


Grāmatā aplūkotas padomju automobiļu tehniskas 
apkalpes un tekošais remonts. Sevišķa vērība veltīta 
visizplatītāko kravas un vieglo automobiļu tehniska
jām apkalpēm, regulēšanas darbiem un tekošajam re
montam.

Grāmata sniegtas ziņas ari par šo automobiļu 
galveno mezglu remonta īpatnībām un attiecīgajam 
remontam nepieciešamām ierīcēm un iekārtu.

Grāmata domāta autoremontdarbnīcu un autosaim- 
niecību meistariem un mehāniķiem, kā arī mācību 
aestāžu audzēkņiem un individuālo automobiļu īpaš
niekiem.



P R I E K  S V Ā R D S

Autotransporta darba ražīguma kāpināšanā svarīga nozīme ir 
ritošā sastāva teicamajām ekspluatācijas un tehniskajām īpašī
bām, kā arī kvalificētiem autovadītāju un autosaimniecību darbi
nieku kadriem.

Ritošā sastāva ekspluatācijas un tehniskos rādītājus ievēro
jami ietekmē tehnisko apkalpju un remonta zonu iekārtojums auto- 
saimniecībās, kā arī automobiļu tehnisko apkalpju un remont
darbu kvalitāte.

Automobiļa darbspējas ir a tkarīgas arī no savlaicīgi veiktā re
monta un tehniskajām apkalpēm. Vienalga, vai tas  būtu automo
biļa dzinējs, spēka pārvads, elektriskā iekārta, akumulatoru bate
rija, riteņi, riepas vai citas automobiļa daļas, mezgli un agre
gāti, — tiem ik dienas jāpievērš liela uzmanība, lai katru, pat 
vissīkāko tehnisko defektu varētu savlaicīgi pamanīt un nekavē
joties novērst.

Savlaicīgi veikts remonts un tehniskās apkalpes samazina šo 
darbu izmaksas, pagarina automobiļa ekspluatācijas ilgumu un 
saīsina tā dīkstāves laiku tehnisku iemeslu dēļ.

Sīs g rām atas  mērķis ir palīdzēt autotransporta darbiniekiem, 
mācību iestāžu audzēkņiem un individuālo automobiļu īpašniekiem 
apgūt automobiļu un to agregātu  tehniskā stāvokļa pārbaudes 
paņēmienus un tehnisko apkalpju un tekošā remonta tehnoloģiju, 
kā arī iepazīstināt viņus ar autotransporta ritošā sastāva dažā
diem iespējamo traucējumu cēloņiem un to novēršanu.
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I. AUTOMOBIĻA TEHNISKAIS STĀVOKLIS

1. AUTOMOBIĻA TEHNISKĀ STĀVOKĻA MAIŅA 
EKSPLUATĀCIJAS PROCESĀ

Automobiļa tehniskais stāvoklis ekspluatācijas procesā nepār
traukti mainās agregātu  un detaļu dilšanas dēļ.

Detaļām dilstot, izmainās to izmēri un palielinās spēle starp 
berzes virsmām. Tāpat izmainās ari detaļu forma, to svars un 
berzes virsmu cietība.

Dilšanas process sākas, tiklīdz dzinējs sāk s trādā t  vai auto
mobilis pārvietoties. Detaļu savstarpējās spēles pieauguma (de
taļu dilšanas) intensitāte nav vienāda visā automobiļa ekspluatā
cijas laikā. No šī viedokļa automobiļa darbu var iedalīt trijos pe
riodos (1. zīm.).

Normālās
ekspluatācijas periods

«O
C Nobraukums (km)

1. zīm. Nodiluma palielinašanas starp vārpstu un gultni.
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Pēc jauna vai kapitāli izremontēta mezgla samontēšanas spēle 
S n starp berzes virsmām atbilst nominālajai, rasējumā norādīta
jai spēlei.

P irm ajā (piestrādes) periodā detaļu berzes virsmas savstarpēji 
pielāgojas, nogludinās un iegūst pareizu formu. Sajā  periodā ber
zes virsmas dilst samērā ātri, bet vienlaikus ar detaļu piestrādi 
dilšanas intensitāte samazinās līdz normālai.

Piestrādes beigās spēle 5P starp detaļām ir daudz lielāka par 
spēli S n piestrādes sākumā.

Otrajā (normālās ekspluatācijas) periodā detaļas dilst un spēle 
starp tām palielinās gandrīz proporcionāli automobiļa nobrauku
mam. Spēli starp detaļām šī perioda beigās apzīmē ar Sk .

Trešajā periodā automobiļa ekspluatācija nav pieļaujama, jo 
attiecīgi automobiļa nobraukumam ļoti s trauji paātrinās arī detaļu 
dilšana un palielinās spēle starp tām. Bez tam  otrā perioda bei
gās jau  rodas trieciena slodzes starp detaļu virsmām un paslikti
nās to eļļošanas apstākļi.

Spēle Sk ir vislielākā pieļaujamā spēle (robežspēle), līdz kurai 
automobili (detaļas) drīkst ekspluatēt. Spēlei Sk atbilst pieļauja
mais detaļu robežnodilums.

Lai samazinātu automobiļa ekspluatācijas izdevumus un tran s
porta darbu pašizmaksu, pēc iespējas jāsam azina detaļu dilšanas 
intensitāte automobiļa piestrādes un normālās ekspluatācijas 
periodā.

Ļoti rūpīgi jāapstrādā  un jāsa lāgo  berzes virsmas automobiļa 
montāžas laikā, bet piestrādes periodā stingri jāievēro piestrādes 
tehniskie noteikumi.

Normālās ekspluatācijas periodā rūpīgi un savlaicīgi jāveic 
visas tehniskās apkalpes un ekspluatācijas remonta darbi.

Detaļas, kas sasniegušas ro- 
bežnodilumu, ir jāremontē, t. i., 
remonta procesā jāa tjauno no
minālā spēle starp detaļām. 
Neremontējot automobili, kam 
detaļas sasniegušas robežnodi- 
lumu, tā tālākā ekspluatācija 
kļūst bīstama, pazeminās auto
mobiļa transporta spējas un 
palielinās pārvadājum u pašiz
maksa, līdz beidzot automobiļa 
tehniskais stāvoklis ir tāds, 
ka remonts no ekonomiskā 
viedokļa vairs neatm aksā
jas.

2. zim. Sakarība starp automobiļa no- Automobiļa tehniskais stā- 
braukumu un maksimālo braukšanas v n ki;<; p k ^ n lu n tā r i iā  nn<;1iWināQ 
ātrumu ( /) , ieskriešanās laiku (2) un vokļļ? ^ s p ju a ta c i ja  pasliktinas

degvielas izlietojumu (<?}. ne tikai detaļu diluma deļ.
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Piesērējot filtriem, pasliktinās eļļas, gaisa un degvielas attlre. 
Piesērējumi dzinēja sadegšanas kamerā un dzesēšanas sistēmā pa
sliktina siltuma noplūdi. Pēc inženiera Aļeksejeva pētījumu rezul
tātiem, 6 mm biezs katlakmens slānis siltumpāreju no sadegša
nas kameras sienām samazina par 35%, dzinēja jaudu — par 
20%, bet degvielas izlietojumu palielina par 30%. Automobiļa 
tehnisko stāvokli ietekmē arī atmosfēras gaiss un mitrums, tempe
ratūru  maiņa un saules stari. Tehniskā stāvokļa maiņa savukārt 
ietekmē automobiļa ekspluatācijas un tehniskās īpašības (2. zīm.).

Automobiļa piestrādes periodā tā ekspluatācijas un tehniskās 
īpašības uzlabojas, bet pārējos ekspluatācijas periodos — paslik
tinās.

2. BERZE, DILŠANA UN EĻĻOŠANA

Kad vienu virsmu pārvieto gar otru virsmu, rodas pretestība 
virsmu savstarpējai pārbīdei. So pretestību sauc par b e r z i ,  bet 
pretestības spēku —  par b e r z e s  s p ē k u .

Berzi starp divām savstarpēji slīdošām un pilnīgi tīrām vir
smām, piemēram, starp sajūga diskiem, starp bremžu mehānisma 
lokiem un skriemeli u. c., sauc par s a u s o  b e r z i .

a b
3. zīm. Sausās un šķidrās berzes shēmas:

a — sausā berze; b — šķidrā berze.:

Sausā berze rodas šādi. P a t  ļoti tīri apstrādātas  virsmas nav 
absolūti gludas. Raugoties ar palielināmo lēcu uz šīm virsmām, 
tās izskatās nelīdzenas (3. zīm. a).

