نصب به نكات زير توجه كنيد.

ميل لنگ قرار دهيد )شكل هاي 64ـ4 و 65ـ4(
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شكل 67ـ4

شكل 68ـ4

شكل 69ـ4

شكل70ـ4

5-4 تنظيم مقدار كشش تسمه تايمينگ
تنظيم مقدار كشش تسمه تايمينگ را مي توان با استفاده از 
دو ابزار اندازه گيري مكانيكي )شكل 69-4( و الكترونيكي 

)شكل 70-4( انجام داد.

ــكل روي تسمه  ــش را مطابق ش 2. اندازه گيري مقدار كش
ــت آوريد  ــش اوليه را به دس تايمينگ نصب و مقدار كش

)شكل هاي 71ـ4 و 72ـ4(.

مقدار كشش تسمه تايمينگ را به ترتيب زير تنظيم  ◄ 
كنيد:

1. پين تنظيم را از چرخ تسمه ميل بادامك خارج كنيد.

شكل 71ـ4

شكل 72ـ4



6262

ــت آمده در حد مطلوب نباشد پيچ غلتك  اگر مقدار به دس
ــل كرده و با جابه جايي آن مقدار  ــفت كن را ش ــمه س تس
كشش مناسب را ايجاد و سپس پيچ آن را تا گشتاور مجاز 

)N.m 20( سفت كنيد.
3. دستگاه اندازه گير را از روي تسمه پياده كنيد.

4. پولي ميل لنگ را روي ميل لنگ نصب و پيچ آن را سفت 
ــكل هاي  ــن فاليويل را باز كنيد )ش ــپس قفل ك كرده و س

73-4 و 4-74(.

نکته
مقدار كشش اوليه تسمه 2±30 واحد است.

شكل 73ـ4

شكل 74ـ4

ــود تايمينگ  اگر در هنگام چرخش موتور ميل لنگ قفل ش
ــتباه است. براي جلوگيري از آسيب رسيدن  سوپاپ ها اش
ــگ را آزاد كرده و  ــمه تايمين ــه اجزاي داخلي موتور تس ب

عمليات را از ابتدا آغاز كنيد.
ــم  ــوراخ هاي تاي ــور س ــاي دو دور دوران موت 6. در انته
ــمه ميل بادامك بايد در راستاي  پولي ميل لنگ و چرخ تس
سوراخ هاي روي سيلندر و سرسيلندر قرار بگيرد و بتوان 
ــرار گيرد. در  ــي در داخل آنها ق ــاي تنظيم به راحت پين ه
 اين صورت تايمينگ با زمان بندي سوپاپ ها به طور صحيح 

انجام شده است )شكل هاي 76-4 و 4-77(.

5. ميل لنگ را در جهت حركت عقربه هاي ساعت دو دور 
كامل بچرخانيد )شكل 75ـ4(.

شكل 75ـ4

شكل 76ـ4

نکته
ميل لنگ را به هيچ وجه در جهت عكس عقربه هاي ساعت 

حركت ندهيد.



63

شكل 77ـ4

شكل 78ـ4

7. اندازه گير مقدار كشش را مطابق شكل روي تسمه تايمينگ 
نصب و مقدار كشش را به دست آوريد )شكل 4-78(.

ــت آمده در حد مطلوب نباشد پيچ غلتك  اگر مقدار به دس
ــي آن مقدار  ــل كرده و با جابه جاي ــفت كن را ش ــده س ش
 كشش مناسب را ايجاد و سپس پيچ آن را تا گشتاور مجاز 

)N.m 20( سفت كنيد.
8. دستگاه اندازه گير را از روي تسمه تايمينگ پياده كنيد.

9. مراحل 5 الي 7 را مجدداً تكرار كرده تا پس از چرخاندن 
ميل لنگ مقدار صحيح كشش به دست آيد.

10. پولي سر ميل لنگ را پياده كنيد.
بقيه مراحل نصب عكس مراحل پياده كردن است.

نکته

نکته

 مقدار مطلوب كشش تسمه 2±44 واحد است.

ــي كرده و در صورت لزوم آن را  ــمه آلترناتور را بازرس تس
تعويض كنيد )شكل 79ـ4 و 80ـ4(.

شكل 79ـ4

شكل 80ـ4

ــتاور مجاز با  ــرميل لنگ را تا گش ــال پولي س ــچ اتص ـ پي
تورك متر سفت كنيد.

ـ پيچ ها و مهره ها را تا گشتاور مجاز سفت كنيد.
ــمه  ــن و از صحت عملكرد تس ــور خودرو را روش ـ موت
ــوپاپ و تسمه آلترناتور اطمينان پيدا  تايمينگ، مكانيزم س

كنيد.

ــمه آلترناتور اطمينان حاصل  ــح قرار گرفتن تس ـ از صحي
كنيد )شكل 4-81(.

شكل 81ـ4
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فصل پنجم: عيب يابي و تعمير سرسيلندر

هدف های رفتاری ◄ 
پس از فراگيري اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

ـ سرسيلندر را از روي موتور پياده و نصب كند.
ـ اجزاي سرسيلندر را پياده و نصب كند.

ـ سرسيلندر را عيب يابي و رفع عيب كند.
ـ اجزاي سرسيلندر را عيب يابي و رفع عيب كند.
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1-5 پياده كردن سرسيلندر
ابزار مناسب انتخاب كنيد.

خودرو را روي باالبر قرار داده و اجازه دهيد موتور كاماًل 
ــرد شود. در غير اين صورت سرسيلندر تاب برمي دارد.  س
پيچ هاي چرخ سمت راست را شل كنيد. )شكل هاي 5-1 

و 5-2(.

ــتم خنك كننده  ــيني زير موتور را باز كرده و مايع سيس س
ــكل هاي 5-5 و  ــا رعايت نكات ايمني تخليه كنيد )ش را ب

.)5-6

شكل 1ـ5

شكل 2ـ5

شكل 3ـ5

شكل 4ـ5

شكل 5ـ5

اتصال منفي باتري را جدا كنيد.
خودرو را توسط باالبر در ارتفاع مناسب قرارداده و ثابت و سپس 

چرخ سمت راست را پياده كنيد )شكل هاي3-5 و5-4(.

ــد را باز كرده  ــي اگزوز به مانيفول ــاي اتصال گلوي مهره ه
ــاده كنيد  ــور عقب را پي ــته موت ــپس پيچ اتصال دس و س

)شكل هاي 7-5 و5-8(.

شكل 6ـ5
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خودرو را در ارتفاع مناسب قرار دهيد.
ــپس  ــتيكي داخل گلگير را پياده كرده و س ــش پالس پوش
ــمه آلترناتور را از محل نصب خارج كنيد )شكل هاي  تس

9-5 و5-10(.

شكل7ـ5

شكل9ـ5

شكل 8ـ5

شكل 10ـ5

نکته
ــي اگزوز و پيچ و  ــرها و فنرهاي اتصال گلوي مهره ها، واش

مهره دسته موتور را در محل مناسب نگهداري كنيد.

ــار روغن و مانيفولد  ــتم هواي ورودي، لوله هاي بخ سيس
ــاده كنيد ــكات ايمني پي ــت ن ــا رعاي ــواي ورودي را ب  ه

)شكل هاي 11-5 و 5-12(.

نکته
ــب نگهداري و آن را از  ــمه آلترناتور را در محلي مناس تس
آغشته شدن به روغن، مواد نفتي، گرد و خاك و ... و اعمال 

نيروي نامتعارف محافظت كنيد.

شكل 11ـ5

شكل 12ـ5
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ــخصة  ــمع ها فاقد عالمت مش ــر ش ــه واي ــي ك در صورت
ــيلندر مربوطه  ــيلندر باشند، آنها را نسبت به س ــمارة س ش

شماره گذاري كنيد )شكل هاي 13-5 و5-14(.

