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INSTRUKCJA MONTA¯U ULTRAD•WIÊKOWEJ  SONDY
 POMIARU POZIOMU PALIWA UMPP-2A 

 Rysunek rys.1 przedstawia przyk³ad zamontowania 
sond/sondy na zbiornikach/zbiorniku pojazdu. Iloœæ 
zamontowanych sond zale¿y od iloœci zbiorników w jaki jest 
wyposa¿ony pojazd lub maszyna na którym bêd¹ 
instalowane sondy. Wybieraj¹c miejsce monta¿u nale¿y 
kierowaæ siê ni¿ej przedstawionymi kryteriami:

  - sonda powinna byæ umieszczona w centralnym  
    miejscu zbiornika, powierzchnia powinna byæ wzglêdnie 
    równa i p³aska ,
  - sonda nie mo¿e kolidowaæ z przeszkodami 
mechanicznymi 
    wewn¹trz zbiornika - grodzie, elementy p³ywaka,  
    przewody paliwowe
  - rurka pomiarowa powinna byæ zamontowana 
    maksymalnie prostopadle do lustra paliwa, 
  - przetwornik sondy nie powinien znajdowaæ siê w     
    pobli¿u przewodu  powrotu paliwa - w przypadku gdy nie 
    jest mo¿liwe zachowanie powy¿szej zasady nale¿y 
    zastosowaæ siatkê nylonow¹ na przetworniku. 
    (zastosowanie siatki t³umi gwa³towny przep³yw paliwa i 
nie 
    dopuszcza do jego napowietrzenia w strefie pomiarowej 
    sondy)  
  - zamontowana sonda i przewód po³¹czeniowy nie 
    powinien  utrudniaæ obs³ugi i eksploatacji zbiornika - 
    tankowanie, czynnoœci serwisowe, mycie.  

  Po wybraniu miejsca monta¿u nale¿y je przygotowaæ do 
naklejenia szablonu wierceñ. W tym celu usun¹æ ze 
zbiornika zabrudzenia i odt³uœciæ miejsce naklejenia 
rozpuszczalnikiem - NITRO, ACETON. Przykleiæ szablon 
orientuj¹c jego po³o¿enie przy pomocy linii okreœlaj¹cej oœ 
pod³u¿n¹ zbiornika. Umieszczona linia osi zbiornika ma 
u³atwiæ równe i estetyczne umieszczenie sondy. Ze wzglêdu 
na równy podzia³ otworów monta¿owych mo¿liwy jest obrót 

osondy co 90 . Szablon przedstawiony jest na rys.2. Otwory 
nale¿y wierciæ w zaznaczonych miejscach wiert³em o 
podanych œrednicach. Podczas wiercenia nale¿y czêsto 
usuwaæ wióry. Dla u³atwienia tej czynnoœci mo¿na pokryæ 
miejsce wiercenia i wiert³o cienk¹ warstw¹ smaru lub w 
przypadku zbiorników stalowych umieœciæ w pobli¿u 
otworów silny magnes. G³ówny otwór wykonaæ wiert³em 
koronowym. Œrednice wierte³ podane na rys. 3. Po 
wykonaniu otworów usun¹æ naklejkê, w tym celu wygodnie 
jest u¿yæ rozpuszczalnika.
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 Okreœlanie d³ugoœci rurki pomiarowej

Kolejn¹ czynnoœci¹ zwi¹zan¹ z monta¿em sondy jest 
dostosowanie d³ugoœci rurki pomiarowej do wysokoœci 
zbiornika. Trasowanie i przycinanie rurki jest 
przedstawione na rys.4. Rysunek przedstawia 
kolejnoœæ czynnoœci zwi¹zanych z wykonaniem tej 
operacji.

Kolejnoœæ operacji:

  - wykrêciæ rurkê pomiarow¹ z przetwornika,
  - wprowadziæ rurkê gwintowan¹ stron¹ do zbiornika  
    przez  wykonany otwór fi-42, oprzeæ rurkê o dno 
    zbiornika,  ustaliæ pionowe po³o¿enie rurki , 
  - rysikiem lub pisakiem nieœcieralnym  4.1 wykonaæ 
    rysê na rurce 4.2. Wyj¹æ rurkê ze zbiornika,
  - wyznaczyæ miejsce ciêcia 4.3. Miejsce ciêcia jest 
    przesuniête o 25 mm w kierunku gwintu rurki 4.4,
  - ci¹æ rurkê zgodnie z zaznaczon¹ d³ugoœci¹ 4.3, 
  - ciêcie najwygodniej wykonaæ rolkowym przyrz¹dem 
    do ciêcia rurek 4.6.
  - usun¹æ opi³ki i zanieczyszczenia z wnêtrza rurki 4.5.  

