
 

 

 خودرو سوپاپ میل تعویض آموزش 

 

 

يکی از اجزای حياتی مورد نياز برای فعال کردن موتور احتراقی می باشد، به صورتی که وقتی احتراق  ميل سوپاپ خودرو يا ميل بادامک

حاصل از سوخت و هوا در داخل يک سيلندر اتفاق می افتد و انرژی انفجاری توليد می کند، از طريق پيستون ها، ميل لنگ و گيربکس به 

 .حرکت تبديل می شود

ها با توجه به طول ميله يا شفت و بادامک های روی آن، هنگامی که شفت می چرخد، شکل بادامک به آن  ميل بادامک ها يا ميل سوپاپ

 .اجازه می دهد تا بر روی يک سوپاپ عمل کند

ميل سوپاپ ها در موتورهای احتراق داخلی مدرن، معموال، مستقيما باالی سيلندرها قرار می گيرند، يعنی جايی که برای کنترل سوپاپ ها 

عمل می کنند. کاليبراسيون آنها دقيقا مقدار مخلوط هوا و سوخت را که وارد محفظه می شود کنترل کرده و گازهای خروجی مصرف شده 

از احتراق قبلی از محفظه خارج می شوند و راه را برای شارژ بعدی و سيکل بعدی باز می کنند. باز و بسته شدن سوپاپ ها بايد با دقت و 

 .پيستون هماهنگ باشد، چرا که تاثير زيادی بر عملکرد خودرو نيز دارند کامال با حرکات

برای اطمينان از اين زمان بندی، ميل بادامک ها از طريق يک تسمه تايم يا تسمه زنجير برای چرخش ميل لنگ متصل می شوند که مستقيما 

مک ها نيز با دقت ساخته شده است تا سرعت باز و بسته شدن پيستون ها را در داخل سيلندر حرکت می دهد. عالوه بر اين، شکل خود بادا

 .سوپاپ ها را کنترل کند. اين مورد بيشتر به عنوان زمان بندی متغير سوپاپ شناخته می شود

 

 چکیده مطلب :

 آن شدن خراب و ديدن آسيب امکان است کردن کار حال در دائما که باشد می خودرو در ای قطعه سوپاپ ميل که اين به توجه با
 تعويض آموزش به مطلب اين در. گردد تعويض سرعت به ديدگی آسيب گونه هر تشخيص صورت در تا است نياز و داشته وجود

 .ايم پرداخته کامل طور به خودرو سوپاپ ميل

 



 

 

می  در ادامه مقاله به اين که ميل سوپاپ چيست، چه وظيفه ای دارد، عملکرد و علت خرابی پرداخته و در آخر نيز به تعويض آن پرداخته

 .شود

آموزش  و آموزش برق خودرو ، آموزش مکانيک خودرو دوره های تخصصی مکانيک و اتومکانيک از جمله دوره موزشگاه فن آموزانآدر 

با تمرکز بر يادگيری عملی کاراموزان و تحت نظارت سازمان فنی حرفه ای کشور در تعميرگاههای مجهز ارائه می شود.  تعميرات ايسيو

اس بگيريد. با کليک بر روی تصوير زير به صفحه تم 02166477300جهت شرکت در دوره ها و دريافت مشاوره رايگان با شماره 

 :مکانيک خودرو وارد می شويد

 

 میل بادامک یا میل سوپاپ خودرو چیست و چه وظیفه ای دارد؟
موتور خودرو مکانيزم پيچيده ای است که يکی از مهمترين قطعات آن ميل بادامک است. عملکرد صحيح موتور تا حد زيادی به عملکرد 

 .دقيق و روان ميل بادامک بستگی دارد

استفاده از يک تسمه ميل بادامک در موتور برای باز و بسته کردن سوپاپ ها استفاده می شود. ميل بادامک توسط ميل لنگ موتور از طريق 

يا زنجيره که اين دو را به هم متصل می کند به حرکت در می آيد. همانطور که ميل لنگ از نيروی احتراق در موتور حرکت می کند، می 

