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Niesprawna pompa
w układzie chłodzenia silnika

D

la większości użytkowników ciągników rolniczych pompa układu
chłodzenia silnika to prosty
w swojej konstrukcji wyrób,
który nie wymaga zbyt dużej
pracochłonności przy montażu
czy demontażu. Dlatego, przy
jego zakupie nabywcy zwykle
nie zwracają uwagi na producenta oraz na to czy daje on
gwarancję, że wykonanie zapewni właściwą pracę silnika.
Zakłady Sprzętu Mechanicznego „URSUS” Sp. z o.o.
w Chełmnie, jako producent
pomp wodnych wykonywanych w oparciu o oryginalną
dokumentację
konstrukcyjną
marki „URSUS”, chcą wskazać
i uświadomić tych wszystkich,
którzy kupują zamienniki, na
jakie niebezpieczeństwo mogą
narazić swój traktor.
Pompa wody jest jednym
z istotnych elementów całego układu chłodzenia silnika
i zapewnia wymaganą intensywność przepływu środka
chłodzącego (najczęściej wody)
w tym układzie.
Wodę z chłodnicy doprowadza się do środkowej części
wirnika pompy. Woda wpływając na łopatki wirnika, zostaje
podczas ruchu obrotowego zagarnięta przez nie i odrzucona
pod działaniem siły odśrodkowej na zewnętrzną ścianę
korpusu, skąd przepływa do
płaszcza wodnego cylindrów.
Aby tę funkcję mogła spełniać i jak najdłużej bezawaryjnie pracować, jej elementy
składowe oraz montaż musi
być wykonany zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną, przy

zachowaniu szczególnej staranności. Istotne elementy, na które należy zwrócić uwagę to:
1. stan powierzchni korpusu
pompy współpracujący bezpośrednio z wirnikiem oraz
wielkość szczeliny pomiędzy
korpusem a wirnikiem,
2. połączenie uszczelki pompy
z korpusem i wałkiem,
3. połączenie wirnika z wałkiem,
4. połączenie koła pasowego
z wałkiem pompy,
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- odbiór jakościowy materiałów używanych do wykonania
elementów składowych pompy
(odlewów, łożysk, uszczelek),
- próba szczelności w trakcie
montażu i po zmontowaniu
pompy,
- próba trwałości eksploatacyjnej i wydajności (określenie wydatku pompy).
W odniesieniu do powyższych informacji, chcielibyśmy
zwrócić uwagę potencjalnych
nabywców tego wyrobu na
omawiane elementy i zapewnić naszych klientów, że w firmie ZSM „URSUS” Sp. z o.o.
w Chełmnie te wymagania są
spełnione.

Stanowisko badawcze do pomp wody.
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