
Tester de fugas do cilindro 100psi (7Bar)
Instruções
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Um dos testes mais simples para se verificar o estado do motor é o teste de fugas 
do cilindro. As fugas de compressão podem revelar válvulas danificadas, anéis 
com desgaste, junta da cabeça queimada ou cabeça do cilindro partida.
O princípio é simples; um cilindro com o pistão no ponto morto superior com as 
duas válvulas fechadas deve ser estanque ao ar. Ao injectar-se uma quantidade 
controlada de ar em cada cilindro e verificando-se a taxa de fuga, é possível 
identificar o estado da estanquicidade do sistema.
Uma verificação regular da compressão é uma operação de manutenção preventiva 
que vale a pena realizar.

3

5140

Distribuído por The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR – Reino Unido 
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão de obra, contactar o nosso 
departamento de assistência através da linha direta: +44 (0) 1926 818186. Exclui-se o desgaste 
normalmente provocado pelo uso, bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

Garantia

Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta e cuidadosa para a 
finalidade prevista. The Tool Connection não assume qualquer responsabilidade pela utilização 
incorreta dos seus produtos, pelo que não pode ser responsabilizada por quaisquer danos pessoais, 
materiais ou de equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a sua 
utilização incorreta anula a garantia.

A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, se aplicáveis, foram concebidas 
para oferecerem orientações gerais sobre a utilização de uma determinada ferramenta e, embora 
se tenha prestado toda a atenção à exatidão dos dados, nenhum projeto deverá ser iniciado sem 
consultar primeiro a documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou 
sem recorrer a uma autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos reservamos o direito 
de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a responsabilidade de 
garantir a adequação das ferramentas e das informações antes da respetiva utilização.
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Detecção de falhas
• Se o cilindro não estabilizar, é sinal de que há fuga de ar. Escutando 

simplesmente vários componentes do sistema, deverá conseguir identificar 
o componente com fuga.

• Anéis com desgaste permitirão que o ar passe para a cambota e saia pelo 
tampão de enchimento do óleo ou pelo tubo da vareta. 

• As válvulas de escape queimadas permitirão que o ar escape pelo sistema 
de escape

• Uma válvula de admissão queimada permitirá que o ar saia pelo carburador 
ou pelo filtro de ar 

• Cabeça/bloco do cilindro partido ou junta da cabeça queimada permitirão 
que o ar passe pelo sistema de refrigeração ou por baixo da cabeça do 
cilindro. (É o meio mais fácil para se identificar se o nível de água no radiador 
está cheio até ao cimo do tampão de enchimento. Qualquer fuga da câmara 
de combustão para o sistema de água provocará o transbordo do radiador).

Contenido
1. Unidade de detecção de fugas com dois manómetros
2. Conector curto fixo M14 x 40mm
3. Adaptador de longo alcance fixo M14 x 220mm
3. Adaptador de longo alcance fixo M12 x 220mm
4. Adaptadores 10 | 12 | 14 x 25mm fornecidos
6. Tubo flexível do adaptador para adaptadores de injecção diesel com 470mm 

de comprimento (300 psi)
7.  Tubo flexível para teste de velas de motores a gasolina com 670mm de 

comprimento (300 psi)
8.  Jogo de o’rings | vedantes

Instruções de utilização

1. Accione o motor até atingir a temperatura de funcionamento normal 
(geralmente 10 minutos). 

2. Desligue (OFF) a ignição.
3. Remova o filtro de ar, a tampa do filtro de óleo e a tampa do radiador.
4. Remova a vela de ignição e realize os seguintes procedimentos em cada 

orifício das velas de ignição, em sequência. Substitua após cada verificação
5. Ligue o abastecimento de ar ao conector (assinalado com IN).
6. Liberte o bloqueio do afinador e ajuste o regulador de pressão de modo a que 

o manómetro do cilindro indique zero.
7. Bloqueie o regulador em zero.
8. Rode o motor manualmente até o pistão ficar no ponto morto superior 

(combustão expansão) no cilindro relevante.
9. Bloqueie o motor nesta posição engrenando a caixa para a velocidade mais 

alta e accionando o travão de mão.
10. Instale o tubo flexível no cilindro a testar e depois ligue ao ponto de fuga

Unidade de detecção

1. Bloqueie o motor nesta posição engrenando a engrenagem mais elevada 
e accionando o travão de mão.

2. Registe a leitura e os pontos de fuga de ar.
3. Se o pistão não estiver exactamente no ponto morto superior, a pressão 

de ar pode empurrar o pistão novamente para baixo. Resultará uma 
leitura não rigorosa e o veículo pode deslocar-se para a frente se o travão 
de mão não tiver sido accionado.

4. Repita o procedimento para todos os cilindros.
5. Nesta região, os problemas relacionados com o orifício do cilindro são 

mais graves do que as falhas das válvulas

Precauções

• O trabalho com ar comprimido pode ser perigoso. 
• Cumpra sempre as directrizes da oficina e use vestuário adequado.
• Quando ligar o motor, certifique-se de que existe ventilação e extracção 

de gases suficiente.
• Trabalhe sempre com a ajuda de um manual de oficina recomendado 

pelo fabricante.
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