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تذکر 
هنگام اندازه گيري ارتفاع باز شدن سوپاپ ها، در صورت استفاده از تايپيت ويا اسبك با كنترل كننده هيدروليكي 
به خالي يا پر بــودن مكانيزم از روغن موتور توجه كنيدچــرا كه در وضعيت خالي بــودن تايپيت ها طول حركت 

سوپاپ ها كم مي شود.

با توجه به شكل 1-96 
نادرستی زمان  عواقب 
و ارتفاع بيــش از حد 
باز شدن ســوپاپ چه 

خواهد بود؟
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Figure ٨–٢٧ A rocker arm with a ratio of ١:١٫٥.

2- کنترل های سر سیلندر پس از دریافت سر سیلندر از واحد تراشکاری

عموما پس ازدريافت سرسيلندر از واحد تراشكاری اقدامات كنترلي زير صورت می پذيرد
1- کنترل آب بندی سوپاپ ها : مطابق دستورالعمل و روش های ارائه شده.

2- کنترل فیلر سوپاپ ها در سیلندرهای OHC-OHV دارای تنظیم کننده شیم : مطابق دستورالعمل 
و روش های ارائه شده. 

3- کنترل یکسانی ارتفاع برخاست سوپاپ ها در سرسیلندرهاي OHC-OHV: با اندازه گيری ارتفاع 
برخاست سوپاپ ها به سرعت می توان سايش و يا لنگی بادامك های ميل سوپاپ را كنترل نمود، روش انجام 
اين كار بسته به نوع سيستم محرک سوپاپ های سرسيلندر متفاوت است، شكل 95-1 يكی از اين روش های 

اندازه گيری را نشان می دهد.

شکل 1-95

شکل 1-96

فکر کنید
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4- کنترل عرض کمربند محل نشست سوپاپ در سیت ها: مطابق دستورالعمل و روش های ارائه شده. 

تصاوير شــكل 97-1 بيانگر نحوه اصالح عرض كمربند آب بندی در سيت ســوپاپ را نشان می دهد، در خصوص 
عواقب اين روش و انجام كنترل های موردنياز پس از تحويل گيری سرســيلندر از واحد تراشكاری بحث و تبادل 

نظر كنيد؟

بحث کالسی 

شکل 1-97

5- کنترل ارتفاع مجاز بشقابك و انتهاي ساق سوپاپ ها از نشیمنگاه فنر سوپاپ ها:
در صورتی كه از تايپيت ويا اسبك با كنترل كننده هيدروليكی استفاده شده باشد اين موضوع بسيار با اهميت 
بازماندن  ويا  ايجاد صدا در مكانيزم  باز شدن،  ارتفاع  ارتفاع مشكالتی در كاهش  اين  است، چراكه مغايرت 
سوپاپ ها و همچنين تفاوت در نيروي فنر سوپاپ بروز می نمايد. تصاوير شكل 98-1 نحوه كنترل موقعيت 

ارتفاع ساق سوپاپ ها را نشان می دهد.

 

 

 

کنترل فاصله بشقابك
 از محل نشیمنگاه فنر سوپاپ

کنترل تغییرات 
ارتفاع انتهای ساق سوپاپ ها

شکل 1-98

تذکر 
عموما در تعويض يا تعمير ســيت اختــالف ارتفاع در موقعيت ســوپاپ ايجاد می شــود،و چنانچــه از تايپيت 
 ويا اســبك با كنتــرل كننده هيدروليكی اســتفاده شــده باشــد ايــن نقيصه بايد توســط واحد تراشــكاری 

اصالح گردد.
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تصاويــر زير چه 
عملياتی را نشان 

ميدهد؟

6- کنترل روانی حرکت وتولرانس انطباق سوپاپ و گاید:
پــس از بازكردن ســوپاپ ها مطابــق دســتورالعمل و روشــهای ارائه شــده روانی حركــت وتولرانــس انطباق 
ســوپاپ ها و گايــد ها يــك بــه يــك كنتــرل و دقــت الزم در عــدم جابجايی ســوپاپ ها واجــزاء آنهــا بايد 
 رعايت شــود. تصاويــر شــكل 100-1 اندازه گيــری لقی و اثــرات لقی زيــاد ســوپاپ خروجی داخــل گايد را

 نشان می دهد.

بحث کالسی 

شکل 1-99

 خال

جهت جاذبه فشار جو

اثر ا�یزه شدن

  

گاز خروجی

 

ساعت اندازه گیر- اندیکاتور

سو پاپ

شکل 1-100



82

در خصوص عواقب سفتی حركت ســوپاپ داخل گايد)چسبندگی سوپاپ( با همكالســی های خود تبادل نظر 
كنيد.

در تعميرگاه ها به چه روش انطباق سوپاپ و 
گايد كنترل مي شود؟

بحث کالسی 

شکل 1-101

7- کنترل تاب میل سوپاپ وهم مرکزی یاتاقان های سرسیلندر: 
پس از اندازه گيری و اطمينان ازصحت قطر محورهای ميل سوپاپ و ياتاقان های سرسيلندر، بدون نصب سوپاپ ها، 
پس از روغن زدن، ميل سوپاپ در محل ياتاقان ها مســتقر ودر صورت داشتن ياتاقان های پيچ مهره ای، گشتاور آنها 
در حد تعيين شده اعمال و گردش روان ويكنواخت ميل سوپاپ بررسی می شود، در صورت وجود سختی در گردش 
و غير يكنواختی حركت، تاب ميل ســوپاپ ويا عدم هم مركزی ياتاقان ها علت آن خواهد بود و جهت رفع نقص بايد 
مطابق دســتورالعمل تعميرات موتور اقدام شود. تصاوير شــكل 102-1 رويه كنترل تاب ميل سوپاپ و هم مركزی 

ياتاقان های سرسيلندر را نشان می دهد.