Saspiežot divas nelīdzenas virsmas, vienas virsmas izciļņi 
ievietojas otras virsmas iedobumos un, virsmas savstarpēji pār
bīdot,^ to izciļņi aizķeras iedobumos, radot pretestību virsmu sav
starpējai pārbīdei; virsmu izciļņi un dobumi nonāk tuvākā (mole
kulārā) saskarē, sametinās un izdrūp. Tas ir detaļu dilšanas 
process.

Virsmu savstarpējai pārbīdei izlietotais darbs pārvēršas sil
tumā, detaļas sakarst, un strauji palielinās detaļu dilšana.

Sausas slīdes berzes spēks ir atkarīgs no virsmu noslogojuma 
veida, to nelīdzenuma, materiāla, saskares virsmu laukuma un
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slīdes ātruma. Virsmu savstarpējās slīdes ātrumam palielinoties, 
berzes spēks pakāpeniski samazinās.

Jāatzīm ē sausās berzes šāda īpatnība, un proti, miera stāvokļa 
berze ir lielāka par kustības berzi; ķermeņa izkustināšanas mo
mentā berzes spēks ir lielāks par berzes spēku ķermeņa kustības 
laikā.

Starp ļoti daudzām automobiļa detaļām (kloķvārpstas kakli
ņiem un gultņiem, virzuli un cilindra sienām utt.) pēc iespējas j ā 
samazina berzes spēki, lai samazinātu detaļu sakaršanu un dil
šanu, kā arī enerģijas zudumus berzes pretestības pārvarēšanai.

Galvenais paņēmiens berzes un līdz ar to arī dilšanas sam a
zināšanai ir berzes virsmu eļļošana.

Kad ziežviela berzes virsmas pilnīgi atdala vienu no otras un 
virsmu nelīdzenumi nesaskaras, sausās berzes vietā s tarp cietām 
virsmām rodas berze starp pašām  ziežvielas daļiņām. Šādu 
berzi sauc par š ķ i d r o  b e r z i  (3. zīm. b ) .

Šķidrās berzes gadījumā berzes spēks, kā arī detaļu sakaršana 
un dilšana ir vismazākā, tāpēc, detaļas projektējot, remontējot un 
ekspluatējot, jācenšas, lai starp virsmām būtu šķidrā berze.

Šķidrā berze rodas šādi. Kad dzinējs nestrādā, kloķvārpstas 
kakliņš balstās uz gultņa apakšējās daļas virsmas (4. zīm. a).

4. zīm. Eļļas ķīļa rašanas process:
vārpsta atrodas miera stāvoklī; b un c — vārpstas 

«uzpeldēšana».

Kloķvārpstai sākot rotēt un tās griešanās ātrum am  palielino
ties, kloķvārpstas kakliņš rauj sev līdzi eļļu, kas tam cieši pie
lipusi. Spraugā starp kakliņu un gultni rodas «eļļas ķīlis», kas, 
kloķvārpstai sasniedzot noteiktu griešanās ātrumu, paceļ kakliņu 
no gultņa virsmas, kakliņš it kā uzpeld eļļā, un iestājas šķidrā 
berze (4. zīm. b un c).

Lai kloķvārpstas kakliņš varētu uzpeldēt eļļā, jābūt attiecīgai 
minimālajai spēlei s tarp gultņa iekšējo virsmu un kakliņu. J a u 
niem un kapitāli izremontētiem dzinējiem vislielākā diametrālā 
spēle starp kakliņu un gultni parasti nepārsniedz 0,04—0,07 mm, 
tāpēc, dzinēju montējot, nedrīkst pārāk cieši pielāgot gultņus. Tie 
jāsamontē tā, lai dzinēja kloķvārpstu varētu viegli pagriezt ar 
iedarbināšanas kloķi. Pielāgojot gultņus pārāk cieši, nepaliek vieta



eļļai, šķidra berze neizveidojas un strauji palielinas kloķvārpstas 
kakliņu un gultņu dilšanas intensitāte.

Ekspluatācijas procesā, virsmām nodilstot, palielinās spēle 
gultni, eļļa vieglāk izplūst no spraugas un samazinās eļļas slāņa 
spiediens, kas paceļ kloķvārpstas kakliņu. Lielāka slodze eļļu iz
spiež, eļļas slāņa biezums samazinās, un tādējādi tiek traucēta 
šķidrā berze.

Lai s tarp kakliņu un gultņa virsmu rastos kloķvārpstas kak
liņa pacelšanai nepieciešamais pietiekami spēcīgs eļļas ķīlis, eļļai, 
kas ievadīta gultnī, ļoti labi jāpielīp berzes virsmām (jāsamitrina 
tās) un jābūt ar piemērotu viskozitāti. Automobiļa dzinēja karterī 
nedrīkst liet biezu eļļu, kā ari lietot traktoru un aviācijas eļļu.

Ja  eļļa ir pārāk viskoza (bieza) un pietiekami pieplūst gul
tnim, palielinās eļļas ķīļa celtspēja un rodas biezāks eļļas slānis 
starp kloķvārpstas kakliņu un gultņa virsmu.

Tomēr bieza eļļa nevar brīvi cirkulēt gultņos, šķidrās berzes 
rašanās  ir apgrūtināta, gultņi nepietiekami atdzesējas un eļļa 
nevar noskalot dilšanas produktus 
no berzes virsmām.

Tāpēc modernajiem dzinējiem, 
kas s trādā ar lieliem kloķvārpstas 
griešanās ātrumiem, lai samazinātu 
berzi un dilšanu, jālieto tikai mazas 
viskozitātes (šķidrās) eļļas. Tās pie
tiekamā daudzumā un viegli ieplūst 
gultņa šaura jās spraugās, veido 
šķidro berzi, labi dzesē berzes vir
smas un noskalo no tām dilšanas 
produktus.

Dzinēja karterī jālej tikai dzinēju 
izgatavotājas rūpnīcas ieteiktā eļļa.

Lai gultņos rastos šķidrā berze, 
lietojot mazas viskozitātes eļļu, jābūt 
pietiekami lielam berzes virsmu sav
starpējam  (relatīvajam) ātrumam.
Arī gultņu slodze nedrīkst būt p ā r 
mērīgi liela, it īpaši, ja dzinēja 
kloķvārpstas griešanās ātrums ir ne
liels.

Automobilim ir daudz kustīgu sa 
vienojumu, kas no kloķvārpstas kak
liņiem un gultņiem atšķiras gan 
ar savu formu, gan arī ar kustības 
raksturu. Tā, piemēram, virzulis kopā 
ar gredzeniem izdara mainīga ā tru 
ma atgriezenisko virzes kustību gar

5. zim. Eļļas ķīļa rašanās starp 
virzuļa un cilindra virsmu.
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cilindra sienu, virzuļa pirksts grozās virzulī un klaņa augšējā 
galviņā, bet zobratu zobi veļas cits pa citu.

Eļļas ķīlis var rasties arī starp virzuļa un cilindra virsmām, 
ja  viena virsma atrodas ieslīpi pret otru virsmu (5. zīm.). Labvē
līgos apstākļos, ja starp virzuli un cilindra sienu noteiktā dau
dzumā pievada piemērotas viskozitātes eļļu un kloķvārpstas grie
šanās ātrums ir pietiekami liels, šķidrā berze var rasties tikai v ir
zuļa gājiena vidusdaļā, kad virzuļa pārvietošanās ātrums ir vis
lielākais.

Virzuļa maiņas punktos un to tuvumā labākajā gadījumā 
var būt tikai pusšķidrā berze, t. i., berzes virsmas tikai daļēji tiek 
atdalītas cita no citas ar eļļu.

Tātad, lai rastos šķidrā berze automobiļa kustīgo daļu savie
nojumos,

1) jālieto piemērotas eļļas;
2) eļļa jāpievada pietiekamā daudzumā;
3) jābūt pietiekami lielam berzes virsmu savstarpējam  kustī

bas ātrumam;
4) eļļošanas virsmas nedrīkst būt pārslogotas.

3. DILŠANAS VEIDI

Dilšana ir m ateriāla sagrūšanas  process, kas notiek berzes 
spēka ietekmē uz sadarbīgo detaļu berzes virsmām to ārējos 
slāņos.

M. Hruščovs ieteic dilšanas veidus iedalīt šādās trīs grupās:
1) mehāniskā dilšana;
2) molekulāri mehāniskā dilšana;
3) korozijas mehāniskā dilšana.
Mehānisko dilšanu var iedalīt arī trijās grupās:
1) abrazīvā dilšana;
2) plastiskās deformācijas dilšana;
3) trauslum a (izdrupumu) dilšana.
A b r a z ī v ā  d i l š a n a .  Dzinēja sadarbīgo daļu mehāniskie 

dilumi ļoti intensīvi palielinās, ja  s tarp berzes virsmām iekļūst 
cietas putekļu daļiņas, smiltis, m etāla sīkdaļas u. tml. Visas šīs 
sīkdaļas iedarbojas uz berzes virsmām kā abrazīvs, kas, sajauco
ties ar eļļu un ieēdoties berzes virsmās, strauji palielina nodilumu; 
šādu nodilumu sauc par abrazīvo nodilumu.