دروهای چرخد و ميل بادامک را نيز می چرخاند. ميل بادامک و ميل لنگ بايد در زمان بندی مناسبی باشند تا موتور به درستی کار کند. خو

مدرن همچنين از زمان بندی متغير ميل بادامک استفاده می کنند که می تواند با باز و بسته شدن سوپاپ ها بر اساس دور موتور تغيير کند 

 .که می تواند قدرت و مسافت پيموده شده سوخت را به حداکثر برساند
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در واقع مهم ترين قسمت ميل سوپاپ ها، بادامک ها هستند که تعداد آنها نشان دهنده تعداد سوپاپ های ورودی و خروجی است. بادامک ها 

 .ارندوظيفه انجام عملکرد اصلی ميل بادامک، تنظيم زمان بندی سوپاپ موتور و تنظيم ترتيب عملکرد سيلندرها را بر عهده د

يکی از مهمترين وظايف در عملکرد موتور خودرو توسط ميل بادامک انجام می شود که جزء جدايی ناپذير مکانيزم تايمينگ است به طوری 

 .های ورودی برای هوا و سوخت و خروجی برای دود بر عهده آن استکه باز کردن سوپاپ 

 .ودی و برای خروج دود از سيلندر با سوپاپ های خروجی عمل می کنندورود سوخت و هوا به داخل سيلندر به عنوان سوپاپ های ور

باال با توجه به نوع طراحی موتور، مکانيسم تايمينگ می تواند دارای آرايش سوپاپ از پايين يا باال باشد. امروزه تسمه های تايم ميل سوپاپ 

فراهم می کند که شامل تنظيم و تعمير ميل بادامک است که به رايج تر است. اين طراحی امکان تعمير و نگهداری سريعتر و آسانتر را 

 .قطعات ميل بادامک نياز دارد

 ویژگی های سوپاپ خودرو
به ميل سوپاپ، ميل بادامک نيز گفته می شود و اين قطعه به شکل يک استوانه فلزی می باشد که به عنوان محور اصلی سوپاپ شناخته شده 

ره ای شکل غير هم محور بر روی آن قرار دارد. ميل سوپاپ بايد دارای ويژگی هايی باشد تا بتواند به و همچنين محورهايی بيضی و داي

 :درستی کار کرده و وظايف خود را انجام دهد. در ادامه به تعدادی از اين خصوصيات اشاره شده است

ايد اين نکته را مد نظر قرار داد. باال بودن اين ضريب حرارتی فاکتور مهمی در سوپاپ خودرو می باشد و در هنگام خريد اين قطعه ب

 .ضريب باعث می شود تا سوپاپ قادر به تحمل حرارت های باال باشد و عمل انتقال حرارت را به بدنه سر سيلندر به خوبی منتقل نمايد

خوردگی اين قطعه نگردد. در واقع متلایر  جنس آلياژهای به کار رفته در سوپاپ بايد به گونه ای باشد که دماهای زياد منجر به سوختگی و يا

 .های به کار رفته در سوپاپ بايد از مواد ضد خوردگی و ضد آتش باشند

در صورتی که سوپاپ از مقاومت پايينی برخوردار باشد امکان آسيب رسيدن به آن در هنگام ضربات شديد وجود دارد، در نتيجه در هنگام 

انتخاب ميل سوپاپ بايد دقت الزم را نمود و قطعه ای را خريداری کرد که از مقاومت کافی برخوردار باشد. مقاومت در برابر ساييدگی نيز 

 .است که يک سوپاپ خودرو بايد از آن برخوردار باشداز مواردی 

 نشانه های سوختن سوپاپ خودرو چيست بيشتر بخوانيد:

 اجزای تشکیل دهنده سوپاپ خودرو
ساختار سوپاپ خودرو شمايلی قارچ مانند دارد و از يک ساقه و صفحه تخت تشکيل شده است. سوپاپ يا ميل بادامک دارای بخش های 

 :مختلفی می باشد که عبارتند از
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ا اسبک می باشد، خار نگهدارنده که در قسمت پايين تر سر سوپاپ قرار گرفته و محل اتصال فنرهای سر سوپاپ که محل برخورد اين قطعه ب