ــمع و سپس  وايرها را با گرفتن محل اتصال آنها ابتدا از ش
ــكل هاي 15-5 و  ــدا كنيد )ش ــك كويل دوبل ج از برج

.)5-16

شكل 13ـ5

شكل 14ـ5

ــكل  ــا را از روي پايه نگهدارنده آنها  جدا كنيد )ش وايره
.)5-17

شكل 15ـ5

شكل 16ـ5

شكل 17ـ5

شكل 18ـ5

نکته
وايرها را در محلي مناسب نگهداري و آن را از آغشته شدن 

به روغن، مواد نفتي، گردوخاك و ... محافظت كنيد.

ــته سيم كويل دوبل را با آزاد كردن ضامن آن  كانكتور دس
از كويل جدا كنيد )شكل 5-18(.
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شكل 19ـ5

ــيلندر را باز كرده و  ــاي اتصال كويل دوبل به سرس پيچ ه
كويل دوبل را پياده كنيد )شكل هاي 19-5 و5-20(.

ــپس پيچ  ــده وايرها را پياده كرده و س ــدا پايه نگهدارن ابت
ــيلندر را باز كنيد  اتصال لوله محافظ گيره روغن به سرس

)شكل هاي 21-5 و 5-22(.

ــوخت را از درپوش بااليي  ــت س لوله هاي رفت و برگش
ــوش بااليي را پياده كنيد  ــمه تايمينگ جدا كرده و درپ تس

)شكل هاي 25ـ5 و 26ـ5(.

شكل 20ـ5

شكل 21ـ5

شكل 23ـ5

شكل 22ـ5

شكل 24ـ5

كانكتور دسته سيم هاي متصل به حسگر دماي سيال خنك كننده 
موتور يا ترميستور  )فشنگي(  نشانگر دماي موتور و ترميستور 
 يونيت كنترل فن رادياتور را با آزاد كردن ضامن  هر يك جدا كنيد

)شكل هاي 23-5 و 5-24(.
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تسمه تايمينگ را به روش تشريح شده در فصل قبل پياده 
كنيد )شكل 5-29(.

شكل 28ـ5شكل 25ـ5

شكل 26ـ5

شكل 29ـ5شكل 27ـ5

ــل بادامك و پولي  ــمه مي ــا چرخاندن ميل لنگ چرخ تس ب
ــتقر كرده و  ــت تنظيم تايمينگ مس ــگ را در وضعي ميل لن
ــوراخ  آنها عبور داده و داخل  پين هاي تنظيم را از داخل س
سوراخ هاي تنظيم تايمينگ روي سرسيلندر و سيلندر قرار 

دهيد )شكل هاي 27-5 و 5-28(.
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نکته

نکته

ــمه تايمينگ را در محلي مناسب نگهداري و آن را از  ـ تس
ــته شدن به روغن، مواد نفتي، گرد و خاك، ... و اعمال  آغش

نيروي نامتعارف محافظت كنيد.
ــمه تايمينگ را بازرسي و از سالم  ـ هنگام نصب مجدد تس

بودن آن اطمينان پيدا كنيد.

ـ موتور را توسط موتوربند به طور افقي قرار دهيد.
ـ موتوربند را از روي خودرو پياده كنيد.

ــوب مابين جك و  ــظ از كارتر از قطعه  اي چ ــراي محاف ـ ب
كارتر استفاده كنيد.

ـ موتور را توسط جك به طور افقي قرار داده تا به دسته موتور 
آسيب وارد نشود.

شكل 30ـ5

شكل 32ـ5

شكل 31ـ5

ــيلندر را به ترتيب نشان داده شده در شكل  پيچ هاي سرس
طي دو مرحله باز كنيد )شكل 5-32(.

ــا باعث آزاد  ــاز كردن پيچ ه ــب ب ــه ترتي ــار: ب          اخط
ــدن تدريجي تنش در سرسيلندر شده و از تاب برداشتن  ش

جلوگيري مي كند.

ـ پيچ هاي سرسيلندر را در محلي مناسب نگهداري كنيد.
اهرم ها را در دو طرف سرسيلندر نصب و سرسيلندر را از 
ــيلندر جدا كنيد و روي ميز كار قرار دهيد )شكل  بلوكه س

.)5-33

شكل 33ـ5

موتور را به آرامي توسط موتوربند بلند كرده توسط جك 
كارگاهي از زير و با قرار دادن قطعه اي چوب مابين جك 
و كارتر موتور مهار كنيد و سپس پيچ هاي اتصال پايه دسته 
ــمت راست به سرسيلندر را باز كنيد )شكل هاي  موتور س

30-5 و 5-31(.
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شكل 37ـ5شكل 34ـ5

شكل 36ـ5

شكل 35ـ5

ــيلندر از روي بلوكه  ــردن سرس توجــه: در هنگام بلند ك
ــيلندر از محل نصب  ــد تا بوش هاي س ــيلندر دقت كني س
خارج نشود چون باعث خرابي اُرينگ آب بندي بوش ها و 

وارد شدن سيال خنك كننده موتور به كارتر مي شود.
واشر سرسيلندر را از محل نصب خارج كنيد و سطح 
ــتفاده از بوش بندها، بوش ها  ــرده و با اس ــه را تميز ك بلوك
ــكل هاي 34-5 و  ــيلندر ثابت كنيد )ش ــه س را درون بلوك

.)5-35

سرسيلندر را روي ميز كار قرار دهيد و براي جلوگيري از 
ــيب به سطح آن قطعه اي چوب مابين سرسيلندر و ميز  آس

كار قرار دهيد )شكل 36ـ5(.

پيچ هاي اتصال سپر حرارتي به مانيفولد اگزوز را باز كنيد 
)شكل 37ـ5(

نکته

پيچ هاي و مهره هاي اتصال مانيفولد اگزوز به سرسيلندر را 
باز كنيد )شكل 38ـ5(.

ــوپاپ ها را در  ــل بادامك س ــمه مي ــا چرخاندن چرخ تس ب
وضعيت بسته قرار دهيد تا به آنها آسيب نرسد.

شكل 38ـ5
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نکته

2-5 پياده كردن اجراي سرسيلندر
1-2-5 پياده كردن ميل بادامك

چرخ تسمه ميل بادامك با استفاده از ابزار مخصوص ثابت 
كرده پيچ چرخ تسمه را باز كنيد و چرخ تسمه را از روي 

ميل بادامك پياده كنيد )شكل هاي 40-5 و 5-41(.

ــه كويل دوبل  ــتات و پاي ــاي اتصال محفظه ترموس پيچ ه
ــيلندر پياده  ــه( را باز كرده و آن را از روي سرس )يكپارچ

كنيد )شكل هاي 42-5 و 5-43(.

مانيفولد اگزوز و سپر حرارتي را از روي سرسيلندر پياده 
كنيد )شكل 39ـ5(.

سپر حرارتي از اعمال نيروي غيرمتعارف محافظت و آن را 
در محلي مناسب نگهداري كنيد. 

شكل 40ـ5

شكل 41ـ5

شكل 39ـ5

لولة روغن كاري ميل بادامك را پياده كنيد )شكل 5-44(.

ــه آخرين كپه ياتاقان ميل بادامك  باالترين پيچ )پيچ آلن( ب
متصل است.

شكل 42ـ5

شكل 43ـ5

شكل 44ـ5
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نکته

نکته

ــماره  ــل بادامك مطابق ش ــه ياتاقان هاي مي ــاي كپ مهره ه
ــاز كنيد  ــكل و طي چند مرحله ب ــده در ش ــخص ش مش

)شكل هاي 45-5 و 46ـ5(.

ــيب رسيدن به لولة روغن كاري آن را  براي جلوگيري از آس
در محلي مناسب نگهداري كنيد.

شكل 45ـ5

شكل 46ـ5

ــدون ترتيب مهره هاي كپه  ــاز كردن غيريكنواخت و ب 1. ب
ياتاقان ها، باعث تاب برداشتن ميل بادامك، آسيب رسيدن 

به كپه ياتاقان ها و يا محورهاي ميل بادامك مي گردد.
2. به جهت و محل نصب هر كپه ياتاقان دقت كنيد تا در 
هنگام نصب مجدد ميل بادامك به طور صحيح قرار گيرد. 
ــتفاده از ماژيك مخصوص  ــان با اس ــوان براي اطمين مي ت

         اخطار: 

ــخص و از جلو به عقب موتور  ــت قرار گرفتن را مش جه
آنها را شماره گذاري كرد.

