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تذکر مهم 
سرسیلندر  روی  از  دود  مانیفولد  کردن  باز  در  شایع  عیوب  از  یکی 
بریدن اتصاالت پیچ و مهره ای است، به دلیل گرمای زیاد مانیفولد دود 
اتصاالت آن حالت قفل پیدا می نمایند و درصورت اعمال گشتاور زیاد 
هنگام بازکردن، برش در آنها ایجاد شده و موجب اتالف هزینه وزمان 
تعمیرات خواهد شد لذا قبل از اعمال گشتاور، جهت سهولت در باز 

کردن این اتصاالت از روانسازهای مخصوص استفاده می شود.

باز کردن پیچ های مانیفولد 
خروجی

بازکردن پیچ های مانیفولد 
ورودی

باز کردن پیچ های 
کاتالیست اگزوز

بازکردن پیچ های صفحه 
محافظ

شکل 1-68

شکل 1-67

شکل 1-69

شکل 69-1 برخی از پیچ هایی که بایستی پس از بازکردن مجموعه، تعویض شوند را نشان می دهد.
پس از بازکردن مانیفولدها از روی سر سیلندر توجه به ناحیه تماس آنها بسیار ضروری است چراکه بخشی از اقدامات 
تعمیرات بعدی از تشــخیص عیب در این ناحیه انجام می شــود در تصاویر شــکل 70-1  مــواردی از این عیوب را 

مشاهده می کنید.
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بریدن پیچ اتصال مانیفولددود داخل آثارنشتی مانیفولد دود روی سرسیلندر
سرسیلندر

آثارنشتی در ناحیه تماس مانیفولد دود 
وسرسیلندر

اگرچه پس از باز کردن مانیفولدها در مرحله نصب می بایست واشرهای آب بندی تعویض شوند ولی توجه به وضعیت 
آنها نیزجهت شناسایی برخی عیوب کامال ضروری است چرا که در صورت ســوختن یا آب بند نبودن، اثرات نشتی 

روی واشرها کامال مشهود می باشد.تصاویر شکل 71-1   نمونه ای از این ایردات را نشان می دهد.

سوختن واشر گلویی اگزوزسوختن واشر آب بندی مانیفولد

بررســی و کنترل ظاهری مانیفولدها از لحاظ نداشــتن تاب وشکستگی بســیار مهم وقبل از نصب مجدد روی سر 
سیلندر می بایســت مطابق دســتورالعمل کتاب تعمیرات صورت پذیرد. ) اطالعات تکمیلی در آموزش های بعدی 

ارائه می شود( تصاویر شکل 72-1   کنترل مانیفولدها را نشان می دهد.

کنترل مانیفولد خروجی 
) فوالدی(

شکستگی مانیفولد خروجی 
) چدنی(

تابیدگی در مانیفولد ورودی

شکل 1-70

شکل 1-71

شکل 1-72
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6- بازکردن درپوش سوپاپ ها، قابهای محافط جلو، سنسور موقعیت میل سوپاپ، مجموعه میل سوپاپ، اسبک ها، 
تجهیزات مکانیزم VVT ) درصورت وجود(، ســایر تجهیزات مرتبط  با سرســیلندر، مهار موتور و  بازکردن  دســته 

موتور)نگهدارنده موتور (در صورت اتصال به سر سیلندر. 

تذکر 
در صورت اتصال نگهدارنده موتور )دســته موتور (به سرســیلندر، مهار 

موتور قبل از باز کردن سر سیلندر انجام می شود.

با توجه به دســتورالعمل کتاب راهنمای تعمیرات موتور اقدام به بازکردن سرسیلندر از روی موتور می نمایم، نکات 
مهم در بازکردن و بررسی های مورد نیاز پس از بازکردن سرسیلندر به شرح زیر است.

1- رعایت سرد بودن موتور ) دمای محیط(
2- رعایت اصول باز کردن پیچ های سرســیلندر از خارج به داخل،تصاویر شــکل 74-1 رویه بــاز کردن پیچ های 

سرسیلندر را نشان می دهد.

بازکردن سرسیلندر

مشاهده فیلم روند بازکردن سرسیلندر از روی موتور

جهت باز کردن پیچ های سرسیلندرترتیب بازکردن پیچ های سرسیلندر

شکل 1-73

شکل 1-74

فیلم

سرسیلندر مجموعه ای اســت که تحت تاثیر حرارت زیاد احتراق موتور قرار داشــته، انبساط و انقباض آن تحت نکته
نیروی فشاری پیچ ها ، موجب نیروی به نام تنش داخلی سرسیلندر می شــود که می بایست با باز کردن پیچ ها از 

خارجی ترین نقطه به سمت داخل  آزاد شود تا از تاب و پیچیدگی سرسیلندر جلوگیری گردد.
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تذکر 
پس از کنترل چشمی واشر سر سیلندر کنترل چشــمی داخل سیلندر نیز بسیار مهم اســت .) در آموزشهای 
 بعدی موارد آن تشــریح خواهد شــد( تصاویر شــکل 76-1   برخی از اشــکاالت داخل ســیلندر را نشــان

 می دهد.