 

8- کنترل تولرانس لقی محورهای میل سوپاپ با یاتاقان های سر سیلندر:
 اگرچه با اندازه گيری قطر محورهای ميل سوپاپ و قطر ياتاقان های سرسيلندر می توان به تولرانس لقی ميل سوپاپ 
و ياتاقان های سرسيلندر پی برد ولی در سرســيلندرهای دارای ياتاقان های پيچ و مهره ای، با استفاده از پالستيك 

گيج )قبل از نصب سوپاپ ها روی سرسيلندر( براحتی تولرانس لقی ميل سوپاپ و ياتاقان ها اندازه گيری می شود.

شکل 1-102

تحقیق کنید
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از  ياتاقان ها نموده وپس  به بستن پيچ های  اقدام  با قراردادن گيج پالستيكی روی محورهای ميل سوپاپ 
اعمال گشتاور مجاز به پيچ ها )مطابق دستورالعمل كتاب راهنمای تعميرات (، اقدام به باز كردن ياتاقان ها از 
روی محور ميل سوپاپ نموده و مقدار عرض لهيدگی پالستيك گيج را با شابلون مربوط می سنجيم تا مقدار 
لقی محور با ياتاقان ميل سوپاپ مشخص شود. تصاوير شكل 103-1 نحوه بكارگيری پالستيك گيج دركنترل 

تولرانس انطباق محورهای ميل سوپاپ با ياتاقان های سرسيلندر را نشان می دهد.

مشاهده فيلم استفاده از پالستيك گيج در تعيين لقی ياتاقان ها با محورهای ميل سوپاپ

تذکر 
در هنگام استفاده از پالستيك گيج هرگز ميل سوپاپ را نچرخانيد.

در خصوص تعيين لقی ميل سوپاپ درسر ســيلندر با ياتاقان های يكپارچه با هنرجويان ديگر بحث و تبادل نظر 
كنيد.

 

 �یه پ�ستیگیج

 شاخص پ�ستیگیج
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شکل 1-103

بحث کالسی 
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فیلم
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9- کنترل تختي )Flatness                   (سطوح : 
مطابق دستورالعمل و روش های ارائه شده ميبايست تختي سطح نشست سرسيلندر روي سيلندر و سطوح 
نشست مانيفولدهاي ورودي و خروجي كنترل شود. شكل 105-1 رويه كنترل تختی سطوح مختلف سرسيلندر 

را نشان می دهد.

شکل 1-105

شکل 1-106

10- کنترل ارتفاع مجاز کف تراشی سرسیلندر:
 مطابق دستورالعمل و روش های ارائه شده. تصاوير شكل 106-1 نمونه ای از كنترل ارتفاع كف تراشی درانواع 

سر سيلندر را نشان می دهد.

سرســيلندری جهت رفع تاب به تراشــكاری ارســال و مقدار 1ميلی متر كف تراشی شده اســت اگر اين مقدار 
كف تراشــی موجب كاهش 3ســانتی متر مكعب از حجم اتاق احتراق شــده باشــد و حجم اتــاق احتراق قبل 
از تراشكاری 63 ســانتی متر مكعب و حجم ســيلندر 540 سانتی مترمكعب باشــد، در صورت نصب سرسيلندر 
با واشــر ضخامت اســتاندارد نســبت تراكم جديد چه مقــدار خواهد بــود؟ اگر نســبت تراكم قبلــی 9/2 به 
 1 باشــد وبخواهيم هيچ تغييری در نسبت تراكم ايجاد نشــود افزايش ضخامت در واشر سرســيلندر جديد چه 

مقدار می باشد؟ 

تذکر 
برای تراش سر ســيلندر حتما به دســتور العمل كتاب راهنمای تعميرات مراجعه كنيد به دليل آنكه بسياری از 

خودرو سازان تراش سر سيلندر را توصيه نمی كنند.

پرسش
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11- کنترل عملکرد مکانیزم تایمینگ سوپاپ ها: 
در تايمينگ های هيدروليكی با نصب چرخ تسمه ويا چرخ 
زنجير روی ميل سوپاپ وارسال فشار هوا به مدار )روی ميل 
سوپاپ يا روی سرسيلندر( به عملكرد چرخ تسمه يا چرخ 
زنجير و همچنين نشتی احتمالی از مواضع مختلف )مطابق 
نحوه   1-107 شكل  شود.  می  برده  پی  شده(  گفته  روش 

انجام اين كنترل را نشان می دهد.

پس از كنترل وبررسی صحت انجام اصالحات سرسيلندر ارسال شده به واحد تراشكاری مراحل آماده سازی 
قبل ازنصب به شرح زير صورت می پذيرد.

عمليات  از  حاصل  پليسه  وجود  عدم  از  اطمينان  :جهت  آن  اجزای  و  کامل سرسیلندر  1- شستشوی 
ماشينكاری در مجاری سرسيلندر با توجه به امكانات موجود بايد اقدام به شستشو و خشك كردن سرسيلندر 

با فشار باد شود.
2- نصب کاسه نمد گاید سوپاپ ها: در اكثر سرسيلندرها جهت جلوگيری از نفوذ روغن موتور به محفظه 
احتراق ويا كانال اگزوز )روغن سوزی( از الستيك های مخصوص به نام كاسه نمد كه در باالی گايد سوپاپ ها 
نصب می شوند استفاده می گردد، در هر بار تعمير سرسيلندر بايد كاسه نمدها تعويض شوند. شكل 1-108 

انواع كاسه نمد گايد و نحوه نصب آنها توسط ابزار مخصوص را نشان می دهد.