P l a s t i s k ā s  d e f o r m ā c i j a s  d i l š a n a .  Lielu slodžu 
ietekmē detaļu materiāls var plastiski mainīt savu formu un 
veidu, detaļu kopējam svaram paliekot nemainīgam. Tā, piemē
ram, gultņos dažkārt var novērot slīdvirsmu slāņa m ateriāla pā r 
vietošanos vārpstas kakliņa rotācijas virzienā. Šāda m ateriāla 
pārvietošanās ir ļoti nevēlama, jo sadarbīgajās detaļās var ra s 
ties lieli īpatnējie spiedieni, kas traucē savienojuma normālu 
darbību.
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T r a u s l u m a  d i l š a n u  raksturo sīkas plaisas metāla ārējā 
slānī. So plaisu ietekmē metāla ārējā s lāņa daļiņas izdrūp un de
taļu sadarbīgās virsmas kļūst nelīdzenas. Sāda veida nodilums 
visbiežāk sastopams stipri noslogotajās automobiļa detaļās, pie
mēram, kloķvārpstas gultņos, kā ari pārnesumu kārbas un ga l
venā pārvada zobratos.

Molekulāri mehānisko dilšanu raksturo saskarē esošo materiālu 
virsējo slāņu molekulu savstarpējā  saķeršanās. Starp sadarbīga- 
jām  virsmām materiālu nelīdzenumu dēļ rodas vietēja rakstura 
kontakti, eļļa tiek izspiesta, un m etāla molekulas no vienas v ir
smas pāriet uz otru virsmu — un otrādi. Tā kā virsmas pārvieto
jas, tad  šo molekulu saites ir ļoti īslaicīgas, detaļu saskarvirsmu 
ārējā forma pastāvīgi mainās un materiāls tiek sagrauts.

Korozijas mehānisko dilšanu uz metāla virsmām rada dažādas 
ķīmiskās vielas un gāzes, kā arī mitrs atmosfēras gaiss. Visizpla
tītākais korozijas veids ir automobiļa ārējo daļu rūsa, kas rodas 
mitruma un atmosfēras gaisa iedarbībā. Lai novērstu koroziju, 
automobiļa ārējās metāla daļas jānokrāso, jāsaeļļo vai arī jā p ā r 
klāj ar metāliem, kas izturīgi pret koroziju. Sajā nolūkā detaļas 
dažkārt, piemēram, hromē vai citādi ķīmiski apstrādā.

Arī augstas temperatūras, it īpaši gaisa skābekļa klātbūtnē, 
rada dažu automobiļa daļu nodilumus. Augstu temperatūru ietekmē 
bojājas vārsti, virzuļi un cilindru bloka galva. Vārsti un to lig
zdas apdeg, bet uz virzuļu galvām un sadegšanas kameru virsmām 
rodas plaisas. Augstas temperatūras iedarbojas sevišķi nelabvēlīgi 
un graujoši, ja  slikti noregulēta aizdedzes sistēma, ja lieto sliktas 
kvalitātes degvielu, nepietiekami dzesē dzinēja cilindrus u. tml.

Automobiļu mehānismu lielākā daļa vienlaicīgi ir pakļauta gan 
mehāniskajiem, gan arī korozijas nodilumiem, bet vārsti, virzuļi 
un cilindru bloka galva, kā tika minēts, — ari augsto temperatūru 
ietekmei. Atkarībā no atsevišķu daļu un mehānismu konstrukci
jas, metāla īpašībām, apstrādes veida, degvielas un eļļošanas m a
teriālu īpašībām, mehāniskajām un termiskajām deformācijām, 
apkalpes veida, darba režīma, kā arī no klimatiskajiem un ceļa 
apstākļiem nodilumu lielums un intensitāte var svārstīties ļoti 
plašā intervālā. Protams, visas automobiļa daļas nedilst vienādi, 
jo tās nestrādā vienādos ekspluatācijas apstākļos.

4. DILŠANAS INTENSITĀTES SAMAZINĀŠANA

Lai samazinātu automobiļa agregātu  detaļu dilšanas intensi
tāti un palielinātu starprem onta nobraukumu, automobiļa detaļu 
berzes virsmām vēlams darboties šķidrās berzes apstākļos.

Detaļu berzes virsmu darbības apstākļus, kā jau  minēts, no
saka spēle s tarp šīm virsmām, eļļas īpašības un temperatūra, vir
smu savstarpējais kustības ātrum s un slodze.
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Automobiļa detaļu berzes virsmu savstarpējais kustības ā t
rums un slodze ir a tkarīga no automobiļa kustības režīma un 
ceļa apstākļiem, bet agregātu  tem peratūra — no apkārtējās vides 
temperatūras, automobiļa tehniskā stāvokļa, braukšanas ātruma 
un noslogojuma.

Kā eļļas un agregātu temperatūra ietekmē dilšanu
Eļļas galvenās īpašības, kas ietekmē detaļu virsmu eļļošanas 

apstākļus, ir e ļ ļ a i n ī b a  (spēja pielipt metālu virsmām) un 
v i s k o z i t ā t e .

Eļļas viskozitāte starp sadarbīgajām  virsmām ir a tkarīga no 
lietotās eļļas šķirnes un detaļu temperatūras.

Agregātu temperatūra ir a tkarīga no automobiļu kustības re
žīma, ceļa un laika apstākļiem, kā arī no autovadītāja kvalifikā
cijas un automobiļa vadīšanas paņēmieniem.

Ja  automobilis brauc ar mazu ātrumu un mazu slodzi pa la
biem ceļiem, it īpaši aukstā laikā ar biežām un ilgstošām pietu
rām, ievērojami pazeminās visu automobiļa agregātu  temperatūra. 
Dzinēja temperatūra ievērojami pazeminās arī tad, ja  to ilgstoši 
darbina dīkgaitā, braucienā neievēro dzinēja temperatūras režīmu 
un savlaicīgi nepiever žalūzijas vai arī radiatora priekšā neno
vieto apsegu (ziemā).

Ja  dzinēja temperatūra ir zema, eļļa kļūst viskoza, samazinās 
eļļas padeve berzes virsmām un pastiprinās dilšana.

Bez tam, ja  dzinēja tem peratūra ir zema, rodas arī citas nevē
lamas parādības, kas paātrina dzinēja nolietošanos, piemēram, 
palielinās piedegumu slāņu biezums uz kompresijas kameras sie
nām, virzuļiem un vārstiem, dzinējs sāk s trādāt ar detonāciju, un 
rodas citi tā darbības traucējumi. Uz virzuļiem nogulstas lakveida 
vielas, un gredzeni iestrēgst virzuļu rievās.

Zemā temperatūrā kondensējas sadegšanas produktu ūdens 
tvaiki un eļļā rodas nogulsnes, kas traucē normālu eļļas padevi.

Zemā temperatūrā spēle s tarp detaļu virsmām kļūst lielāka nekā 
normālā temperatūrā, tādējādi palielinās trieciena slodzes, eļļa 
tiek izspiesta no eļļošanas vietām un pastiprināti dilst detaļu 
virsmas. Pētījumi rāda, ka lietderīgi darbināt automobili, ja  ūdens 
temperatūra dzinēja dzesēšanas sistēmā ir 80— 100 °C robežās, 
jo 85—90% dzinēja dilumu noris zemā temperatūrā un dzinēja 
iesildīšanas periodā; tikai 10— 15% dilumu atbilst pilnīgi iesildīta 
dzinēja darbam. Tas attiecas arī uz citiem automobiļa agregātiem.

Pārējo automobiļu agregātu  temperatūru režīmiem ir citāds 
raksturs nekā dzinējam. Sajūgs vienmērīgā automobiļa kustībā 
sasilst neievērojami — tikai no dzinēja. J a  bieži jāpārslēdz pār
nesumi, piemēram, automobilim manevrējot, ievērojami paaugsti
nās sajūga temperatūra.

Eļļas tem peratūra pārnesumu kārbā, automobilim pārvietojo
ties, izmainās gandrīz tāpa t  kā dzinēja karterī.
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Kardānu temperatūra atkarībā no slodzes mainās maz, jo, 
automobilim pārvietojoties, atklātos un rotējošos kardānus inten
sīvi dzesē gaiss.

Eļļas temperatūra dzenošā tiltā, braucot pat pa sliktu ceļu 
un manevrējot, atrodas pieļaujamās robežās.

