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Odpowiedzialność
Wszystkie dane znajdujące się w tej broszurze zostały zgromadzone i zestawione na drodze dogłębnych badań. Pomimo
tego mogą pojawić się błędy, źle przetłumaczone dane, braki w informacjach bądź niektóre z danych mogły w międzyczasie
ulec zmianie. Nie gwarantujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za poprawność, kompletność, aktualność
oraz jakość udostępnionych informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody, szczególnie za bezpośrednie lub pośrednie
oraz materialne lub niematerialne szkody, wynikające z poprawnego lub błędnego użycia informacji lub niepełnych bądź
błędnych danych zawartych w tej broszurze, jest wykluczona, o ile nie są one działaniem zamierzonym lub nie wynikają z
rażącego zaniedbania z naszej strony.
W równym stopniu nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku napraw dokonywanych przez
konserwatorów silników lub mechaników niedysponujących odpowiednią wiedzą techniczną, wymaganymi kompetencjami
z zakresu napraw bądź dostatecznym doświadczeniem.
Nie można przewidzieć, w jakim stopniu opisane tutaj procedury techniczne i wskazówki dotyczące napraw będą mogły
zostać zastosowane w odniesieniu do przyszłych konstrukcji silników, dlatego musi zostać to sprawdzone w poszczególnym
przypadku przez konserwatora silnika lub przez warsztat samochodowy.
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Mechaniczne pompy wody firmy KSPG AG
Produkowane przez firmę KSPG AG mecha
niczne pompy wody charakteryzują się
doskonałą jakością, niezawodnym działa
niem i dużą żywotnością eksploatacyjną.
Co roku w zakładach produkcyjnych
w Niemczech, Francji, Włoszech, Brazylii
i USA wytwarza się ok. 6 milionów pomp
wody dla samochodów osobowych
i użytkowych.
W mechanicznych pompach wody stosuje
się różne warianty zamkniętych i otwartych
wirników. Przy użyciu najnowo
cześniejszych metod kalkulacyjnych i symu
latorów przepływu wirniki optymalizuje
się pod kątem wymogów hydraulicznych,
sprawności pompy oraz jej geometrii,
z uwzględnieniem stosowanej technologii
produkcji.
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Zindywidualizowane rozwiązania
z wykorzystaniem różnych materiałów,
takich jak aluminium, stal szlachetna
i tworzywa sztuczne, są analizowane
w ramach projektowania i kalkulacji
parametrów, po czym do produkcji seryjnej
trafia najlepsze i najbardziej ekonomiczne
z nich. W laboratoriach badawczych
symuluje się najbardziej ekstremalne
warunki codziennej eksploatacji i sprawdza
działania pompy wody w ramach
skomputeryzowanych procesów.

Synonimy używanych pojęć:
• środek chłodzący =
nierozcieńczonych środek
przeciwmrozowy/antykorozyjny
• płyn chłodzący = mieszanina wody ze
środkiem chłodzącym
• pompa wody = pompa cieczy
chłodzącej
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1.1 Zadanie pompy wody
W trakcie spalania paliwa w silniku
powstaje ciepło. Płyn chłodzący odbiera
ciepło z bloku silnika i głowicy cylindrów
i przekazuje je powietrzu otoczenia przez
chłodnicę.

2

Pompa wody tłoczy płyn chłodzący
w zamkniętym układzie chłodzenia silnika.

3

4

1

5

6

7

Układ chłodzenia
1 chłodnica
2 termostat
3 pompa wody
4 regulator ogrzewania
5w
 ymiennik ciepła układu
ogrzewania
6 płaszcz płynu chłodzącego
7 wentylator chłodnicy
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1.2 Miejsca montażu i typy napędów pomp wody
Mechaniczne pompy wody znajdują
się, w zależności od konstrukcji, albo
w oddzielnej obudowie na zewnątrz
silnika, albo na obudowie silnika, do
której są przymocowane za pośrednictwem
kołnierza.
Pompy wody montowane na zewnątrz
silnika są napędzane pasem, który
przeważnie napędza jeszcze inne agregaty
pomocnicze, np. alternator, pompę układu
wspomagania kierownicy i sprężarkę
klimatyzacji. Przenoszenie siły zapewnia
przy tym pas klinowy lub pas klinowy
wielorowkowy (pasy Poly-V, Polyrib).

W SO pompy wody mocowane kołnierzowo
napędzane są z reguły przez pas zębaty
układu sterowania zaworami (rozrządu).
Ze względu na ten rodzaj montażu pompy
takie mogą mieć prostszą konstrukcję
i wymagają mniejszej ilości części
składowych niż pompy wody montowane
na zewnątrz silnika. Wymiana pomp
wody napędzanych pasami zębatymi jest
jednak znacznie bardziej pracochłonna
niż w przypadku pomp wody napędzanych
pasami klinowymi. Przy wymianie
konieczne jest otwarcie i demontaż całego
napędu pasowego silnika. Jest to skompli
kowana ingerencja w nastawnik wałka
rozrządu. W przypadku wielu silników
konieczne jest posiadanie specyficznej
wiedzy.

W przypadku wielu silników potrzebne
są też narzędzia specjalne i parametry
nastawcze, np. czasów rozrządu,
naciągu pasa, a także niekiedy początku
tłoczenia pompy wtryskowej. Już drobne
niedokładności lub błędy podczas
wykonywania tych prac mogą spowodować
uszkodzenie silnika.