مشاهده فيلم آماده سازی سرسيلندر قبل از نصب

  

نحوه نصب کاسه نمد گاید انواع کاسه نمد گاید سوپاپ

  

دنده تایمینگ

�شیلنگ تفنگی

شکل 1-107

3- فرایند آماده سازی سر سیلندر قبل از نصب روی موتور

شکل 1-108

فیلم
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در برخی از سرسيلندرها جايگزين كاسه نمد گايد، استفاده ازاورينگ در بشقابك فنر ويا درساق سوپاپ می باشد.تذکر 

مجموعه ف� سوپاپ

خار نگه دارنده

راهن�ی نشیمن گاه سوپاپ

گا ید سوپاپ

بشقابک

 بشقابک

 او رینگ

ف�

خار نگهدارنده

محاسن و معايب اورينگ جايگزين كاسه نمد گايد چيست؟ عالئم تشخيص خرابی كاسه نمد سوپاپ روی موتور 
خودرو چگونه است؟

3- نصب سوپاپ ها و اجزاء آنها روی سرسیلندر: 
سرسيلندر  از  كه  همانگونه  بايست  می  سيلندر  سر  روی  سوپاپ ها  نصب  ترتيب 
رااز واحد تراشكاری دريافت نموده ايم باشد، چراكه موقعيت آب بندی هرسوپاپ با 
سوپاپ ديگر متفاوت است. شكل 110-1 مجموعه كامل سوپاپ ها را نشان می دهد.

خاز

بشقابک

ف�

آب بند

سوپاپ گاز
سپاپ دود

بحث کالسی 

شکل 1-109

شکل 1-110

سوپاپ سديمی چيست؟ كاربرد آنها در چه موتورهای می باشد؟

شکل 1-111

چرا قطرنشيمنگاه سوپاپ های خروجی از سوپاپ های ورودی كمتر است؟ 
فکر کنید

تحقیق کنید
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تصاوير زير بيانگر افزايش عرض كمربند آب بندی سيت ســوپاپ خروجی نسبت به سيت سوپاپ ورودی است، در 
خصوص علت آن با ساير هنرجويان بحث وتبادل نظر كنيد ؟

AB

نكات مهم در نصب فنرهای سوپاپ : كنترلهای فنرهای سوپاپ در مباحث قبل بيان شد، جهت جلوگيری از 
ارتعاش غير عادی فنرها حين كار، تدابير مختلفی درنظر گرفته شده و هنگام نصب بايد به آنها توجه نمود، 

تصاوير شكل 113-1 برخی از اين تدابير رانشان می دهد.

استفاده از ارتعاش گیر داخلی
 و یا اختالف گام و فرم فنر

گام متفاوت فنردو فنر داخل هم

با مراجعه به كتب تعميرات و تكنســين هــای مجرب تعمير موتــور درخصوص جهت نصب فنر ســوپاپ روی 
سرسيلندر پژوهش كنيد.

بحث کالسی 

شکل 1-112

شکل 1-113

شکل 1-114

بايد توجه داشت در برخی از سرسيلندرها بشقابك و زير فنرها دارای مكانيزم گردش سوپاپ می باشد، اين 
مكانيزم در آب بندی سوپاپ ها بسيار موثر است، سالمت عملكرد آنها قبل از نصب بايد كنترل شود، داشتن 
نيروی فنريت در چرخش دو قسمت هنگام اعمال نيروی عمودی، يكی از شاخصه های سالمت اين مكانيزم 

است.

تحقیق کنید
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مطابق ترتيب باز كردن سوپاپ ها و اجزاء آنها، بايد بدون جابجا شدن در محل خود نصب شوند، دقت در 
صحت نصب اجزاء خصوصا خارهای اتصال دهنده بشقابك فنر به سوپاپ از اهميت زيادی برخوردار است. 

شكل 115-1 نصب نادرست خار سوپاپ را نشان می دهد.

در سرسيلندرها ی كه تايپيت روی مجموعه ســوپاپ قرار گرفته و تنظيم خالصی سوپاپ ها به وسيله ضخامت تذکر 
 آنها صورت مــی پذيرد، بايد به عــدم جابجا ی تايپيت ها توجه داشــت تا فيلرتنظيم شــده ســوپاپ ها تغيير 

ننمايد.

شکل 1-116

شکل 115-1 نصب نادرست خارهای سوپاپ

درصورت اســتفاده از تايپيت دارای تنظيم كننده هيدروليكی، پركردن فضای مخــزن تايپيت قبل ازنصب روی تذکرمهم 
سرسيلندراز روغن موتور مناسب بسيار ضروری است.

 :OHC-OHV 2-4- نصب میل سوپاپ در موتورهای
پس از آغشته كردن ياتاقان های ميل سوپاپ به روغن موتور، ميل سوپاپ در محل ياتاقان ها نصب و در صورت 
دارا بودن ياتاقان ها به اتصال پيچ و مهره ای مطابق دستورالعمل كتاب راهنمای تعميرات، پيچ يا مهره ها از 
ياتاقان ميانی به دو سمت سفت می شوند. شكل 117-1 نحوه استقرار ميل سوپاپ روی سرسيلندر را نشان 

می دهد.
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همانطور كه قبال ذكر شد جهت كنترل حركت طولی ميل سوپاپ، بست يا نگهدارنده خاصی در نظر گرفته 
شده كه مطابق دستورالعمل كتاب راهنمای تعميرات بايد در محل خود نصب شده و مقدار حركت طولی ميل 
سوپاپ بوسيله ساعت اندازه گيری يا فيلر و يا ابزار مخصوص تعميرات موتور كنترل و در صورت نياز تنظيم 

گردد. شكل 118-1 نحوه كنترل لقی طولی و نصب سنسور موقعيت ميل سوپاپ را نشان می دهد. 