3- بررسی چشمی واشر سر سیلندر :
 پس از جداکردن سرســیلندر از روی بلوکه موتور، باید به بررســی وضعیت واشر سر ســیلندر در مرزهای مختلف 

سیلندر، کانال های مایع خنک کننده و مجاری روغن کاری اقدام کرد .
در صورت نشانه سوختگی یا نشتی از مواضع گفته شده، بررسیهای تکمیلی باالی سیلندر و کف سرسیلندر ضروری 

است. تصاویر شکل 75-1   برخی عیوب واشر سرسیلندر را نشان می دهد.

نواحی مختلف سوختن
 واشر سرسیلندر

سوختن واشر در ناحیه دیوار 
بین دو سیلندر

سوختن واشر سرسیلندر 
و ارتباط با کانال مایع 

خنک کننده موتور

برخورد سوپاپ ها  به سر پیستون ذوب شدن پیستون

شکل 1-75

شکل 1-76



تعمیر سرسیلندر

57

4- بررسی چشمی کف سرسیلندر : 
پس از باز کردن سرسیلندر، توجه به  وضعیت اتاق احتراق و مکان های اســتقرار سوپاپ ها  وهمچنین محل تماس 
سرسیلندر با واشر سرسیلندر بسیار مهم وضروری است چرا که عیوب مختلفی مانند ذوب شدن یا شکستگی ناحیه 
استقرار سیت های سوپاپ، خوردگی کف سرســیلندر در ناحیه کانالهای مایع خنک کننده، ذوب شدن دیواره بین 
اتاق احتراق دوسیلندر مجاور، نشــتی )کمپرس ، روغن و مایع خنک کننده ( و ... به ســرعت قابل شناسایی بوده و 
 اقدامات بعدی تعمیرات وابسته به چنین بررسیهای می باشد. تصاویر شــکل 77-1    برخی اشکاالت سرسیلندر را 

نشان می دهد.

سوختن واشر سرسیلندرونشتی کمپرس 
در سیلندر 1

سوختن واشر سرسیلندر و ورود مایع 
خنک کننده به سیلندر 1

خوردگی سر سیلندر در ناحیه مجاری 
مایع خنک کننده

ورود آب به داخل سیلندر
 )مخلوط بودن آب با سوخت(

سوختن سوپاپورود مایع خنک کننده به سه سیلندر

ورود روغن به داخل سیلندراز ناحیه گاید ذوب شدن سوپاپ
سوپاپ ورودی

خوردگی اتاق احتراق

شکل 1-77
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5- کنترل آب بندی ســوپاپ ها : در صورتی که از وضعیت ظاهری سرســیلندر و جود نشــتی در ناحیه سوپاپ ها 
مشخص نبود می توان به وسیله پمپ خال دســتی  و یا ریختن مایع )نفت( در راهگاه سوپاپ ها و مشاهده نشت مایع 

به وضعیت آب بندی سوپاپ ها  پی برد.تصاویر شکل 79-1 رویه کنترل نشتی سوپاپ ها را نشان می دهد.

نشتی سنجی سوپاپ ها  بوسیله مایع 
در راهگاه سوپاپ ها 

نشتی سنجی سوپاپ ها  بوسیله
 دستگاه خال سنج

                    

تذکر 
بعضا اقدامات تعمیراتی غیر استاندارد، روی سرســیلندرها مانند اصالح ترکها و خوردگیها  بدون وجود مستندات 
تعمیرات وبدون تائید خودروسازان در بازار کار با روشهای گوناگون انجام می شود، تصاویر شکل 78-1   برخی از 

اینگونه اقدامات نشان داده می شوند.

جوشکاری محل های خورده ویا ذوب شده سرسیلندر

با مراجعه به کارگاه های ماشــینکاری تعمیرات سرسیلندر درخصوص  اصالحات غیر اســتاندارد سرسیلندر 
پژوهش کنید. 

دالیل قابل قبول نبودن روش تعمیر روش تعمیرنام تعمیر

شکل 1-78

شکل 1-79

تحقیق کنید
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تذکر 
در موتورهــای  دارای ســیلندربا بــوش قابــل تعویــض)در آینــده آمــوزش آن ارائــه مــی شــود (، 
پــس از بــاز کــردن ســر ســیلندر، جهــت جلوگیــری از جابجایــی  بوش هــا بایــد از ابــزار مخصوص 
 ثابــت کننــده بوش هــا اســتفاده شــود. تصاویــر شــکل 80-1 نحــوه اســتفاده ابــزار مخصــوص را 

نشان می دهد.

ابزار و تجهیزات: خودرو، کتــاب راهنمای تعمیرات موتور، جعبــه ابزار مکانیکی، ابزار مخصوص سرســیلندر و 
تجهیزات جانبی، سنگ سنباده ، تجهیزات مهار موتور، گیره مکانیکی 

1- با استفاده از دستورالعمل کتاب راهنمایی تعمیرات موتور خودرو، اقدامات اولیه جهت باز کردن سرسیلندر را 
انجام وتجهیزات جانبی سرسیلندر را باز و کنترل های الزم را اجرا نمائید.

2-  با استفاده از دســتورالعمل کتاب راهنمای تعمیرات موتور خودرو، سرســیلندر را از روی موتور خودرو باز 
 و کنترل های چشــمی آن را انجام دهید. )در صورت کار روی موتور با بوش ســیلندر تر از بوش بند اســتفاده

 کنید(.
3- چک لیست تعمیرات مربوط به آزمایش ها چشمی سرسیلندر را تکمیل کنید.