Mocowana kołnierzowo pompa
napędzana pasem zębatym

Pompa montowana na zewnątrz silnika
(bez koła pasowego)

6 | Pompy wody o napędzie mechanicznym

Informacje podstawowe | 1

1.3 Konstrukcja i sposób działania pompy wody
Mechaniczne pompy wody składają się
z następujących podzespołów:
1 koło napędowe
2 łożysko z wałem pompy
3 obudowa pompy
4	pakiet uszczelniających pierścieni
ślizgowych
5 wirnik pompy

1
Mocowana kołnierzowo do silnika,
napędzana pasem zębatym pompa wody

2

4

5

3

1.4 Rodzaje łożysk
W mechanicznych pompach wody stosuje
się dwurzędowe łożyska kulkowe (rys. 1)
albo, w przypadku większych obciążeń
działających na łożysko, kombinowane
łożyska kulkowo-wałeczkowe (rys. 2).
Łożyska te są nasmarowane permanentnie.
Obustronny radialny pierścień
uszczelniający zapobiega dostawaniu
się do wnętrza łożyska wody i brudu. Wał
łożyskowy pompy wody jest jednocześnie
częścią łożyska. Oznacza to, że kulki
lub rolki toczą się bezpośrednio po wale
pompy.

Rys. 1: Łożysko kulkowe

Rys. 2: Łożysko
kulkowo-wałeczkowe
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1.5 Pakiet pierścieni ślizgowych
Pakiet pierścieni ślizgowych stanowi
właściwe uszczelnienie pompy wody.
Składa się on zasadniczo z dwóch
pierścieni ślizgowych i jednej sprężyny
spiralnej. Połączenie ślizgowe składa
się przeważnie z pierścieni ślizgowych
wykonanych z różnych materiałów.
W zależności od wymaganej żywotności
eksploatacyjnej i warunków eksploatacji
stosuje się twardy karbon (grafit), tlenek
aluminium, węglik wolframu albo węglik
krzemu. Sprężyna spiralna dociska
pierścienie ślizgowe jeden do drugiego,
aby utrzymać efekt uszczelniania
w bezciśnieniowych układach chłodzenia.

Gotowy do montażu, rozebrany pakiet
pierścieni ślizgowych
1

2

4
Podobnie jak w przypadku prawie wszyst
kich konstrukcji, gdzie współpracują
przeciwko sobie dwie stykające się
powierzchnie, konieczny jest smar
zapewniający redukcję tarcia. W przypadku
pakietu pierścieni ślizgowych funkcję
smarowania obu tych pierścieni realizuje
płyn chłodzący znajdujący się w układzie
chłodzenia. Płyn dostaje się pod działaniem
ciśnienia panującego w układzie chłodzenia
oraz obrotów wału pompy między
pierścienie ślizgowe i zapewnia tam tarcie
płynne. W celu zapewnienia tego efektu,
a także przewidzianej żywotności
eksploatacyjnej pakietu uszczelniającego
konieczne jest wyciekanie niewielkiej ilości
płynu chłodzącego z uszczelnienia.

3

Uwaga:
Ze względu na tę zasadę działania po
zewnętrznej stronie pompy mogą
występować nieznaczne wycieki płynu
chłodzącego. Takie niewielkie wycieki są
konieczne ze względów konstrukcyjnych
i nie stanowią powodu do reklamacji.

Konstrukcja pakietu pierścieni ślizgowych
1 sprężyna spiralna
2 pierścień ślizgowy (stacjonarny)
3 pierścień ślizgowy (obrotowy)
4 mieszek sprężysty
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1.6 Otwory odpowietrzające i drenażowe
Ilość płynu chłodzącego, która dostaje
się między powierzchniami styku
pierścieni ślizgowych na zewnątrz, jest
bardzo nieznaczna i odparowuje z reguły
już w pompie wody. Do tego celu służą
znajdujące się na obudowie pompy
tak zwane otwory odpowietrzające
i drenażowe, z których płyn chłodzący może
się ulatniać do atmosfery. Środki chłodzące
na bazie glikolu zawierają barwniki
i dodatki. Z tego powodu na zewnątrz
silnika, w okolicy otworów drenażowych
pompy wody, tworzą się kolorowe osady.
Bez otworów drenażowych między
pakietem pierścieni ślizgowych i łożyskiem
pompy gromadziłby się płyn chłodzący,
który przedostawałby się następnie do
łożyska pompy.

Otwór odpowietrzający i drenażowy
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1.7 Rezerwuar na wyciekający płyn
chłodzący środek chłodzący
Wspomniane wyżej widoczne pozostałości płynu chłodzącego w okolicy otworu
drenażowego diagnozuje się często niepotrzebnie jako objawy nieszczelności pompy
wody. Te nieznaczne przecieki nie stanowią
jednak powodu do wymiany pompy wody.

Aby wykluczyć tego rodzaju nieporozumienia, wielu producentów silników wyposaża
pompy wody w rezerwuar (zbiorniczek) na
wyciekający płyn chłodzący. Wyciekające z
pompy wody minimalne ilości płynu chłodzącego gromadzą się w tym rezerwuarze.
Płyn chłodzący pozostaje w zbiorniczku,
gdzie jest niewidoczny od zewnątrz, i wyparowuje.

Pokrywka rezerwuaru na wyciekający płyn chłodzący
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1.8 Rodzaje uszczelnień obudowy
Uszczelki elastomerowe
Często stosowaną metodą uszczelniania
pomp wody zamontowanych w bloku silnika
jest uszczelka elastomerowa.
Prostokątny lub okrągły elastomerowy
pierścień uszczelniający jest osadzony
w rowku pierścienia pompy wody.
Uwaga:
Razem z uszczelkami elastomerowymi i nie wolno stosować żadnych dodatkowych, płynnych środków uszczelniających.

Uszczelka elastomerowa

Uszczelki płaskie
Uszczelki płaskie nie wymagają z reguły
żadnych dodatkowych płynnych środków
uszczelniających. Materiał uszczelki
płaskiej jest w stanie uszczelniać nawet
najmniejsze nierówności powierzchni.

Pompa wody z uszczelką płaską

Płynne środki uszczelniające
Pompy wody rzadko uszczelnia się
tylko z użyciem płynnych środków
uszczelniających. Jeżeli przewiduje
się ten typ uszczelnienia, należy
ściśle przestrzegać instrukcji montażu
przekazanych przez producenta silnika.

