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Rysunek rys.1 przedstawia przyk³ad zamontowania
sond/sondy na 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 POMIARU
POZIOMU PALIWA

RURKA WZORCOWA

RURKA POMIAROWA

RYS.1

DOBRZE

URZ¥DZENIE PALIWOWE ZBIORNIKA

RYS.2
ZBIORNIK

- sonda powinna byæ umieszczona w centralnym
miejscu zbiornika, powierzchnia powinna byæ wzglêdnie
równa i p³aska ,
- sprawdziæ po³o¿enie przeszkód mechanicznych
wewn¹trz zbiornika - grodzie, elementy p³ywaka,
przewody paliwowe - ewentualnie skorygowaæ miejsce
instalacji sondy,
- rurka pomiarowa powinna byæ zamontowana
maksymalnie prostopadle do lustra paliwa,
- przetwornik sondy nie powinien znajdowaæ siê w
pobli¿u przewodu powrotu paliwa - aby zachowaæ t¹
zasadê nale¿y podczas monta¿u skierowaæ rurkê
wzorcow¹ w stronê przeciwn¹ do przewodu powrotnego.
Powy¿sz¹ sytuacjê przedstawia rys. 2.
- 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 pe³en
obrót sondy co 45o. Szablon przedstawiony jest na rys.3.
Wierciæ otwory w zaznaczonych miejscach wiert³em o
podanej œrednicy. 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. 4. Po wykonaniu otworów
usun¹æ naklejkê, wygodnie jest u¿yæ rozpuszczalnika.

Szablon wierceñ

OŒ ZBIORNIKA

RYS.3

RYS.4
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Kolejn¹ czynnoœci¹ zwi¹zan¹ z monta¿em sondy jest
dostosowanie d³ugoœci rurki pomiarowej do wysokoœci
zbiornika. Trasowanie i przycinanie rurki jest
przedstawione na rys.5. Rysunek przedstawia
kolejnoœæ czynnoœci zwi¹zanych z wykonaniem tej
operacji.
Kolejnoœæ operacji:

5.2
5.1

- wykrêciæ rurkê pomiarow¹ z przetwornika,
- wyznaczyæ d³ugoœci rurki - po³o¿yæ na wyciêty
otwór zbiornika szablon 5.1 i wprowadziæ w jego
otwór rurkê pomiarow¹,
- ustaliæ pionowe po³o¿enie rurki,
- rysikiem lub pisakiem nieœcieralnym 5.2 wykonaæ
rysê na rurce. Wyj¹æ rurkê z szablonu,
- ci¹æ rurkê zgodnie z zaznaczon¹ d³ugoœci¹. Ciêcie
najwygodniej wykonaæ rolkowym przyrz¹dem do
ciêcia rurek 5.3. Dziêki temu, ¿e rurka wykonana jest
z duralu czynnoœæ ciêcia jest prosta w wykonaniu,
- usun¹æ wewnêtrzny grad 5.4. Czynnoœæ wykonaæ
ostrym no¿em - niewskazane jest u¿ycie pilnika ze
wzglêdu na du¿¹ iloœci drobnych opi³ków.
Usuniêcie gradu umo¿liwi w dalszym etapie
monta¿u bezproblemowe w³o¿enie tulejki,
- usun¹æ opi³ki z wnêtrza rurki 5.5.

5.3
RURKA POMIAROWA
ROLKOWE NARZÊDZIE
DO CIÊCIA RUREK

Uwagi do ciêcia rurki
ZAZNACZONE MIEJSCE CIÊCIA

KRAWÊD• RURKI PO CIÊCIU

5.4

KRAWÊD• RURKI
PO OGRADOWANIU

W przypadku gdy instalator nie posiada przyrz¹du
do okreœlania d³ugoœci rurki, jej d³ugoœæ mo¿na
okreœliæ w nastêpuj¹cy sposób:
- wprowadziæ rurkê do otworu w zbiorniku, zbli¿yæ
rurkê do krawêdzi otworu,
- ustawiæ rurkê pionowo i wykonaæ rysê w miejscu
styku rurki z krawêdzi¹ otworu,
- dodaæ do otrzymanego wymiaru 4 mm, nastêpnie
wykonaæ rysê która bêdzie miejscem ciêcia na
w³aœciwy wymiar.
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 lub rozpuszczalnikiem.

5.5

OPI£KI DO USUNIÊCIA

RYS.5
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Siatka filtruj¹ca

RURKA POMIAROWA
KABEL PRZETWORNIKA
RURKA WZORCOWA

OBUDOWA PRZETWORNIKA
SIATKA FILTRUJ¥CA

RYS.6

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 fazy
monta¿u rêkawa filtruj¹cego na przetworniku sondy
paliwowej.
Rys. 6
przedstawia elementy bior¹ce udzia³ w monta¿u:
- rurka pomiarowa - wczeœniej przyciêta,
- modu³ przetwornika ultradŸwiêkowego z rurk¹ wzorcow¹,
- rêkaw z siatki filtruj¹cej.