شکل 1-117

شکل 1-118

در برخی از سرسيلندرها قبل از نصب ميل سوپاپ، تجهيزات واسط تذکر 
اعمال نيرو به سوپاپ بايد نصب شود. 

شکل 1-119
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5- نصب اسبك ها : عموما مجموعه اسبك ها را می توان قبل از نصب سرسيلندر روی موتور سوار نمود، 
نگهدارنده  بست های  های  مهره  و  پيچ  بستن  تعميرات،  راهنمای  كتاب  دستورالعمل  مطابق  نصب  مراحل 

ميل اسبك ها می بايست از وسط به دو سمت در چندين مرحله انجام می شود.

بايد توجه داشت در برخی از موتور های OHV سوار كردن اسبك ها بعد از نصب سرسيلندر روی موتور صورت 
می پذيرد. شكل 121-1 نمونه های از اين نوع سرسيلندرها را نشان می دهد.

شکل 1-120

شکل 1-121

با توجه به وجود مدار روغن كاری اسبك ها از داخل ميل اسبك توجه به موقعيت نصب ميل اسبك بسيار ضروری تذکرمهم 
و مهم است، در صورت نصب اشتباه، مدار روغن كاری اسبك ها مسدود می شود.

شکل 1-122
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درصورت استفاده از اسبك با تنظيم كننده هيدروليكی، هنگام نصب، پركردن فضای مخزن اسبك از روغن موتور تذکرمهم 
مناسب ضروری است.

6- اندازه گیری طول پیچ های سرسیلندر:
 پيچ های سرسيلندر به داليل گشتاور نسبتا زياد مورد نياز در اعمال نيروی فشاری )clamping( سرسيلندر 
به سيلندر و نيروی كششی حاصل از انفجار داخل سيلندر، شرايط بسيار سخت در مقاومت كششی را تحمل 
می كنند، بعضا در دستورالعمل تعميرات، تعويض پيچ های سرسيلندر در هر مرحله تعمير اعالم گرديده ولی 
عموما كنترل طول پيچ ها و مقايسه با اندازه مجاز در كتاب راهنمای تعميرات توصيه می شود و در صورت 
ازدياد طول بيش از حد مجاز كه نشانگر خستگی پيچ ها می باشد، بايد تعويض شوند. شكل 123-1 نحوه 

كنترل طول پيچ سرسيلندر را نشان می دهد.

عواقب كشش آمدن پيچ های سرسيلندرچيست؟

شکل 1-123

شکل 1-124

بحث کالسی 

7- انتخاب واشر سرسیلندر مناسب : 
جهت ايجاد فضای آب بند بين سيلندر و سرسيلندر از واشر مخصوص مقاوم در برابر حرارت و فشار به نام 
واشر سرسيلندر استفاده می شود، انتخاب واشر سرسيلندر توصيه شده خودرو ساز متناسب با سرسيلندر و 
شناسايی سمت نصب واشر روی بلوكه سيلندر جزو عمليات ضروری قبل از نصب سرسيلندر می باشد. تصاوير 

شكل 124-1 انواع واشر سرسيلندر و نكات مهم آن را نشان می دهد. 
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در هربار باز شدن سر سيلندر می بايست واشر سر ســيلندر تعويض شود و در صورت كف تراشی شدن سرسيلندر تذکر 
ضخامت واشر متناسب با مقدار تراش مطابق دستورالعمل تعميرات افزايش می يابد.

تناســب جنس )ياضريــب انبســاط( سرســيلندر بــا بلوكــه ســيلندر چگونه اســت؟)چه تفاوتــی بين 
سرسيلندرآلومينيومی بلوكه چدنی با سرســيلندر آلومينيومی با بلوكه آلومينيومی وجود دارد؟( )تفاوت واشر 

سرسيلندر مورد استفاده در دو طرح چيست؟(

چرا غالبا در واشر سرسيلندرهای موتور با بلوكه چدنی وسرســيلندر آلومينيومی از واشر سرسيلندرهای چند 
اليه استفاده می شود؟

شکل 1-125

شکل 1-126

بحث کالسی 

Aluminum
cylinder head

Gasket  معمولی

Gasketگرم

Gasket

Contraction

Cast-iron
block

Expansion

At 70 °F (21 °C)

Head same
length as block

At 220 °F (104.4 °C)

Head larger
than block

Gasket shear

At –30 °F (–34.4 °C)

	سیلندر کوچک� ار بلوکه
than block

	د

فکر کنید
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ابزار و تجهيزات: سرســيلندرموتور، كتاب راهنمای تعميرات موتور، جعبه ابزار مكانيكی، صفحه صافی، كوليس، 
ميكرومتر، خطكش فلزی، گونيا فلزی، كوليس پايه دار، پرگارانتقال اندازه، ســاعت اندازه گيرپايه دار، ساعت لقی 
سنج، فيلر، شابلون اندازه گير قطر ســوراخها، ابزار مخصوص سرسيلندر، تورک متر، گيره مكانيكی،گان فشار باد، 
تجهيزات شستشوی قطعات، تجهيزات رســوبزدايی، فنرســوپاپ جمع كن، فيلر، گيج فشارسنج باد، نيروسنج 

فنرسوپاپ، مايع نفت، لوازم يدكی )واشرها، پولكی هاو.....(

1-مطابق دســتورالعمل كتاب راهنمايی تعميرات موتور، كنترلهای سرســيلندر پس از عمليات تراشكاری را 
انجام دهيد.