Płynne środki
uszczelniające
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1.9 Płyn chłodzący
Płyn chłodzący to medium transportowe
przenoszące ciepło z silnika do chłodnicy
silnika lub chłodnicy układu ogrzewania
pojazdu. Specjalne składy płynów
chłodzących znacznie przyczyniają się do
niezawodnego działania układu chłodzenia.
W przypadku silników chłodzonych płynem,
płyn chłodzący składa się – z nielicznymi
wyjątkami, np. chłodzenia olejem –
z mieszaniny wody i środka chłodzącego.
Ze względu na jego funkcję i zadanie
prawidłowy płyn chłodzący ma dokładnie
takie samo znaczenie jak olej silnikowy.
Nieprawidłowe specyfikacje techniczne,
niewłaściwy stosunek zmieszania, nie
regularna wymiana płynu chłodzącego
albo jego zestarzenie powodują korozję
i przedwczesną awarię pompy wody
oraz innych części silnika. Zawarte
w środku chłodzącym dodatki działają jak
stabilizatory procesu starzenia, czynniki

antykorozyjne, przeciwspieniacze, środki
czyszczące i materiały powlekające
(ochronne). Wszystkie dodatkowe
substancje zapewniają prawidłowe
działanie i właściwości płynu chłodzącego
do jego kolejnej wymiany.
Poniżej opisane są niektóre z najważ
niejszych funkcji środka chłodzącego.
Uwaga:
Często uważa się, że środek
chłodzący na bazie glikolu pełni tylko
funkcję czynnika przeciwmrozowego.
Ochrona przed mrozem to jednak tylko
jedna z wielu funkcji środka chłodzącego.
Środek chłodzący jest koniecznym
elementem chroniącym układ chłodzenia
przed korozją.

Funkcja przeciwmrozowa środka
chłodzącego
Głównym składnikiem środka chłodzącego
jest glikol monoetylenowy. Posiada on
bardzo niską temperaturę zamarzania.
Używany w układzie chłodzenia płyn
chłodzący stanowi mieszaninę czystego
środka chłodzącego i wody, w której musi
być zachowany określony, podany przez
producenta silnika, stosunek zmieszania.
Częstym stosunkiem zmieszania jest 50:50.
Nawet na terenach, na których możliwe
są bardzo niskie temperatury, nie wolno
stosować nierozcieńczonego środka
chłodzącego. Jeżeli do środka chłodzącego
nie zostanie dodana woda lub zostanie
do niego dodana za mała ilość wody,
powoduje to od określonej temperatury
odwrócenie efektu przeciwmrozowego.
Płyn chłodzące może wtedy zamarzać mimo
wysokiego stężenia środka chłodzącego już
w temperaturze wyższej niż –15°C.

Temperatura °C

Wykres temperatur zamarzania w zależności od stosunku zmieszania płynu chłodzącego
0
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Pojemność cieplna środka chłodzącego
Czysty środek chłodzący ma niższą
pojemność cieplną od zwykłej wody.
Oznacza to, że ta sama objętość mieszaniny
środka chłodzącego i wody jest w stanie
przetransportować do chłodnicy mniejszą
ilość energii cieplnej niż sama woda. Przy
projektowaniu układu chłodzenia produ
cent silnika uwzględnia zredukowaną
pojemność cieplną środka chłodzącego.
Prędkość obwodowa pompy wody, wielkość
chłodnicy i ilość płynu chłodzącego są do
siebie odpowiednio dopasowane. Jeżeli
płyn chłodzący zawiera środek chłodzący,
a chłodnica pojazdu jest odpowiednio
zwymiarowana, silnik jest chroniony przed
przegrzaniem nawet na bardzo gorących
obszarach.*
Silniki pracujące w niedozwolony sposób
z samą wodą mogą nigdy nie osiągać
prawidłowej temperatury roboczej,

wykluczenie kawitacji na częściach silnika.
Nadciśnienie panujące w układzie
chłodzenia (ok. 1 bar) dodatkowo
podwyższa temperaturę wrzenia płynu.

ponieważ układ chłodzenia jest w tej
sytuacji niewłaściwie zwymiarowany (ma
za dużą pojemność cieplną). Zostanie to
jeszcze bliżej omówione w rozdziale
dotyczącym uszkodzeń i przyczyn awarii.
Podwyższenie temperatury wrzenia
Wraz ze wzrostem udziału środka
chłodzącego rośnie temperatura wrzenia
płynu chłodzącego. Pod ciśnieniem
panującym na poziomie morza czysta woda
ma temperaturę wrzenia równą 100°C.
Temperatura wrzenia czystego środka
chłodzącego na bazie glikolu
monoetylenowego przekracza 160°C.
Zawartość środka chłodzącego ma więc
istotny wpływ na temperaturą wrzenia
płynu chłodzącego. Oznacza to, że płyn
chłodzący osiąga punkt wrzenia w znaczniej
wyższej temperaturze, zależnej od
zawartości środka chłodzącego. Stanowi to
rezerwę bezpieczeństwa, mającą na celu

Na wykresie podane są charakterystyki
prężności par niektórych mieszanin glikolu
i wody. Wynikowe temperatury wrzenia, np.
przy panującym w układzie chłodzenia
ciśnieniu 1 bar i różnych stosunkach
zmieszania, można odczytać w każdym
z punktów przecięcia.

* W przypadku samochodów użytkowych (SU),
sprzedawanych z obszaru klimatu umiarkowanego do
gorących stref klimatycznych, konieczna może być
adaptacja rozmiaru chłodnicy zgodnie z instrukcja
producenta w celu wykluczenia przegrzewania
silnika. Układ chłodzący napełniony samą wodą
i/lub z wymontowanym termostatem nie jest
w stanie skutecznie zapobiec przegrzaniu silnika.

Wykresy prężności par mieszanin glikolu z wodą
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Ochrona antykorozyjna
Ochrona układu chłodzenia przed korozją
jest najważniejszym zadaniem środka
chłodzącego, mającym wpływ przede
wszystkim na żywotność eksploatacyjną
całego silnika.
Wskutek braku substancji
przeciwdziałających korozji w płynie
chłodzącym zawarte w nim sole i kwasy
atakują chemicznie części układu (korozja).
Prowadzi to ostatecznie do zniszczenia
części silnika. Częstym problemem
w układach chłodzenia jest głównie korozja
aluminium.
Zawarty w wodzie tlen utlenia poza tym
materiały żelazne i zanieczyszcza płyn
chłodzący substancjami stałymi (rdzą).
Stosunkowo twarde cząsteczki rdzy
powodują szybkie zużycie pierścienia
ślizgowego pompy wody.