Tak przyciêta rurka po zamocowaniu w korpusie sondy 
umieszczona jest ok. 5 mm nad dnem zbiornika

Uwagi do ciêcia rurki

    Przy ciêciu rurki brzeszczotem lub szlifierk¹ 
powstaje du¿a iloœæ drobnych opi³ków których 
usuniêcie wymaga wiêcej uwagi. Opi³ków 
najwygodniej pozbyæ siê przez przep³ukanie rurki 
olejem napêdowym,  rozpuszczalnikiem lub silnym 
strumieniem powietrza.
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Siatka  filtruj¹ca

 Zastosowanie rêkawa z siatki filtruj¹cej  ma na celu 
ochronê przetwornika ultradŸwiêkowego przed 
zanieczyszczeniami. •ród³em zanieczyszczeñ mo¿e byæ:
 - zabrudzony olej napêdowy,
 - korozja œcianek zbiornika,
 - skraplaj¹ca siê woda,
 - œrodowisko o du¿ym zapyleniu ( rolnictwo, maszyny 
   budowlane, ... ),
Du¿a powierzchnia siatki gwarantuje d³ug¹ i poprawn¹ 
pracê sondy nawet w bardzo zanieczyszczonych 
zbiornikach.

Monta¿ siatki filtruj¹cej

 Umieszczone na stronie rysunki przedstawiaj¹ kolejne  
fazy monta¿u rêkawa filtruj¹cego na przetworniku sondy 
paliwowej: rys.5, rys.6, rys.7.

Uwagi do monta¿u siatki

 
 
Podczas umieszczania sondy w zbiorniku zachowaæ 
ostro¿noœæ aby nie uszkodziæ siatki o krawêdzie 
otworu.
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Widok ogólny sondy UMPP-2A i zasady 
dotycz¹ce monta¿u 

  Widok elementów sondy zosta³ przedstawiony na rys. 8.
 Zamocowanie sondy na zbiorniku realizowane jest za 
pomoc¹ czterech wkrêtów samowiertnych.
  Rurka pomiarowa mocowana jest w korpusie za pomoc¹ 
dwóch ko³ków sprê¿ystych, które podczas monta¿u 
nieznacznie ale w wystarczaj¹cym stopniu deformuj¹ rurkê 
jednoczeœnie j¹ unieruchamiaj¹.
 Bardzo wa¿nym elementem maj¹cym wp³yw na jakoœæ 
pomiarów jest t³umik drgañ - gumowa tuleja, któr¹ nale¿y 
zamontowaæ na rurce pomiarowej. Pamiêtaæ nale¿y o 
dociœniêciu t³umika drgañ do tulei mocuj¹cej i 
unieruchomieniu jej razem z kablem przetwornika za 
pomoc¹ plastikowej opaski kablowej  rys.8.
   Ze wzglêdu na to, ¿e uszczelka  sondy jest 
niesymetryczna  podczas monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê 
na jej zorientowanie wzglêdem zaokr¹glenia p³aszczyzny 
zbiornika - na p³askiej  powierzchni  jest to bez znaczenia - 
szersza czêœæ uszczelki powinna przylegaæ do opadaj¹cej  
p³aszczyzny zbiornika. Powy¿szy opis jest zilustrowany rys. 
9.
  Przed unieruchomieniem rurki pomiarowej w korpusie 
sondy upewniæ siê, ¿e prawid³owo zosta³a wykonana 
czynnoœæ okreœlenia d³ugoœci rurki pomiarowej, oraz ¿e 
zosta³  za³o¿ony t³umik drgañ. Wkrêciæ rurkê w przetwornik 
pomiarowy.  Wprowadziæ mocuj¹ce ko³ki sprê¿yste do 
otworów tulei. Czynnoœæ wykonaæ przy w³o¿onej rurce 
pomiarowej do tulei i zadbaæ o jej dociœniêcie w kierunku 
otworów odpowietrzaj¹cych. Oprzeæ tulejê o stabilne 
p³askie pod³o¿e i przy pomocy m³otka wbiæ ko³ki w otwory 
tulei rys.10. U³o¿yæ wzd³u¿ rurki pomiarowej nadmiar kabla i 
przymocowaæ kabel opaskami do rurki pomiarowej. Na³o¿yæ 
siatkê ochronn¹ na korpus przetwornika. 
  Pokryæ cienk¹ warstw¹ silikonu  powierzchniê zbiornika w 
mejscu przylegania uszczelki. Czynnoœæ powtórzyæ na 
korpusie sondy. “Z³apaæ” uszczelkê na cztery wkrêty 
mocuj¹ce i ostro¿nie wprowadziæ sondê do wnêtrza 
zbiornika. Dokrêcaj¹c wkrêty zwróciæ uwagê aby nie 
wycisn¹æ uszczelki na zewn¹trz korpusu sondy - opisana 
sytuacja ma miejsce przy zbyt mocnym dokrêceniu 
wkrêtów. Zabezpieczyæ otwory nad wkrêtami mocuj¹cymi 
silikonem.

   
 

Uwagi do monta¿u sondy     

 Do uszczelniania u¿ywaæ tylko silikon do zastosowañ 
motoryzacyjnych.
 Niewielka iloœæ papieru nad ³bem wkrêtu mocuj¹cego 
korpus sondy do zbiornika u³atwia póŸniejszy jej 
demonta¿.
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