2- مطابق دستورالعمل های ايمنی، زيســت محيطی و كتاب راهنمای تعميرات موتور، شستشوی سرسيلندر و 
اجزاء آنرا انجام دهيد.

 3- با اســتفاده از اطالعات كتاب راهنمای تعميــرات موتور خودرو، مراحل جمــع آوری قطعات، اجزاء  و 
آماده سازی سرسيلندرجهت نصب روی موتور خودرو را انجام دهيد.

- استفاده از لباس كار در محيط كارگاهی الزامی است.
- در حين انجام كار به منظور جلوگيری از نفوذ پليسه قطعات در دســت و بريده شدن آن توسط اشيای تيز، از 

دستكش كار مناسب استفاده كنيد.
 - در فراينــد شستشــوی سرسيلندراســتفاده از تجهيــزات ايمنــی فــردی و زيســت محيطــی كامــال

 الزامی است.

در حين و پس از انجام كار به مسائل زيســت محيطی )آاليندگی محيط كار ( و آراستگی )5S( محيط كار توجه 
كنيد

روش نصب سرسیلندر و تجهیزات جانبی

مشاهده فيلم مراحل نصب سرسيلندر روی موتور

مراحل نصب سرسيلندر روی نيم موتوربايد مطابق دستورالعمل كتاب راهنمای تعميرات موتور صورت بگيرد، 
بطور كلی رعايت نكات مهم در اين فرايند به ترتيب زير صورت می پذيرد.

تعمیرات سرسیلندر،کنترل ها و آماده سازی قبل ازنصب روی موتور

فیلم

فعالیت 
کارگاهی 

نکات ایمنی

نکات 
زیست 
محیطی
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نكات مهم  عمليات ترتيب 

سرسيلندرو  واشر  نصب  از  قبل  عمليات  اين 
سرسيلندر روی بلوكه موتور بايد با دقت كافی 

صورت پذيرد.
تذکر : نحوه كنترل تختی سطح باالی سيلندر 
در بلوكه سيلندرهای دارای بوش )بوش تر( از 
مطابق  بايد  و  متفاوت  سيلندرها  بلوكه  ساير 
دستورالعمل كتاب راهنمای تعميرات صورت 
باالی  سطح  تختی  عدم  صورت  در  پذيرد. 
مطابق  الزم  اقدامات  بايست  می  سيلندر، 

دستورالعمل كتاب تعميرات صورت پذيرد. 

 )        Flatness( رسوب زدائی و كنترل تختی 
سطح باالی سيلندر

 

1

پيچ های  نصب  محل  داشت  توجه  بايد 
از  و عاری  تميز  بلوكه كامال  سرسيلندر روی 
هرگونه مايع )مايع خنك كننده، روغن موتور، 
وجود  درصورت  چراكه  باشد  شوينده...(  مواد 
مايعات در محل پيچ ها، با بستن پيچ ها، بلوكه 

سيلندرترک خواهد خورد.

تميز كردن محل نصب پيچ های سرسيلندر:
 

2

جهت  سيلندر  سطح  روی  موتورها  اكثر  در 
با سيلندرها  واشر و سرسيلندر  انطباق دقيق 
حداقل دو بوش موقعيت ويا پيچ دوسر رزوه 
پيچ های  ويا  بوش ها  وجود  كه  دارد  وجود 
بسيار  سرسيلندر  نصب  از  قبل  رزوه  دوسر 
عضو  سه  اين  انطباق  عدم  و  است  ضروری 
اشكاالت مختلفی را در موتور ايجاد می نمايند.

صحت استحكام و نصب صحيح بوش های انطباق 
يا پيچ های دوسر رزوه:

 

3
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عدم انطباق واشر و سرسيلندر روی سيلندر چه اشكاالتی را ايجاد می نمايد؟
تحقیق کنید
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نكات مهم  عمليات ترتيب 

انتخاب مناســب از نظــر ضخامت، نــوع و وضعيــت صحيح 
استقرارواشرسرســيلندر با توجه به عالئم ثبت شــده و انطباق 
مجرای واشر با سطح سيلندر بســيار مهم بوده ودر صورت بروز 
اشتباه موجب مسدود شدن مجاری روغن كاری سرسيلندر و يا 

كانال های خنك كاری ميشود. 

نصب واشرسرسيلندر روی سيلندر:

4

پس از استقرار سرسيلندر روی نيم موتور جهت كاهش اصطكاک 
زير گل پيچ های اتصال با سرســيلندر )خصوصا سرسيلندرهای 
آلومينيومــی( از گريــس مخصوصی )گريس مولــی كوت( كه 
بعضا در بســته بندی واشر سرســيلندريدكی ارائه می شود و يا 
مطابق دستورالعمل نصب از روغن موتور استفاده می گردد، اين 
روان كاری تا حدی از ايجاد گشتاور كاذب در پيچ های سرسيلندر 

جلوگيری می نمايد.
 اگرچه روش بستن و مقدار گشــتاور پيچ های سرسيلندر می 
بايســت مطابق دســتورالعمل كتاب راهنمای تعميرات موتور 

باشد ولی نكات مهم به شرح زير خواهد بود.
- جهت جلوگيــری از تاب سرسيلندروســيلندر بايد بســتن 

پيچ های سرسيلندر ازوسط به سمت خارج انجام شود.
- رونــد اعمــال گشتاوربســتن پيچ های سرســيلندرمطابق 
دســتورالعمل كتاب راهنمــای تعميــرات در چندين مرحله 
صورت می پذيرد تا يكنواختی نيروی فشــاری به سرســيلندر 

رعايت شود.
امروزه جهت اعمال نيروی فشــاری مناســب سرســيلندر به 
بلوكه موتور)CLAMP LOAD ( بجای اعالم مقدار گشــتاور، 
زاويــه چرخــش پيچ هــا مشــخص گرديــده در نمودارهای 
زير تفــاوت مقدارگشــتاوربا زاويــه چرخش اعمال شــده به 
پيچ های سر سيلندر جهت رســيدن به نيروی فشاری مناسب 
سرسيلندردرحالت اصطكاک زياد گل پيچ با سطح سرسيلندر 

را نمايش می دهد.