شکل 1-80

-استفاده از لباس کار در محیط کارگاهی الزامی است.
-در حین انجام کار به منظور جلوگیری از نفوذ پلیسه قطعات در دست و بریده شدن آن توسط اشیای تیز، از 

دستکش کار مناسب استفاده کنید.
 -به محل قرارگیــری آچار بر آچارخــور  و مهره توجه نماید زیرا باعث آســیب دیدن دســت و پیچ یا مهره 

می شود.
 - در حیــن جداکردن کابل های باطــری جهت جلوگیری از خطــر انفجار باطری ابتدا کابــل منفی را جدا 

نمائید.
 - در حیــن جداکردن اتصاالت شــیلنگ های بنزین اقدامات جلوگیری از نشــتی بنزیــن و حریق را انجام 

دهید.

فعالیت 
کارگاهی 

نکات ایمنی



60

 - در حین و پس از انجام کار به مسائل زیســت محیطی )آالیندگی محیط کار ( و آراستگی )5S( محیط کار توجه 
کنید

پس از بررسی چشمی سرسیلندر، جهت  رفع اشکاالت مشاهده شده، می بایست ســوپاپ ها  از روی سرسیلندر باز 
شوند، اگرچه نحوه باز کردن ســوپاپ ها  دراغلب  سرسیلندرهای یکسان می باشــد  ولی بدلیل تفاوت اجزا و نکات 
تعمیراتی در سیستمهای مخثلف محرک سوپاپ، استفاده از دســتورالعمل کتاب راهنمای تعمیرات کامال ضروری 

است. 

روش باز کردن سوپاپ ها،شستشوی اجزا و کنترل های سرسیلندر

نمایش فیلم روند جدا سازی اجزاء سرسیلندر

تذکر 
در سرسیلندرهایی که شــیم تنظیم برای خالصی سوپاپ ها استفاده شده 
جهت سهولت در تعمیرات بعدی قبل از بازکردن میل سوپاپ، مقدار فیلر 

سوپاپ ها اندازه گیری و یادداشت شود.

شکل 1-81

در صورت عدم یادداشت خالصی ســوپاپ ها  در سیســتم تنظیم با شیم چه اشــکالی در تعمیرات بعدی ایجاد بحث کالسی 
می شود؟

فیلم

نکات 
زیست 
محیطی
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اگر ترتیب قرار گیری قطعات حفظ نشود در فرایند تعمیرات چه اشکاالتی بروز می نماید؟

تذکر 
در برخی از سرسیلندرها قبل از استفاده از فنر سوپاپ جمع کن می بایست تایپیت ها از روی فنرسوپاپ ها  خارج 
شود، همچنین در صورت استفاده از شــیم تنظیم عالوه بر خروج تایپیت و شــیمها، ترتیب قرارگیری آنها برای 
اقدامات بعدی حفظ شــود. تصاویر شــکل 82-1   ترتیب خروج و حفظ چیدمان تایپیت و شیم تنظیم خالصی 

سوپاپ ها را نشان می دهد.

حفظ ترتیب تایپیتها 
و شیم های سوپاپ

خروج شیم زیر 
تایپیت

خروج تایپیت

در اغلب سرســیلندرها  روش باز کردن سوپاپ ها، شستشــوی اجزا و کنترل های سرســیلندر به شرح زیر صورت 
می پذیرد.

1-  بازکردن فنر و سوپاپ ها از روی سر سیلندر
تصاویر شــکل 83-1 و 84-1    رویه اســتفاده ازانــواع  فنرســوپاپ جمع کن ونحــوه خروج فنرســوپاپ ها  در 

سرسیلندرهای مختلف را نشان می دهد.

استفاده از فنر سوپاپ جمع کن دستیاستفاده از فنر سوپاپ جمع کن پنوماتیکی

شکل 1-82

شکل 1-83

بحث کالسی 
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تنظیم گیره نگهدارنده بشقابک سوپاپ در فنرسوپاپ جمع کن

استفاده از فنر سوپاپ مجع کن اهرمی مخصوص در برخی از 
سرسیلندرها

استفاده از فنر سوپاپ جمع کن پیچی

استفاده ازفنر سوپاپ جمع کن مخصوص سرسیلندرموتور پژو 
XU7

استفاده از بوش و ضربه به بشقابک فنر سوپاپ

پس از جمع کردن فنر سوپاپ، خارهای نگهدارنده خارج می شوند

شکل 1-84

Screw type Lever typeScrew type Lever type
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 سوپاپ ها را دریچه های باز و بســت سر ســیلندر نیز می گویند، جنس آنها ازفوالد آلیاژی بوده وبا عملیات حرارتی 
سخت کاری می شوند. باید درنظر داشت شرایط کار سوپاپ ها ی خروجی  ازســوپاپ ها ی ورودی دشوارتر و اثرات 
حرارت احتراق روی آنها بیشتر است، جنس وعملیات حرارتی سوپاپ ها باهم متفاوت بوده واغلب سوپاپ ها ی دود 

جاذب میدان مغناطیسی نمی باشند.
                                                                     

مکانیزم حرکتی سوپاپ ها توسط میل ســوپاپ باز و توسط فنر سوپاپ بسته می شــوند. فنر سوپاپ ها نیزاز جنس 
فوالد آلیاژی بوده و باعملیات حرارتی تولید می شوند.