Tabela współczynników pH

W celu przeciwdziałania korozji środek
chłodzący ma odczyn alkaliczny. Jego
współczynnik pH wynosi mniej więcej 8.
Zapewnia to buforowanie działania kwasów
dostających się do układu chłodzenia. Efekt
buforowy maleje jednak w miarę upływu
czasu. Woda zawierająca sól, deszczówka,
pozostałości odkamieniaczy do chłodnic
lub gazy spalinowe dostające się do płynu
chłodzącego mogą zmienić odczyn płynu
chłodzącego na lekko kwaśny. Czysta
(destylowana) woda posiada współczynnik
pH równy 7 i jest obojętna.
Poniższa grafika pokazuje przedziały
współczynnika pH dla różnych
przykładowych płynów.

Odczyn (pH)

Przykład
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12
11
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alkaliczny

10

roztwór mydła

9
8
7
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mleko

5

deszczówka, woda mineralna gazowana

4

cola

3
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woda morska

kwaśny

ocet

2

sok cytrynowy

1

elektrolit akumulatorowy, kwas żołądkowy

0

kwas solny
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Specyfikacje techniczne środków
chłodzących
Z zasady rozróżnia się dziś pomiędzy
trzema powszechnie stosowanymi techno
logiami produkcji środków chłodzących:
• Zawierający krzemiany, hybrydowy
środek chłodzący na bazie glikolu monoetylenowego (MEG, przeważnie o kolorze
zielono-niebieskim)
Ochronę antykorozyjną zapewniają
inhibitory nieorganiczne i organiczne.
Zawarte w środku chłodzącym krzemiany
tworzą stabilną, cienką warstwę ochronną, która chroni powierzchnie układu
chłodzenia przed korozją, kawitacją
i osadami.
• Niezawierający krzemianów środek
chłodzący na bazie kwasów organicznych
(OAT – Organic Acid Technology, przeważnie o kolorze czerwono-fioletowym)
W tych środkach chłodzących ochronę antykorozyjną zapewniają sole organiczne.

Uwaga:
Nigdy nie mieszać środka
chłodzącego zawierającego krzemiany ze
środkiem chłodzącym niezawierającym
krzemianów!
• Powoduje to redukcję jakości ochrony
antykorozyjnej.
• Płyn chłodzący może nabrać galareto
wanej albo kłaczkowatej konsystencji.
• Może to doprowadzić do uszkodzenia
pierścieni ślizgowych.
• Jego skutkiem będzie z kolei
nieszczelność układu chłodzenia!

Wskazówka:
Kolory środków chłodzących nie
są normowane. Jednakowy kolor nie
musi oznaczać, że mamy do czynienia
z porównywalnym środkiem chłodzącym.
Renomowani producenci środków
chłodzących stosują częściowo jednakowe
kolory. Tanie środki chłodzące są często
dostępne w jaskrawych kolorach.
W niektórych krajach sprzedaje się
środki chłodzące o bardzo złej jakości.
Zaleca się tu szczególną ostrożność,
ponieważ nabyty środek może nie spełniać
specyfikacji producenta silnika. Należy
używać wyłącznie środków chłodzących
zatwierdzonych przez producenta silnika.
Informacja na etykiecie, że środek
chłodzący „jest zgodny z normą …“ nie jest
równoznaczna z jego zatwierdzeniem przez
producenta!

• Środek chłodzący Si-OAT najnowszej generacji (przeważnie o kolorze
czerwono-fioletowym)
Jest to kombinacja środka hybrydowego
i środka OAT o zwiększonej skuteczności
ochrony antykorozyjnej. Wysokoreak
tywne dodatki krzemowe tworzą ekstremalnie stabilne i dynamiczne warstwy
ochronne.
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2.1 Czyszczenie układu chłodzenia
Zanieczyszczenie układu chłodzenia jest
jedną z głównych przyczyn nieszczelności
pompy wody. Jeżeli płyn chłodzący
zawiera rdzę, kamień, brud lub olej, to
przed wymianą starej pompy wody układ
chłodzenia należy kilkakrotnie przepłukać
czystą wodą wzgl. odoleić i odkamienić
przy użyciu odpowiednich środków
czyszczących.
Nawet jeżeli pomiar temperatury
zamarzania płynu chłodzącego, np. przy
użyciu aerometru, wykazał, że poziom
ochrony przeciwmrozowej jest dostateczny,
nie oznacza to, że płyn chłodzący nadaje
się jeszcze do użycia. Wynik ten informuje
tylko, że poziom ochrony przeciwmrozowej
płynu chłodzącego może jeszcze zapobiec
zamarznięciu płynu chłodzącego.

Brudny, mlecznobiały albo mętny
płyn chłodzący jest dowodem na to,
że płyn chłodzący nie był wymieniany
w wymaganych interwałach czasowych
albo że układ chłodzenia był napełniony
nieodpowiednim płynem chłodzącym. Takie
objawy może też powodować nieszczelna
uszczelka głowicy cylindrów. Jeżeli do płynu
chłodzącego dostaną się spaliny, maleje
współczynnik pH, co sprzyja korozji.
Płyn chłodzący o nieokreślonym kolorze
i kłaczkowatej konsystencji wskazuje na
zmieszanie środków chłodzących o różnym
składzie. W takiej sytuacji należy dokładnie
przepłukać układ chłodzenia i wymienić
cały płyn chłodzący.