سوپاپ می باشد، ساق سوپاپ که در گيت قرار گرفته و دارای بدنه ای بلند و کشيده می باشد، بخش مخروطی که به آن دامنه نيز گفته می 

نگاه که سر پهن سوپاپ بوده و به آن سيت سوپاپ نيز گفته می شود و از حلقه هايی تشکيل شود و نشيمنگاه را به ساقه متصل می نمايد، نشيم

شده و از آلياژی از جنس چدن سانتريفيوژی ساخته شده که در مقابل ساييدگی مقاومت بااليی دارند و در نهايت قسمت وجه سوپاپ که به لبه 

 .ختار و نوع موتور طراحی می گرددمورب نشيمنگاه گفته می شود و زاويه آن با توجه به سا

در کنار اجزای ياد شده، بخش های ديگری مانند فنر سوپاپ، سوپاپ گايد و انگشتی سوپاپ نيز وجود دارد که سبب تکميل عملکرد وظايف 

 .سوپاپ می گردند و هر يک از اين اجزا دارای وظيفه ای ويژه می باشند

 و عملکرد اصلی میل بادامک در آن چهار عملی اصلی در موتورهای احتراق داخلی
در موتورهای احتراق داخلی، چهار عملی که انجام می شوند عبارتند از مکش، تراکم، احتراق و تخليه. در مکش، هوا از دريچه ورودی به 

انفجار در مرحله سيلندر کشيده شده و در مرحله تراکم، دريچه بسته و هوا با سوخت متراکم می شود سپس سوخت و هوا مشتعل و باعث 

احتراق می شود. در اين انفجار است که پيستون به سمت پايين حرکت کرده و ميل لنگ به حرکت در می آيد. در آخر نيز دودهای حاصل 

 .از طريق دريچه خروجی باز شده از سيلندر و اگزوز تخليه می شوند

کردن و بسته شدن دريچه های ورودی و خروجی است که با کمک آن عملکرد اصلی ميل بادامک )ميل سوپاپ( در اين بين اطمينان از باز 

مخلوط هوا و سوخت تامين می شود و گازهای حاصل از آن خارج می شود. ميل بادامک بخش اصلی زمان بندی است که در اين فرآيند 

 .پيچيده در موتور خودرو شرکت می کند

سوپاپ  1شته باشد. در مکانيزم تک شفت، تمام سوپاپ های ورودی و خروجی تسمه تايم های مدرن می تواند يک يا دو ميل بادامک دا

ورودی و خروجی در هر سيلندر دارند. در مکانيزم های دو شفت، يک ميل بادامک سوپاپ های ورودی را به حرکت در می آورد، شفت 

سيلندر وجود دارند. مکانيزم زمان بندی  سوپاپ ورودی و خروجی در هر 2ديگر سوپاپ های خروجی را به حرکت در می آورد، يعنی 

 .متغير سوپاپ مستقيما به نوع موتور خودرو بستگی دارد

 .مکانيزم های دو شفت دارای قدرت و بهره وری بيشتری با توجه به بهبود ورود هوا به سيلندر را داشته و عملکرد بهتری در کل دارند

 معرفی سيستم های مختلف سوخت رسان خودروبيشتر بخوانيد: 

 انواع میل سوپاپ ها
 :از ها عبارتند انواع ميل سوپاپ

 ميل سوپاپ Overhead Valve 

 ميل سوپاپ Single Overhead Camshaft (ميل سوپاپ تک شفت) 

 ميل سوپاپ Double Overhead Camshaft (ميل سوپاپ دو شفت يا Twin-cam) 
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 عالئم و دالیل خرابی میل سوپاپ
ال يک ميل بادامک خراب نمی شود مگر اينکه مشکل جدی ديگری در موتور وجود داشته باشد. در اين صورت بايد ابتدا آن مشکل معمو

 .برطرف شود

 .هنگامی که ميل بادامک از کار می افتد، معموال به دليل نگهداری نادرست و عدم روانکاری است که باعث سايش آن می شود