Automobiļa spēka pārvada agregātu  tem peratūra ievērojami 
ietekmē ne tikai dilšanas intensitāti, bet arī agregātu, it īpaši 
dzinēja darbības drošību un jaudas zudumus berzes pārvarēšanai.

Ja  jaudas  zudumus spēka pārvadā, kad tā temperatūra ir 0°C, 
pieņem par 100%, tad jaudas  zudumi -ļ-5°C temperatūrā samazi
nās līdz 70—76%, bet temperatūrā -ļ-20°C — pat līdz 35—45%.

Kā automobiļa kustības režīms ietekmē dilšanu

Lai palielinātu automobiļa agregātu  starpremonta nobrau
kumu, ieteicams

1) bez vajadzības nedarbināt dzinēju;
2) ieturēt izdevīgāku un iespējami nemainīgāku kustības 

ātrumu;
3) nepārslogot automobili.
Sevišķi liela nozīme automobiļa kustības režīmam ir automo

biļa piestrādes periodā.
Pirm rindas šoferu pieredze rāda, ka vēlams, lai, nobraucot 

pirmos 200—300 km, dzinēja kloķvārpstas griešanās ātrums ne
pārsniegtu 50—60% no maksimālās vērtības, bet automobiļa slo
dze nepārsniegtu apmēram 50% no tā nominālās nestspējas. No
braucot nākamos 700—800 km, automobiļa slodze nedrīkst 
pārsniegt 75% no tā nestspējas.

Automobili pilnīgi var noslogot tikai pēc 1000 km nobrau
kuma. Pirm rindas šoferi piestrādes periodu pagarina līdz
1,5—2 tūkst. km. Sajā periodā, lai normāli piestrādātos pārējie 
agregāti, kravas automobiļu ātrums nedrīkst pārsniegt 35—40 
km/st, bet vieglo automobiļu ātrums ■— 45—50 km/st.

Jāievēro, ka pilnīga automobiļa piestrāde ilgst līdz 9— 10 tūkst, 
kilometru nobraukumam.

No eļļošanas viedokļa ļoti neizdevīga ir auksta dzinēja iedar
bināšana, jo, ilgstoši stāvot, kloķvārpsta izspiež eļļu no gultņiem 
un nogulstās uz gultņu virsmām. Starp kloķvārpstas kakliņu un 
gultņa virsmu paliek ļoti plāns eļļas slānis —■ robežslānis, kas 
pēc dzinēja iedarbināšanas tikai dažas sekundes atdala  vienu 
metāla virsmu no otras virsmas. Ja  eļļa ir pārāk viskoza un sūk
nis to nespēj savlaicīgi ievadīt šaura jā  spraugā starp gultni un 
kloķvārpstas kakliņu, eļļas robežslānis sagrūst, iestājas sausā 
berze un berzes virsmas sāk intensīvi dilt.

Pārbaudēs noskaidrots, ka garāžas  apstākļos glabāta  automo
biļa dzinēja detaļu nodilums vienā iedarbināšanas un iesildīšanas 
periodā atbilst pilnīgi iesildīta dzinēja detaļu nodilumam, automo
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bilim nobraucot 70 km. Ja  automobilis g labāts bezgarāžas apstāk
ļos — 18 °C temperatūrā, šis nodilums vienā iedarbināšanas un 
iesildīšanas periodā atbilst 200 km nobraukumam. Tāpēc iedarbi
nātu dzinēju vēlams iesildīt iespējami ātrāk.

Ja  dzinēja temperatūra pirms tā iedarbināšanas ir no 5°C līdz 
10 °C, ieteicams dzinēju iesildīt, darbinot to ar palielinātu kloķ
vārpstas griešanās ātrumu (800—900 apgr/m in). Ziemā pirms dzi
nēja iedarbināšanas tas jāiesilda, dzesēšanas sistēmā ielejot karstu 
ūdeni, bet karterī — karstu eļļu.

Nav vēlams sākt braucienu, pirms dzinējs nav sasildīts līdz 
60—65°C, jo auksta eļļa ir viskoza un nepietiekami pieplūst ber
zes virsmām; palielinātā slodze, kas rodas šādos apstākļos, ievē
rojami pasliktina eļļošanu un veicina dilšanu, lai gan kustībā ar 
slodzi dzinējs ievērojami ā trāk  iesilst.

Darbā dzinēju nedrīkst pārslogot. Automobilis jāizkustina no 
vietas, darbinot dzinēju ar palielinātu kloķvārpstas griešanās 
ātrumu. Ieskriešanās laikā pārnesums jāpārslēdz tikai tad, kad 
dzinējs ar nākamo pārnesumu viegli var pārvarēt slodzi. Automo
biļa ātrumam samazinoties, savlaicīgi pārnesumu kārbā jāpārslēdz 
zemāks pārnesums.

Detaļu dilšana un degvielas izlietojums ir vismazākais, ja kra
vas automobiļi brauc ar 55—60 km/st lielu ātrumu^ bet vieglie 
automobiļi — ar 60—70 km /s t  lielu ātrumu.

leverojami lielāki kustības ātrumi pastiprina dilšanu un palie
lina degvielas izlietojumu.

Ļoti svarīgi ieturēt pēc iespējas nemainīgu braukšanas ātrumu. 
Ja  bieži mainās kustības ātrums, slodze un temperatūra, automo
biļa agregāti dilst 1,5—2,0 reizes ātrāk. It īpaši automobiļa 
agregātu dilšana pastiprinās, ja  automobili vada pēc ieskrieša
nās un inerces paņēmiena.

Ļoti intensīvi dilst dzinējs, ja  ar to bremzē automobili; ja, 
bremzējot automobili ar dzinēju, izslēdz aizdedzi, dzinēja dilšana 
palielinās 2—4 reizes.

Kā automobiļa tehniskais stāvoklis ietekmē dilšanu

Lai samazinātu automobiļa agregātu dilšanas intensitāti, teh
niskās apkalpēs sevišķa vērība jāpievērš eļļošanas, regulēšanas 
un tehniskā stāvokļa pārbaudes darbu izpildei.

Automobilis jāeļļo ar rūpnīcas izgatavotājas ieteiktajām ziež- 
vielām un eļļu, kas savlaicīgi jāpapildina un jāapm aina; savlaicīgi 
jāiztīra arī dzinēja eļļas, degvielas un gaisa filtri. Tāpat liela 
vērība jāpievērš karburatora, aizdedzes apsteidzes leņķa, riteņu 
gultņu, bremžu mehānismu un agregātu  gultņu un zobratu sa 
zobes regulējumiem, kā arī regulāri jāpārbauda gaisa spiediens 
riteņu riepās.

Agregātus nav ieteicams izjaukt bez tiešas vajadzības. Tas
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jāveic tikai tad, kad pilnīgi noskaidrots to tehniskais stāvoklis 
un remonta nepieciešamība.

Katrā montāžas un demontāžas darbu procesā tiek traucēta 
detaļu piestrāde un sēža, tāpēc turpm ākajā darbā ievērojami pa
lielinās šo detaļu dilšanas intensitāte.

Savlaicīgi un ļoti rūpīgi izpildītas automobiļa tehniskās ap
kalpes un remontdarbi ne tikai palielina automobiļa darbmūža 
ilgumu, bet arī samazina degvielas izlietojumu. J a  automobiļa 
tehniskais stāvoklis ir labs, teicamas ir arī tā ekspluatācijas un 
tehniskās īpašības un augsts  darba ražīgums.

Tehniskās apkalpes izpildes periodiskumam un kvalitātei, kā 
ari apkalpes laikā izmantojamo ierīču, instrumentu un materiālu 
izvēlei ir ļoti liela nozīme automobiļa uzturēšanā labā tehniskā 
stāvoklī.

Automobiļa darbmūža pagarināšanu labvēlīgi ietekmē arī rū
pīgi izpildītas atsevišķu agregātu  un mehānismu kontroles operā
cijas, kā arī pareizi veikti regulēšanas un eļļošanas darbi.

5. AUTOMOBIĻA TEHNISKO APKALPJU UN REMONTA SISTĒMA

Lai palielinātu automobiļu starpremontu nobraukumu un uz
turētu ritošo sastāvu pastāvīgā tehniskā kārtībā, Padomju Savie
nībā ir ieviesta automobiļu plānveida profilaktiskā tehniskās 
apkalpes sistēma. Pēc šīs sistēmas autotransporta ritošā sastāva 
tehniskās apkalpes jāveic obligāti saskaņā ar iepriekš sastādītu 
plānu-grafiku.

Nolikumu par automobiļu tehniskām apkalpēm un remontu 
1962. g. 18. decembrī apstiprinājusi PSRS Ministru Padomes 
Automatizācijas un mašīnbūves Valsts komiteja.