2.2 Demontaż starej pompy wody
Wymontować starą pompę wody zgodnie
z instrukcją producenta. Powierzchnie
uszczelnień na bloku silnika należy
starannie oczyścić z resztek materiałów
uszczelniających i produktów korozji.
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Zeskrobane pozostałości materiałów
uszczelniających nie mogą się dostać do
układu chłodzenia. Jeżeli układ chłodzenia
ma zostać przepłukany, powinno to ze
względów praktycznych nastąpić przed
demontażem starej pompy wody.

Środowisko:
Zużytych płynów chłodzących nie
wolno używać ponownie. Należy je wyłapać
i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
Stary płyn chłodzący nie może się dostać
do kanalizacji ani do otoczenia. Ze względu
na związki chloru i inne szkodliwe składniki
starego płynu chłodzącego nie wolno
mieszać i usuwać razem z przepracowanym
olejem silnikowym.

Zanieczyszczone, przebarwione,
zaolejone lub zanieczyszczone
rdzą płyny chłodzące wskazują na
konieczność ich natychmiastowej
wymiany. Płyn chłodzący należy
generalnie kontrolować przy każdym
przeglądzie, nie tylko w razie awarii
pompy wody.
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2.3 Montaż nowej pompy wody
Wyczyszczone powierzchnie uszczelnień
należy przed montażem nowej pompy
wody odtłuścić, aby zapewnić dobrą
adhezję i szczelność płynnych środków
uszczelniających i uszczelek płaskich.
W przypadku obudów uszczelnionych
uszczelkami elastomerowymi może

być konieczne naniesienie niewielkiej
ilości środka ślizgowego na przylgnię
współpracującą z powierzchnią bloku
silnika. Zapobiega to skręceniu,
zakleszczeniu i uszkodzeniu pierścienia
uszczelniającego przy wsuwaniu pompy
wody.

Uwaga:
Przy montażu nowej pompy wody
należy ściśle zachowywać podane przez
producenta silnika momenty dokręcające
oraz kolejności dokręcania śrub
mocujących.

2.4 Uszczelki i płynne środki uszczelniające
Pomp wody wyposażonych w oringi albo
elastomerowe uszczelki prostokątne
nie wolno montować łącząc pierścień
uszczelniający z dodatkowymi, płynnymi
środkami uszczelniającymi. W celu
uzyskania kształtu (deformacji owalnej),
jaki pierścień uszczelniający przyjmuje
w stanie zamontowanym, należy zapewnić
dostateczną ilość wolnego miejsca. Jeżeli
miejsce to zostanie wypełnione przez
płynny środek uszczelniający, prawidłowe
działanie uszczelki elastomerowej będzie
niemożliwe.

Jeżeli do uszczelnienia pompy wody
używane są uszczelki płaskie, to
w przypadku dobrej jakości pierścieni
uszczelnienia na bloku silnika nie
wolno nanosić żadnych dodatkowych
środków uszczelniających. Niewielkiej
ilości środków uszczelniających można
użyć między blokiem silnika i uszczelką
tylko, jeżeli pierścienie uszczelnienia
są silnie skorodowane lub porysowane
i nie dają się wyrównać przy użyciu
papieru ściernego. Środek uszczelniający
nie powinien być jednak naniesiony na
średnicy przewyższającej maks. 2 mm.

Nadmiar środka uszczelniającego zostanie
wyciśnięty i może zanieczyścić pierścień
ślizgowy (patrz rozdział dotyczących
uszkodzeń i przyczyn awarii). Układ można
napełnić płynem chłodzącym dopiero po
utwardzeniu środka uszczelniającego.
Zapobiega to przedostaniu się miękkiego
jeszcze środka uszczelniającego do
szczeliny pod pierścieniem ślizgowym.

Uwaga:
Nie używać zbyt dużej ilości
środka uszczelniającego! Nadmiar środka
uszczelniającego może zanieczyścić układ
chłodzenia i zniszczyć pierścień ślizgowy.
Może to spowodować zakłócenie działania
termostatów, elektrycznych zaworów
sterujących ogrzewaniem i pomp układów
ogrzewania postojowego itd.

Pompy wody, które straciły szczelność
wskutek użycia płynnych środków
uszczelniających.

Pompy wody o napędzie mechanicznym | 17

2 | Montaż i serwis

2.5 Napęd pasowy i naciąg pasa
Montaż pasa napędowego i ustawianie
jego naciągu to czynności, które należy
przeprowadzać bardzo starannie. Jeżeli
układ posiada automatyczne napinacze
pasów, należy je wymienić i ustawić
zgodnie z instrukcjami producenta.
Jeżeli pompa wody jest napędzana
przez jeden pasek rozrządu, należy go
z zasady wymienić na nowy – ze względu
na bezpieczeństwo eksploatacji silnika
oraz pracochłonność wymiany pompy
wody. Dotyczy to również wszystkich
wałków mocujących i prowadzących.

Należy również wymienić uszkodzone
koła napędowe. Ustawienie czasów
rozrządu, naciągu pasa i pompy wtryskowej
musi zostać przeprowadzone zgodnie
z instrukcjami producenta. Za silny lub za
słaby naciąg pasa powoduje uszkodzenie
łożyska pompy wody. Gdy naciąg pasa
jest za mocny, zostaje przekroczone
maksymalne dozwolone obciążenie
łożyska, co powoduje jego zniszczenie
już po kilku tysiącach kilometrów. Gdy
naciąg pasa jest za słaby, bicie pasa może
powodować i zakłócenia obrotu.

Redukuje to również żywotność
eksploatacyjną łożyska pompy wody.

2.6 Pasy klinowe i koła pasowe
Pasy klinowe (rys. 2–4) zużywają się
szybciej niż pasy klinowe wielorowkowe
(pasy Poly-V, Polyrib, rys. 1). Jest to
spowodowane większymi odkształceniami
tych pasów w czasie pracy. Związany
z tym ślizg pasa klinowego powoduje
jego ścieranie na obu bokach. To samo
dotyczy kół pasów klinowych. Po długiej
eksploatacji koła pasowe mogą być zużyte
do tego stopnia, że nie jest zapewniona
nośność boków nawet nowego pasa. Siła
jest w tej sytuacji przenoszona albo przez

Rys. 1
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krawędzie pasa klinowego (rys. 3) albo
po jego średnicy wewnętrznej oraz na
średnicy podstawowej koła pasowego
(rys. 4). Ten rodzaj zużycia zmniejsza w
obu przypadkach odległość pasa od wału.
Zmienia to przełożenie napędu pasowego
i może doprowadzić do przedwczesnego
uszkodzenia części.

oznacza ślizg pasa po kole. Aby mu
zapobiec, zwiększa się często naciąg pasa.
To jednak powoduje, że jest on za duży.
Skutkiem jest przeciążenie i uszkodzenie
łożysk pompy wody, pompy wspomagania
kierownicy i alternatora.

