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The best brands in the business

Návod pro instalaci
Výměna ventilů, vodítek a vložek sedel ventilů

Úvod

Tato brožura má posloužit jako návod při opravách a výměně ventilů, vodítek
a vložených sedel ventilů v motorech, nemůže však nahradit technické znalosti
pracovníka provádějícího tyto opravy. Technická specifikace výrobce motorů,
včetně tolerancí, pokynů pro montáž a provádění údržby, má v každém případě
přednost před tipy a doporučeními v této brožuře. Další technické informace
o komponentech ventilového rozvodu od firmy Federal-Mogul můžete najít ve
zvláštních brožurách věnovaných těmto výrobkům. Pokud to bude zapotřebí,
přečtěte si je, dříve než začnete s prací. V tabulkách pro vyhledávání závad
zjistíte možnou příčinu závady a najdete tam také pokyny, jak ji odstranit.

Úvod
Stejně jako jiné podobné komponenty i ventily
podléhají po určité době opotřebení, ale lze je
vyměnit. Příčinou předčasné poruchy ventilu
bývá často jiná závada v motoru nebo nesprávné
provozní podmínky. Aby se porucha nemohla
opakovat, je třeba před zahájením opravy zjistit její
skutečnou příčinu.
Všechny komponenty ventilového rozvodu
přispívají ke spolehlivému chodu motoru, a to
je důvod, proč musí být všechny kontrolovány
a v případě potřeby opraveny nebo vyměněny.
Samotná výměna poškozeného ventilu nestačí, je
třeba také zjistit příčinu poruchy.

Výběr komponentů
Všechny komponenty potřebné pro rekonstrukci
ventilového rozvodu jsou uvedeny v katalogu
ventilů AE. Po určení výrobce motoru, modelu,
roku výroby a případně také čísla motoru je
možno vybrat číslo dílu.
Kromě čísla dílu jsou v katalogu uvedeny také
jeho rozměry a materiál, ze kterého je vyroben.
Pomocí těchto údajů se můžete
opětovně ujistit, že vybraný díl splňuje
požadavky kladené na vyměňovaný
komponent.
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Kontrola jakosti
Ventily jsou přesné komponenty a jejich poškození
nesprávnou manipulací, dopravou, skladováním
nebo instalací by mohlo při provozu způsobit
závažnou poruchu, jejíž odstranění by si vyžádalo
značné finanční prostředky.
Doporučujeme díly ihned po obdržení
zkontrolovat.

Skladování a manipulace
Ventily mohou být skladovány pouze v originálním
obalu a musí být chráněny před nárazem,
stlačením, velkými výkyvy teploty a vlhkostí.
Předepsaná skladovací teplota je přibližně 20 až
30°C. Vlhkost vzduchu by se měla pohybovat
kolem 50%, neměla by však přesáhnout 70%.
Při skladování nesmí docházet k prudkému
kolísání teploty ani vlhkosti. Skladovací výška je
maximálně 10 krabic na sobě a skladovací doba
by neměla být příliš dlouhá. Ventily, které upadly
na zem, musí být důkladně prohlédnuty odborným
střediskem nebo ihned vyřazeny. Není dovoleno
instalovat ventily, které nebyly ověřeny!

Oprava ventilového
rozvodu

Opravu ventilového rozvodu je možno začít až po
zjištění pravé příčiny poruchy.

Vodítko ventilu

Pokud dojde k překročení povolené tolerance vůle
ventilu ve vodítku, je nutno vedení ventilu vyměnit.
Pokud výrobce motoru neručí jinak, musí být
dodrženy tolerance podle tabulky 1.

Tipy pro demontáž opotřebeného
ventilového vedení (vodítek)

Kontrola a oprava vedení
(vodítka) ventilu
Prvním krokem je oprava nebo výměna vedení
ventilu, protože pro opravu povrchu vloženého
ventilového sedla je nutno, aby vedení ventilu bylo
přímé a mělo předepsaný tvar. Vedení ventilu,
dřík, čelní plocha ventilu a vložka sedla musí být
uspořádány ve stejné středové linii (jedné ose).
S opotřebením se průměr vedení ventilu zvětšuje
a během doby provozu motoru se jeho tvar
dokonce se stává oválným nebo kónickým.
Otvor vedení může být upraven kalibrovaným
výstružníkem, nesmí při tom však být překročena
maximální povolená mezera (vůle) mezi dříkem
a vedením.

(mm)

Sací ventil
(µm)

Výfukový ventil
(µm)

Dřík ø 6-7

10 – 40

25 – 55

Dřík ø 8-9

20 – 50

35 – 65

Dřík ø 10-12

40 – 70

55 – 85

Tabulka 1: Vůle ventilu ve vodítku

Demontujte vodítka z hlavy válců bez použití
nadměrné síly. Před vytažením vodítka ventilu
doporučujeme změřit polohu vodítka ve směru
k pružině ventilu i k hlavě ventilu, aby bylo nové
vodítko instalováno ve stejné poloze. Před
demontáží vodítka je nutno utěsnit otvor na
jednom konci a vodítko naplnit tekutým dusíkem
nebo suchým ledem, a pak ho opatrně vytlačit
ven. Dejte pozor na to, abyste tlačným nástrojem
nepoškodili povrch otvoru v hlavě válců.