Tehnisko apkalpju veidi

Nolikums paredz šādas automobiļu tehniskās apkalpes:
ikdienas tehnisko apkalpi ( IA );
pirmo tehnisko apkalpi (TA-1);
otro tehnisko apkalpi (TA-2).
Ikdienas apkalpe jāveic vienu reizi diennaktī pēc automobiļa 

vai autovilciena atgriešanās no darba.
Pirmās un otrās tehniskās apkalpes periodiskums ir atkarīgs 

no transporta  līdzekļu ekspluatācijas apstākļiem, kā arī no auto
mobiļu tipa. Tehnisko apkalpju periodiskums (pēc nobraukto kilo
metru skaita) norādīts 1. tabulā.

Ikvienā tehniskā apkalpē ietilpst pilnīgi noteikts, obligāti izpil
dāms darbu apjoms, kas norādīts šīs grām atas attiecīgajās noda
ļās.

Mūsu republikā ir izstrādāts cits nolikums par automobiļu 
tehniskajām apkalpēm. No iepriekš minētā Vissavienības nolikuma
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Tehnisko apkalpju periodiskums
1. tabula

Eksplua
tācijās

apstākļu
kategorija

Ekspluatācijas apstākļu raksturojums
Tehnisko apkalpju 
periodiskums (km)

TA-1 TA-2

I Pilsētu un ārpilsētas ceļi galve
nokārt ar asfaltētu, betonētu vai citu 
uzlabotu segumu labā tehniskā stā 
vokli ........................................................ 1600—1800 8000—9000

II Ārpilsētas ceļi galvenokārt ar 
šķembu, grants, apaļu vai citu ak
meņu segumu apmierinošā tehniskā 
stāvokli. Darbs pilsētā intensīvas kus
tības l a i k ā .............................................. 1300—1500 6500-7500

III Grunts un kalnu ceļi; ceļi ar 
sliktu grants vai akmeņu segumu. 
Darbs intensīvas manevrēšanas ap
stākļos (ceļu būvniecības darbi, darbs 
karjeros, b ū v la u k u m o s)..................... 1000—1200 5000—6000

P i e z ī m e .  Katrai ekspluatācijas apstākļu kategorijai lielākais kilometru 
skaits atbilst vieglo automobiļu un autobusu tehnisko apkalpju periodiskumam, 
vidējie lielumi — parastajiem kravas automobiļiem, bet mazākie lielumi — auto- 
vilcieniem un pašizgāzēju automobiļiem.

tas atšķiras galvenokārt ar tehnisko apkalpju organizāciju, ap
kalpju nosaukumiem, kā ari nedaudz ir izmainīts tehnisko apkalpju 
periodiskums. Tā, piemēram, mūsu republikā izstrādātajā noli
kumā triju tehnisko apkalpju vietā paredzētas četras tehniskās 
apkalpes:

automobiļu tehniskā apkalpe (TA); 
agregātu tehniskā apkalpe (TA-A); 
virsbūves tehniskā apkalpe (TA-V); 
riepu tehniskā apkalpe (TA-R).
Jāatceras, ka neatkarīgi no tā, kādu tehnisko apkalpju sistēmu 

izvēlas, tehniskās apkalpes ir nepieciešamas, lai pastāvīgi uzturētu 
automobili labā tehniskā stāvoklī un darba gatavībā, kā arī lai 
samazinātu detaļu paātrinātu dilšanu un tādējādi pagarinātu  auto
transporta ritošā sastāva darbmūžu.

Remontu veidi

Remonta uzdevums ir atjaunot automobiļa vai agregāta  nor
mālas darba spējas.

Automobiļiem, atsevišķiem agregātiem, mezgliem un mehānis
miem atkarībā no remonta darbu uzdevuma un rakstura nolikums 
paredz divu veidu remontus:

1) tekošo remontu (TR);
2) kapitālo remontu (KR).
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Tekošā remontā agregātam  novērš traucējumus, apmainot 
vai izremontējot atsevišķas nolietotās vai bojātās detaļas. Bāzes 
detaļu remonts vai apmaiņa, veicot tekošo remontu, nav paredzēti. 

Galveno agregātu  un bāzes detaļu uzskaitījums dots 2. tabulā.

2. tabula
Bāzes detaļas

Agregātā nosaukums Bāzes detaļas nosaukums

D z i n ē j s ....................
Pārnesumu kārba . .

Pakaļējais tilts . .
Priekšējais tilts . .

Stūres mehānisms . 

Virsbūve (kabīne)

Rāmis . . . .

Cilindru bloks 
Pārnesumu kārbas karte

ris
Pakaļējā tilta karteris 
Priekšējā ass vai neatka

rīga atsperojuma šķērs- 
sija

Stūres mehānismā karte
ris

Virsbūves (kabīnes) kar
kass 

Garensijas

Veicot TR, automobilim remontē vai apmaina bojātas detaļas, 
mezglus vai agregātus. Atsevišķus agregātus apmaina, ja tiem 
nepieciešams kapitālais remonts vai arī ja  nepieciešamo tekošo 
remontu nevar paspēt veikt starpmaiņu laikā.

Tekošo remontu darbu nepieciešamību un apjomu nosaka, 
pārbaudot automobiļa tehnisko stāvokli ikdienas kontroles un 
tehniskajās apskatēs (garaža un uz līnijas), ka arī veicot tehnis
kās apkalpes.

Kapitālā remonta uzdevums ir a tjaunot automobiļa vai agre
gāta  sākotnējo tehnisko stāvokli.

Kapitāli izremontēta automobiļa vai agregāta  nobraukums, ja 
savlaicīgi un rūpīgi ir izpildītas tehniskās apkalpes un tekošais 
remonts un automobilis pareizi ekspluatēts, nedrīkst būt mazāks 
par plānoto nobrauķumu.

Automobilis kapitāli jāremontē, ja kravas automobiļa rāmim 
un kabīnei (vieglo automobiļu virsbūvei) un vairākumam agre
gātu nepieciešams kapitālais remonts.

Agregāts kapitāli jāremontē, ja
1) agregāta  bāzes detaļas remontu nevar veikt, agregātu  pil

nīgi neizjaucot;
2) vairākums agregā ta  detaļu stipri nodilušas un tās nevar 

atjaunot, veicot tekošo remontu.
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Automobiļa ekspluatācijas laikā paredzēts viens kapitālais re
monts; agregātiem kapitālo remontu var izdarīt vairākas reizes 
kā pirms, tā arī pēc automobiļa kapitālā remonta. Starpremonta 
nobraukuma normas dotas 3. tabulā.

3. tabula

Plānotās nobraukuma normas līdz kapitālajam remontam

Agregāta vai mezgla 
nosaukums

Nobraukuma normas līdz kapitālajam 
remontam (tūkst, km)

«Moskvič-407» «Pobeda» M-20 
«Volga» M-21

GAZ-51A,
Z1L-164A

Piekabes 
un pus
piekabes

D z i n ē j s .................... 60/40 95/60 80/55 _
Pārnesumkārba . . 60/40 95/60 80/55 —
Priekšējais tilts . . 60/40 95/60 135/110 —
Pakaļējais tilts . . 100/80 155/120 135/110 —
Stūres mehānisms . 100/80 155/120 80/55 —
Automobiļi . . . .  
Piekabes un puspie

100/80 155/120 135/110

kabes . . . . — — — 100/80

P i e z ī m e s .  1. Pirmais skaitlis — jaunu automobiļu, agregātu, piekabju 
un puspiekabju nobraukumu normas, otrais skaitlis — kapitāli izremontētu 
automobiļu, agregātu, piekabju un puspiekabju nobraukuma normas.

2. Automobiļu, agregātu, piekabju un puspiekabju nobraukuma normas 
atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem, piekabju skaita un ceļu kategorijas var 
samazināt par 10—40%, bet tās nedrīkst būt zemākas par 40000 km.

3. Tabula neuzrādīto ritoša sastāva modeļu un modifikāciju starpremonta 
nobraukumu pieņem atbilstoši līdzīgu tabulā uzrādīto modeļti un modifikāciju 
normām.

Ja  automobilis strādā grūtos ekspluatācijas apstākļos, izņē
muma kārtā  pieļaujama arī vidējā remonta izpilde.

Automobiļa un agregatu  kapitālremonta nepieciešamību no
formē ar aktu, kurā novērtē remontējamo objektu tehnisko s tā 
vokli. Aktu apstiprina uzņēmuma galvenais inženieris (tehniskais 
vadītājs).

Automobiļus un agregātus nodod remontā un pieņem no re
monta atbilstoši tehniskiem noteikumiem.