Jeżeli koło pasowe jest zużyte, nawet nowy
pas powoduje po krótkiej eksploatacji
piszczące odgłosy. Takie piszczenie

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4
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2.7 Napełnianie układu chłodzenia
Przy napełnianiu układu chłodzenia należy
zapewnić możliwość uchodzenia powietrza
z układu. W tym celu należy otworzyć
ewentualne śruby odpowietrzające
oraz mechaniczne zawory sterujące
ogrzewaniem.
Wskazówka:
W przypadku niektórych układów
chłodzenia napełnianie jest utrudnione
ze względu na ich konstrukcję. W takich
przypadkach układ należy napełniać ściśle
zgodnie z instrukcjami producenta.

Rada: Aby uniknąć zamknięciu powietrza w układzie chłodzenia, można zastosować
metodę napełniania próżniowego. Napełniacz próżniowy usuwa najpierw całe
powietrze z układu (ewakuuje układ). Następnie zawory zostają przełączone tak,
by podciśnienie tłoczyło płyn chłodzący z kanistra do układu chłodzenia. Zaletą
tej metody jest nie tylko wykluczenie zassania powietrza do układu w czasie
napełnienia. Po ewakuacji układu można natychmiast rozpoznać jego nieszczelność,
jeżeli nie można w nim wytworzyć podciśnienia.
Metoda napełniania próżniowego jest stosowana wzgl. wymagana przez wielu
producentów zarówno w ramach produkcji, jak i w ramach przeglądów. Odpowiednie
napełniacze są dostępne w handlu specjalistycznym.

2.8 Operacje rozruchowe
Uwaga:
Pompy wody nie wolno obracać,
jeżeli pierścień ślizgowy jest suchy!
W żadnym przypadku pompy wody nie
wolno uruchamiać bez napełnienia
płynem chłodzącym. Niedozwolona jest
nawet krótkotrwała praca, np. w celu
sprawdzenia naciągu pasa lub możliwości
uruchomienia silnika. Praca pompy wody
bez płynu chłodzącego powoduje tarcie o
siebie obu suchych pierścieni ślizgowych,
pozbawionych smarowania i chłodzenia.
Dochodzi natychmiast do znacznego
zużycia i zniszczenia pierścienia ślizgowego
wskutek przegrzania.

Taki sam skutek ma utrata płynu
chłodzącego podczas jazdy, jeżeli
pojazd zostaje następnie doprowadzony
do warsztatu na pracującym silniku,
nawet jeżeli cały czas obserwowana

jest jego temperatura. Już na krótkim
odcinku dochodzi w takiej sytuacji
do nieodwracalnego uszkodzenia lub
zniszczenia pompy wody.

Pompy wody nie mogą się obracać na sucho

Pompy wody o napędzie mechanicznym | 19

2 | Montaż i serwis

2.9 Docieranie pompy wody
Podobnie jak każda ruchoma część silnika,
pompa wody wymaga dotarcia. Powierzchnie obu pierścieni ślizgowych muszą się
do siebie dopasować. Niewielkie widoczne
wycieki płynu chłodzącego z otworu drena-

żowego w czasie docierania pompy wody
są normalnym zjawiskiem. Wyciek płynu
chłodzącego zatrzymuje się po dotarciu
pierścieni ślizgowych (1–3 godziny pracy).

2.10 Skład płynu chłodzącego
Jeżeli producent silnika nie wskazał
inaczej, sprawdza się stosunek zmieszania
środka chłodzącego z wodą równy 50:50.
Wielu producentów sprzedaje gotowe
płyny chłodzące, które nie wymagają już
mieszania.
Uwaga:
W żadnym przypadku w układzie
chłodzenia nie wolno stosować wody bez
dodatku środka chłodzącego.
Używana woda powinna mieć jakość wody
pitnej i nie powinna być zbyt twarda.
Jej twardość nie powinna przekraczać
3,56 mmol/l (20° dH). Nie należy używać
wody pochodzącej z odsalarni wody
morskiej. Zawarte w niej pozostałości soli
doprowadziłyby szybko do skorodowania
układu chłodzenia. Jeżeli nie jest dostępna
odpowiednia wody pitna (niezawierająca
kwasu węglowego, tzn. niegazowana),
można też użyć wody destylowanej*. Nie
wolno używać deszczówki, wody morskiej
ani wody ze stojących zbiorników wodnych.
Mieszanie wody ze środkiem chłodzącym
musi mieć miejsce poza układem
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chłodzenia. Nie należy wlewać do układu
najpierw środka chłodzącego, a dopiero
potem, jako uzupełnienia, wymaganej
ilości wody. Zawarte w środku chłodzącym
krzemiany tworzą warstwę ochronną
na powierzchniach układu chłodzenia.
Jeżeli układ zostanie najpierw napełniony
czystym środkiem chłodzącym, to ze
względu na jego wysokie stężenie na
najniżej położonych powierzchniach układu
chłodzenia powstanie zbyt gruba powłoka
ochronna. Teraz dodatek krzemowy nie
wystarczy z kolei do utworzenia warstwy
ochronnej na wszystkich powierzchniach
układu chłodzenia.
Kamień powstaje w układzie chłodzenia
wtedy, gdy np. płyn w nieszczelnym
układzie chłodzenia jest ciągle
uzupełniany samą wodą. Dolanie wody
powoduje dodanie do układu substancji
zwiększających twardość, które w postaci
kamienia (węglanu wapnia i magnezu)
osadzają się w układzie chłodzenia
i blokują wymianę ciepła. Luźne cząsteczki
kamienia powodują abrazyjne zużycie
pierścienia ślizgowego, co skutkuje awarią
pompy wody.