Instalace nového vodítka ventilu
Před instalací je třeba nové ventilové vodítko
ochladit ponořením do tekutého dusíku a hlavu
válců zahřát na přibližně 150°C. Pak se vodítko
opatrně zatlačí do hlavy válců.

Pozn.
Vodítko ventilu musí být zatlačeno do
stejné polohy jako původní díl (ve směru
pružiny ventilu a kanálu sacího/výfukového
ventilu). Pak nemůže dojít ke kolizi s miskou/
objímkou ventilové pružiny ani ke změně
průchodu plynu kanálem, a zabrání se tím
také nadměrnému zahřívání ventilu a vedení.

Vnější povrch nového vodítka ventilu je
upraven tak, aby ho bylo možno zasunout do
nepoškozeného otvoru v hlavě válců (pro některé
typy motorů je k dostání vodítko ventilu s větším
vnějším průměrem).
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„Před instalací je třeba nové ventilové vedení ochladit
v tekutém dusíku a hlavu válců zahřát na přibližně
150°C.“

Přesné vytvoření vnějšího průměru vedení ventilu,
nepoškozený povrch otvoru v hlavě válců a těsné
uložení vedení v hlavě válců s určitým přesahem
zajistí dobré odvádění tepla z vedení ventilu do
hlavy válců. Po instalaci je nutno provést kontrolu
rozměrů otvoru pro uložení vedení ventilu a podle
potřeby tyto rozměry upravit. Nakonec je nutno
odstranit otřep a ostré hrany.

Tip
Pro čištění nově instalovaného vedení
se nehodí pískování nebo výplach,
protože by tím mohly být dovnitř
zaneseny malé úlomky, třísky a jiné
nečistoty. Jako nejvhodnější pomůckou
pro vyčištění otvoru vedení se ukázal
být malý kartáč na čištění láhví.

Osové vyrovnání vložky
sedla ventilu

Správné osového vyrovnání vložky sedla ventilu
vůči čelní ploše ventilu se dosáhne přesným
nastavením dříku vodícího trnu do otvoru vedení
20˚ nástroje pro
ventilu (vodítka), který řídí vedení
úpravu vnitřního povrchu vložky ventilového sedla.

Vystředění a sešikmení vložky
ventilového sedla
Čelní povrch vložky sedla ventilu musí být
nastaven kolmo ke společné ose dříku a vedení
ventilu.
Při nesprávném vyrovnání vložky sedla ventilu
dochází k ohýbání ventilu v oblasti za jeho hlavou
i v pásmu dříku, které vede k jeho prasknutí
v důsledku únavy materiálu, a tím i velmi vážnému
následnému poškození motoru.

Sedlo ventilu

Oprava sedla ventilu v hlavě
válců
Sedlo ventilu v hlavě válců je protikusem dosedací
plochy na hlavě ventilu. U vysokootáčkových
motorů, zejména u motorů s hliníkovou hlavou
válců, musí být dosedací plocha zpevněna vložkou
vyrobenou z materiálu vyznačujícího se vysokou
odolností proti opotřebení.
Sedlo ventilu je velmi silně namáháno rázovým
zatížením v okamžiku uzavření ventilu, vysokým
spalovacím tlakem, teplotou, třením v důsledku
otáčení hlavy ventilu, usazováním zplodin
spalování a korozí. Proto musí být kontaktní plochy
v dokonalém stavu, aby byla zajištěna perfektní
těsnost spalovacího prostoru.
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Kuželové dosedací (těsnící) plochy
ventilu a sedla ventilu
Rovina sedlového kroužku sešikmena
vůči středové linii

Úhel vložky sedla ventilu
Úhel sedla ventilu

Jmenovitá hodnota úhlu sedla ventilu je téměř ve
všech benzínových a dieselových motorech 45°.
U plynových motorů(LPG nebo LNG) mívá tento
úhel často hodnotu 25° nebo 30°. Vždy je však
třeba dodržovat hodnoty určené výrobcem.

Kontaktní plocha vložky sedla ventilu by se měla
nacházet ve středu těsnicí plochy na hlavě ventilu.
Její optimální šířka je přibližně 2/3 celkové šířky
těsnicí plochy na vystředěné hlavě ventilu.

20˚

Diagram 3 konečných
úprav úhlu sedla
a diagram ukazující 2/3
šířky sedla ve středu
dosedací(těsnící)
plochy hlavy ventilu.