 .های موتور مانند ميل لنگ و سرسيلندر آسيب زيادی وارد کندديده گرفته شود، ممکن است به برخی از قسمتوقتی ميل بادامک خراب نا

ميل بادامک می تواند به دليل خرابی تسمه ها، چرخ دنده ها، پين ها و... خراب شوند. بادامک که برای زمان بندی متغير بادامک استفاده 

 .ده و کارکرد درست خود را از دست می دهندمی شوند نيز از آن زمان بندی خارج ش



 

 

 

برای کمک به شما در تشخيص اينکه چه زمانی ممکن است اين قسمت خراب باشد، ما عالئم رايج يک ميل بادامک معيوب را در ادامه می 

 .آوريم

 :ادامک معيوب و عالئم رايج ساييدگی ميل بادامک عبارتند ازعالمت ميل ب 6

 از دست دادن قدرت 

 صدای انفجار در ساييدگی زياد در منيفولد ورودی يا اگزوز در اثر باز و بسته نشدن کامل سوپاپ ها 

 صدای ضربه زدن از سرسيلندر 

 وجود ضايعات فلزی در روغن موتور 

 احتراق ناقص در سيلندر 

 افزايش انتشار گازهای گلخانه ای در نتيجه احتراق ناقص 

 و... 

 چگونه یک میل سوپاپ معیوب را تعمیر کنیم؟
اقل تعميرات ميل بادامک را اگر به کارهای فنی وارد نيستيد بايد به يک مکانيک بسپاريد. چرا که بهترين راه کار برای انجام کار فنی با حد

 .که يک مکانيک ماهر می تواند آن را به درستی انجام دهد هزينه از مهمترين موارد می باشد

ممکن است شما فکر کنيد ميل بادامک موتور معيوب باشد يا کامال آسيب ديده باشد ولی عيب از جای ديگری باشد که مکانيک ماهر به خوبی 

 .آن را تشخيص می دهد



 

 

 

 :ه برای تعمير ميل بادامک آسيب ديده وجود داردبسته به ميزان سايش و معيوب بودن، دو گزين

 ميل بادامک خود را با يک ميل بادامک جديد تعويض کنيد. 

 ميل بادامک قديمی خود را ماشين کاری کنيد. 

متری از نظر هزينه، خريد ميل بادامک جديد هزينه بر بوده و گران ترين گزينه است. يک ميل بادامک تعمير شده و تراشکاری شده هزينه ک

 .دارد

تعويض ميل بادامک و قيمت آن بسته به خودروی مورد استفاده و شرايط ميل بادامک متفاوت است. بسته به شدت آسيب، تعميرات ديگری 

 .نيز ممکن است مورد نياز باشد و بايد يک متخصص مکانيک در اين مورد نظر خودش را با بررسی خودرو بدهد

 رحله به مرحلهتعویض میل سوپاپ خودرو به صورت م
 :تعويض ميل سوپاپ خودرو به صورت مرحله به مرحله عبارتند از

 .در مرحله اول وسيله نقليه خود را روی يک سطح صاف پارک کنيد و ترمز دستی را بکشيد .1

 .در مرحله دوم کاپوت را باز کنيد و اجازه دهيد موتور کامل خنک شود .2

 .با خودروی شما برداشته شوددر مرحله سوم، تسمه محرک موتور بايد متناسب  .3

 .در مرحله چهارم درپوش تايمينگ را با باز کردن پيچ ها برداريد .4

 .در مرحله پنجم کانکتورهای روی کويل های احتراق را با فشار دادن گيره نگهدارنده الکتريکی و کشيدن کانکتور جدا کنيد .5

 .بچرخانيد تا زمانی که تايمينگ ميل بادامک در يک خط قرار گيرنددر مرحله ششم موتور را با استفاده از پيچ مرکز پولی ميل لنگ  .6

ه ميل در مرحله هفتم تسمه تايم را برداريد. با استفاده از آچار جغجغه ای مناسب تسمه تايم را شل کنيد تا تسمه آنقدر شل شود که از چرخ دند .7