Remontu metodes

Lai samazinātu automobiļu dīkstāvi remontā, tos remontē pēc 
agregātu metodes, t. i., remontējamos agregātus apmaina pret de
rīgajiem rezerves agregātiem no agregātu  apgrozības fonda.

Ja  autosaimniecībā ir dažādu mārku automobiļi, tos remontē 
pēc individuālās metodes, jo grūti radīt pietiekami lielu agregātu 
apgrozības fondu.
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Agregātu kapitālremontu veic divējādi:
1) apmainot detaļas;
2) neapmainot detaļas.
Pēc pirmā paņēmiena remontējamos agregātus komplektē no 

līdzīgu agregātu  derīgām, izremontētām vai jaunām  rezerves de
taļām.

Pēc otrā paņēmiena remontējamos agregātus komplektē no 
šī agregā ta  derīgām, izremontētām vai arī jaunām  rezerves deta
ļām. Sis paņēmiens ir izdevīgs, ja  automobiļu agregātus remontē 
pēc individuālās metodes, jo visas attiecīgā agregāta  detaļas 
nenodilst vienādi; tādējādi var sag labāt neremontējamo detaļu 
savstarpējo piestrādi.



II. AUTOMOBIĻA TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

1. AUTOMOBIĻA TEHNISKĀ STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANA

Automobili drīkst ekspluatēt tikai tad, ja  tas ir tehniskā kār
tībā un pilnīgi apmierina kustības drošības noteikumu prasības. 
Automobiļa ekspluatācijas procesā nedrīkst rasties atsevišķu auto
mobiļa daļu bojājumi un lūzumi, kuru dēļ darbs uz līnijas būtu 
jāpārtrauc.

Reizi gadā Valsts automobiļu inspekcija pārbauda visu uzskaitē 
esošo automobiļu tehnisko stāvokli. Tomēr šāda vienreizēja pār
baude negarantē labu automobiļa tehnisko stāvokli visu gadu. 
Tāpēc nepieciešamas regulāras automobiļa tehniskās pārbaudes.

Autotransporta negadījumu statistika rāda, ka slikta automo
biļu tehniskā stāvokļa dēļ notiek 5—8% no visu avāriju (negadī
jumu) skaita. Apmēram 60—90% no visiem šiem negadījumiem 
notiek bremžu bojājumu dēļ. Liela nozīme ir arī stūres iekārtai 
un automobiļa apgaismojumam. Nepareiza gaismas lietošana un 
nepareizs lukturu regulējums parasti rada smagus nelaimes gadī
jumus. Automobiļa tehniskais stāvoklis ietekmē ne tikai kustības 
drošību, bet arī darba ražīgumu un transporta  darbu pašizmaksu.

Automobiļa un tā agregātu  derīgumu ekspluatācijai novērtē
1) subjektīvi —■ paši autovadītāji un mehāniķi, pamatojoties 

uz savu pieredzi un zināšanām;
2) objektīvi — lietojot ierīces un aparātus un salīdzinot pār

baudes rezultātus ar automobiļu un to agregātu  tehniskā stāvokļa 
normatīviem.

Subjektīva vērtējuma rezultāts atkarīgs galvenokārt no auto
vadītāja vai automehāniķa pieredzes un zināšanām, un tāpēc no
vērtējums dažkārt var būt nepareizs. Agregātu var nodot remontā 
vai nu pārāk agri, vai arī turpināt ekspluatēt to līdz pēdējai iespē
jai, kamēr agregāts  kļūst nelietojams tieši automobiļa ekspluatā
cijas procesā.

Šādas kļūdas automobiļa tehniskā stāvokļa vērtējumā rada 
liekus materiālus zaudējumus, kas ievērojami palielina automobiļa 
ekspluatācijas izdevumus.
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Novērtējot objektīvi automobiļa un tā atsevišķu agregātu  teh
nisko stāvokli, lieto īpašas ierīces un aparātus. Automobiļa un tā 
agregātu  tehniskā stāvokļa objektīvā pārbaude salīdzinājumā ar 
subjektīvo pārbaudi ir tehniski pamatota, precīzāka un ievērojami 
ekonomiskāka.

Tā, piemēram, pārbaudot kravas automobiļu priekšējo tiltu teh
nisko stāvokli ar Autotransporta zinātniskās pētniecības institūta 
(HHHAT) izstrādāto ierīci, M askavas 4. kravas taksometru parkā 
divkārt samazinājies grozāmasu tapu un čaulu izlietojums; ievēro
jami samazinājies arī priekšējo tiltu remontu skaits.

Saprotams, ka objektīvā pārbaudes metode pieļauj autovadītāju 
un mehāniķu subjektīvo vērtējumu, kam ikdienas darbā ir liela 
praktiska nozīme.

Automobiļa un tā agregātu  un mehānismu tehnisko stāvokli 
pārbauda ārēji apskatē, novērojot automobili darbā uz līnijas, ar 
īpašām ierīcēm un aparatūru, kā arī speciālos stendos un diag
nostikas stacijās.

2. AUTOMOBIĻA IKDIENAS ĀRĒJĀ KONTROLES APSKATE

Automobiļa kontroles apskates veic ik dienas pirms izbraukša
nas no garāžas, pieturās pēc garāka brauciena, kā arī pēc atgrie
šanās garāžā.

Ārējā apskatē vispirms pārbauda automobiļa ārējo izskatu. 
Automobilim jābūt tīram, bez virsbūves deformācijām un plaisām, 
kā arī bez krāsojuma un logu stiklu bojājumiem.

Rūpīgākā apskatē pārbauda automobiļa un darba rīku komplek- 
tējumu, kā arī to, vai automobilim nav redzami defekti, piemē
ram, vaļīgi nostiprinājumi, lūzumi u. c.

Jāpārbauda ūdens līmenis radiatorā, eļļas līmenis dzinēja kar
terī un degvielas līmenis tvertnē.

Rūpīgi jāpārbauda dzinēja un automobiļa pārējo agregātu un 
sistēmu savienojumu blīvums. No agregātu  karteriem caur neblī- 
vajiem savienojumiem izplūstošā eļļa rada eļļas pārtēriņu, sam a
zina agregātu  darbības drošību un saeļļo ceļa virsmu; slidena 
ceļa virsma samazina saisti starp riteņiem un ceļu, kas savukārt 
apdraud kustības drošību.

Ļoti rūpīgi jāpārbauda bremžu, stūres, signalizācijas ierīču, 
ārējā apgaismojuma, riteņu un apriepojuma tehniskais stāvoklis.

Arī pārnesumu kārba, sajūgs, kardānpārvads, atsperojums, 
stikla tīrītāji, durvju un platformu bortu noslēgšanas ierīces, kā 
arī valsts numuru zīmes, aizmugures skata spogulis un spidometrs 
nedrīkst būt bojāti.
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Automobiļa tehnisko stāvokli gaitā  un tā  piemērotību darbam 
konkrētajos ekspluatācijas apstākļos raksturo ekspluatācijas teh
nisko īpašību komplekss: dinamika, degvielas izlietojums, vadā
mība, stabilitāte, ga itas  laidenība, pārejamība u. c.

No šo īpašību kompleksa ir a tkarīga automobiļa kustības dro
šība, tā vidējais ātrum s un darba ražīgums.

Lai, automobili izmēģinot gaitā, iegūtu iespējami precīzākus 
rezultātus, iepriekš jāveic attiecīgi sagatavošanas  darbi. Ļoti sva
rīgi vispirms pārbaudīt spidometru un līdz normālai temperatūrai 
iesildīt automobiļa agregātus.

Lai pārbaudītu spidometra darbības precizitāti, ar hronometru 
nosaka laiku, kurā automobilis a r  30 vai 50 km/st lielu ātrumu 
(pēc spidometra) nobrauc 500 vai 1000 m, un to salīdzina ar 
laiku, kas nepieciešams šī a ttālum a nobraukšanai ar precīzu ā t 
rumu (30 vai 50 km/st). Spidometra rādījumu kļūda nedrīkst pār
sniegt 3—5%.

Nobraukto attālumu uz ceļa var  noteikt pēc kilometru rādītāju  
stabiem. Laiku precīzi var  noteikt ar hronometru vai mazāk pre
cīzi — ar pulksteni.

Automobiļa agregātus iesilda, vasarā  nobraucot vismaz 5 km, 
bet ziemā, ja  gaisa temperatūra ir no 0 līdz — 15°C, vismaz 
10 km. Nav ieteicams automobili pārbaudīt, ja  gaisa temperatūra 
ir zemāka par -—15°C. Ūdens temperatūrai dzinēja dzesēšanas 
sistēma jābūt vismaz 75—85 °C.