10˚

10˚

Úhlový rozdíl
Mezi kontaktními plochami vložky sedla a hlavy
ventilu musí být malý úhlový rozdíl, aby se
ventil dotýkal pouze vnějšího okraje kontaktní
plochy, aniž by však při tom docházelo
k jeho namáhání. Hlava ventilu je za chodu
motoru působením tlaku spalovacích plynů
pevně přitlačována na těsnicí plochu.
Poloha kontaktní oblasti na povrchu sedlového
kroužku se kontroluje modrou kontaktní pastou
(pruská modř). Oprava úhlu sedla se provádí
pouze na straně sedla, nikdy na straně ventilové
hlavy. Ta zůstává na nominální hodnotě 45°.

20˚

Úhel od čelní
plochy ventilu
< úhel sedla
Rozdíl: 20´
+/- 10´

Protože příliš intenzivní ruční zabrušování (lapování)
ventilu rukou do sedla může požadovaný úhlový
rozdíl eliminovat, je třeba při provádění této
operace postupovat s krajní opatrností.
Díky přesném obrobení vložky sedla ventilu a jeho
čelní plochy, nebývá již lapování zpravidla nutné.
Některé brusné pasty obsahují velké procento
částic obsahujících kyslík, a pokud po broušení
nejsou zbytky těchto past pečlivě odstraněny,
mohou při vysokých provozních teplotách motoru
způsobit mezikrystalovou korozi materiálu ventilu.
Následkem toho může dojít k prasknutí hlavy
ventilu a následnému rozsáhlému poškození
motorů.

Instalace vložky sedla ventilu/
opětovné nastavení polohy
Kromě vyrovnání povrchu vložky sedla
a úhlu sedla ventilu je velmi důležité také
nastavení původní hodnoty polohy vložky
sedla ventilu. Otěr materiálu vložky sedla
ventilu v důsledku provozního opotřebení
způsobuje to, že čelní plocha ventilu zasahuje
hlouběji do hlavy válce. Tento rozdíl vede ke
snížení ventilové vůle na konci dříku, které je
ovšem přípustné jen do stanoveného limitu.
Jako orientační hodnota pro opětovné nastavení
vložky sedla ventilu ve srovnání s původním
stavem se uvádí max. 0,2 mm od původního
stavu. U motorů s mechanickým vymezením
ventilové vůle, zejména u starších motorů, které
nemají vložku sedla ventilu, je povolena větší
hodnota až ca. 0,5 mm. Ventilovou vůli je nutno
20˚kontrolovat, příp. upravit po každé montáži
10˚
motoru. Silně opotřebené vložky sedla ventilu
10˚
je možno odfrézovat a instalovat nové. FederalMogul nabízí široký sortiment těchto vložek,
vyrobených z vysoce jakostních materiálů.
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Silně opotřebené vložky sedla ventilu je možno odfrézovat a nahradit novými. Federal-Mogul nabízí širokou paletu
těchto vložek, vyrobených s vysoce jakostních materiálů.

Vnější průměr vložek ventilového sedla
vyrobených firmou AE má velmi přesné
tolerance a v kombinaci se stejně přesně
vyvrtaným válcovým zahloubením v hlavě
válců zajišťuje vysoce účinné odvádění
tepla do chladicího pláště hlavy válců.
Vnitřní průměr a profil je proveden tak, že se před
montáží již nemusí nijak upravovat. Úhel sedla
ventilu však musí být po montáži ventilu upraven
tak, aby byla zajištěno jeho osové vyrovnání
s vedením ventilu a nastaven správný úhlový
rozdíl mezi ním a dosedací plochou ventilu.
S ohledem na zvláštní potřeby servisních
dílen nabízí AE výběr polotovarů s větším
rozměrem, které lze použít pro opravu
poškozené vložky sedla ventilu ve
válcovém zahloubení hlavy motoru.

Tip
Novou nebo náhradní vložku ventilu je
třeba před montáží ochladit v tekutém
dusíku. Tím se vložka ´smrští´, takže pro
její usazení není třeba vynaložit tak velkou
sílu.
Tímto opatřením se také sníží riziko
poškození hrany osazení (zahloubení),
do kterého má být vložka zasazena,
a následného zvednutí otřepu v rohu
výstupku, znemožňujícího přesné usazení
vložky do hlavy válce, a tím i dostatečné
odvádění tepla.
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Výměna ventilového sedla
Uložení s přesahem

Vyvrtat válcové zahloubení s určitým přesahem:
sedlo 25 až 50 mm = 0,05 až 0,10 mm
sedlo 50 až 75 mm = 0,08 až 0,13 mm
Upozornění: Tyto hodnoty platí pouze pro
litinovou hlavu válců. U hliníkové hlavy by hodnota
přesahu měla být 0,025 mm (max. 0,125 mm pro
všechny materiály)