تصاویر شکل 85-1         اقدامات پس از باز کردن فنر سوپاپ ها را نشان می دهد.

1- قبل ازخروج سوپاپ ها، پلیسه انتهای ساق برطرف شود
2- چیدمان سوپاپ ها و متعلقات مطابق ترتیب قرار گرفتن 

آنها در سرسیلندر

                    
3-خروج کاسه نمد سوپاپ ها از روی گاید

شکل 1-85

شکل 1-86

فوالد کربونیزه شده

فوالد زنگ نزن
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دالیل انجام عملیات پلیســه گیری و حفظ چیدمان سوپاپ های سرســیلندرپس از باز کردن فنر سوپاپ ها  را با 
هنرجویان دیگر بحث و تبادل نظر کنید.

2-  شستشوی سرسیلندر و اجزای آن
در تعمیرگاه پس از باز کردن کامل اجزاء سرســیلندر، در صورت وجود دســتگاه شستشو و چربی زدایی مخصوص، 
سرســیلندررا داخل آن قرار داده و عملیات شتسشــوی با مواد چربی زداو آب گرم بصورت کامال ســازگار با محیط 

زیست انجام می شود. تصویر شکل 87-1   نمونه ای از دستگاه شستشوی اتوماتیک را نشان می دهد.

دستگاه شستشوی و چربی زدایی اتوماتیک

 چنانچه دستگاه شتسشو در اختیار نباشد پس ازقراردادن سرسیلندر داخل وان شستشو با استفاده از تجهیزات  محافظ 
شــخصی و بکارگیری  مواد چربی زدا مجاز اقدام به چربی زدایی سرسیلندر شده و ســپس با استفاده از فشار باد مرحله 

خشک کردن آن صورت می پذیرد. تصاویر شکل 88-1  وسایل مورد نیاز شستشوی سرسیلندر را نشان می دهد.

شکل 1-87

شکل 1-88

بحث کالسی 
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عموما در عملیات شستشو نمی توان رسوب زدایی اتاق احتراق و کانالهای ورودی وخروجی را انجام داد لذا در صورت 
در اختیار داشتن دستگاه شات باالست )shot blast( اتوماتیک یا دستی اقدام به رسوب زدایی سرسیلندر می نمایم.  

تصاویر شکل 89-1    نمونه های از دستگاه شات بالست را نشان می دهند.

دستگاه بالست دستیدستگاه شات بالست  اتوماتیک

با مراجعه به تعمیرگاه های مجهز درخصوص عملکرد دســتگاه شات باالســت چگونه است و موضوعات ایمنی 
کاربری آن پژوهش کنید؟

عموما در تعمیرگاه های کوچک دســتگاه های رسوب زدایی معرفی شــده وجود ندارد لذا ازتجهیزات رسوب زدایی 
دستی یا برس های ســیمی که به صورت برقی یا پنوماتیکی عمل می نمایند استفاده می شوند. تصاویر شکل 1-90              

رویه سوب زدایی دستی را نشان می دهد.

   
    

رسوب زدائی کف سرسیلندرواتاق 
احتراق

استفاده ازدریل پنوماتیکی با سنباده 
در رسوب زدائی اتاق احتراق و کف 

سرسیلندر

استفاده از دریل پنوماتیکی و سنباده 
کف گرد در رسوب زدائی محل نصب 

مانیفولدها

شکل 1-89

شکل 1-90

تحقیق کنید
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در عملیات رسوب زدائی سرســیلندر خصوصا سرسیلندرهای آلومینیمی از خراشــیدگی و براده برداری سطوح تذکر 
باید جدا خودداری شود.

3-  کنترل سر سیلندر و اجزاء آن
پس از چربی ورسوب زدائی، شستشوی و خشک کردن سرســیلندرجهت تعیین وضعیت تعمیرات مورد نیاز، باید 
کنترلهای مربوط به سرسیلندر، ســوپاپ ها و اجزا مرتبط  صورت پذیرد. روند انجام کنترل ها عموما در سیلندرهای 
مختلف مشــابه اســت ولی تولرانس ها و محدوده پذیرش آنهامتفاوت می باشــد، لذا بکارگیری اطالعات از کتاب 
راهنمای تعمیرات هرنوع موتورتحت تعمیر، الزامی اســت. تصویر شــکل  91-1    سرســیلندر و اجزای آن را نشان 

می دهد.

مشاهده فیلم رویه کنترل مواضع  وتجهیزات سر سیلندر

شکل 1-91

فیلم
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در جدول زیر کنترل های عمومی سرسیلندر ارائه گردیده است:

اقدام تعمیراتیابزار و روش کنترلنوع کنترل

تختي ســطح نشــیمنگاه سرســیلندر روی سیلندر 
 )                 Flatness تختی سطح(

خط کش فلزی – فیلر،
صفحه صافی و رنگ

1- اندازه گیري تاب با قرارگیري 
خط کش فلزي روي سرسیلندر 
در جهت هــاي مختلف مطابق 
شــکل و زدن فیلر بین خط کش 

وسرسیلندر

2-اســتقرار سرســیلندر روي 
صفحه صافي آغشــته به رنگ یا 
دوده مخصــوص انــدازه گیري 

تاب

در صــورت مشــاهده انحراف 
بیش از حــد مجــاز چنانچه 
تعمیــرات  دســتورالعمل 
کف تراشــی سرســیلندر را 
مجاز اعــالم نموده، ارســال 
سرســیلندر بــه تراشــکاری 

جهت رفع نقص .