Rada: Jeżeli dostępna jest tylko
woda o dużej zawartości wapna,
można ją częściowo zmiękczyć przez
przegotowanie. Twardość węglanowa
wytrąca się podczas gotowania
w postaci kamienia i nie może tworzyć
osadów w układzie chłodzenia.

*

Woda destylowana jest bardzo uboga w substancje
mineralne. Profesjonaliści mają więc często
zastrzeżenia co do jej używania w płynach
chłodzących. Ze względu na wysoki poziom ochrony
antykorozyjnej czystego środka chłodzącego
używanie wody destylowanej nie powoduje jednak
żadnych ujemnych następstw.
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2.11 Najważniejsze zasady postępowania z pompami wody
i płynem chłodzącym
•
•
•
•
•
•

 żywać tylko przewidzianego płynu chłodzącego.
U
Zachowywać interwały wymiany płynu chłodzącego.
Uszkodzone sprzęgła wiskotyczne i wirniki wentylatorów należy wymieniać.
Płynnych środków uszczelniających do obudów używać tylko, jeżeli jest to jednoznacznie przewidziane.
Ściśle zachowywać podany naciąg pasów.
Wymieniać i ustawiać krążki napinaczy oraz automatyczne napinacze pasów zgodnie ze wskazówkami
producenta.
• Zapewnić odpowietrzenie układu chłodzenia.

•
•
•
•

Wałów nowych pomp wody nigdy nie obracać ręką.
Nie używać zużytych, uszkodzonych i zdeformowanych kół pasowych.
Do płynu chłodzącego nie wolno dodawać żadnych środków uszczelniających do chłodnic.
Nigdy nie należy uruchamiać pomp wody bez płynu chłodzącego.
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3.1 Uszkodzenia łożysk
Przedwczesne uszkodzenia łożysk
występują zawsze wskutek przekroczenia
maksymalnych dozwolonych obciążeń
promieniowych lub osiowych. Jeżeli
wskutek uszkodzenia pierścienia
ślizgowego z układu wycieka zbyt dużo
płynu chłodzącego, może się on dostać do
obudowy łożyska i spowodować jego awarię
(brak smarowania, korozja).
Przyczynami awarii są:
• Nadmierny naciąg pasów napędowych
(przeciążenie łożyska).
• Za słaby naciąg pasów napędowych, który
zwiększa obciążenia łożyska wskutek
bicia pasa i wibracji.
• Zużyte, nieprawidłowe albo
zdeformowane koła pasowe wskutek
wadliwego prowadzenia pasa,
jednostronnego obciążenia, wibracji
(patrz rysunek).
• Uszkodzone lub nieprawidłowo
zamontowane automatyczne napinacze.
• Uszkodzone sprzęgła wiskotyczne
wentylatora chłodnicy (wibracje).
• Uszkodzone, zdeformowane lub
nieprawidłowe wirniki wentylatora
(wibracje).
• Uszkodzone amortyzatory drgań wału
korbowego (wibracje, wady prowadzenia
pasów).
• Nieprawidłowe i uszkodzone pasy
napędowe.
• Woda w łożysku pompy wskutek:
-	przejazdów przez zbiorniki i cieki
wodne,
-	mycia silnika myjką ciśnieniową,
-	nieszczelnego pierścienia ślizgowego
(ignorowanie ubytków wody w pompie
i ciągłe uzupełnianie płynu
chłodzącego),
• osiągnięcia normalnej granicy żywotności
eksploatacyjnej.
• Montaż nieprzystosowanej do zadania
pompy wody.
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Uszkodzenie łożyska wskutek problemów
z pasem (ścier gumowy, cząsteczki na
obudowie)

Wada biegu pasa

Uszkodzenie łożyska wskutek nadmiernego
naciągu pasa

Koło napędowe uszkodzone przez brud
i zużycie (uszkodzenie łożyska)
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3.2 Nieszczelności
Uszkodzenia pierścienia ślizgowego
powstają z reguły wskutek pracy pompy
wody na sucho (braku płynu chłodzącego)
i zanieczyszczenia płynu chłodzącego. Oba
te czynniki powodują abrazję uszczelnienia
i przedwczesną awarię pompy wody.
Przyczyny nieszczelności:
• praca pompy wody bez płynu
chłodzącego,
• zanieczyszczenie płynu chłodzącego
(rdzą, produktami korozji, kamieniem,
płynnym środkiem uszczelniającym,
olejem, piaskiem itd.),
• obracanie pompy wody ręką (uszkodzenie
pierścienia ślizgowego); suchy jeszcze
pierścień ślizgowy zaczyna piszczeć;
piszczenie jest tym głośniejsze, im dłużej
wał pompy jest obracany
w tę i z powrotem.
• nieprawidłowy, powodujący korozję płyn
chłodzący;
• uderzenia w wał pompy (pęknięcie
pierścienia ślizgowego wskutek wypadku
albo niefachowego montażu);
• wybite łożysko pompy,
• domieszanie do płynu chłodzącego
środka uszczelniającego do chłodnic
(zaklejenie pierścieni ślizgowych).

Pompa wody rozszczelniona wskutek dodania płynnego środka uszczelniającego
(pompa rozszczelniła się już w czasie rozgrzewania silnika)

Pompa wody rozszczelniona przez wodę
zawierającą wapno

Pompa wody rozszczelniona przez płyn
chłodzący zawierający rdzę (brak ochrony
korozyjnej przez płyn chłodzący)

Użycie nadmiernej ilości płynnych środków
uszczelniających (tutaj: silikon)

Pompy wody o napędzie mechanicznym | 23

3 | Uszkodzenia i przyczyny awarii

3.3 Kawitacja
Kawitacja na obudowie może spowodować
powstanie otworów w pompie wody
i nieszczelności. Metalowe koła pomp mogą
zostać osłabione przez kawitację do tego
stopnia, że pękają. Kawitację można często
stwierdzić dopiero po demontażu pompy
wody.
Kawitacja jest wynikiem następujących
czynników:
• błędy przy konserwacji
• niekorzystne warunki pracy
• wadliwe działanie układu chłodzenia
• nieprawidłowy płyn chłodzący
Kawitacja może też wskazywać na
to, że montaż pompy wody nie został
przeprowadzony z zachowaniem należytej
staranności.