Ventily
Ventily jsou přesné komponenty, které po
dodání není třeba jakkoliv upravovat, a mohou
být okamžitě namontovány do motoru. Jsou
navrženy a vyrobeny přímo pro určitý typ motoru.
Ventily, které se navenek zdají být
naprosto stejné, se díky materiálu,
ze kterého jsou vyrobeny, mohou
od sebe významně lišit z hlediska
20˚ namáhání
20˚ a 20˚
jejich odolnosti vůči
pevnosti sedla ventilu. Pro zajištění
dlouhodobého provozu motoru po
opravě by se měly používat pouze
ventily určené výrobcem motoru.
Dříve než otevřete obal, zkontrolujte
číslo dílu. Obal neotvírejte násilím a při
kontrole jeho obsahu nepoužívejte
ostré ani špičaté nástroje. Vyjměte
díly z krabice a položte je na čistou
a měkkou podložku. Opatrně ventily
vyjměte z ochranného pouzdra a
zkontrolujte jejich kompletnost,
určené složení a také jejich stav. Poškozené,
deformované a korozí poškozené ventily nesmějí
být namontovány!

Konstrukce ventilů
Kromě ´monometalických´ ventilů vyrobených
z martenzitické oceli, které se dají poznat
podle toho, že celé jejich těleso je magnetické,
jsou v sortimentu také ´bimetalické´ ventily,
určené pro motory s vysokým tepelným
zatížením. Bimetalické ventily lze poznat
podle toho, že jejich dřík je magnetický,
zatímco hlava ventilu magnetická není.
Ventily určené pro ještě vyšší tepelné zatížení
mají zpravidla úpravu oblasti sedla pro zvýšení
tvrdosti. Této zvýšené tvrdosti se dosáhne
použitím speciálních matriálů s vysokou tvrdostí
a houževnatostí při vysoké teplotě a odolností
proti vysokoteplotní korozi, které se na
povrch ventilu nanášejí plazmovým nástřikem
nebo plamenem v ochranné atmosféře.

Ventily vyrobené ze speciálních kovů jsou určeny
pro použití v extrémních teplotách. Ventily
plněné sodíkem byly vyvinuty pro motory s velmi
vysokými provozními teplotami. V dříku je vyvrtán
otvor naplněný sodíkem. Tato konstrukce zlepšuje
odvod tepla z hlavy ventilu do chladicího systému.

20˚

20˚
10

10˚

Monometalický
ventil

Bimetalický
Bimetalický
ventil
ventil plněný sodíkem

Pozor!

Sodíková náplň ventilů velmi zvyšuje riziko
zranění při manipulaci s nimi. Proto dodržujte
příslušné předpisy (pokyny pro manipulaci
s ventily se sodíkovou náplní).

Kontrola rozměrů ventilu

Pro kontrolu rozměrů ventilu se smí používat
pouze kalibrované a řádně udržované měřicí
pomůcky.
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Pro kontrolu rozměrů ventilu by se mohou používat
pouze kalibrované a řádně udržované měřicí pomůcky.

Některé ventily mají na dolní části hlavy označení
provedené značkovačem nebo elektrickým rycím
zařízením. Označování vyražením značky na již
dokončených ventilech je přísně zakázáno.

Průměr dříku

Průměr dříku se kontroluje na horním a dolním
konci vedení ve dvou navzájem kolmých směrech.
Výsledky měření se používají pro kontrolu průměru
dříku a stanovení požadovaného průměru
vnitřního otvoru vedení ventilu (viz tabulka č. 1
Vůle ventilu ve vodítku).
Tolerance průměru dříku je +/- 0,01 mm, povolená
odchylka od kruhového tvaru dříku je 0,005 mm.
U bimetalických ventilů určených pro motory
s vysokým tepelným zatížením bývá dřík směrem
k dolnímu konci vedení kuželově zúžen, aby se
ventil při provozu nezadíral. Tento rozdíl v průměru
může být až 0,02 mm.

Radiální a axiální házivost

Radiální a axiální házivost dosedací plochy
na hlavě ventilu je možno určit pouze pomocí
vhodného měřicího zařízení. Může se ale
kontrolovat při montáži ventilu do vedení po
zalisování vložky sedla.
(viz kapitola Montáž v tomto návodu).

Dřík ventilu

Životnost ventilu je ovlivněn materiálem, tvarem
a povrchovou drsností. Povrch dříku může být
chromován, nitridován, případně nemusí být nijak
upraven. Přijatelná povrchová drsnost závisí také
na materiálu použitém pro výrobu vedení (vodítko)
ventilu. V případě měkkého vedení musí mít
povrch dříku nízkou drsnost! Mezní hodnotou je
0,04 m Ra pro chromované ventily a 0,06 m Ra
pro ostatní provedení ventilů.stems and 0.06 µm
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Zakončení dříku

Horní konec dříku je u většiny ventilů tvrzený
a lehce zaoblený. U ventilů s velmi vysokou
otevírací silou bývá v některých motorech konec
dříku navíc opatřen destičkou z tvrdokovu (někdy
je vidět spojovací svar).
Ve spojení s ovládacím systémem (miskové
zdvihátko, vahadlo atd.) zajišťuje profil zakončení
dříku při provozu motoru potřebné otáčení ventilu.