ارتفاع مجاز اتاق احتراق )ارتفــاع کف تراش ( یا حجم 
اتاق احتراق

   

کولیس عمق سنج – میکرومتر 
عمق سنج- اندازه گیر حجم 

1-اندازه گیري عمق شــاخص 
کف تراشي مطابق دستورالعمل 

تعمیرات

2-اندازه گیري یکســاني حجم 
اتاق احتراق ســیلندرها با ابزار 
حجم ســنجي، تزریق مایع در 

اتاق احتراق تا کف سرسیلندر

ارتفاع سرسیلندرباید  مطابق 
تعمیــرات  دســتورالعمل 
)درحــد اســتاندارد ویا کف 
تراشــی مجاز در صورت وجود 
واشسرســیلندر بــا ضخامت 
بیشتر( باشد درغیر اینصورت 
سرسیلندر می بایست تعویض 

شود.
حجم اتاق احتراق ســیلندرها 
مطابــق  و  یکســان  بایــد 
خودروســاز   دســتورالعمل 
باشــد، درصورت مغایرت باید 
سرســیلندر بــه تراشــکاری 
جهــت انجام اصالحــات الزم 

ارسال گردد.

1

3

4

5

2

رس سیلندر

 صفحه

روغن

بورت

اناق احرتاق
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اقدام تعمیراتیابزار و روش کنترلنوع کنترل

و  ورودی  مانیفولدهــای  اتصــال  ســطح  تــاب 
)                Flatness خروجی)تختی سطح

  

خط کش فلزی – فیلر
گیژ فرم

فلزي  خط کــش  1-اســتقرار 
درمحــل نصــب مانــي فولدها 
و زدن فیلــر بیــن خط کــش و 

سرسیلندر

2-در سرســیلندر موتورهــاي 
Vشــکل ) خورجینــي( جهت 
کنترل صحت زاویه محل نصب 
ماني فولــد گاز یــا دود از گیج 
کنترل فرم وفیلر همانند مرحله 

1 استفاده مي شود

در صــورت مشــاهده انحراف 
بیــش از حــد مجاز، ارســال 
سرســیلندر بــه تراشــکاری 

جهت رفع نقص

چشمی – دستگاه ترک یابترک در اتاق احتراق وسطوح تماس با سیلندر

1- بررسي چشــمي وجود ترک 
در نواحي اتاق احتراق

2- استفاده از دســتگاه ترک یاب 
مغناطیسي

)بــرای سرســیلندرهای چدنی( 
سرســیلندر  روي  را  دســتگاه 
قــرارداده مغناطیــس آن رافعال 
و بــا پاشــش مــاده روي نواحي 
مغناطیس شــده ترک مشخص 
میشــود)توجه به نــکات ایمنی 

شخصی در فرایند ضروری است(

در صــورت وجــود تــرک در 
ارسال  ســوپاپ  ســیت های 
سرســیلندر بــه تراشــکاری 

جهت تعویض سیت .
درصورت وجود ترک در سایر 
محدوده اتــاق احتراق و ناحیه 
تماس سرســیلندر با سیلندر، 
مطابق  سرســیلندر،  تعویض 

دستورالعمل تعمیرات .

A

B

C
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اقدام تعمیراتیابزار و روش کنترلنوع کنترل

چشمیخوردگی سرسیلندر در ناحیه کف و داخل اتاق احتراق

بررسي چشــمي اتاق احتراق و 
کف سرسیلندر از خوردگي 

در صورت وجود هرگونه ضرب 
خوردگــی در ســطوح اتــاق 
احتراق  وخوردگــي درناحیه 
تماس سرســیلندر با سیلندر، 
می بایست سرسیلندر تعویض 

شود *.

ســنج نشتی های داخلی )مایع خنک کاری – روغن( نشــتی  تجهیــزات 
گیــج  هــا،  )مســدودکننده 
فشارسنج، فشــار باد، وان غوطه 

وری(

1-نشــتي ســنجي کانال هاي 
مایع خنــک کننده، بوســیله 
مسدودکننده ها کانال ها بسته 
شــده و با ارسال فشــار هوا ی 
مناسب به داخل کانال ها مقدار 
افت فشــار گیج فشــارخوانده 
بــا غوطــه وري  و  مي شــود 
سرسیلندر داخل وان آب محل 

نشتي مشخص مي گردد.

2-نشتي ســنجي مدار روغن، 
ســوپاپ ها  بطور کامــل روي 
سرســیلندر نصب شده درپوش 
روي  )قالپــاق(  ســوپاپ ها 
سرسیلندر بســته شده، مسدود 
کننــده هاي کانال هــاي روغن 
کف سرسیلندر نصب و با ارسال 
فشار هوای مناسب همانند بند1 

عمل می شود.