Pēc automobiļa iesildīšanas jāpārbauda, vai aizdedzes apstei
dzes leņķa regulējums atbilst lietotās degvielas oktānskaitlim 
(detonācijas izturībai). Sai nolūkā paātrina automobiļa gaitu 
(kravas automobilim līdz 20—25 km/st, bet vieglajam automobilim 
līdz 25—30 km/st), pārnesumu kārbā ieslēdz tiešo pārnesumu un 
strauji līdz galam nospiež gāzes pedāli. Aizdedzes apsteidzes 
leņķis ir pareizs, ja  dzinējā dzirdami īslaicīgi (pārejoši) vāji 
detonācijas klaudzieni. Ja  klaudzienu nav, tas  norāda, ka aizdedze 
ir pārāk vēla; stipri un ilgstoši klaudzieni liecina, ka aizdedze 
ir pārāk agra. Pareizu aizdedzes apsteidzes leņķi noregulē ar 
oktānkorektoru. Lietojot degvielu ar ļoti augstu  oktānskaitli, aiz
dedzes apsteidzes leņķi noregulē, vadoties no automobiļa ieskrie
šanās intensitātes.

Automobiļa dinamikas pārbaude. Automobiļa dinamika ir auto
mobiļa spēja pārvadāt kravu un pasažierus ar iespējami lielāku 
vidējo ātrumu.

Jo lielāks vidējais kustības ātrums, jo augstāks darba ražī
gums. Automobiļa dinamika ir a tkarīga no tā vilkšanas dinamikas 
un bremzēšanas spējām. Automobiļa vilkšanas dinamika galveno
kārt ir atkarīga no dzinēja jaudas, kā arī no spēka pārvada, rito
šās iekārtas un bremžu mehānismu tehniskā stāvokļa.

3. AUTOMOBIĻA TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE GAITA
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Automobiļa vilkšanas dinamiku var novērtēt pēc maksimālā 
ātruma, ieskriešanās intensitātes un vidējā ātruma. No kustības 
drošības un pārbaudes ērtības viedokļa automobiļa vilkšanas 
dinamiku ieteicams novērtēt pēc ieskriešanās intensitātes.

Automobiļa ieskriešanās intensitāti var novērtēt pēc ieskrieša
nās laika, ceļa vai paātrinājum a. Praktiski visērtāk ir noteikt 
automobiļa ieskriešanās laiku. Automobiļa pārbaude jāizdara bez
vēja laikā, vasarā  — uz horizontāla ceļa a r  līdzenu un sausu 
segumu, ziemā — uz ceļa ar līdzenu un blīvi nobrauktu sniega 
segumu. Izmēģināšanas posmam jābūt vismaz 800 m garam.

Autotransporta zinātniskās pētniecības institūts ieteic kravas 
automobiļiem noteikt ieskriešanās laiku, kas nepieciešams, lai 
automobilis ar pilnīgi atvērtu droseļvārstu un ieslēgtu tiešo pār
nesumu, kad kustības ātrums ir 15 km/st, sasniegtu ātrumu 
40 km/st. Droseļvārsts pilnīgi jāa tver  tajā momentā, kad spido
metrs rāda ātrumu 15 km/st; vienlaicīgi jāieslēdz hronometrs, ko 
izslēdz, sasniedzot ātrumu 40 km/st.

Pēc Autotransporta zinātniskās pētniecības institūta datiem, 
ieskriešanās laiks (s) nedrīkst pārsniegt šādas vērtības:

GAZ-51A:
ar pilnu kravu . . . . . 4 0
bez kravas . . . 2 5  

ZIL-164A:
ar pilnu k r a v u ...................................................... . 3 5
bez k r a v a s .................... ............................................. 2 3

Vieglajiem automobiļiem ieteicams noteikt ieskriešanās laiku, 
mainoties kustības ātrumam no 30 līdz 60 km/st.

4. tabula

Laiks, kura automobilim janobrauc 100 m ar lieso pārnesumu
(sākuma ātrums 20 km/st)

Automobiļa marka Laiks (s) Automobiļa marka Laiks (s)

«Moskvič-407» . . . . 10,6 GAZ-51A . . . . 15,1
«Pobeda» M-20 . . . 11,2 GAZ-53F . 14,9
«Volga» M-21 . . . . 10,3 Z IL-164A .......................... 17,3

Automobiļa ieskriešanās paātrinājumu var noteikt ar speciālu 
aparātu — akselerometru. Maksimālais ieskriešanās paātrinājums 
jauniem automobiļiem, braucot pa horizontālu ceļu ar dažādiem 
pārnesumiem, dots 5. tabulā.
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S. tabula
Maksimālais ieskriešanās paātrinājums

Automobilis
Paatrinajum s (m/s! ) atkarībā no pārnesuma

1 2 3 4 5

«Pobeda» M-20 . . . 1,71 1,14 0,59 _ .
«M oskvič-407».................... 1,81 1,45 0,89 0,48 --
«Volga» M - 2 1 .................... 2,00 1,36 0,73 — --
G A Z -5 1 A ............................... 0,99 0,91 0,57 0,29 ---
ZIL-164A . . 0,80 0,87 0,64 0,39 0,20
GAZ-53F ......................... 1,10 1,03 0,62 0,26 —
ZIL -130.................................... 0,98 1,07 0,84 0,50 0,25

Ekspluatācijas procesā šie automobiļa dinamikas rādītāji pa
sliktinās; pēc nobraukuma, kas atbilst plānotam nobraukumam 
līdz kapitālremontam, automobiļa ieskriešanās laiks palielinās par 
25—35%, bet maksimālais ātrums samazinās par 10— 15%.

Lai novērstu vēja un ceļa iespējamā krituma ietekmi uz mērī
jumu rezultātiem, izmēģināšanas braucieni jāveic abos virzienos.

Automobiļa ieskriešanās intensitāti nosaka kā abu braucienu 
mērījumu rezultātu vidējo aritmētisko lielumu.

Ja  izmēģinājuma braucienā iegūtie automobiļa dinamikas rād ī
tāji ir neapmierinoši, piemēram, ieskriešanās laiks pārsniedz no
rādītos kontroles skaitļus, dzinējiem uzstāda iepriekš pārbaudītu 
karburatoru un pārtraucēju-sadalītāju; pēc tam  atkārto izmēģi
nājumā braucienus.

Ja ar pārbaudītu karburatoru un pārtraucēju-sadalītāju  auto
mobiļa dinamika ir normāla, jāpārbauda noņemtais karburators 
un pārtraucējs-sadalītājs.

J a  pēc karburatora un pārtraucēja-sadalītāja  apmaiņas auto
mobiļa dinamika neuzlabojas, jāpārbauda automobiļa apstāšanās 
ceļa garums inerces kustībā un atsevišķu agregātu  (it īpaši dzi
nēja) tehniskais stāvoklis.

A p s t ā š a n ā s  c e ļ a  n o t e i k š a n a .  Automobiļa apstāšanās 
ceļa garums, braucot ar inerci, raksturo berzes pretestību spēku 
pārvadā, ritošā iekārtā un bremžu mehānismos.

Aptuveni par automobiļa šasijas  tehnisko stāvokli var spriest, 
novērojot automobili pēc tā apturēšanas ar  bremzēm. Ja  bremzē 
uz horizontāla ceļa un automobiļa šasija  ir labā tehniskā stāvoklī, 
tūlīt pēc automobiļa apstāšanās un bremžu atla išanas tas padodas 
atpakaļ par 1 līdz 2 metriem. Tas izskaidrojams ar to, kā bremzē
šanas procesā automobiļa riepas tiek deformētas, bet pēc bremzē
šanas tās, cenšoties ieņemt sākotnējo stāvokli, pabīda automobili 
atpakaļ.

Lai samērā precīzi noteiktu automobiļa šasijas tehnisko s tā 
vokli, jānosaka automobiļa apstāšanās  ceļa garums. Braucot ar 
inerci, kravas automobiļiem sākuma ātrumam jābūt 30 km/st, bet
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vieglajiem automobiļiem — 50 km/st. Ceļa posmam, tāpat kā no
sakot ieskriešanās intensitāti, jābūt ar cietu segumu un horizon
tālam.

Momentā, kad automobilis ar minēto ātrumu pārbrauc pār 
svītru, kas novilkta šķērsām ceļam, izslēdz sajūgu un nostāda 
pārnesumu pārslēgšanas sviru neitrālā  stāvoklī, t. i., atvieno dzi
nēju no dzenošajiem riteņiem; tālāk automobilim ļauj kustēties ar 
inerci, līdz ta s  apstājas. Pēc tam  ar lentmēru izmēra automobiļa 
apstāšanās ceļa garumu. Izmēģinājumu izdara, braucot abos vir
zienos. Apstāšanās ceļa garumu, automobilim braucot ar inerci, 
nosaka kā abos virzienos nobraukto ceļu vidējo aritmētisko lie
lumu.