نصب سرسيلندر روی نيم موتور :
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با ازدياد اصطكاک كف گل پيچ با سرسيلندر، نيروی فشاری پيچ به سرسيلندر دركدام روش گشتاور سنجی ويا 
زاويه سنجی كمتر می شود ؟ دليل آن چيست؟

از نمودار زير چه نتيجه گيری می شود؟

بحث کالسی 

بحث کالسی 

نكات مهم  عمليات ترتيب 

1-صحت نصب )جهت گردش، موقعيت تايم(، 
سالمت  تايم،  تسمه  مناسب  كشش  تنطيم 
رولبرينگهای هرزگرد ويا تسمه سفت كن ها 
مطابق دستورالعمل كتاب راهنمای تعميرات.

2-صحت نصب )موقعيت تايم با عالئم زنجير(، 
خالصی مجاز زنجير و درستی عملكرد زنجير 

سفت كن

نصب تسمه يا زنجير تايم 

6

مشاهده فيلم نحوه نصب تسمه تايم و زنجير تايم در موتورهای مختلف

در فرايند نصب سرســيلندر وتجهيزات جانبی برحســب دستورالعمل كتاب تذکرمهم 
راهنمای تعميرات از انواع چسب های آب بندی و چسب های قفل كننده پيچ 

و مهره ها استفاده می شود، توجه به نوع وصحت كاربرد آنها بسيار مهم است.

شکل 1-127

فیلم
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با مراجعه بــه تعميركاران مجــرب، مطالعه اســناد تعميرات خــودرو ســازان و ســايتهای توليدكنندگان 
 چســب های صنعتی نســبت به خصوصيات و كاربری انواع چســبهای آب بندی و قفل كننده پيچ ها پژوهش 

نمائيد.

نصب تجهیزات جانبی سرسیلندر

مشاهده فيلم نصب تجهيزات جانبی سرسيلندر

اگرچه تجهيزات جانبی سرســيلندردرموتورها متفاوت بوده وبايد مطابق دســتورالعمل كتاب راهنمای تعميرات 
اقدامات نصب صورت پذيرد، معذالك برخی نكات مهم در نصب تجهيزات جانبی روی سرسيلندر به شرح زير است.

نكات مهم  عمليات ترتيب 
ارائه شده، درصورت عدم تختی  1- مطابق روشهای 
سوختن  دود،  نشتی  موجب  خروجی  مانيفولد 
واشرمانيفولد خروجی، افزايش آاليندگی، مردود شدن 
آلودگی  ايجاد  خروجی،  آناليزگازهای  دستگاه  نتايج 

صوتی می شود.
2- مطابق روشهای ارائه شده، در صورت عدم تختی 
مانيفولد ورودی موجب ارسال هوای اضافه به موتور، 
موتور،  لرزش  سيلندرها،  قدرت  باالنس  شدن  خارج 
افزايش حرارت موتور، افزايش آاليندگی موتور، افزايش 

مصرف سوخت، نشتی مايع خنك كننده می شود.

كنترل تختی و تطابق سطوح مانيفولد ها با 
سرسيلندر

1

1- استفاده از واشرهای آب بندی نو
عواقب  موجب  غلط  نصب  يا  نادرست  انتخاب   -2

رديف1 خواهد شد.

نصب واشرهای آب بندی مانيفولدها
 

2

تحقیق کنید

فیلم
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نكات مهم  عمليات ترتيب 
رعايت روش صحيح بستن پيچ های اتصال از داخل 

به خارج با گشتاور مناسب. 
نصب مانيفولدها

3

1-انتخاب مناسب واشرآب بند درپوش
2- استفاده از چسب آب بند توصيه شده به مقدار 

مجاز
3- ايجاد فاصله زمانی جهت خشك شدن چسب 
مسدود  و  جدايش چسب  از  جلوگيری  و  آب بند 

شدن كانال های روغن كاری موتور
4- رعايت روش صحيح بستن پيچ های اتصال، از 

داخل به خارج با گشتاور مناسب

نصبدرپوش سوپاپ ها
 

4

1-انتخاب ترموستات مناسب
مجرای  به  )توجه  ترموستات  صحيح  2-نصب 

حباب گير( و هوزينگ
 3-توجه به سالمت شيلنگ ها

 4-عدم استفاده از گريس يا روغن واستفاده ازمايع 
شوينده جهت روان كاری جازدن شيلنگ ها

 5-انتخاب بست های مناسب نگهدارنده شيلنگ ها
 6-كنترل نشتی

نصب تجهيزات و شيلنگ های مدار خنك كاری

5

k آب بند شمع سیلندر

 درپوش �سیلندر

 وا� درپوش �سیلندر
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يكی از مشكالت محل نصب شيلنگهای سيستم خنك كاری خوردگی محل نصب 
شيلنگ می باشــد، در شــكل 128-1 چه راهكاری جهت جلوگيری از اين ايراد 