 در صورت مشــاهده نشــتي 
نشــتی سرســیلندر از ناحیه 
پولکی ها تعویــض پولکی، در 
صورت نشتی از گاید سوپاپ ها  
تعویــض گایــد و در صورت 
هرگونه نشــتی از بدنــه باید 

سرسیلندر تعویض شود.
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اقدام تعمیراتیابزار و روش کنترلنوع کنترل

کولیس عمق سنجارتفاع ساق سوپاپ درسرسیلندر

ســوپاپ ها  در محــل خــود 
قرارگرفته ارتفاع انتهای ســاق 
تــا نشــیمنگاه فنــر در تمامی 
سوپاپ ها  اندازه گیری می شود.

 در صــورت مشــاهده تغییر 
ارتفاع بیــش از حد مجاز اعالم 
شــده در کتــاب راهنمــای 
تعمیرات، ارســال سرسیلندر 
به تراشکاری جهت رفع نقص با 
تعویض سوپاپ ها ، سیت های 

سوپاپ ویا سرسیلندر .

وضعیت سوپاپ ها
            

چشمی – میکرومتر- کولیس

بررســي چشــمي لبــه، محل 
نشست ســوپاپ ها  روي سیت و 

محل نصب خار. 
انــدازه گیــري ســاق در محل 
تماس بــا گایــد و کمربند آب 

بندی با سیست.
فکر کنید : کمربنــد آب بندی 

سوپاپ چیست؟

در صورت مشــاهده خوردگي 
کمربند آب بندی، دفرمگي و 
تیز شده گي لبه سوپاپ ها  مي 
بایست جهت تعویض سوپاپ، 
سرســیلندر بــه تراشــکاري 

ارسال شود.
در صــورت خوردگي ســاق 
ســوپاپ بیش حد مجاز ارائه 
شــده در کتــاب راهنمــاي 
تعمیــرات جهــت تعویــض 
بــه  سرســیلندر  ســوپاپ 

تراشکاري ارسال شود.
در صورت تغییــر فرم در محل 
نصب خار، سوپاپ می بایست 

تعویض شوند.

خاز

بشقابک

ف�

آب بند

سوپاپ گاز
سپاپ دود
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اقدام تعمیراتیابزار و روش کنترلنوع کنترل

وضعیت گاید سوپاپ ها  
)خوردگی و موقعیت تعامد با سیت

)                     squareness) Perpendicularity(

وســایل اندازه گیری ) ســاعت 
انــدازه گیرلقــی ، میکرومتــر، 

داخل سنج، تراز مخصوص (

1-انــدازه گیری قطــر داخلی 
گاید در ســه نقطه باال وســط و 
پایین به وســیله داخل ســنج و 
میکرومتر، لقی ســنجی سوپاپ 
نو داخل گاید بوســیله ســاعت 
لقی سنج مطابق دستورالعمل، 
مکش سنجی  تجربی  بررســی 

ساق سوپاپ نو  داخل گاید.

2-نصب تراز آبی در محل گاید و 
گردش 360درجه ای تراز جهت 
انحراف ســنجی در موقعیتهای 

مختلف.

درصــورت ازدیاد فرســایش 
ولقــی گاید)راهنما( ارســال 
سرســیلندر بــه تراشــکاری 
جهت تعویض گایــد یا تراش 
گایــد و اســتفاده از ســوپاپ 
دستورالعمل  اورســایزمطابق 

تعمیرات.
در صورت عدم تعامــد گاید با 
سیت،  ارسال سرســیلندربه 
تراشــکاری و انجام اصالحات 

الزم .

VALVE
STEM

VALVE
GUIDE

VACUUM

VACUUM
ON INTAKE

AIR–FUEL
MIXTURE CHARGE

حرکت    سوپاپ

ساعت اندازه گیر
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تفاوت گاید سوپاپ یکپارچه و مستقل را مورد ارزیابی قراردهید.

تفاوت دو سیت سوپاپ نمایش داده شده درتصاویر زیر 
را بیان کنید.

عالمت خرابی گاید و یا کاسه نمد آن روی خودرو چیست؟

آیا عرض کمربند محل نشست سوپاپ هاي خروجي و ورودي روي سیت یکسان است؟

اقدام تعمیراتیابزار و روش کنترلنوع کنترل

وضعیت سیت سوپاپ ها 

          
       

VALVE SEAT
ANGLE 45°

VALVE FACE
ANGLE 45°

TOP NARROWING
ANGLE 30°

BOTTOM NARROWING
ANGLE 60°

SEAT WIDTH AND PROPER
LOCATION ON VALVE

FIGURE 31–29         A typical three-angle valve job using 30-, 45-, and 

چشــمی-کولیس-خط کش 
فلزی

1-بررســی چشمی ســیت از 
لحاظ نداشتن ترک و استحکام 

اتصال سیت با سرسیلندر.

2-اندازه گیری عرض کمربند 
محل نشست ســوپاپ بوسیله 

خط کش یا کولیس

در صــورت وجــود تــرک یا 
جدایش ســیت از سرسیلندر 
بــه  سرســیلندر  ارســال 
تراشــکاری جهــت تعویض 

سیت.
درصورت کم یا زیادبودن ویا 
غیر یکنواختی عرض کمربند 
محل نشست ســوپاپ ارسال 
سرســیلندر به تراشــکاری 
جهت اصالح یا تعویض سیت.