ــكل از روي سرسيلندر پياده كنيد  ميل بادامك را مطابق ش
)شكل 5-47(.

ــيب رسيدن به كپة ياتاقان ها  و مهره ها  براي جلوگيري از آس
آنها را در محلي مناسب نگهداري كنيد.

ــيدن به ميل بادامك آن را در  ــيب رس براي جلوگيري از آس
محلي مناسب نگهداري كنيد.

شكل 47ـ5

ــوپاپ را به ترتيب پياده  ــيم هاي تنظيم هر س تايپت ها و ش
كنيد )شكل 5-48(.

شكل 48ـ5
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نکته

براي جلوگيري از آسيب رسيدن به شمع ها آنها را باز كرده 
و در محلي مناسب نگهداري كنيد.

ــيب رسيدن به تايپت ها و شيم ها آنها  براي جلوگيري از آس
ــي نگهداري كنيد  ــب و به صورت تفكيك را در محلي مناس

)شكل 5-49(.

شكل 49ـ5

3-5 بازرسي سرسيلندر
1-3-5 بازرسي ظاهري

ــمع  و  ــه احتراق را براي وجود ترك مابين محل ش محفظ
سيت سوپاپ، مابين سيت هاي سوپاپ، اطراف گايدو در 
ــي كنيد. در صورت وجود ترك  راهگاه خروج دود بازرس
ــيلندر بايد تعويض گردد )شكل هاي  در اين ناحيه ها سرس

50-5 و 5-51(.

ــراي خوراكي و  ــيال خنك كننده را ب راهگاه هاي عبور س
ترك بازرسي كنيد )شكل هاي 52-5 و 5-53(.

شكل 52ـ5

شكل 53ـ5

شكل 50ـ5

شكل 51ـ5

ــدن يا تغيير شكل فلز آن  محفظه احتراق را براي ذوب ش
ــكل هاي 54ـ5 و  ــي كنيد )ش و خرابي در اثر ضربه بازرس

55ـ5(.
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شكل 54ـ5

شكل 56ـ5

شكل 57ـ5

ــيلندر عيب ظاهري مشاهده نگردد آب بندي  اگر در سرس
سوپا پ ها را به روش زير بازرسي كنيد.

2-3-5 آزمايش آب بندي سوپاپ ها
ــيلندر را روي ميز كار قرار دهيد و سطح آن را تميز  سرس

كنيد )شكل هاي 56-5 و 5-57(.

شكل 55ـ5

ــد  ــاك كني ــرده پ ــواي فش ــا ه ــي را ب ــاي اضاف پودره
)شكل5-60(.

ــوپاپ را با پودر )گچ مجسمه سازي( پاشيده  اطراف لبه س
ــت دور تا دور لبه  ــودر را به طور يكنواخ ــت پ و با انگش

سوپاپ و سيت پخش كنيد )شكل هاي 58-5 و 5-59(.

شكل 58ـ5

شكل 59ـ5
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نکته

شكل 60ـ5

سرسيلندر را مطابق )شكل 61-5( روي ميز كار قرار دهيد. 
ــوا و خروج دود مقداري نفت  داخل راهگاه هاي ورود ه
ــفيد بريزيد چند دقيقه اي صبر كنيد. اگر عدم آب بندي  س
ــد تغيير رنگ در پودر مشاهده  ــوپاپ وجود داشته باش س

مي گردد )شكل هاي 61-5 و 5-62(.

سرسيلندر را مطابق شكل 63-5 روي ميز كار قرار دهيد و 
با استفاده از سنبه شماره زني و چكش سوپاپ ها را از جلو 

به طرف عقب و به ترتيب شماره گذاري كنيد.

ــتفاده از ابزار  ــوپاپ ها را با اس ــقابك، و فنر س ــار، بش خ
مخصوص پياده كرده و به ترتيب شماره سوپاپ و جدا از 

هم قرار دهيد )شكل هاي 64-5 و 5-65(.

شكل 61ـ5

شكل 64ـ5

شكل 65ـ5

شكل 63ـ5

شكل 62ـ5

بعد از اتمام آزمايش نفت موجود در راهگاه هاي ورود هوا 
و خروج دود سرسيلندر را در ظرفي  مناسب تخليه كنيد.
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نکتهنکته

4ـ5 بازرسي ترك هاي سرسيلندر
سرسيلندرها با آلياژهاي چدن و آلومينيمي ساخته مي شوند 
ــي براي بازرسي ترك هاي مطابق  و بنا به جنس آنها روش

جدول زير وجود دارد.

ــوپاپ امكان كربن داشتن يا لبه دار شدن  به علت كاركرد س
انتهاي ساق سوپاپ وجود دارد، قبل از خارج كردن سوپاپ 
ــوپاپ ها  ــيب ديدن راهنما )گايد( س براي جلوگيري از آس
ــوهان كربن يا لبه را برطرف و سپس سوپاپ ها  به وسيلة س
ــراه متعلقات آن  ــب به هم ــاده كرده و در محلي مناس را پي

نگهداري كنيد )شكل هاي 66-5 و5-67(.

ــي به ترتيب محفظه احتراق را با برس  ــروع بازرس قبل از ش
ــيلندر را با استفاده از رسوب زدا و آب  ــيمي تميز و سرس س

شستشو و با هواي فشرده خشك كنيد )شكل 5-68(.

شكل 66ـ5

شكل 68ـ5

شكل 67ـ5

جنس
روش آزمايش

غوطه وريهواي فشردهمايع نافذمغناطيسي

××××آلياژ چدن يا فوالد
×××ـــــآلياژ آلومينيم

1-4-5 آزمايش مغناطيسي
ــا كاربرد يوك  ــدن يا فوالد ب ــاي چ ــيلندر از آلياژه سرس
ــوند. در اين روش  ــي و براده فلز آزمايش مي ش مغناطيس
ــيلندر قرار گرفته سپس  ــكل 69ـ5( يوك روي سرس )ش
ــيلندر كه مابين دو  ــطح قسمتي از سرس براده فلز روي س
ــده و يوك فعال و حوزه  ــيده ش قطب يوك قرار دارد پاش
ــردد. در صورت  ــن دو قطب ايجاد مي گ ــي مابي مغناطيس
ــيلندر حوزه مغناطيسي در آن  وجود ترك در سطح سرس
ــان مي دهد )شكل  ناحيه تغيير كرده و براده فلز ترك را نش

.)5-70
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شكل 69ـ5

شكل 70ـ5

2-4-5 آزمايش مايع نافذ
ــيلندرها از آلياژ آلومينيم، چدن يا فوالد را مي توان با  سرس
ــخص شدن ترك  كاربرد مايع نافذ آزمايش كرد. براي مش

در اين روش مراحل زير انجام مي شود.
ــيلندر اسپري كرده با  ــطح سرس 1. تميز كننده را روي س

دستمال تمام سطح آن را خشك كنيد )شكل  5-71(.