 .بادامک جدا شود

 .در اين مرحله برخی از موتورها برای دسترسی به شل کردن تسمه تايم نياز به برداشتن پولی ميل لنگ و پوشش تايمينگ پايين دارند

ند ضمنا پس از شل شدن و برداشتن تسمه تايم، اجازه ندهيد ميل لنگ يا ميل بادامک بچرخد. اگر اين مشکل به وجود بيايد، پيستون ها می توان

 .ها برخورد کرده و آنها را خم کنند که باعث آسيب جدی به موتور می شودبا سوپاپ 



 

 

 

 .در مرحله هشتم پيچ های نگهدارنده درپوش بلبرينگ ميل بادامک را برداريد .8

 .طوری کنار بگذاريد که بايد بعدا به همان شکل نصب شود در مرحله نهم درپوش های بلبرينگ را برداشته و .9

در اکثر اين درپوش ها بر اساس موقعيت شماره گذاری دارند و يک فلش کوچک روی آنها وجود دارد که هنگام نصب درپوش ها بايد به 

 .سمت جلوی موتور باشد

 .صورت صحيح خارج کنيد تا به ياتاقان های سرسيلندر آسيب نرسد در مرحله دهم ميل بادامک را با گرفتن و کشيدن مستقيم به سمت باال به .10

 در مرحله يازدهم چرخ دنده ميل بادامک را برداريد. با استفاده از آچار جغجغه ای پيچ وسط چرخ دنده ميل بادامک را برداريد و چرخ دنده .11

 .را از ميل بادامک خارج کنيد

بادامک جديد نصب کرده و مطمئن شويد که تراز با ميل بادامک باشد و سپس پيچ ميل  در مرحله دوازدهم دنده ميل بادامک را روی ميل .12

 .بادامک را ببنديد

 .در مرحله سيزدهم ميل بادامک را روی سر سيلندر نصب کنيد و مطمئن شويد که آن را به چيزی نکوبيد .13

 .کرده و پيچ ها را محکم کنيددر مرحله چهاردهم درپوش های ياتاقان ميل بادامک را دوباره در محل خود نصب  .14

در مرحله پانزدهم عالمت های تايمينگ ميل بادامک را دوباره تنظيم کنيد و تسمه تايم را دوباره روی چرخ دنده ميل بادامک نصب کرده و  .15

 .تسمه تايم را سفت کنيد

با استفاده از آچار مناسب پولی ميل لنگ،  در مرحله شانزدهم موتور را بچرخانيد تا از ترازی صحيح ميل بادامک اطمينان حاصل کنيد. .16

 .موتور را چندين دور بچرخانيد و سپس عالمت های تايمينگ را مجددا بررسی کنيد تا مطمئن شويد که در يک راستا هستند

 .در مرحله هفدهم درپوش سوپاپ را نصب کنيد .17

 .سفت کنيد تا محکم شونددر مرحله هجدهم درپوش تايمينگ را با استفاده از پيچ های آن نصب کرده و  .18

 .در مرحله نوزدهم کويل های احتراق را نصب کنيد .19

 .در مرحله بيستم کانکتورهای سيم پيچ احتراق را نصب کنيد .20

 .در مرحله بيستم و يکم تسمه محرک موتور را متناسب با نوع تسمه ای که موتور شما دارد نصب کنيد .21



 

 

رستی کار می کند يا نه. موتور را روشن کنيد و به هر گونه صداهای عجيب و غريب در مرحله بيست و دوم بررسی کنيد که موتور به د .22

 .گوش دهيد و به دنبال نشتی روغن و... باشيد

آموزش ،  آموزش نقاشی خودرونظير دوره آموزشگاه فن آموزان دوره های عملی و کوتاه مدت مکانيک و اتومکانيک فنی و حرفه ای 

 و ... گيربکستعمير آموزش ،  آموزش تعميرات دوچرخه،  آموزش تعميرات موتور سيکلت،  آموزش جلوبندی سازی،  صافکاری خودرو

تماس  02166477300اطالع از نحوه برگزاری دوره ها با شماره ويژه اشتغال سريع و با ارائه مدرک معتبر برگزار می کند. برای  را

 .بگيريد
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