مجازکمربند  )مقدارعــرض 
مطابق دســتورالعمل کتاب 

تعمیرات می باشد.(

بحث کالسی 

بحث کالسی 

شکل 1-92

بحث کالسی 

بحث کالسی 
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حداکثرفشار وارد بر سیت سوپاپ چگونه محاسبه می شود؟
بحث کالسی 

اقدام تعمیراتیابزار و روش کنترلنوع کنترل

Concentricity چشمی - ســاعت مخصوص هم مرکزی سیت و گاید
هم مرکزی

چشــمی  بررســی   -1
یکنواختــی آثــار نشســت 

سوپاپ روی سیت.
2- با اســتقرار پایه ســاعت 
داخــل گایــد، هم مرکــزی 
سیت با گردش ساعت کنترل 

می شود. 

در صــورت مشــاهده عدم 
هم مرکزی ســیت با گاید 
جهت اصالح سرسیلندر به 
تراشکاری ارسال می گردد.

شکل 1-93

سیت سوپاپ

همرکزی گاید

  

هم مرکز خارج از مرکز
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اقدام تعمیراتیابزار و روش کنترلنوع کنترل

چشــمی - گونیــا -خط کش-وضعیت فنرهای سوپاپ
کولیس - نیروســنج فنر یا ابزار 

مخصوص و ترک متر

1-بررســی تعامد فنر ها بوسیله 
گونیا.

2-بررســی طــول آزادفنرهــا 
بوسیله کولیس یا خط کش.

3-نیروسنجی در طول مختلف 
جمع شدن فنرها

4-بررســی چشــمی وضعیت 
ظاهری

یــا  ســایش  صــورت  در 
شکســتگی باید فنر یا فنرها 

تعویض شود.

در صورت خــارج از محدوده 
مجاز تعامد بــا گونیا )مطابق 
دستورالعمل کتاب راهنمای  
تعمیرات( بایــد فنریا فنرها 

تعویض شوند.

اندازه گیری نیروی فنرها در 
کــورس جمع شــدن مطابق 
دستورالعمل کتاب راهنمای 
تعمیرات، درصــورت کم بود 
نیرو بایــد فنر تعویــض وبه 
شرایط وجود،  زیر فنرمناسب 

استفاده شود.
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اقدام تعمیراتیابزار و روش کنترلنوع کنترل

چشمی-نشتی سنجی با مایع-آب بندی سوپاپ ها
نشتی سنجی بافشارباد

1-آغشــته کردن سیت به رنگ 
اســتقرار و چرخش ســوپاپ و 
مشــاهده حالت رنگ پاک شده 

درکمربندسیت.
2-نصــب کامــل ســوپاپ ها  
و ریختــن نفــت در راهــگاه 
مانیفولدها و مشــاهده نشتی در 

نشیمنگاه سوپاپ ها 
3-نصــب کامــل ســوپاپ ها  
وارســال فشــار هوا بــه راهگاه 
مانیفولدها و توجه به افت فشار 
گیج یا نشــتی در نشــیمنگاه 

سوپاپ ها

وجودنشــتی  صــورت  در 
زیادبایــد  سرســیلندر بــه 
تراشکاری ارسال ورفع نقص 

انجام شود.

در نشــتی های کم به وسیله 
روغن سنباده و ابزار چرخشی 
ســوپاپ اقــدام بــه اصالح 
آب بندی سوپاپ یا سوپاپ ها  

می شود.

نشــتی ازپولکی های کورکن کانالهای مایع خنک 
کننده

       

چشــمی -  نشتی ســنجی با 
فشار باد

چشــمی  بررســی   -1
آثارنشــتی مایع خنک کننده 

ازپولکی های سرسیلندر.
2- نشتي ســنجي کانال هاي 
مایع خنک کننده، به وســیله 
کانال هــا  مســدودکننده ها 
بسته شــده و با  ارسال فشار 
هوا به داخــل کانال ها مقدار 
افت فشــار گیج فشارخوانده 
مي شــود و بــا غوطــه وري 
وان  داخــل  سرســیلندر 
آب محل نشــتي مشــخص 

مي گردد.

در صورت مشــاهده نشتی 
باید پولکی دارای نشتی را 
مطابق دستورالعمل کتاب 

تعمیرات تعویض گردد.
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اقدام تعمیراتیابزار و  روش کنترلنوع کنترل

تمیــزی و ابعاد مجــاری روغــن کاری سرســیلندر 
)اوریفیس فشارشکن مدار روغن(

  
فکر کنید:  دلیل ایجاد فشار شکن در مدار ارسال روغن 

به سرسیلندر چیست؟

چشمی - شابلون اندازه گیری 
قطر - گان فشار باد

1-بررسی چشمی کانال های 
روغن سرسیلندر.

2-استفاده ازگان فشارباد در 
بررسی تمیزی مجارروغن.

اوریفیس  وجود  3-درصورت 
روی سرسیلندر، اندازه گیری 
قطرمجرای آن توسط شابلون 

در صورت مســدود بودن 
مجــاری روغــن بایــد با 
اســتفاده از مــواد وابــزار 

مناسب تمیز شود.
جدایــش  صــورت  در 
اوریفیس از محــل نصب، 
باید مطابق با دستورالعمل 
کتاب تعمیــرات تعویض یا 

اصالح شود.
در  مغایــرت  درصــورت 
قطرمجــاری) ازدیاد قطر( 
اوریفیس باید تعویض شود.