شكل 71ـ5

شكل 72ـ5

شكل 73ـ5

ــطح  ــت را روي س ــذ كه به رنگ قرمزي اس ــع ناف 2. ماي
ــپري كرده و براي مدت 15 الي 20 دقيقه  ــيلندر اس سرس
صبر مي كنيم تا مايع نافذ داخل ترك نفوذ كند. سپس تمام 
ــك مي كنيم )شكل هاي 72-5 و  ــطح را با دستمال خش س

.)5-73

شكل 74ـ5

ــت را روي سطح  ــفيد اس ــكار كننده كه به رنگ س 3. آش
ــپري مي كنيم. در صورت وجود ترك مايع  سرسيلندر اس
ــخص  ــفيد مش ــذ آن را با رنگ قرمز در داخل رنگ س ناف

مي كند )شكل  5-74(.
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4-4-5 آزمايش غوطه وري
مجراي گردش سيال خنك كننده در سرسيلندر را مسدود 
ــتات وصل  ــه محفظه ترموس ــرده را ب ــه هواي فش و لول
ــپس سرسيلندر را در داخل آب غوطه ور كرده  مي كنيم، س
ــم. در صورت وجود  ــرده را باز مي كني ــير هواي فش و ش
ــود  ــخص مي ش ــرك حباب هوا خارج و عمل ترك مش ت

)شكل هاي 77-5 و 5-78(

نکتهنکته

3-4-5 آزمايش با هواي فشرده
مجراي گردش سيال خنك كننده در سرسيلندر را مسدود 
كرده و از محل پايه ترموستات هواي فشرده به سرسيلندر 
ــپس محلول آب و مايع شونده را روي  وارد مي كنيم و س
سطح سرسيلندر اسپري مي كنيم كه در صورت وجود ترك 
ــكل هاي  ــكيل مي گردد )ش ــوا از آن خارج و حباب تش ه

75-5 و 5-76(.

شكل 77ـ5 شكل 75ـ5

شكل 76ـ5

ــاي موجود در محفظه احتراق  با اين روش مي توان ترك ه
را تشخيص داد.

شكل 78ـ5

ــاي موجود در محفظه احتراق  با اين روش مي توان ترك ه
را تشخيص داد.
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نکته
ــروع بازرسي ابتدا سرسيلندر را با استفاده از مواد  قبل از ش
رسوب زدا و آب شستشو داده و با هواي فشرده خشك كنيد.

5-5 بازرسي پيچيدگي سرسيلندر
ــيلندر را مي توان با كاربرد  ــدن و پيچيدگي سرس دفرم ش
ــت آورد. ابزار  ــكل 79ـ5 به دس ابزار اندازه گيري دقيق ش

موردنياز عبارت اند از:
1. فيلر     2. گونيا    3. كوليس    4. صفحه صافي

شكل 79ـ5

شكل 1ـ78ـ5

شكل 2ـ78ـ5

شكل 3ـ78ـ5

روش اندازه گيري با گونيا و كوليس ◄ 
ــط فيلر به ترتيب زير انجام  ــطوح توس مقدار تغيير فرم س

مي گيرد.
1. سطح اندازه گيري را كاماًل تميز كرده و به صورت افقي 

قرار دهيد.

3. فيلر با ضخامت حداقل را انتخاب كنيد.
ــا را بلند كرده و فيلر را در محل اندازه گيري قرار  4. گوني

دهيد )شكل 5-81(.

2. گونيا را روي سطح قرار دهيد )شكل 5-80(.

شكل 80ـ5

شكل 81ـ5

ــاي از معايب  ــكل هاي 1ـ78ـ5 تا 3ـ78ـ5 نمونه ه ش
سرسيلندر را نشان مي دهد.
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نکته

نکته

ــر بگذاريد تا وزن گونيا به طور كامل  5. گونيا را روي فيل
توسط قطعه خنثي گردد.

6. فيلر را از زير گونيا بيرون بكشيد )شكل 82-5(. در اين 
هنگام طبق جدول سه وضعيت ايجاد مي گردد.

1-5-5 بازرسي، تاب داشتن از محل تماس با سيلندر
اندازه گيري مقدار تاب داشتن طولي ◄ 

مقدار تاب داشتن طولي سرسيلندر مطابق روش تشريح شده 

شكل 82ـ5

نتيجهوضعيترديف
خروج راحت 1

فيلر
فاصله محل اندازه گيري و خط 

زيادتر از ضخامت فيلر
حركت مماس 2

فيلر
فاصله محل اندازه گيري و خط 

مساوي با ضخامت فيلر
گير كردن 3

فيلر
فاصله محل اندازه گيري و خط

 كمتر از ضخامت فيلر

ـ در هنگام اندازه گيري فيلر با ضخامت توصيه شده توسط 
كارخانه، سازنده را انتخاب كنيد.

ــب فيلر  ــدار ضخامت مناس ــالع از مق ــورت عدم اط ـ در ص
ــد مرحله و با تغيير  ــري محل مورد آزمايش را در چن اندازه گي
ــام دهيد تا به حركت  ــت فيلر از حداقل به حداكثر انج ضخام
مماسي فيلر دست يابيد مقدار فاصله برابر ضخامت فيلر است.

ــتفاده از خط كش و فيلر  ــه را با اس ــور و 12 نقط در 3 مح
اندازه گيري كنيد )شكل هاي 83-5 و 84-5 و 85ـ5(.

شكل 83ـ5

شكل 84ـ5

شكل 85ـ5

حداكثر اندازه به دست آمده مقدار تاب سرسيلندر در جهت 
طولي است.
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نکته

نکته

شكل 86ـ5

شكل 87ـ5

حداكثر اندازه به دست آمده مقدار تاب سرسيلندر در جهت 
قطري است.

اندازه گيري مقدار تاب قطري ◄ 
مقدار تاب داشتن قطري سرسيلندر را مطابق روش تشريح 
شده در دو جهت و 10 نقطه با استفاده از خط كش و فيلر 

اندازه گيري كنيد )شكل هاي 86-5 و 5-87(.

اندازه گيري مقدار تاب داشتن عرضي ◄ 
ــريح شده  ــتن عرضي را مطابق روش تش مقدار تاب داش
ــيلندر و 4 نقطه با استفاده از  ــمت انتهايي سرس در دو قس
ــكل هاي 88-5 و  ــر اندازه گيري كنيد )ش ــش و فيل خط ك

.)5-89

شكل 88ـ5

شكل 90ـ5

شكل 89ـ5

ــت آمده مقدار تاب سرسيلندر در دو  حداكثر اندازه به دس
انتهاي آن است.

2-5-5 بازرسي تاب داشتن از محل تماس با در سوپاپ
اندازه گيري مقدار تاب داشتن طولي ◄ 

مقدار تاب داشتن طولي سرسيلندر را مطابق روش تشريح 
شده در سه محور و 12 نقطه با استفاده از خط كش و فيلر 

اندازه گيري كنيد )شكل هاي 90-5 تا 5-92(.
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نکته

نکته

شكل 91ـ5

شكل 92ـ5

اندازه گيري مقدار تاب داشتن عرضي ◄ 
ــريح شده  ــتن عرضي را مطابق روش تش مقدار تاب داش
ــيلندر و 8 نقطه با استفاده از  ــمت انتهايي سرس در دو قس
ــكل هاي 93-5 و  ــر اندازه گيري كنيد )ش ــش و فيل خط ك

.)5-94

شكل 93ـ5

ــوپاپ رو )OHC( اندازه گيري نشان  ـ در موتورهاي ميل س
داده شده شكل 91ـ5 عالوه بر تاب داشتن سرسيلندر مقدار 
ــل بادامك را  ــتا نبودن پايه هاي مي ــراف يا در يك راس انح

مشخص مي كند.
ــيلندر از  ــت آمده مقدار تاب سرس ــر اندازه به دس ـ حداكث

محل تماس با در سوپاپ در جهت طولي است.

شكل 94ـ5

ــت آمده مقدار تاب سرسيلندر از محل  حداكثر اندازه به دس
تماس با در سوپاپ در جهت عرضي است.

شكل 95ـ5

3-5-5 بازرسي تاب داشتن محل تماس با مانيفولد
ــتن محــل تماس با  ــري مقدار تاب داش اندازه گي ◄ 

مانيفولد هوا
مقدار تاب داشتن قطري سرسيلندر را مطابق روش تشريح 
ــده در دو جهت و 6 نقطه با استفاده از خط كش و فيلر  ش

اندازه گيري كنيد )شكل هاي 95-5 و 5-96(.
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نکته

نکته

شكل 96ـ5

ــتن محــل تماس با  ــري مقدار تاب داش اندازه گي ◄ 
مانيفولد دود

مقدار تاب داشتن قطري سرسيلندر را مطابق روش تشريح 
ــده در دو جهت و 6 نقطه با استفاده از خط كش و فيلر  ش

اندازه گيري كنيد )شكل هاي 97-5 و 5-98(.