پيشنهاد شده؟

بحث کالسی 

نكات مهم  عمليات ترتيب 

كنترل نصب صحيح اجزا و نداشتن نشتی سوخت نصب تجهيزات سوخت رسانی 

6

1-نصب صحيح سيم گاز
 MAP،2-نصب صحيح كانكتور دريچه گاز، استپرموتور

سنسور و...
3-توجه به آب بند بودن اتصاالت هوا رسانی از فيلتر تا 

مانيفولد ورودی
4-نصب صحيح اتصاالت تهويه موتور

 ) PCV( 5- كنترل عملكرد سوپاپ تهويه موتور

نصب تجهيزات هوارسانی
 

7

شکل 1-128

سوپاپ تهويه موتور )PCV( چيست؟
فکر کنید
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نكات مهم  عمليات ترتيب 

دقت درنصب، ايجاد فضای آب بند و عملكرد با توجه 
به دستورالعمل كتاب راهنمای تعميرات

نصب سنسورها
 

8

انجام  و  فيلر  انتخاب درست شمع سيلندرها 2-   -1
تست شمع 3- نصب صحيح با اعمال گشتاورمناسب 

به شمع ها 

نصب شمع ها

9

و صحيح  نصب درست  وايرها 2-  1-كنترل سالمت 
3-نصب  صحيح(  سيلندرها)وايرچينی  شمع  واير 

صحيح تجهيزات جرقه )كويل( 

نصب واير يا تجهيزات جرقه

10

1- انتخاب درست مايع خنك كننده موتور 2- شارژ 
كامل و هواگيری سيستم خنك كاری

شارژ مايع خنك كننده موتور

11

از  استفاده   -2 آب بندی  واشرهای  نصب صحيح   -1
3-رعايت  مقدارصحيح  با  آب بندی  مناسب  چسب 
ترتيب صحيح بستن و اعمال گشتاور مجاز به پيچ و 
مهره های اتصال مطابق دستورالعمل كتاب راهنمای 
زمانی جهت خشك شدن  فاصله  امكان  تعميرات4- 
و  شدن  حل  از  جلوگيری  )جهت  آب بندی  چسب 
جدايش چسب و مسدود كردن مجراری روغن كاری(

نصب سينی و صفحات محافظ

12

او رینگ

 سنسور دور موتور

 پولی میل لنگ

   

 اب بندی وا� سینی جلو

واتر پمپ

 

وا� آب بندی

 وا� آب بندی
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نكات مهم  عمليات ترتيب 

1-انتخاب و نصب صحيح تسمه ها
 2- كنترل و تنظيم كشش تسمه ها 

نصب تسمه تجهيزات جانبی
 

13

1-نصب صحيح كانكتور انژكتورها، سنسورها، سيستم 
جرقه، اينتركانكتورها و...

2-توجــه ودقت در شناســايی قطبين باتــری ونصب 
صحيح كابل های مثبت و منفی

 3-ابتدا نصب كابل مثبت و ســپس نصــب كابل منفی 
4-دقت در استحكام اتصاالت كابل های باتری

نصب سوكت های دسته سيم های موتور و 
كابل های باتری

 
14

ابزار و تجهيزات: سرســيلندر موتــور، نيم موتــور، خودرو، كتــاب راهنمای تعميــرات موتــور، جعبه ابزار 
مكانيكی، خطكش فلزی، فيلر، ابزار مخصوص سرســيلندر، تجهيزات رســوب زدايی، تورک متر در سايزهای 
 مختلف،گان فشــار باد، فيلــر، تجهيزات نظافــت، لوازم يدكی )واشــرها، پيچ ها، چســب هــای آب بندی، 

شيلنگ ها و ...(
1- مطابق دستورالعمل كتاب راهنمايی تعميرات موتور، رسوب زدايی و كنترله ای سطح باالی سيلندر را انجام 

دهيد.
2- مطابق دســتورالعمل كتاب راهنمايی تعميرات موتور، در صورت صحت تختی سطح باالی سيلندر واشر و 

سرسيلندر را روی نيم موتور نصب نمايد.
3- مطابق دستورالعمل كتاب راهنمايی تعميرات موتور، تسمه و يا زنجير تايم موتور را نصب نمائيد.

4- مطابق دســتورالعمل كتاب راهنمايی تعميرات موتور، كنترل مانيفولدها، مراحل آماده سازی ونصب آنها را 
انجام دهيد.

5- مطابق دستورالعمل كتاب راهنمايی تعميرات موتور، نصب تجهيزات جانبی سرسيلندر و نيم موتور را انجام 
دهيد.

فعالیت 
کارگاهی 
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-استفاده از لباس كار در محيط كارگاهی الزامی است.
-در حين انجام كار به منظور جلوگيری از نفوذ پليســه قطعات در دســت و بريده شدن آن توسط اشيای تيز، از 

دستكش كار مناسب استفاده كنيد.
-در فرايند رسوب زدايی وشستشوی سطح باالی سيلندراســتفاده از تجهيزات ايمنی فردی و زيست محيطی 

كامال الزامی است.

در حين و پس از انجام كار به مســائل زيســت محيطی )آاليندگی محيط كار ( و آراستگی )5S( محيط كار توجه 
كنيد.

ابزار و تجهيزات: سرسيلندرموتور، نيم موتور، خودرو، كتاب راهنمای تعميرات موتور، مايع سيستم خنك كننده، 
نيرو سنج كشش تسمه های تجهيزات جانبی، دستگاه نشتی سنج سيستم خنك كننده موتور

1- مطابق دســتورالعمل كتاب راهنمايی تعميرات موتور، مراحل شارژ، هواگيری و تست نشتی سيستم خنك 
كاری موتور را انجام دهيد.