کنترل رزوه محل نصب شمع ها

 

چشمی - شابلون دنده - شابلون 
قطر

1-بررســی چشــمی رزوه ها از 
نظر نداشــتن ترک، خوردگی و 

شکستگی
شــابلون،  اســتفاده  2-بــا 
قطرســوراخ محل رزوه شمع ها 

کنترل می شود
3-با اســتفاده ازشــابلون رزوه 
صحت رزوه محل نصب شــمع 

کنترل می شود 

در صورت هرگونــه مغایرت، 
مطابق دســتورالعمل کتاب 
رفتار  تعمیــرات  راهنمــای 

می شود.
) تعمیــرات محــل رزوه بــا 
ارســال سرســیلندر به واحد 
تراشــکاری و یــا تعویــض 

سرسیلندر(
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اقدام تعمیراتیابزار وروش کنترلنوع کنترل

کنترل یاتاقان های محل نصب میل سوپاپ

  

 

خــط  کش فلــزی مخصــوص - 
ساعت داخل ســنج - میکرومتر- 
میکرومتر داخل سنج - پالستیک 

گیج
روش کنتــرل برحســب نــوع 
ودســتورالعملهای  سرســیلندر 

مربوطه صورت می گیرد
1-تشــخیص انحراف محورها با 

استفاده از خط کش مخصوص
2-اندازه گیــری قطــر داخلــی 
یاتاقان ها توسط میکرومتر داخل 

سنج ویا ساعت اندازه گیری
3-کنتــرل انحــراف یاتاقان ها با 
نصب میل ســوپاپ بــا توجه به 

روانی گردش آن
4-کنتــرل تولرانس فرســایش 
یاتاقان ها با نصب میل ســوپاپ و 

پالستیک گیج 

در صــورت مغایــرت قطــر 
یاتاقانها ویــا انحراف محورها 
بیــش از حــد تعیین شــده 
مطابق دســتورالعمل کتاب 
رفتار  تعمیــرات  راهنمــای 

می شود.
) ارسال سرســیلندر به واحد 
تراشکاری، تعویض یاتاقان ها 

و یا تعویض سرسیلندر(

کنترل عملکرد و نشتی از سیستم VVT چرخ تسمه 
یا چرخ زنجیر میل سوپاپ

گان )تفنگ( فشــار باد - مانومتر 
فشار هوا - چشمی 

پس از ســوار کردن چرخ تسمه یا 
چرخ زنجیر در محــل خود روی 
میل سوپاپ توســط گان فشار باد 
از طریق مدار روغن میل ســوپاپ 
ارسال فشــار داخل مکانیزم انجام 

می شود

در صــورت عــدم چرخــش 
چرخ تســمه یا چــرخ زنجیر 
در کورس حرکتی خود، مدار 
ارسال در داخل میل سوپاپ 
یا چرخ تسمه و یا چرخ زنجیر 
مسدود اســت که می بایست 

تمیز شود.
در صورت بروز نشــتی از بین 
میل ســوپاپ و چرخ تســمه 
یا چــرخ زنجیــر رینگ های 
میــل ســوپاپ  آب بنــدی 

تعویض شود .
در صورت نشــتی از مکانیزم 
چرخ تســمه یا چــرخ زنجیر 
در صورت وجــود لوازم یدکی 
تعمیرات الزم انجام ویا چرخ 
تسمه )چرخ زنجیر( تعویض 

شوند.

CAMSHAFT
BEARING

BEARING
CAP

دنده تایمینگ

�شیلنگ تفنگی
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در حین و پس از انجام کار به مسائل زیســت محیطی )آالیندگی محیط کار ( و آراستگی )5S( محیط کار توجه 
کنید.

 باید در نظرداشــت عمده تعمیرات سرسیلندر با ارســال به واحد تراشــکاری صورت می پذیرد، اگرچه در گذشته 
بسیاری از تعمیرات مرتبط با تراشکاری جزو وظایف  تکنسین تعمیر موتور بوده ولی درحال حاضراین فعالیتها کامال 
تخصصی و شغل مستقل می باشد،اما )) بررسی و کنترل صحت انجام فرایند تعمیر در بخش تراشکاری جزو وظایف 

مهم تکنسین تعمیر موتور است((.

1- روش تعمیرات سرسیلندر
درمباحث قبل نسبت به روش و اقدامات تعمیراتی پس از کنترل سرســیلندرو اجزای آن توضیحات الزم داده  شد، 

باردیگر تاکید بر انطباق کامل روند تعمیرات با دستورالعمل کتاب راهنمای تعمیرات موتور موردنظر می شود.

روش تعمیرات، کنترل ها و آماده سازی سر سیلندر قبل از نصب روی نیم موتور

با مراجعه به مراکز تراشــکاری قطعات خودرو در خصوص عملیات تعمیرات سرســیلندر ) مطابق دستورالعمل 
خودروساز( پژوهش کنید.

شکل 1-94

تحقیق کنید

نکات 
زیست 
محیطی


