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Głowice do silników
wysokoprężnych

K

onstrukcja głowicy zależy od rodzaju silnika. W
silnikach wielocylindrowych stosuje się głowice, które
albo tworzą wspólny odlew dla
wszystkich cylindrów silnika,
albo wykonane są oddzielnie dla
każdego cylindra.
O właściwym wykonaniu
głowicy decyduje przede wszystkim dobry odlew, dobre jakościowo materiały oraz dokładna
obróbka. Głowice produkowane
w Zakładach Sprzętu Mechanicznego „URSUS” w Chełmnie
obrabiane są na nowoczesnych,
bardzo dokładnych maszynach.
Dokładność obróbki sprawdzana jest przez pracownię metrologiczno-pomiarową.
fot. URSUS

Kontroli podlegają wszystkie
ważniejsze parametry techniczne
(wymiary tolerowane, gładkość
powierzchni, pasowania, współosiowość otworów, kołowość
otworów, bicie) ze szczególnym
uwzględnieniem takich jak:
– współosiowość przylgni gniazd
zaworowych do osi prowadnicy,
– gładkość powierzchni przylgni
gniazd zaworowych,
– dokładność wykonania otworu
prowadnicy oraz właściwego pasowania z trzonkiem zaworu,
– pasowanie prowadnicy w korpus głowicy i wiele innych.
Firma ZSM „URSUS”
w Chełmnie została zatwierdzona przez producentów silników
wysokoprężnych
(PERKINS,
URSUS, ZETOR), do których
trafiają głowice jej produkcji.
Chcąc mieć pewność, że podczas
montażu silnika nie dojdzie do
przykrych niespodzianek głowiWartość momentu obrotowego
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ce, przed montażem na silniku,
poddawane są dwukrotnie próbie szczelności. Pierwsza próba
polega na sprawdzeniu szczelności płaszcza wodnego, druga
na sprawdzeniu szczelności zaworów do gniazd zaworowych.
Należy pamiętać, że poprawnie
wykonana i zmontowana głowica ma decydujący wpływ na
właściwą pracę silnika.
W przypadku głowic nie
można pominąć zasad obowiązujących przy dokręcaniu nakrętek
śrub głowicy na silniku. Nakrętki
należy dokręcać kluczem dynamometrycznym, w odpowiedniej
kolejności, zaczynając od środka
głowicy, na jej krańcach kończąc. Prawidłowa kolejność dociągania nakrętek podana jest
z reguły w instrukcjach obsługi
ciągników.
Firma ZSM „URSUS” pragnie zapewnić wszystkich dotychczasowych i potencjalnych
nabywców o wysokiej jakości
produkowanych głowic, osiąganą
poprzez bezwzględne przestrzeganie reżimu technologicznego
oraz zastosowanie materiałów
(m.in.: odlewów, zaworów, prowadnic, sprężyn) od sprawdzonych polskich producentów.
Kończąc ten krótki artykuł,
apelujemy do naszych rolników.
Kupując oryginalną głowicę,
oprócz tego, że jest to najlepsze
rozwiązanie dla ciągnika, jest
przede wszystkim dobre dla polskiej gospodarki, ponieważ tym
samym popiera się polskiego
producenta, płacącego podatki
w Polsce, dającego pracę polskiemu pracownikowi. A polskich producentów pozostało już
niewielu, jeżeli chodzi o oryginalne detale ursusowskie.
Zakłady Sprzętu
Mechanicznego
„URSUS” Sp. z o.o.
w Chełmnie 
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