Důležité upozornění: Oprava povrchu
zakončení dříku (např. zkrácení dříku,
úprava ventilové vůle zabroušením) je
přísně zakázána.

Klínek ventilu

Klínek fixuje ventil v misce ventilové pružiny
a při provozu motoru dochází v důsledku tření
a vibračního otěru k jeho opotřebení. Proto
naléhavě doporučujeme vždy měnit klínek
společně s ventilem.
Svěrací klínek typu KK
Svěrací klínky se používají hlavně k upevnění
ventilu v dieselovém motoru. Toto technické
řešení vyžaduje jedinou drážku na dříku ventilu
pod jeho horním koncem, která klínek fixuje ve
správné poloze.

Klínky mají na obvodu vnitřní strany soustředné
žebro, které zapadá do drážky.
3
4
2

2

3

4

1

1

1. Žádná vůle
2. Svěrná část komponent
3. Zakončení dříku pro klínek MK
4. Montážní sestava
1. Vůle
2. Svěrná část
3. Zakončení dříku pro klínek KK
4. Montážní sestava
Kónický otvor v misce stlačuje obě části klínku
k dříku, a tím fixuje ventil ve správné poloze.
Mezi koncem obou kuželových dílů je ponechána
malá mezera. Na kontaktních plochách mezi
dříkem ventilu a klínky se po dlouhé době
provozu často objevují známky opotřebení,
které je způsobeno vibračním třením.
Při použití opotřebených klínků může
docházet k vibračnímu tření mezi ventilem
a klínkem a to může v některých případech
vést až k oddělení části dříku pod klínkem a
následnému rozsáhlému poškození motoru.
Volné klínky typu MK
(umožňující volné otáčení ventilu)
S tímto technickým řešením se nejčastěji
setkáváme u benzínových motorů a u sacích
ventilů dieselových motorů v osobních
automobilech. Na dříku ventilu jsou provedeny 3
nebo 4 drážky pod horním zakončením. Na vnitřní
straně klínku jsou provedena
3 nebo 4 žebra odpovídající drážkám na dříku
ventilu. Mezi nimi je ponechána malá vůle,
která umožňuje otáčení ventilu. Obě části
klínku se na konci o sebe navzájem opírají
(mezi částmi kužele není žádná mezera).

Ventilová pružina

Profil drážek a žeber je uspořádán tak, aby
se ventil mohl působením síly ovládacího
mechanismu a proudících plynů v otevřené poloze
volně otáčet.
Ventilová pružina a miska ventilové pružiny
U všech ostatních komponentů ventilového
rozvodu je třeba před montáží zkontrolovat, zda
nevykazují stopy opotřebení, poškození a koroze.
Kontrola přítlačné síly ventilové pružiny
Zkouška přítlačné síly ventilové pružiny je velmi
důležitá. Je-li přítlak příliš slabý, není možno
při vysokých otáčkách motoru spolehlivě řídit
pohyby ventilu. V tomto případě ventil při
zavírání tvrdě naráží na sedlo, a tím způsobuje
jeho velmi silné opotřebení. Ventil „odskakuje“.
V extrémním případě může dojít i ke kolizi ventilu
s pístem, jeho prasknutí nebo ulomení, a tím
následně k rozsáhlému poškození motoru.
Důležité upozornění: Pro sací a výfukové
ventily se v mnoha motorech používají
pružiny s různou přítlačnou silou. Při
montáži je třeba dávat pozor, aby nedošlo
k jejích záměně.
S montáží je možno začít až po důkladném
očištění, inspekci a opravě všech dílů.
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Montáž

Montáž ventilu

Před vložením do vodítka je nutno ventil důkladně
namazat olejem s vysokou viskozitou (nikoliv
tukem).

Kontrola kontaktu ventilu
(těsnosti)

Kontrola kontaktu ventilu a vložky sedla se
provádí pomocí pruské modři/strojírenské modři,
kterou se v tenké vrstvě stejnoměrně pokryje
dosedací plocha sedla ventilu v hlavě válců.
Těsnicí plocha ventilu zůstává nenatřená.
Pak se ventil zasune do vedení, až se horní těsnicí
plochy navzájem dotýkají. Pak se kužel ventilu
lehce přitlačí a 2 až 3krát otočí ve stejném směru.
Pak se opět z vedení vyndá. Výsledek zkoušky je
vidět na kontaktních plochách.
Úhlový rozdíl správně nastaven;
těsnící plochy soustředné

Dosedací plocha
Sedlo ventilu
hlavy ventilu
(těsnící plocha)
Je-li úhlový rozdíl správně nastaven, je vnější
okraj dosedací plochy ventilu zbarven modře
a těsnící plocha vložky ventilu je světlejší než její
vnější okraj.
Špatné vystředění těsnící plochy vložky sedla

