
 



 



 



 



 



 



 



 



 



Wykrytą nieszczelność kadłuba silnika lub głowicy należy zlikwidować przez spawanie lub (rzadziej) 

kołkowanie pękniętej ścianki. W ostatnim czasie pojawiły się specjalne kleje, tzw. molekularne, o dużej 

wytrzymałości i dopuszczalnej temperaturze pracy do ok. 100°C. Kleje te nadają się do uszczelniania 

mniejszych uszkodzeń. Większe uszkodzenia zewnętrznych ścianek kadłuba lub głowicy likwiduje się 
zazwyczaj przez spawanie. 
 

 

Rys. 6. Sposób spawania oraz przygotowania pękniętego kadłuba do spawania: a) otwory kompensacyjne, 

b) kształt rowka, c) kolejność układania spoin. 

Przed przystąpieniem do spawania uszkodzoną powierzchnię należy oczyścić do uzyskania połysku 

metalicznego, osuszyć, zaznaczyć zarys pęknięcia rysikiem lub kredą. Aby zapobiec rozszerzaniu się 
pęknięcia podczas spawania, na końcach pęknięć oraz w punktach początkowych rozgałęzień należy 

wywiercić otwory kompensujące (rys. 6 a). Rowek spawalniczy wykonuje się wzdłuż pęknięcia przez 

żłobienie elektrodą lub szlifowanie szlifierką ręczną. Kąt rozwarcia ścianek rowka powinien wynosić 
ok. 90°, a głębokość rowka – 2/3 grubości spawanej ścianki (rys. 6b). 

Długie pęknięcia należy spawać z przerwami, aby zapobiec paczeniu się kadłuba i powstawaniu nowych 

pęknięć. Spawanie kontynuuje się po ostygnięciu spoiny w powietrzu, do temperatury ok. 70°C. 

Miejscowego nadmiernego przegrzania można uniknąć nakładając odcinki spoiny na przemian, z dwóch 

końców rysy i w położeniach najbardziej od siebie oddalonych. 

Kadłuby aluminiowe spawa się elektrycznie lub w atmosferze gazu ochronnego (np. argonu), co chroni 

spoinę przed utlenianiem. Kadłub aluminiowy przygotowuje się do spawania tak samo jak żeliwny. 

Podczas naprawy należy mieć na uwadze dużą przewodność cieplną aluminium, wielokrotnie większą 
niż żeliwa, oraz powstawanie podczas spawania tlenków, które topią się trudniej niż czysty metal. 

Spawaniem można naprawiać pęknięcia zarówno płaszcza cieczowego, jak i powstałe w innych 

elementach kadłuba, którym stawiane są pewne wymagania dotyczące wytrzymałości. 

Zwichrowaną powierzchnię kadłuba można wyrównać stosując ręczne skrobanie, szlifowanie lub 

frezowanie. Naprawa uszkodzonych gwintów w otworach kadłuba polega na ich rozwierceniu na 

większą średnicę i ponownym nagwintowaniu. Pękniętą przestrzeń cieczową kadłuba można też 
uszczelniać metodami: metalizacji natryskowej lub galwanicznej, kołkowania oraz klejenia. 

Metodami tymi można naprawiać pęknięcia długości do 150 mm wzdłuż i ok. 75 mm w poprzek 

kadłuba. Wywiercenie na końcach pęknięcia otworów średnicy ok. 4 mm zapobiega dalszemu pękaniu. 

Kołkowanie (rys. 7) polega na wkręcaniu wzdłuż całego pęknięcia kołków miedzianych 

gwintowanych w sposób pokazany na rysunku. 

Kołkowanie poprzedzają operacje wiercenia i gwintowania otworów pod kołki. Najpierw umieszcza się 
pierwszy rząd kołków, w niewielkich odległościach między sobą, lecz nie stykających się. Drugi rząd 

kołków umieszcza się miedzy kołkami wykonanymi poprzednio tak, aby zachodziły one na kołki 

sąsiednie. Wystające nieznacznie ponad powierzchnię kołki rozklepuje się w celu uzyskania szczelności. 

 



 

Rys. 7. Naprawa pęknięcia ścianki kadłuba silnika metodą kołkowania. 

Coraz powszechniej stosowaną metodą naprawy kadłubów jest klejenie za pomocą klejów 

epoksydowych. Odpowiednio przygotowany klej należy nałożyć na dokładnie odtłuszczoną i 

oczyszczoną powierzchnię (na pęknięcie). W temperaturze pokojowej klej taki utwardza się po około 12 

godzinach. Podgrzanie do temperatury ok. 80°C wydatnie przyspiesza proces utwardzania kleju. 

Do metalizacji natryskowej i galwanicznej niezbędne są specjalne urządzenia; dlatego te metody są 
stosowane jedynie w specjalistycznych zakładach naprawczych. 


