
D O S T A W C Y

Wskazówki od eksperta
w dziedzinie uszczelnień
Nieszczelności na kanałach oleju po krótkim przebiegu.

Zdj. 1: kanał oleju z  czerwoną powłoką z  elastomeru

Zdj. 2: obszar kanału olejowego z  metalicznym 
rowkowaniem pod czarną powłoką

pasowane indyw idua ln ie  do  danej konstrukcji 
silnika:
• Liniowe uszczelnienie z elastomeru (zdj. 1)
• Specjalne rowkowanie (zdj. 2)
• Elementy uszczelniające z elastomeru (zdj 3)

PRZYKŁAD Z PRAKTYKI

Zdjęcie 3 pokazuje uszczelkę podg łow ico - 
wą, w  której po kró tkim  przebiegu, doszło 
do  nieszczelności w  obszarze kanału oleju. 
Podczas je j wym iany, został d oda tkow o nanie
siony chem iczny środek uszczelniający (masa 
uszczelniająca). Jest to  niedozw olone. Wsku
tek zanieczyszczeń, powierzchnia uszczelnia
jąca g łow icy  jest po kró tk im  przebiegu na ty le  
w  złym  stanie, że un iem ożliw ia to  je j praw id ło 
w e działanie. W idać to  wyraźnie w  zag łębie
niach (rowkach) g łow icy  cylindrów .

PRAWIDŁOWO

Generalnie podczas montażu uszczelki g łow icy  
cy lindrów  nie stosujem y żadnej masy uszczel
niającej, chyba że producent silnika zaleci je j 
stosowanie, ale w  ściśle określonym  miejscu. 
Należy sprawdzić stan powierzchni g łow icy  
i krzywiznę uszczelnianych powierzchni. 
Warsztat specjalizujący się w  naprawach g ło 
wic, pow in ien przeprowadzić fachow e p lano
wanie je j powierzchni, ponieważ dysponuje 
wszelkim i ku tem u niezbędnym i precyzyjnym i 
specjalistycznymi maszynami i narzędziami.

Po napraw ie g łow icy  cylindrów , może się 
zdarzyć, że już  po re latywnie kró tkim  czasie, 
do jdzie do  w ycieków  oleju w  obszarze kanału 
o le jow ego. Często jest obw in iana za to, zresztą 
niesłusznie, uszczelka podgłow icow a.
W celu zagwarantowania niezaw odnego 
uszczelnienia w  obszarze kanału o lejowego, 
uszczelki g łow icy  cy lind rów  Elring są wyposa
żone w  specjalne e lem enty uszczelniające, d o 

Zdj. 3: zanieczyszczenia w wyniku stosowania masy uszczelniającej na zewnętrznej krawędzi zielonego elementu 
z  elastomeru oraz na powierzchni uszczelki
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