Dosedací plocha
hlavy ventilu
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Těsnící plocha
sedla ventilu

Není-li plocha vložky ventilového sedla správně
vystředěna, má vložka sedla po provedení zkoušky
na jednom místě svého obvodu poněkud světlejší
barvu a povrch hlavy ventilu je po celém svém
obvodu zbarven modře. V tomto případě je třeba
vystředění vložky ventilového sedla opravit.
Házivost ventilové hlavy

Dosedací plocha
hlavy ventilu

Těsnící plocha
sedla

V případě radiální nebo axiální házivosti hlavy
ventilu je vidět modré zbarvení v jednom místě
těsnicí plochy, zatímco vložka sedla je po celém
svém obvodu rovnoměrně zbarvena modře.
Takový ventil nelze použít!

Těsnění dříku ventilu
(stírátka ventilů)

Těsnění dříku ventilu zajišťuje vyvážený přívod
mazacího oleje do vedení a zabraňuje nadměrné
spotřebě oleje. Při generální opravě hlavy válce
se doporučuje vyměnit také těsnění dříku ventilu.
Je třeba dávat pozor, aby při montáži nedošlo
k poškození těsnicího výstupku dříku ventilu.
V opačném případě by došlo ke zvýšení spotřeby
oleje. Pro ochranu těsnicího výstupku se při
montáži těsnění na konec dříku nasadí montážní
kryt chránící konec dříku nebo drážky pro klínek.

V krajním případě je možno před instalací
těsnění na konec dříku navinout kousek měkké
plastové pásky, která ochrání dřík i drážky.
Nepoužívejte samolepicí pásku, protože
zbytky lepidla na povrchu dříku by mohly
ovlivnit těsnost v první fázi záběhu motoru.

Nasazení pružiny
ventilu a příslušenství

Při montáži musí být klínky, miska ventilové
pružiny i sama pružina pečlivě vyrovnány, aby se
zabránilo působení příčné síly na dřík a vodítko
ventilu a jejich ohybovému namáhání. Nikdy
nepoužívejte opotřebené misky ventilové pružiny
ani unavené pružiny.

Zkouška těsnosti

Po namontování všech ventilů
a ventilových pružin je nutno kontrolovat
těsnicí účinek ventilů pomocí vakuometru.
Teprve pak je možno pokračovat v montáži
motoru.
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Mechanické komponenty

Ventilový rozvod

Pečlivě překontrolujte, zda kontaktní body
zdvihátek, vahadel, vložených destiček atd.
nejsou poškozené nebo opotřebené. Vadné
součástky vyměňte.

Ventilová vůle

Vlivem nové čelní plochy ventilu se změní
nastavení ventilu, a tím i ventilová vůle. Každá
úprava dosedacích ploch ventilu a sedla
vyžaduje nové seřízení ventilové vůle.
U ventilového rozvodu s kalibrovanými miskami
zdvihátek je někdy nutno vyměnit i distanční
vložky. Ve ventilovém rozvodu s hydraulickými
prvky je po montáži motoru nutno také
kontrolovat, je-li ventilová vůle v předepsaném
pracovním pásmu hydraulického komponentu.

Osové vyrovnání
komponentů ventilového
rozvodu

Je nutno provést pečlivé osové vyrovnání
ovládacích prvků ventilového rozvodu, aby
se zabránilo působení nežádoucích bočních
sil na dřík a vodítko ventilu. Aby byl umožněn
otáčivý pohyb ventilu, jsou vahadla instalována
s určitým bočním posunem vůči konci dříku. (To
lze rozpoznat podle kruhových stop na konci
použitého ventilu).

Hydraulická zdvihátka

Kontrolujte stav a funkci hydraulických zdvihátek
a součástí vymezujících vůli ventilového rozvodu.
Zvláštní pozornost věnujte stavu opotřebení
vnějšího válcového povrchu hydraulických prvků.
Pokud zjistíte stopy silného opotřebení pevnými
částicemi, je třeba součástku vyměnit. Zkušenost
totiž ukazuje, že nečistoty bývají usazeny také na
vnitřní straně, a tím vážně snižují jejich funkční
schopnost.
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Nastavení časování
ventilového rozvodu

20˚

20˚

10˚

10˚

Nastavení časování ventilového rozvodu
vyžaduje zvláštní znalosti, a proto by ho měl
provádět pouze zkušený odborník. Kromě
nastavení správného časování motoru je
třeba kontrolovat také správnou funkci
rozvodového řetězu a jeho napínačů.

Vypláchnutí motoru

Po ukončení montáže je nutno mazací systém
motoru pečlivě vypláchnout čistým olejem, aby
se odstranily zbytky nečistoty, které v něm i přes
veškerou pečlivost při práci někdy zůstanou.
Výplach se provádí externím čerpadlem, které se
připojí k mazacímu systému.
Během vyplachování motoru pomalu otáčejte
rukou klikovým hřídelem, aby olej mohl protéci
všemi vstupními otvory a odtokovými kanálky.
Po výplachu se zbytky oleje vypustí z olejové vany,
vymění se olejový filtr a motor se naplní novým
olejem podle specifikace výrobce motoru.