4-5-5 بازرسي پيچ ها و رزوه ها
پيچ ها ◄ 

پيچ ها را از نظر سايش رزوه ها و تغيير طول )كشيدگي( و 
شل شدن بررسي كنيد )شكل هاي 99-5 و 5-100(

ــت آمده مقدار تاب سرسيلندر در محل  حداكثر مقدار به دس
تماس با مانيفولد هواي ورودي است.

ــت آمده مقدار تاب سرسيلندر در محل  حداكثر مقدار به دس
تماس با مانيفولد خروجي )دود( است.

شكل 97ـ5

شكل 99ـ5

شكل 101ـ5شكل 98ـ5

اندازه گيري در يك راستا بودن پيچ ها ◄ 
در يك راستا بودن پيچ ها را با استفاده خط كش و يا خط كش 

و فيلر بازرسي كنيد )شكل هاي 101-5 و 5-102(.

شكل 100ـ5
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نکته

نکته
رزوه ها ◄ 

ــيلندر را از  رزوه محل پيچ هاي نصب قطعات روي سرس
نظر فرسايش بررسي كنيد.

5-5-5 اندازه گيري مقدار ارتفاع سرسيلندر
ــتفاده از كوليس )شكل 5-103(  ــيلندر با اس ارتفاع سرس
ــكل 104-5( در دو  يا صفحه صافي و كوليس پايه دار )ش

قسمت انتهايي سرسيلندر اندازه گيري كنيد.

6-5-5 بازرسي كپه ياتاقان هاي ميل بادامك
ــه ياتاقان هاي ميل بادامك در اثر اعمال بار بيش از حد،  كپ
ــود. براي  روغن كاري ناقص، خالصي زياد معيوب مي ش

تشخيص معايب كپه ياتاقان ها به ترتيب زير عمل كنيد.

اندازه گيري ارتفاع سرسيلندر و مقايسه آن با مقدار استاندارد 
ــازي آن را مشخص  ــين كاري و با عدم امكان بازس حد ماش

مي كند.

شكل 103ـ5

شكل 102ـ5

شكل 104ـ5

ــاي ميل بادامك روي  ــه ياتاقان ها و پايه محوره كپ ◄ 
سرسيلندر را براي فرسايش بررسي كنيد )شكل  5-105(

ــتفاده از مواد رسوب زدا و آب  ــروع بازرسي با اس قبل از ش
شستشو داده و با هواي فشرده خشك كنيد.

شكل 105ـ5

ــماره و ترتيب قرار  ــان را در محل بنا به ش ــر كپه ياتاق ه
ــتاور  ــيلندر نصب و مهره آنها را تا گش گرفتن روي سرس

مجاز سفت كنيد )شكل هاي 106-5 و 5-107(.

شكل 106ـ5
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شكل 108ـ5

شكل 107ـ5

بازرسي دوپهني كپه ياتاقان ها ◄ 
ــان را در دو جهت عمود بر هم  ــر داخلي هر كپه ياتاق قط
ــر كپه ياتاقان مقدار  ــري كنيد. اختالف قطر در ه اندازه گي

دوپهني را مشخص مي كند )شكل 5-108(.

ــه آن  ــا اندازه گيري قطر و دوپهني كپه ياتاقان ها و مقايس ب
ــتاندارد مي توان در حد ماشين كاري و يا عدم  با مقدار اس

امكان بازسازي آن را مشخص كرد.
ــاده كرده و به همراه  ــيلندر پي كپه ياتاقان ها را از سرس

مهره هاي آن در محل مناسبي نگهداري كنيد.

شكل 109ـ5

7-5-5 بازسازي سرسيلندر
ــا مكانيكي و  ــار فوق العاده حرارتي ي ــيلندر در اثر ب سرس
ــيميايي )خنك كاري ناقص، سفت كردن پيچ، با  عوامل ش
ــيال خنك كاري با كيفيت نامطلوب( و  ــتاور غلط، س گش
ضربه قطعات معيوب مي شود كه مي توان برخي از عيوب 
را با روش هايي كه در جدول تشريح شده اصالح و مورد 

استفاده مجدد قرار دارد.

جنس
روش اصالح

توضيحاتتاب داشتنترك ـ خوردگي
آلياژ چدن 

يا فوالد
ـ درزبندي با پيچ
 و ماشين كاري
 ـ جوش كاري
 و ماشين كاري

كف سايي 
با ماشين 
سنگ زني

سنگ زني در 
دو مرحله انجام 

مي شود: 
ـ سنگ زبر

 ـ پرداخت نهايي

آلياژ 
آلومينيم

جوش كاري
 و ماشين كاري

كف سايي 
با ماشين 
سنگ زني

ــازي و اصالح سرسيلندرهاي از جنس آلياژ آلومينيم  بازس
ــط افراد ماهر و به ترتيب زير  بايد در كارگاه مجهز و توس
انجام شود تا سرسيلندر هنگام استفادة مجدد روي موتور 

تغييرات ابعادي در حد مجاز ايجاد كند.

سنگ زني )زبر و 
پرداخت نهايي(

جوشكاري 
)ترميم ناحيه 

معيوب(

تنش زدايي حرارتي 
)استفاده از كوره 

هواي گرم(

تاب گيري

ماشين كاري

ــكل 109-5( توسط  ــكاري )ش ناحيه معيوب بعد از جوش
ماشين كاري مسطح و به شكل مناسب اصالح مي گردد. ناحيه 
تماس با واشر سرسيلندر براي ايجاد سطحي صاف با استفاده 
از دستگاه )شكل 110-5( ابتدا با سنگ زبر براده برداري شده 

سپس با سنگ نرم پرداخت نهايي مي گردد.
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شكل 110ـ5

شكل 111ـ5

ــنگ زني لبه هاي محفظه احتراق  ــين كاري و س بعد از ماش
ــتي  ــط فرز انگش به صورت تيز درآمده كه بايد آن را توس
ــدن  اصالح كرد. لبه تيز باعث احتراق ناقص و معيوب ش
ــكل 111-5(. در تعمير  ــيلندر مي گردد. )ش ــريع سرس س

اساسي سرسيلندر پولك هاي آن تعويض مي گردد.

6-5 محفظه احتراق
ــنگ زني آن حجم محفظه  ــيلندر و س ــد از اصالح سرس بع
ــبت تراكم  ــه باعث افزايش نس ــراق كاهش مي يابد ك احت
مي گردد. تغيير نسبت تراكم وابسته به مقدار فلز برداشته شده 
از سطح و نوع محفظه احتراق است. به روش زير مي توان 
حجم محفظه احتراق را قبل و بعد از تعمير مشخص كرد.

1-6-5 اندازه گيري حجم محفظه احتراق
ابزار موردنياز:

1. بورت        2. شيشه       3. روغن

شكل 112ـ5

شكل 113ـ5

حجم محفظه احتراق را با انجام مراحل زير به دست آوريد:
ــوپاپ ها و شمع ها را روي سرسيلندر نصب و آن را  1. س

به طور افقي قرار دهيد )شكل هاي 112-5 و 5-113(.

شكل 114ـ5

ــانيد و مقدار  ــه بپوش ــطح محفظه احتراق را با شيش 2. س
ــپس شير بورت را  روغن داخل بورت را قرائت كنيد و س
باز كرده و به تدريج روغن را به داخل محفظه احتراق وارد 
ــت كنيد تا تمام هوا از آن تخليه و كاماًل از روغن پر  و دق
ــته و مقدار روغن تخليه شده را  ــير بورت را بس گردد. ش
ــده برابر حجم محفظه  قرائت كنيد. حجم روغن تخليه ش

احتراق است )شكل هاي 114-5 و 5-115(. 
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7-5 بازرسي سوپاپ ها
سوپاپ هاي ورود و خروج قطعات دقيق هستند كه تبادل 
ــيلندر و آب بندي محفظه احتراق  گاز يا شارژ و تخليه س
را انجام مي دهند. هنگام كار موتور سوپاپ ورودي تحت 
بار مكانيكي و سوپاپ خروجي عالوه بر بار مكانيكي در 

معرض تنش حرارتي و خوردگي شيميايي قرار دارند.