Powstawanie kawitacji
Gdy ciecze osiągają temperaturę wrzenia,
powstają małe pęcherzyki pary, które
nagle się rozpadają (implodują). W czasie
rozpadu pęcherza w jego środku powstaje
mikrodysza, co jest charakterystyczne
dla tego procesu. W mikrodyszach ciecz
nabiera ekstremalnego przyspieszenia.

Obudowa pompy uszkodzona przez
kawitację

Ciecz pod ciśnieniem nawet 10 000 bar
i o szybkości do 400 km/h działa
punktowo na powierzchnię części. W ten
sposób z powierzchni części wyrywane są
mechanicznie mikroskopijne cząsteczki
metalu. Jeżeli kawitacja występuje zawsze
w tym samym miejscu, z biegiem czasu

tworzą się tam coraz głębsze otwory
i wgłębienia.

Powstawanie i rozpad pęcherzy
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Pęcherzyki pary powstają, gdy zostanie
osiągnięta temperatura wrzenia cieczy.
Jest to zależne od 3 parametrów:
1 temperatury wrzenia danej cieczy,
2 ciśnienia panującego w cieczy,
3 temperatury cieczy.
Te 3 parametry wzajemnie na siebie
wpływają. Poniżej podano możliwe
przyczyny osiągnięcia temperatury
wrzenia płynu chłodzącego w układzie
chłodzenia silnika i wystąpienia kawitacji.
Jest to często więcej niż jedna przyczyna
jednocześnie.

Osiągnięcie temperatury wrzenia z powodu
zbyt niskiego ciśnienia wewnętrznego
układu chłodzenia
• Nieszczelny układ chłodzenia.
• Wadliwy lub nieprawidłowy korek chłodnicy – nieprawidłowe ciśnienie otwierania
reduktora ciśnienia.
• Za niska temperatura robocza silnika
– silnik pracuje bez termostatu albo w
termostacie jest ustawiona za niska temperatura otwierania.
• Eksploatacja silnika na terenach wysokogórskich – niskie ciśnienie otoczenia ma
wpływ na ciśnienie wewnętrzne układu
chłodzenia.
Osiągnięcie temperatury wrzenia wskutek
szybkich ruchów cieczy i przedmiotów
• Lokalne strefy podciśnienia w częściach,
spowodowane wibracją części.
• Lokalne strefy podciśnienia wskutek
szybkich ruchów części w cieczach, szczególnie w przypadku kół pomp i wirników.
• Duże szybkości przepływu cieczy, połączone ze znacznymi zmianami kierunku
przepływu albo odwróceniem kierunku
przepływu. Gdy szybkość przepływu staje
się tak duża, że ciśnienie statyczne spada
poniżej wartości ciśnienia parowania
cieczy, powstają pęcherzyki pary.

Za niska temperatura wrzenia płynu chłodzącego
• Używanie normalnej wody bez dodatku
środka chłodzącego.
• Nieodpowiedni płyn chłodzący (za niskie
stężenie środka chłodzącego, za stary
płyn chłodzący). Patrz także rozdział
dotyczący płynu chłodzącego.
Osiągnięcie temperatury wrzenia wskutek
za wysokiej temperatury części
Przeciążenie silnika i zakłócenia sekwencji
spalania generują większą ilość energii
cieplnej niż przewidziana.
Źle działający układ chłodzenia wskutek
np. niedoboru płynu chłodzącego,
niedrożnej chłodnicy, zanieczyszczonej
zewnętrznie chłodnicy, uszkodzonych
sprzęgieł wiskotycznych, zużytych pasów
napędowych, awarii elektrycznego
wentylatora chłodnicy itd.
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3.4 Korozja
Korozja powoduje odrywanie cząsteczek od
powierzchni układu chłodzenia. Cząsteczki
te dostają się następnie między pierścień
ślizgowy i pompę wody. Wskutek abrazji
pierścień ślizgowy traci szczelność.
Skorodowane powierzchnie wewnętrzne
pompy wody wskazują na niedostateczną
skuteczność ochrony antykorozyjnej
używanego płynu chłodzącego.

Przyczyny korozji:
• Nieprawidłowy, posiadający właściwości
korodujące, przepracowany albo
nieodpowiedni płyn chłodzący.
• Używanie samej wody jako płynu
chłodzącego (bez żadnego dodatku
środka chłodzącego).
• Nieszczelna uszczelka głowicy cylindrów:
agresywne gazy spalinowe, takie jak
dwutlenek węgla (CO2) i związki siarki
(H2SO3), dostają się do układu chłodzenia
i powodują wzrost kwasowości płynu
chłodzącego i redukcję ilości substancji
zapobiegających korozji.

• Redukcja skuteczności działania
ochronnego płynu chłodzącego przez
domieszki środków chłodzących o różnym
składzie (patrz rozdział dotyczący płynu
chłodzącego).

Reakcja alkaliczna płynu chłodzącego powoduje normalne, szare zabarwienie części
aluminiowych. Na zabarwionych na szary kolor powierzchniach nie mogą jednak
występować żadne osady (namuł, czy w stanie suchym pył) (sprawdzić palcem). Jeżeli
tak jest, wskazuje to nie na typową alkaliczność środka chłodzącego, lecz na korozję
materiału. Powstające wskutek niej i odrywające się cząsteczki stałe zanieczyszczają
płyn chłodzący i powodują abrazyjne zużycie pierścieni ślizgowych.

Nieodpowiedni płyn chłodzący doprowadził
do korozji i nieszczelności układu
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