Fáze

Trvání

Otáčky

1

1 min

¹⁄³ nmax

2

1 min

¼ nmax

3

1 min

1/2 nmax

4

1 min

¹⁄³ nmax

Záběh motoru

Po generální opravě motoru naléhavě
doporučujeme jeho krátký záběh, aby se všechny
nové součástky mohly správně usadit.

Uvedení do provozu

Po generální opravě motoru naléhavě
doporučujeme jeho krátký záběh, aby se
všechny nové součástky mohly správně usadit.
Po úvodním spuštění se nesmí prudce a silně
sešlapovat plynový pedál ani nechávat motor
dlouhou dobu běžet ve volnoběhu. Během
prvních 800 až 1000 km po úvodním programu
záběhu (tabulka 2) však doporučujeme měnit
rychlost, zatížení a otáčky motoru, což usnadní
jeho záběh.
Tým firmy Federal-Mogul vám přeje mnoho
úspěchů ve vaší práci!

Tabulka 2: Program záběhu motoru
po jeho montáži

13

Tabulka pro vyhledávání
a odstraňování závad
Provozní podmínky ventilů
Otevření a zavření ventilu je velmi jemné. Na
vačce jsou pro tento účel stanoveny otevírací
a zavírací náběhové křivky.
Ventilová vůle nesmí být příliš velká, aby ventil
nebyl otevírán a zavírán příliš velkou silou
(viz diagram)

Sedlo ventilu musí být v jedné ose s vedením
ventilu. Jakákoliv nesoustřednost mezi osami
vedení a sedla způsobuje stranové posunutí
ventilu.
V důsledku silného opotřebení vedení ventilu
může dojít k prasknutí dříku v důsledku únavy
materiálu.

Grafická znázornění dráhy zdvihu vačky
Normální
ventil. vůle
v oblasti
náběhové
křivky
zasahuje do
náběhové
křivky.

Příliš velká
ventilová vůle
zasahuje mimo
oblast náběhové
křivky a způsobuje
rázové zatížení
ventilu.

Charakteristické rozdělení teplot
výfukového ventilu. Čísla označují °C.
Výfukový ventil může
pracovat při teplotách
až 800°C, přičemž 75%
jeho tepla je odváděno
ventilového sedla.
Zajistit správný kontakt
sedla ventilu podle
předpisu výrobce
motoru.

Příliš velká vůle
mezi dříkem ventilu
a vodítkem.

25% tepla je
odváděno do
vodítka ventilu

75% tepla je
odváděno do
sedla ventilu

Federal-Mogul dodává kompletní sortiment motorových ventilů, vodítek, pružin a vložených sedel ventilů. Bližší informace naleznete v katalogu.

Nadměrné opotřebení
dříku a vedení ventilu
Symptom:
Hlučnost
ventilového
rozvodu,
vysoká
spotřeba oleje,
kouř z výfuku
při startu
studeného
motoru.
Příčina:
Příliš velká
nebo příliš malá
vůle mezi dříkem a vedením ventilu.
Nedostatečné mazání dříku
ventilu nebo proniknutí nečistoty
vzduchovým sacím systémem.
Příčina tohoto problému nemusí být
vždy na první pohled zřejmá. Pokud
příčina není jasná, je třeba provést
konsultaci s odborníkem.
Odstranění:
Namontovat správné ventily
a vedení. Překontrolovat souosost,
vůli mezi dříkem a vedením, těsnění
dříku ventilu a mazací systém.
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„Žlábek“ vypálený na okraji ventilu

Otvor v hlavě ventilu, začínající
radiální prasklinou

Symptom:
Ztráta výkonu. Nepravidelný chod motoru.

Symptom:
Nepravidelný chod motoru. Snížení
spalovacího tlaku. Špatný start.

Příčina:
Příliš malá ventilová vůle udržuje ventil
v otevřené poloze. zadírání dříku, špatné/
nerovné dosedání nebo nesprávné vystředění
sestavy ventilu. Přehřívání v důsledku
předzápalů. Příliš silné karbonové usazeniny
způsobují odlupování materiálu na čele ventilu,
a tím se vytváří netěsné místo. Tvrdé karbonové
částice narážejí na povrch sedla, až se vytvoří
netěsné místo propouštějící plyn ze spalovacího
prostoru.
Odstranění:
Nastavit ventilovou vůli podle specifikace.
Kontrolovat vůli mezi dříkem a vedením
a správné osové vyrovnání sestavy ventilu.
Kontrolovat předstih, nastavení karburátoru
nebo vstřikovacího systému motoru.

