Lekcja 17
Temat: Montaż zespołów i pojazdów

Docieranie części i zespołów.

Mimo dokładnej obróbki naprawianych części, ich starannego i czystego montażu,
bezpośrednio po zmontowaniu zespołu chropowatość współpracujących
powierzchni jest większa niż po pewnym okresie pracy. Początkowy okres pracy
zespołu nazywamy okresem docierania. W okresie docierania zasady użytkowania
pojazdu naprawionego są takie same jak w przypadku pojazdu nowego. W okresie tym
należy ściśle przestrzegać zaleceń podanych w fabrycznej instrukcji obsługi
samochodu.

Naprawiony silnik z reguły jest poddawany docieraniu wstępnemu w zakładzie
naprawczym. Docieranie silnika przebiega w dwóch etapach — na zimno i na gorąco.
Każdy silnik ponadto podlega badaniom kontrolnym.
Docieranie na zimno odbywa się na specjalnym stanowisku, na którym docierany
silnik otrzymuje napęd z zewnątrz.
Ponieważ w niedotartym silniku luzy między współpracującymi częściami są bardzo
małe, podczas docierania należy stosować oleje o mniejszej lepkości. Niekiedy do oleju
dodaje się grafitu koloidalnego, co znacznie podnosi własności smarne.
Przez cały czas należy kontrolować temperaturę silnika. Podczas docierania na
zimno temperatura cieczy chłodzącej powinna być utrzymywana w granicach od
30°C w początkowym okresie do ok. 60°C pod koniec.
Docieranie na zimno trwa 2-4 godzin, zależnie od dokładności obróbki części i
prawidłowości montażu. Przez cały ten czas obserwuje się pracę poszczególnych
mechanizmów, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek usterek natychmiast się je usuwa.
Po dotarciu na zimno następuje docieranie na gorąco.
W tym okresie (około ½ godz.) docierania silnik pracuje z napędem własnym. Musi on
już być kompletny, tzn. w takim stanie, w jakim będzie później pracował w
samochodzie. Początkowo pracuje on na biegu jałowym, następnie zaś zostaje
lekko obciążony.
W czasie docierania silnika na gorąco sprawdza się słuchowo jego pracę, obserwuje, czy nie
ma wycieków oleju spod uszczelki miski olejowej i innych połączeń, kontroluje szczelność
układu zasilania itp. Jeżeli silnik nie ma żadnych usterek, to po zakończeniu docierania
dokonuje się krótkiego przeglądu, sprawdza luzy zaworów i kieruje silnik do badań
kontrolnych.