1-7-5 بازرسي ظاهري
قبل از شروع بازرسي سوپاپ ها را با استفاده از سندبالست 
ــوب زدا و آب شستشو و سپس با هواي  تميز و با مواد رس

فشرده خشك كنيد )شكل هاي 116ـ5 و 117ـ5(.

شكل 115ـ5

ــب تخليه و  ــد از اندازه گيري روغن را در ظرفي مناس بع
وسايل را تميز كنيد.

ــه ضميمه كتاب  ــمت ب ــراي انجام دادن تمرين اين قس ب
تمرين هاي شماره 1ـ5 و 2ـ5 مراجعه كنيد.

نکته

ــند  ــم محفظه هاي احتراق نابرابر باش ــازي حج اگر بعد از بازس
ــاييدن يا پوليش  ــيت هاي سوپاپ، س ــين كاري س مي توان با ماش
كردن فلز سطح محفظه احتراق حجم ها را برابر كرد. شركت هاي 
ــيلندر با ضخامت هاي مختلف توليد  ــازي واشر سرس خودروس
مي كنند تا در صورت لزوم و امكان، متناسب با مقدار فلز برداشت 
ــيلندر و براي جبران كاهش حجم محفظه  ــطح سرس شده از س

احتراق استفاده گردد.

نکته

سرسيلندر بعد از ماشين كاري بايد با مواد شوينده مناسب و 
آب تميز و با هواي فشرده خشك شود.  مجاري، كانال هاي 
ــك كردن را بررسي و از  ــيلندر بعد از شستشو و خش سرس

عدم وجود براده فلز و آلودگي اطمينان پيدا كنيد.

شكل 116ـ5

شكل 117ـ5
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ــدن(،  ــكل )دفرم ش ــوپاپ را براي تغيير ش ــقابك س بش
ترك داشتن بازرسي كنيد )شكل 118-5 و 119ـ5(.

شكل 118ـ5

شكل 119ـ5

ــقابك را براي خوردگي  ــاق سوپاپ و بش محل تماس س
ــاق سوپاپ را نظر فرسايش بازرسي كنيد )شكل هاي  و س

120-5 و 5-121(.

شكل 121ـ5شكل 120ـ5

فرسايش انتهاي ساق سوپاپ و شيار خار را بازرسي كنيد 
)شكل هاي 122-5 و 5-123(.

شكل 122ـ5

شكل 123ـ5

ــردد بايد آن را  ــاهده گ ــوپاپ عيب ظاهري مش اگر در س
ــوپاپ ها را  ــض كنيد. در غير اين صورت مي توان س تعوي
ــي و روش اصالح را مشخص  با كاربرد ابزار دقيق بازرس

كنيد.

بازرسي ابعادي
ابزار مورنياز:

3. پايه V شكل  2. كوليس  1. ميكرومتر 
4. ساعت اندازه گيري و پايه مغناطيسي

5. خط دقيق

2-7-5 بازرسي ساق سوپاپ
قطر ساق سوپاپ ◄ 

ساق سوپاپ را مطابق شكل نزديك شيارهاي خار در دو 
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ــخص كنيد )شكل  ــاق را مش جهت اندازه گيري و قطر س
.)5-124

شكل 124ـ5

شكل 125ـ5

سايش ساق سوپاپ ◄ 
ــاق سوپاپ را در دو جهت و ناحيه اندازه گيري كنيد و  س
حداكثر مقدار سايش ساق سوپاپ را به روش زير به دست 

آوريد )شكل 5-125(.

كوچك ترين قطر – قطر سوپاپ = مقدار سايش

عمود بودن ساق سوپاپ ◄ 
ــر اندازه گيري  ــوپاپ را به ترتيب زي ــاق س عمود بودن س

كنيد.
1. سوپاپ را روي پايه V شكل قرار دهيد.

2. ساعت اندازه گيري را در وسط ساق سوپاپ قرار داده و 
از اتصال صحيح آن يا سوپاپ اطمينان پيدا كنيد.

3. ساعت اندازه گيري را تنظيم كنيد.

ــوپاپ را به آرامي يك دور كامل بچرخانيد و مقدار  4. س
ــت آوريد )شكل  ــوپاپ را به دس ــاق س ــتن س تاب داش

.)5-126

شكل 126ـ5

شكل 127ـ5

3-7-5 بازرسي بشقابك سوپاپ
لبه سوپاپ ◄ 

ــوپاپ را مطابق شكل در سه نقطه اندازه گيري كنيد  لبه س
)شكل 5-127(.

كوچك ترين اندازة به دست آمده مقدار لبة سوپاپ است.

بازرسي دوپهني بشقابك ◄ 
ــكل )128-5( در سه  ــقابك سوپاپ را مطابق ش قطر بش

ناحيه اندازه گيري قطر سوپاپ را به دست آوريد.
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نکته

شكل 128ـ5

شكل 129ـ5

ــان مي دهد. با كاهش قطر  ــروع سوختن را نش تغيير قطر ش
ــطح آب بندي نشيمنگاه كمتر و انتقال حرارت به سوپاپ  س

افزايش مي يابد.

نشيمنگاه سوپاپ ◄ 
ــه نقطه  ــكل از س ــوپاپ را مطابق ش ــيمنگاه س عرض نش

اندازه گيري كنيد )شكل 5-129(.

4-7-5 بازرسي عمود بودن بشقابك و ساق سوپاپ
ــوپاپ را به ترتيب زير  ــاق س ــقابك و س ــود بودن بش عم

اندازه گيري كنيد.
1. سوپاپ را روي پاية V شكل قرار دهيد.

2. ساعت اندازه گيري را مطابق شكل 130-5 روي سطح 
بشقابك قرار داده و از اتصال صحيح آن با سوپاپ اطمينان 

پيدا كنيد.

شكل 130ـ5

شكل 131ـ5

3. ساعت اندازه گيري را تنظيم كنيد.
4. سوپاپ را به آرامي يك دور كامل بچرخانيد و مقدار عدم 

عمود بودن بشقابك و ساق سوپاپ را به دست آوريد.

5-7-5 بازرسي تقارن بشقابك
تقارن بشقابك را به ترتيب زير اندازه گيري كنيد.

1. سوپاپ را روي پاية V شكل قرار دهيد.
ــكل 131-5 روي  ــق ش ــري را مطاب ــاعت اندازه گي 2. س
ــوپاپ  ــقابك قرار داده و از اتصال صحيح آن با س لبه بش

اطمينان پيدا كنيد.

3. ساعت اندازه گيري را تنظيم كنيد.
ــوپاپ را به آرامي يك دور كامل بچرخانيد و مقدار  4. س

عدم تقارن بشقابك را به دست آوريد.
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6-7-5 بازرسي شيارهاي خارسوپاپ
شيارهاي خارسوپاپ را به ترتيب زير بازرسي كنيد.

1. خارهاي سوپاپ نو را روي ساق سوپاپ قرار دهيد.
2. مجموعه سوپاپ و خارها را مطابق شكل 132-5 مابين 

فك گيره محافظ دار )لبه گيره اي( و محكم كنيد.

شكل 132ـ5

ــاعت اندازه گيري را در راستاي محور طولي سوپاپ  3. س
قرار داده و تنظيم كنيد.

4. سوپاپ را در جهت طولي حركت داده و مقدار سايش 
شيارها را به دست آوريد.

ــوپاپ انجام  ــش را با خار متعلق به س ــر اين آزماي اگ
ــوپاپ و خار آن  ــيار س ــد، مجموع مقدار لقي بين ش دهي

به دست مي آيد.
ــوپاپ ها در حد مجاز نباشند سوپاپ ها را  اگر ابعاد س
تعويض كنيد. بعد از اتمام آزمايش سوپاپ ها را در محلي 

مناسب نگهداري كنيد.