Příčina:
Podobně jako segmentový zlom, ale plyn
uniká prasklinou a vypaluje otvor. Extrémní
tepelné cykly (opakující se náhlé změny
z plného výkonu na vypnutí). Poškození se
projevuje na hraně ventilu, kde se vytvářejí
praskliny v důsledku únavy materiálu. Příliš
silné mechanické namáhání v důsledku
klepání ventilů.
Odstranění:
Kontrolovat, zda na ostatních ventilech
nejsou praskliny a v případě potřeby
provést výměnu. Použít správné ventily.
Kontrolovat nastavení motoru, pružin,
odítek a zdvihátek. Nepřetěžovat motor
příliš vysokými otáčkami.

Radiální praskliny v hlavě
ventilu, vedoucí k vylomení
trojúhelníkové části hlavy

Karbonové usazeniny
na dolní části hlavy
ventilu

Ulomení dříku u hlavy ventilu

Symptom:
Náhlý mechanický
hluk. Nepravidelný
chod. Možnost
zadření.
Příčina:
Nerovnoměrné
rozdělení teploty
v hlavě ventilu
způsobuje vysoké tahové namáhání na okraji
ventilu, často společně se silnou deformací
hlavy následkem příliš vysokého tlaku
a teploty spalovacích plynů. Extrémní tepelné
cykly,(opakující se náhlé změny z plného
výkonu do klidu). Příznaky poškození se
projevují na hraně ventilu kde se vytvářejí
praskliny v důsledku únavy materiálu.
Příliš silné mechanické zatížení v důsledku
klepání ventilů.
Odstranění:
Kontrolovat, zda na ostatních ventilech nejsou
praskliny, v případě potřeby provést výměnu.
Použít správné ventily. Kontrolovat nastavení
motoru, pružin, vodítek a zdvihátek ventilů.
Nepřetěžovat motor příliš vysokými otáčkami

Symptom:
Špatný start. Ztráta výkonu.
Modrý kouř vycházející z výfuku
(je-li škrtící klapka zavřena)
Příčina:
Příliš velká vůle mezi dříkem
a vedením ventilu. Opotřebené
nebo vadné těsnění dříku ventilu.
Příliš velké množství přiváděného
oleje v důsledku ucpaných
odtokových kanálků. Použití
nesprávného oleje.
Odstranění:
Kontrolovat opotřebení
dříků,vodítek a těsnění ventilů
a v případě potřeby vyměnit.
Uvolnit ucpané odtokové kanálky
a odvětrávání klikové skříně.

Nadměrné opotřebení dříku a vodítka ventilu

Symptom:
Nepravidelný chod motoru a náhlý mechanický hluk.
Příčina:
Příliš velké mechanické zatížení, např. příliš vysoká
rychlost dosedání v důsledku příliš velké ventilové
vůle (viz grafická znázornění dráhy zdvihu vačky).
Klepání ventilů, kontakt ventilu s pístem při velmi
vysokých otáčkách, unavená nebo prasklá pružina
nebo zadírání dříku ventilu. Nerovné dosedání
ventilu v důsledku nesprávného osového vystředění
nebo deformace ventilu.
Odstranění:
Někdy není již v důsledku příliš rozsáhlého
poškození možné. Je však třeba kontrolovat pružiny,
vedení a osové vyrovnání ventilu a v případě potřeby
opravit. Kontrolovat, zda není poškozeno vodítko,
píst a vnitřní povrch válců. Seřídit ventilovou vůli

Zlomení dříku v drážce klínku
Symptom:
Zvýšený mechanický
hluk, ohnutý dřík,
a případně také ulomení
dříku ventilu v místě
drážky klínku.

Symptom:
Snížení výkonu v důsledku nízkého kompresního tlaku. Mechanické praskliny
v důsledku zadírání ventilů.
Příčina:
Nedostatečné mazání v důsledku nesprávně nastavené vůle mezi ventilem
a dříkem způsobuje velké opotřebení nebo zadírání. Tím může dojít k narůstání
vůle ve vedení ventilu, vedoucí ke druhé příčině, kterou je karbonizace z příliš
velkého množství oleje na dříku ventilu v důsledku nadměrné vůle a jeho
následné zadírání.
Odstranění:
Nastavit vůli mezi dříkem a vodítkem ventilu podle specifikace. Používat
předepsané těsnění dříku. V případě potřeby vyměnit opotřebené komponenty.

Příčina:
Nesprávně provedená
montáž způsobující
nerovnoměrné zatížení.
Nesprávná manipulace,
upadnutí komponentu na podlahu atd. Klepání ventilů
v důsledku příliš velké rychlosti zavírání. Nesouosé
vedení ventilu ve vodítku a stranové namáhání.
Odstranění:
Někdy není již v důsledku příliš rozsáhlého poškození
možné. Je však třeba kontrolovat sedla, vodítka,
pružiny, písty a vnitřní povrch válců a v případě potřeby
opravit. Nezatěžovat motor příliš vysokými otáčkami.
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