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Konstrukcja g∏owicy zale˝y od ro-
dzaju silnika. W silnikach wielo-

cylindrowych stosuje si´ g∏owice,
które albo tworzà wspólny odlew
dla wszystkich cylindrów silnika
(np. ciàgniki ci´˝kie Ursus, ciàgniki
postlicencyjne Ursus z silnikami 
3-cylindrowymi – MF 235, MF 255,
3512, 3514 i 4-cylindrowymi – 4512,
4514, 5312, 5314, 6014 oraz po-
pularny „ciapek” – ciàgnik Ursus 
C-330) albo wykonane sà oddzielnie
dla ka˝dego cylindra (np. ciàgnik
Ursus C-360). G∏owice wykonywa-
ne sà z ˝eliwa szarego o wytrzyma-
∏oÊci 250 N/mm2.
Gniazda zaworowe mogà byç wyko-
nane bezpoÊrednio w g∏owicy lub
mogà byç wykonane w postaci wpra-
sowanych pierÊcieni z ˝eliwa stopo-
wego o podwy˝szonej wytrzyma∏o-
Êci. To rozwiàzanie stosuje si´ w sil-
nikach z turbo do∏adowaniem, gdzie
gniazda wydechowe nara˝one sà
na bardzo trudne warunki pracy. Ze
wzgl´du na wysokie temperatury
wyst´pujàce w czasie pracy g∏owica

silnika musi byç dobrze ch∏odzona.
W g∏owicach silników ch∏odzonych
wodà wykonuje si´ w tym celu kana-
∏y, umo˝liwiajàce krà˝enie wody lub
innego Êrodka ch∏odzàcego.

Wykryta nieszczelnoÊç
Jakie czynnoÊci nale˝y wykonaç
w przypadku stwierdzenia nieszczel-
noÊci na zaworach?
Przyczynà nieszczelnoÊci zaworów
mo˝e byç ich normalne zu˝ycie eks-
ploatacyjne, które zazwyczaj wyst´-
puje po 2000 mth, lub te˝ zu˝ycie
przyÊpieszone spowodowane:
• zbyt ma∏ym luzem lub brakiem 

luzu zaworowego;
• z∏ym dotarciem zaworów do

gniazd;
• zatarciem trzonka zaworu w pro-

wadnicy, co uniemo˝liwia za-
mkni´cie zaworu;

• skrzywieniem trzonka zaworu;
• za du˝ym luzem w prowadnicach

zaworów.
Skutki nieszczelnoÊci zaworów to:
• spadek mocy silnika;

G∏owice Ursusa
Poprawna obróbka mechaniczna odlewu g∏owicy,
w∏aÊciwy materia∏, z którego jest wykonana oraz
poprawny monta˝ poszczególnych jej elementów
(prowadnic, zaworów) sprawiajà, ˝e silnik po za-
montowaniu g∏owicy osiàga swoje znamionowe pa-
rametry pracy. Oto najcz´stsze przyczyny nieprawid∏owej
pracy g∏owicy zamontowanej na silniku.

Proces sprawdzania tzw. bicia gniazda za-
worowego g∏owicy.

Proces sprawdzania szczelnoÊci p∏aszcza
wodnego g∏owicy.

Aparatura do sprawdzania szczelnoÊci za-
worów.

G∏owice silników Ursus wykonywane sà z ˝e-
liwa szarego o wytrzyma∏oÊci 250 N/mm2.

• niskie ciÊnienie spr´˝ania;
• trudnoÊci z rozruchem silnika;
• nieregularna praca na wolnych

obrotach; 
• dymienie silnika;
• nadmierne zu˝ycie silnika.
Zalecenia:
Przy niedu˝ym zu˝yciu przylgni
gniazd zaworowych i zaworów wy-
starczy przeprowadziç docieranie
zaworów do gniazd specjalnymi pa-
stami do docierania. Je˝eli zu˝ycie
przylgni jest tak du˝e, ˝e nie da si´
zapewniç szczelnoÊci przez dociera-
nie, nale˝y gniazda przefrezowaç,
a zawory wymieniç na nowe. Napra-
w´ nale˝y przeprowadziç w specjali-
stycznym zak∏adzie naprawczym.

W∏aÊciwy luz
Wa˝ny jest tak˝e w∏aÊciwy luz w pro-
wadnicach trzonków zaworowych.
Nadmierny luz powoduje:
• zwi´kszone zu˝ycie oleju;
• dymienie silnika;
• nieregularnà prac´ na biegu ja∏o-

wym;
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• obfite osadzanie si´ osadu w´glo-
wego w komorze spalania, na den-
kach t∏oków i grzybkach zaworów.