8-5 بازرسي گايد سوپاپ
1-8-5 بازرسي ظاهري

ــدن(، ترك،  ــكل )دفرم ش ــوپاپ را براي تغيير ش گايد س
خوردگي بازرسي كنيد )شكل هاي 133-5 و 5-134(.

نکته

شكل 133ـ5

شكل 134ـ5

ــور مصنوعي مايل به  ــايش داخلي گايد را با تاباندن ن فرس
ــاهده سطح تماس با ساق از طرف مقابل  داخل گايد و مش

بررسي شود.

بازرسي ابعادي
ابزار موردنياز:

1. ساعت اندازه گيري
2. كوليس

2-8-5 سايش گايد
قطر داخلي گايد سوپاپ را دو جهت و سه ناحيه با كاربرد 

ــردد بايد آن را  ــاهده گ اگر در گايد عيب ظاهري مش
ــوان گايدها را با  ــض كنيد، در غير اين صورت مي ت تعوي
ــخص  ــي و روش اصالح را مش كاربرد ابزار دقيق بازرس

كنيد.
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ميكرومتر داخل سنج اندازه گيري كنيد )شكل هاي 5-135 
و 5-136(.

شكل 135ـ5

شكل 136ـ5

مقدار سايش گايد به روش زير به دست مي آيد:
ــن و كوچك ترين قطر در هر ناحيه  1. اختالف بزرگ تري

را محاسبه كنيد.
ــايش گايد  ــر حداكثر مقدار س ــالف قط ــترين اخت 2. بيش

سوپاپ است.
3. ارتفاع گايد

ــيلندر را مطابق  ــوپاپ از سرس ــدار بيرون زدن گايد س مق
شكل 137-5 با كاربرد كوليس اندازه گيري كنيد. اگر ابعاد 

گايدها در حد مجاز نباشند آنها را تعويض كنيد.

شكل 137ـ5

شكل 138ـ5

شكل 139ـ5

9-5 بازرسي سيت سوپاپ
1-9-5 بازرسي ظاهري

ــكل )دفرم شدن(، ترك،  ــوپاپ را براي تغيير ش سيت س
ــكل هاي 138-5 و  ــد )ش كني ــي  بازرس و...  ــي  خوردگ

)5-139

اگر در سيت عيب ظاهري مشاهده گردد بايد آن را تعويض 
كنيد. در غير اين صورت مي توان سيت ها را با كاربرد ابزار 

دقيق بازرسي و روش اصالح را مشخص كنيد.
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2-9-5 بازرسي ابعادي
ابزار موردنياز:

1. ساعت اندازه گيري با پايه مخصوص
2. خط كش دقيق

نشيمنگاه سيت ◄ 
عرض نشيمنگاه، سوپاپ روي سيت را مطابق شكل از سه 

نقطه اندازه گيري كنيد )شكل 5-140(.

شكل 140ـ5

شكل 141ـ5

دوپهني سيت سوپاپ ◄ 
پايه ساعت اندازه گيري را داخل گايد سوپاپ نصب كرده 
و محور آن را روي سيت مطابق شكل قرار داده و به آرامي 
يك دور كامل ساعت را بچرخانيد و مقدار دوپهني سيت 
سوپاپ را به دست آوريد )شكل هاي 141-5 و 5-142(.

شكل 142ـ5

اگر ابعاد سيت در حد مجاز نباشد آن را تعويض كنيد.

10-5 بازرسي فنر سوپاپ
1-10-5 بازرسي ظاهري

فنر سوپاپ را براي ترك، شكستن و تغيير فاصله اليه هاي 
آن بازرسي كنيد )شكل هاي 143-5 و 5-144(.   

شكل 143ـ5

شكل 144ـ5
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شكل 145ـ5

شكل 146ـ5

ــكل )دفرم شدن( و سايش  ــوپاپ را براي تغيير ش فنر س
ــت )انتها( فنر را بازرسي كنيد. )شكل هاي  دو سطح نشس

145ـ5 و  5-146(.

اگر در فنر عيب ظاهري مشاهده گردد آن را تعويض كنيد. 
ــر اين صورت مي توان فنرها را با كاربرد ابزار دقيق  در غي

بازرسي و روش اصالح را مشخص كرد.

2-10-5 بازرسي ابعادي
ابزار موردنياز:

1. كوليس
2.گونيا

3. صفحه صافي
4. فيلر

5. نيروسنج

ارتفاع فنر ◄ 
ــس در حالت آزاد  ــوپاپ را با كاربرد كولي ــاع فنر س ارتف

)بدون بار( اندازه گيري كنيد )شكل 5-147(.

شكل 147ـ5

شكل 148ـ5

شكل 149ـ5

عمود بودن فنر ◄ 
فنر سوپاپ را روي صفحه صافي بگذاريد و مطابق شكل هاي 
148-5 و 149-5 بازوي گونيا را به اليه هاي آن مماس كرده 
و سپس فنر را به آرامي يك دور كامل بچرخانيد و نقطه اي 

كه بيشترين فاصله از گونيا دارد را مشخص كنيد.

فاصله اليه هاي فنر را با كاربرد فيلر اندازه گيري و مقدار انحراف 
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شكل 150ـ5

شكل 151ـ5

ــور فنر از حالت عمود نيروي مايل به  توجه: انحراف مح
ــايش گايد و عدم  ــوپاپ اعمال كرده و باعث س ــاق س س

آب بندي صحيح سوپاپ مي گردد.

نيروي فنر ◄ 
نيروي فنر را به ترتيب زير اندازه گيري كنيد.
1 . فنر را مابين فك هاي نيروسنج قرار دهيد.

2. اهرم تستر را به طرف پايين حركت داده و فنر را متراكم 
كنيد )شكل 5-151(.

ــوپاپ قرار داده و  ــته س 3. طول فنر را در حالت كاماًل بس
نيروي آن را به دست آوريد.

ــوپاپ قرار داده و فنر از حالت عمود را به دست آوريد )شكل 5-150(. ــر را در حالت كاماًل باز س ــول فن 4. ط
نيروي آن را به دست آوريد.

نکته

شكل 152ـ5

شكل 153ـ5

ـ اگر طول فنر نيروي آن در حد مجاز نباشد. فنر را تعويض 
كنيد.

ــا حداكثر مجاز  ــروي فنر و افزايش آن ت ــراي اصالح ني ـ ب
مي توان از شيم هاي فوالدي استفاده كرد.

ــب بنابر  ــش، فنرها را در محلي مناس ــد از اتمام آزماي ـ بع
شماره سيلندر و سوپاپ مربوطه نگهداري كنيد.

ــته سوپاپ را مي توان قبل از  طول فنر در حالت كاماًل بس
ــر در حالت كاماًل باز را از  ــوپاپ و طول فن پياده كردن س
ــوپاپ ورودي و خروجي به دست آوريد  ابعاد بادامك س

)شكل هاي 152-5  و 5-153(.

قطر دايره مبنا - ارتفاع بادامك = طول فنر در حالت كاماًل باز
ضخامت بشقابك - طول فنر و بشفابك = طول فنر درحالت كاماًل بسته
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شكل 154ـ5

11-5 بازرسي خارهاي سوپاپ
1-11-5 بازرسي ظاهري

خارهاي سوپاپ را براي تغيير شكل )دفرم شدن( و سايش 
سطح خارجي، داخلي و زبانه ها بازرسي كنيد )شكل هاي 

154-5 و 5-155(.  

شكل 155ـ5

ــردد آن را تعويض  ــاهده گ اگر در خار عيب ظاهري مش
كنيد. در غير اين صورت مي توان خارها را با كاربرد ابزار 

دقيق بازرسي كرد. 

2-11-5 سايش زبانه
ابزار موردنياز:

1. ساعت اندازه گيري

2. سوپاپ نو
3. گيره روميزي

4. محافظ لبه گيره )لب گيره اي(
ــكل 156-5 روي يك سوپاپ نو قرار  خارها را مطابق ش
دهيد و مابين فك هاي گيره محافظ دار )لب گيري( محكم 
ــتاي محور  ــري را در راس ــاعت اندازه گي ــپس س كنيد. س
ــوپاپ را در جهت طولي حركت  ــوپاپ قرار داده و س س
ــايش خار سوپاپ را به دست آوريد. اگر  دهيد و مقدار س
اين آزمايش را با سوپاپ متعلق به خار انجام دهيد، مجموع 

مقدار لقي بين خار و شيار سوپاپ به دست مي آيد.