2- مطابق دســتورالعمل كتاب راهنمايی تعميرات موتور، كنترل و تنظيم كشش تسمه های تجهيزات جانبی 
موتور را انجام دهيد.

3- مطابق دســتورالعمل كتاب راهنمايی تعميــرات موتور، بازديدهای صحت اســتحكام اتصاالت الكتريكی، 
سوخت وتهويه موتور را انجام دهيد.

4-  مطابق دســتورالعمل كتاب راهنمايی تعميرات موتور، پس از روشن كردن موتور كنترل نهايی صحت انجام 
تعميرات را در دمای نرمال موتور انجام دهيد.

کنترل نهایی وآماده سازی بهره برداری سیستم مولد قدرت

- استفاده از لباس كار در محيط كارگاهی الزامی است.
- در حين انجام كار به منظور جلوگيری از نفوذ پليسه قطعات در دســت و بريده شدن آن توسط اشيای تيز، از 

دستكش كار مناسب استفاده كنيد.
- در فرايند شارژ مايع خنك كننده موتور رعايت مسائل زيست محيطی كامال الزامی است.

نکات ایمنی

نکات ایمنی

نکات 
زیست 
محیطی

فعالیت 
کارگاهی 
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ارزشیابی شایستگی تعمیرسرسیلندر
شرح كار: آزمايش ها و بررسی های اوليه مطابق با دستورالعمل كتاب راهنمای سرويس تعميرات - تكميل چك ليست تعميرات- رفع نقص 
با انجام تنظيمات )كنترل گشتاور اتصاالت، فيلرگيری( - بررسی و آزمايش ها اجزا سرسيلندر مطابق با دستورالعمل كتاب راهنمای سرويس 
اسبك ها، ميل سوپاپ،  موتور)مجموعه  از روی  باز كردن سرسيلندر  بدون  اجزا معيوب  تعميرات   - تعميرات  ليست  تكميل چك  تعميرات - 
تجهيزات CVVT، قالپاق سوپاپ( مطابق با دستورالعمل كتاب راهنمای سرويس تعميرات - بازكردن سرسيلندر از روی موتور - بررسی چشمی 
عيوب شستشوی قطعات سرسيلندر-  انجام آزمايش های متعلقات سرسيلندر )پوسته سرسيلندر، سيت، گايد، فنرسوپاپ، سوپاپ، كاسه نمد 
سوپاپ، واشر سرسيلندر( و تكميل چك ليست تعميرات - تعميرات و نصب متعلقات سرسيلندر بر روی آن - كنترل صحت نصب و عملكرد 

اجزا سرسيلندر - نصب سرسيلندر روی موتور - نصب تجهيزات جانبی سرسيلندر آماده سازی جهت بهره برداری از موتور و كنترل نهايی آن

استاندارد عملكرد: 
با استفاده از تجهيزات الزم و دستورالعمل های تعميرات موتور، ضمن بررسی و آزمايش ها سرسيلندر، تعميرات انواع سرسيلندر موتورهای موجود 

در كشور را انجام دهد.

شاخص ها: مشاهده روند انجام و نتيجه گيری صحيح از آزمايش ها مقدماتی سرسيلندر با چك ليست تكميل شده - مشاهده روند انجام رفع 
عيوب با انجام كنترل و تنظيمات مطابق دستورالعمل های موجود - مشاهده فرايند و نتيجه گيری صحيح از آزمايش ها اجزا سرسيلندر با چك 
ليست تكميل شده - مشاهده روند تعميرات اجزا معيوب تحرک سوپاپ ها مطابق دستورالعمل تعميرات - مشاهده روش پياده سازی سرسيلندر 
از روی موتور مطابق دستورالعمل تعميرات - مشاهده رويه انجام كنترل های چشمی مجموعه سرسيلندر- كنترل رويه شستشو و نصب متعلقات 
سرسيلندر مطابق دستورالعمل - بررسی نتايج آزمايش های متعلقات سرسيلندر و تكميل چك ليست تعميرات - مشاهده مراحل تعميرات و 
انجام كنترل های مربوط مطابق دستورالعمل - بررسی مراحل نصب سرسيلندر رود موتور مطابق دستورالعمل تعميرات - كنترل رويه نصب 

تجهيزات جانبی سرسيلندر - كنترل روش آماده سازی جهت بهره برداری )شارژ روغن، مايع خنك كننده و...(

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرايط: كارگاه- زمان 130 دقيقه
ابزار و تجهيزات: جعبه ابزار مكانيكی- خودرو-كتاب راهنمای تعميرات خودرو- ابزار مخصوص- كمپرس سنج- خط كش فلزی- ساعت اندازه 
واشر  كامل  كيت  مرغك-  دو  پايه  صافی-  ها- صفحه  تسمه  فيلر- چرخ  تسمه-  دستگاه كشش  ميكرومتر-  آچارتوركمتر-  كوليس-  گيری- 

آب بندها- وسايل آببندی سوپاپ- ميل بادامك- متعلقات سوپاپ- تسمه تايم- هرزگردها- روغن موتور

معيار شايستگی: 
نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2رفع عيوب بدون باز كردن سرسيلندر1
2رفع عيوب سرسيلندر با بازكردن اجزاء2
1تعمير مجموعه سر سيلندر با باز كردن سر سيلندر از روی موتور3
2جمع كردن سرسيلندر4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
گرفتن  نظر  در  با  و  زيست محيطی  نكات  رعايت  و  كار  ايمنی  لوازم  از  استفاده  با 

خطرات در فرايند انجام كار،اقدام به عيب يابی و رفع عيوب سرسيلندر نمائيد.
2

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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