RYS.7

Kolejnoœæ czynnoœci nak³adania rêkawa filtruj¹cego:
Rys.7
Rys.8
- wprowadziæ modu³ przetwornika do wnêtrza rêkawa,
- zgi¹æ przewód po³¹czeniowy,
- wsun¹æ modu³ do koñca rêkawa,
- zagi¹æ mankiet rêkawa tak aby ods³oniæ otwór w który
nale¿y wkrêciæ rurkê pomiarow¹,
- wkrêciæ rurkê pomiarow¹ - mocno dokrêcaj¹c - dokrêcaæ
rêcznie bez u¿ycia narzêdzi,

RYS.8

Rys.9
- zacisn¹æ rêkaw wokó³ rurki pomiarowej i przewodu
- w³o¿yæ w szlufki mankietu rêkawa opaski zaciskowe,
- silnie zacisn¹æ opaski kablowe.

Uwagi do monta¿u siatki
Nie nale¿y nak³adaæ rêkawa z siatki na przetwornik z
wkrêcon¹ rurk¹ pomiarow¹ - grozi to przeciêciem siatki
o dolne krawêdzie przetwornika podczas jej zaginania i
w konsekwencji pogorszenie w³asnoœci filtruj¹cych.

RYS.9

Przed w³o¿eniem sondy do zbiornika nale¿y zacisn¹æ
siatkê rêkawa wokó³ rurki wzorcowej i mosi¹dzu
przetwornika. Wykonanie tej czynnoœci zmniejszy
ryzyko uszkodzenia siatki podczas wprowadzania
sondy do zbiornika.
Podczas umieszczania sondy w zbiorniku zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ aby nie uszkodziæ siatki o
krawêdzie otworu.
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Tulejka monta¿owa rurki pomiarowej
TULEJKA MONTA¯OWA
RURKI POMIAROWEJ

Zastosowanie tulejki monta¿owej ma na celu zapewnienie
odpowiedniej wytrzyma³oœci mocowania rurki pomiarowej w
korpusie sondy.

RURKA POMIAROWA

Monta¿ tulejki i rurki pomiarowej w korpusie sondy
Rys.10
- tulejkê wprowadziæ do wnêtrza rurki pomiarowej,
- umieœciæ oba elementy w gnieŸdzie korpusu sondy,

RYS.10
( 11.2 )

OBUDOWA SONDY

WKRÊT
ZABEZPIECZAJ¥CY

11.1

WKRÊTY
MOCUJ¥CE

11.3

RYS.11

12.4

Monta¿ sondy na zbiorniku
Rys.12
- u³o¿yæ przewód przetwornika wzd³u¿ rurki pomiarowej,
nadmiar przewodu zawin¹æ w pêtlê 12.1,
- opaskami kablowymi 12.2 umocowaæ w kilku miejscach
przewód przetwornika oraz obci¹æ nadmiar opaski,
- nanieœæ uszczelniacz silikonowy 12.3 na powierzchniê
zbiornika, silikon nak³adaæ po obrysie otworów
monta¿owych,
- “z³apaæ” uszczelkê 12.4 na cztery wkrêty,
- nanieœæ uszczelniacz silikonowy 12.3 na uszczelkê od
strony korpusu sondy,

12.3
12.2
12.1

Rys.13
- wprowadziæ czêœæ pomiarow¹ sondy do wnêtrza
zbiornika,
- wkrêciæ wkrêty mocuj¹ce
- dokrêciæ wkrêty powoduj¹c wyp³yniêcie nadmiaru
silikonu,
- umieœciæ w otworze wkrêtów mocuj¹cych niewielk¹ iloœæ
papieru 13.1,
- zamkn¹æ szczelnie otwór nad wkrêtem silikonem 13.2,
- uszczelniæ silikonem otwory wkrêtów mocuj¹cych rurkê
pomiarow¹ 11.1,
- oczyœciæ korpus sondy z nadmiaru silikonu,
- prze³o¿yæ plombê przez otwór 13.3.

RYS.12

13.3

13.1

13.2

Rys.11
- po³o¿yæ sondê na p³askiej powierzchni przetwornikiem
skierowanym do góry - takie u³o¿enie sondy u³atwi
wykonanie nastêpnych czynnoœci,
- wykrêciæ wkrêt zabezpieczaj¹cy 11.2,
- ustaliæ po³o¿enie przetwornika wzglêdem korpusu sondy po³o¿enie przetwornika powinno spe³niaæ wczeœniej
omówione zasady po³o¿enia rurki wzorcowej,
- bardzo mocno dokrêciæ wkrêty mocuj¹ce 11.3 dokrêcenie wkrêtów powinno doprowadziæ do
zdeformowania rurki pomiarowej,
- wkrêciæ wkrêt zabezpieczaj¹cy 11.2,

RYS.13

Pozosta³y jeszcze do wykonania po³¹czenia elektryczne.

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
demonta¿.
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