شكل 156ـ5

ــب بنابر  ــش خارها را در محلي مناس ــد از اتمام آزماي بع
ــب  ــوپاپ مربوطه در محلي مناس ــيلندر و س ــماره س ش

نگهداري كنيد.

12-5 بازرسي تايپت
1-12-5 بازرسي ظاهري

تايپت را براي سايش محل تماس با بادامك و پيرامون آن 
ــطح تماس با سرسيلندر بازرسي كنيد )شكل هاي  يعني س

157-5 تا 5-159(.
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شكل 157ـ5

شكل 158ـ5

شكل 159ـ5

ــود آن را تعويض  ــاهده ش اگر در تايپت عيب ظاهري مش
ــد. در غير اين صورت مي توان تايپت را با كاربرد ابزار  كني

دقيق بازرسي كرد.

2-12-5 بازرسي ابعادي
ابزار موردنياز:

1.ميكرومتر يا كوليس    2. خط كش مويي
3. ساعت اندازه گير با پايه مخصوص   4. فيلر

شكل 160ـ5

شكل 161ـ5

شكل 162ـ5

ــطح تماس گود  اگر نور از مابين دو قطعه عبور مي كند س
است و تايپت بايد تعويض گردد.

سايش پيرامون تايپت ◄ 
قطر خارجي تايپت را از دو جهت و ناحيه با كاربرد ميكرومتر 
ــري كنيد. اختالف بزرگ ترين و كوچك ترين قطر  اندازه گي
حداكثر مقدار سايش است )شكل هاي 161-5 و 5-162(.

سايش سطح تماس با بادامك ◄ 
خط كش مويي را روي سطح تماس تايپت با بادامك قرار 
داده و آنها را جلوي خود بگيريد و عدم عبور نور از مابين 
خط كش مويي و سطح تماس بازرسي كنيد )شكل 5-160(.
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خالصي سوپاپ را به ترتيب زير اندازه گيري كنيد:
ــاًل باز )مقدار  ــل گايد و در حالت كام ــوپاپ را داخ 1. س

واقعي( نصب كنيد )شكل 5-164(.

3-12-5 خالصي تايپت با سرسيلندر
ابزار موردنياز:

1. ساعت اندازه گير با پايه مخصوص
قطر داخلي محل قرار گرفتن تايپت را روي سرسيلندر را 
ــاعت اندازه گيري كنيد.  ــت و ناحيه با كاربرد س از دو جه
ــه قطر خارجي تايپت و محل مربوط به آن روي  با مقايس
سرسيلندر مي توان مقدار خالصي را به روش زير به دست 

آورد )شكل 5-163(.

13-5 خالصي سوپاپ يا گايد
ابزار موردنياز:

2. سوپاپ 1. ساعت اندازه گيري با پايه 
ــوپاپ و داخل گايد را كاماًل تميز  ــروع ساق س قبل از ش

كنيد. 

نکته
ــيلندر و  ــماره س ــد از اتمام آزمايش تايپت ها را بنا بر ش بع

سوپاپ مربوطه در محلي مناسب نگهداري كنيد.

شكل 163ـ5

= مقدار خالصي –  
بزرگ ترين 
قطر محل 

تايپت

كوچك ترين 
قطر تايپت

شكل 164ـ5

شكل 165ـ5

ــكل روي لبه سوپاپ  ــاعت اندازه گيري را مطابق ش 2. س
قرار داده و آن را تنظيم كنيد.

ــاعت اندازه گيري  ــوپاپ را در راستاي س ــقابك س 3. بش
ــكل 165-5 حركت داده و مقدار مابين سوپاپ  مطابق ش

گايد را به دست آوريد.

ــوپاپ ها را نبايد شماره سيلندر در  بعد از اتمام آزمايش س
محلي مناسب نگهداري كنيد.

ــه ضميمه كتاب  ــمت ب ــراي انجام دادن تمرين اين قس ب
تمرين شماره 3ـ5 مراجعه كنيد.
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عيوب سوپاپ و متعلقات آن

نتيجهشرحنوع عيب

خالصي كم 
سوپاپ

فاصله كم بين انتهاي ساق سوپاپ و تايپت 
)فيلركم(

ــقابك يا  ــقابك كه منجر به ترك هايي روي بش ــدن دورتادور بش داغ ش
سوختگي نشيمنگاه مي گردد.

خالصي زياد 
سوپاپ

فاصله زياد بين انتهاي ساق سوپاپ و تايپت )فيلر 
زياد(

ــاق و ايجاد ترك در آن ناحيه و ايجاد  حالت چكش خوردگي انتهاي س
صداي ناهنجار در موتور.

رسوب گرفتن بشقابك سوپاپ يا خوردگي سطح آب بندي نامناسب
آب بندي سوپاپ و سيت

ــقابك يا  ــقابك كه منجر به ترك هايي روي بش ــدن دورتادور بش داغ ش
سوختگي نشيمنگاه مي گردد.

كج بودن ساق 
سوپاپ

ــتگي در سيت و گيركردن سوپاپ در گايد ــيت، ايجاد ترك يا شكس ــوپاپ و س عدم آب بندي س
بشقابك

عدم هم راستايي 
سيت و گايد

ــيت و گايد  ــح هم محوري براي س ايجاد ناصحي
سوپاپ در هنگام تعويض آنها

ــت  ــي و ايجاد ترك و در نهايت شكس ــود تنش هاي متناوب خمش وج
سيت و بشقابك

تابيدگي بشقابك 
سوپاپ

بازهاي حرارتي ـ مكانيكي باعث عبور فلز از حد 
تسليم وتغيير شكل سوپاپ مي شود

شكستگي سوپاپ

لقي كم ساق 
سوپاپ وگايد

كاهش سرعت حركت سوپاپ در اثر فاصله كم 
ساق سوپاپ و گايد

ــوپاپ، معيوب شدن  ــاق و گايد، گيرپاژ كردن س ــايش زياد در س فرس
تايپت و انتهاي ساق پا

لقي زياد ساق 
سوپاپ وگايد

ــا صمغ روغن روي  ــور روغن و ايجاد دوده ي عب
ساق سوپاپ

ــوزي، عدم آب بندي بين سوپاپ و سيت  ــبندگي سوپاپ، روغن س چس
و سوختن سوپاپ

عدم آب بندي سوپاپ و سيت و سوختن سوپاپعدم نصب صحيح در هنگام تعويضكج بودن سيت

ضعيف بودن فنر

ــوپاپ در هنگام حركت،  ــريع سرعت س تغيير س
ــوپاپ،  ــراي آب بندي س ــروي الزم ب ــش ني كاه

ارتعاش در سوپاپ

عدم آب بندي سوپاپ و سيت و سوختن سوپاپ

قوي بودن فنر

ــدن سطح آب بندي در سيت و بشقابك، كاهش قطر ابتداي ساق ايجاد ضربه بين سيت و بشقابك گودش
سوپاپ، افزايش طول ساق سوپاپ حالت چكش خوردگي انتهاي ساق 

و ايجاد ترك در آن ناحيه

كج بودن فنر
ــر از وضعيت عمودي، حركت  انحراف محور فن

خارج از راستاي سوپاپ نصب به گايد و سيت
ــوپاپ، عدم آب بندي بين سوپاپ و سيت و  ــايش گايد و ساق س فرس

سوخت سوپاپ

سايش تايپت
كمبود روغن يا حرارت بيش از حد باعث افزايش 

بار حرارتي يا مكانيكي مي گردد.
ــوپاپ، اعمال  ــار در موتور، عدم تنظيم ماندگار س ايجاد صداي ناهنج

نيروي مايل به سوپاپ كه باعث سايش گايد و ساق مي شود.