Spr´˝yny zaworów
Nie bez znaczenia na prac´ silnika
majà równie˝ spr´˝yny zaworów,
które powinny posiadaç odpowied-
nià charakterystyk´ ugi´cia. W wyni-
ku d∏ugotrwa∏ej pracy w podwy˝szo-
nej temperaturze nast´puje zm´cze-
nie materia∏u lub jego odpuszczenie
(zmienia si´ charakterystyka ugi´cia
spr´˝yny). Ma to wp∏yw na nieregu-
larnà prac´ silnika, zw∏aszcza przy
du˝ej pr´dkoÊci obrotowej. 
Zalecenie: spr´˝yny nale˝y wymie-
niç na nowe.

P´kni´cie g∏owicy
Defektem krytycznym jest sytuacja,
kiedy dochodzi do p´kni´cia g∏owicy.
Najcz´Êciej p´kni´ciu ulegajà g∏owi-
ce w okolicy gniazd zaworowych.
Przyczynà p´kni´ç najcz´Êciej jest:
• zamarzni´cie wody w uk∏adzie

ch∏odzenia;

• nag∏e och∏odzenie rozgrzanego
silnika przez nalanie do uk∏adu
ch∏odzenia zimnej wody;

• niew∏aÊciwe dociàgni´cie zwi-
chrowanej g∏owicy w celu usuni´-
cia nieszczelnoÊci.

Typowe objawy p´kni´cia g∏owicy to:
• sàczenie si´ wody ze szczeliny

w p´kni´tej Êciance g∏owicy;
• obecnoÊç wody w misce olejowej;
• podczas obrotu wa∏em korbowym

silnika z wody nalanej do ch∏od-
nicy wydobywajà si´ p´cherzyki
powietrza.

W niektórych przypadkach naprawa
jest mo˝liwa, ale nale˝y jà powie-

rzyç specjalistycznemu zak∏adowi
naprawczemu. Niekiedy koszty na-
prawy sà porównywalne z kupnem
nowej. W takiej sytuacji nale˝y zre-
zygnowaç z naprawy i kupiç nowà.

Nakr´tki g∏owicy
W przypadku g∏owic nie mo˝na po-
minàç zasad obowiàzujàcych przy
dokr´caniu nakr´tek Êrub g∏owicy.
Nakr´tki nale˝y dokr´caç kluczem
dynamometrycznym, w odpowied-
niej kolejnoÊci, zaczynajàc od Êrod-
ka g∏owicy, a koƒczàc na jej kraƒ-
cach. Prawid∏owa kolejnoÊç docià-
gania nakr´tek podana jest z regu∏y
w instrukcjach obs∏ugi ciàgników.
WartoÊç momentów dokr´cania g∏o-
wicy dla ciàgników produkowanych
przez firm´ Ursus zamieszczono
w tabeli powy˝ej. ■

(Opr. mz)
Materia∏ powsta∏ we wspó∏pracy z firmà 

ZSM „Ursus” Sp. z o.o. w Che∏mnie

Typ silnika S-312C S-4003 Z750L AD3.152 A4.248
Moment dokr´cenia 
g∏owicy (Nm) 216–235 137–147 118–137 100–105 132–137

Ciàgnik Ursus C-330 Ursus C-360 Ursus C-385 MF-235, U-4512,
i modele MF-255, U-4514,
pochodne U-2812, U-3512 U-5314

WartoÊç momentów dokr´cania g∏owicy dla ciàgników Ursus.

Produkcja g∏owic do popularnych w Polsce ciàgników prowadzona jest w ZSM „Ursus” Sp. z o.o.
w Che∏mnie i odbywa si´ na specjalistycznych maszynach o du˝ej dok∏adnoÊci obróbki. Materia-
∏y u˝yte do ich produkcji sà testowane w laboratorium pomiarowym dzia∏u kontroli jakoÊci. Wa˝-
na jest tak˝e technologia wytwarzania. W przypadku firmy ZSM „Ursus” zosta∏a ona zatwierdzo-
na przez producentów silników wysokopr´˝nych (firm´ Perkins, Ursus, Zetor), do których trafiajà
g∏owice z Che∏mna. Chcàc mieç pewnoÊç, ˝e podczas monta˝u silnika nie dojdzie do przykrych
niespodzianek, g∏owice przed monta˝em na silniku poddawane sà dwukrotnie próbie szczelnoÊci.
Pierwsza próba polega na sprawdzeniu szczelnoÊci p∏aszcza wodnego, druga na sprawdzeniu
szczelnoÊci zaworów do gniazd zaworowych.

G∏owice z ZSM „Ursus” Che∏mno
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