Apstāšanās ceļa garums, izmantojot inerci, jauniem iebraukta
jiem automobiļiem ar pilnu kravu, ja  kustības ātrums ir 50 km/st, 
dots 6. tabulā.

6. tabula
Apstāšanās ceļa garums

Automobiļa marka
Apstašanās 
ceļa garums 

(m)
Automobiļa marka

Apstāšanās 
ceļa garums 

(m)

«Moskvič-407» . . . . 487 G A Z -5 1 A .......................... 721
«Pobeda» M-20 . . . . 524 G A Z -5 3 F .......................... 588
«Volga» M-21 . . . . 533 Z1L-164A . . 708

Z1L-130 .......................... 580

Ja  automobiļa apstāšanās  ceļa garums, automobilim braucot 
ar inerci, ir pārāk  mazs, jāpārbauda spēka pārvada, ritošās iekār
tas un bremžu mehānismu tehniskais stāvoklis.

Degvielas izlietojuma pārbaude. Degvielas ekonomiskums ir 
automobiļa spēja pārvadāt kravu un pasažierus dažādos eksplua
tācijas apstākļos, iespējami mazāk izlietojot degvielu.

Degvielas izlietojums, automobilim braucot a r  nemainīgu ā t
rumu pa horizontālu ceļu, ir atkarīgs ne tikai no dzinēja konstruk
cijas un tā tehniskā stāvokļa, bet arī no visa automobiļa (it īpaši 
spēka pārvada un ritošās iekārtas) tehniskā stāvokļa. Bez tam 
degvielas izlietojums ir atkarīgs arī no automobiļa ekspluatācijas 
apstākļiem un autovadītāja darba prasmes.

Degvielas izlietojuma pārbaudei gaitā  izvēlas vismaz 10 km 
garu ceļa posmu, kam jābūt pēc iespējas ar horizontālu profilu, 
vienādāku segumu un mazāku kustības intensitāti, lai šo posmu 
varētu nobraukt bez apstāšanās, bez bremzēšanas un pēc iespējas 
ar mazāku pārnesumu pārslēgšanas skaitu.

Pārbaudes brauciens jāveic pēc iespējas ar nemainīgu droseļ- 
vārsta  atvērumu, kā arī nepieļaujot automobiļa pārvietošanos ar 
inerci un tā bremzēšanu. Kravas automobiļa ātrum am  jābūt apmē
ram 30—40 km/st, bet vieglo automobiļa ātrum am  — 40—50 km/st.

25



Pārbaudīt vēlams pilnīgi noslogotu automobili, tomēr to var p ā r 
baudīt ari bez kravas.

Degvielas izlietojuma mērīšanai atvieno no benzīna sūkņa deg
vielas tvertnes vadu un pievieno sūknim speciālu, a r  benzīnu 
piepildītu mērtvertni.

Izlietotās degvielas daudzumu nosaka divējādi:
1) nosverot mērtvertni pirms un pēc brauciena;
2) pēc līmeņrāža, kas izgatavots no stikla caurulītes un pie

vienots mērtvertnei.
Precīzāk degvielas izlietojumu var noteikt pēc pirmā paņē

miena.
Pēc kontroles brauciena jāpārbauda, vai nav sakarsuši bremžu 

mehānismi, t. i., vai nav pārāk  maza atstarpe starp riteņu bremžu 
lokiem un bremzes skriemeli.

Pēc tam kad noteikts degvielas izlietojums (l/dI ), veicot 5  km 
garu ceļu, var  aprēķināt degvielas izlietojumu V a 100 km:

^  =  - ^ - • 1 0 0  (//100 km).

Izmēģinājuma braucienā noteiktais degvielas kontroles izlieto
jums, kā arī vidējais degvielas izlietojums ekspluatācijā nedrīkst 
pārsniegt noteiktās normas.

Pēc Autotransporta zinātniskās pētniecības institūta pētīju
miem, degvielas izlietojums kontroles braucienā pa horizontālu 
asfaltētu vai grantētu ceļa posmu ar īsiem un nelieliem kāpumiem 
(ne lielākiem par 1,5%), ja  automobilis pārvietojas ar nemainīgu 
ātrumu no 30 līdz 40 km/st, nedrīkst pārsniegt šādus daudzumus 
(//100 km):

automobilim GAZ-51A:
ar pilnu kravu . 20 
bez k r a v a s .........................  15,5

automobilim Z1L-164A:
ar pilnu kravu . . .  . 3 0
bez kravas . . . . 22,5

Kā redzams, braucot bez kravas, degvielas izlietojums ir 
20—25% mazāks nekā pārvadājot kravu.

Degvielas izlietojuma normas dažādu mārku automobiļiem do
tas 7. tabulā.

Ziemas periodā, automobilim braucot pa ceļu ar cietu un lī
dzenu segumu, degvielas izlietojuma normu salīdzinājumā ar 
normu, kāda dota 7. tabulā, var palielināt līdz 10%.

Vadāmības pārbaude. Vadāmība ir automobiļa spēja pārvieto
ties autovadītāja izvēlētā virzienā atbilstoši vadāmo riteņu s tā 
voklim. Liela nozīme ir arī automobiļa stabilitātei, kas raksturo 
automobiļa noturību pret sasviešanos, slīdēšanu un apgāšanos.
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Degvielas izlietojuma normas
7. tabula

Automobiļa mārka
Degvielas izlietojuma norma (11100 km)

kontroles ekspluatācijas

«Pobeda» M - 2 0 .................... ..... 11,0 13,5
«M oskvič-407»......................................... 6,5 10,0
«Volga» M-21 .......................... 9,0 13,5
GAZ-51A ................................................... 20,0 23,0—26,0*
G A Z-53F ................................................... 23,0 —

ZIL-164A .............................................. 27,0 31,0—36,0*
ZIL-130 ................................................... 27,0 —

* Pirmais skaitlis — ekspluatācijas degvielas norma, ja automobiļa trans
porta darbu uzskaita tkm, bet otrais skaitlis — ja automobiļa darbu neuz
skaita tktn.

Kā vadāmība, tā arī stabilitāte ievērojami ietekmē kustības 
drošību. Laba vadāmība un stabilitāte ļauj ievērojami palielināt 
kustības ātrumu un tātad  arī automobiļa darba ražīgumu.

Abas šīs automobiļa īpašības ir atkarīgas no automobiļa kon
strukcijas un tehniskā stāvokļa.

Automobiļa vadāmība ir atkarīga no automobiļa manevrības, 
vadāmo riteņu stabilizācijas, atsperojuma konstrukcijas, smaguma 
centra novietojuma un riepu sānnovirzes.

Noteicošā loma automobiļa vadāmībā ir vadāmo riteņu stabili
zācijai.

P a r  v a d ā m o  r i t e ņ u  s t a b i l i z ā c i j u  sauc automobiļa 
vadāmo riteņu spēju, automobilim pārvietojoties, saglabāt neitrālu 
stāvokli, kas atbilst taisnvirziena kustībai, un automātiski ieņemt 
šo stāvokli pēc automobiļa pagrieziena.

Vadāmo riteņu stabilizāciju sasniedz ar grozāmasu tapu s tā 
vokļa leņķu izvēli, kā arī ar elastīgu apriepojumu.

Automobiļa priekšējo riteņu stabilizāciju aptuveni var pārbau
dīt gaitā uz pilnīgi horizontāla (garenvirzienā un šķērsvirzienā) 
plata un taisna ceļa posma ar līdzenu, cietu un sausu segumu vai 
ari uz līdzīga seguma laukuma. Sajā nolūkā automobili vada 
taisnā virzienā, braucot ar  nemainīgu ātrumu, un tad brīvi atlaiž 
stūres ratu.

Ja stabilizācija ir laba, automobilim patstāvīgi un samērā 
ilgstoši jāietur uzdotā taisnvirziena kustība.

Tad brauc ar  nemainīgu ātrumu pa laukumu, veidojot apli, un 
atlaiž stūres ratu. Ja  automobiļa priekšējo riteņu stabilizācija ir 
laba, priekšējiem riteņiem jāatgriežas neitrālā stāvoklī un auto
mobilim jāturpina kustība taisnā virzienā.

Ja automobiļa vadāmība ir apgrūtināta, vispirms jāpārbauda, 
vai ir vienāds gaisa spiediens labās un kreisās puses riepās.
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Apgrūtinātas vadāmības iemesls var būt arī slikts priekšējā 
tilta tehniskais stāvoklis (neizbalansēti riteņi, nepareizs grozām- 
asu rēdžu tapu stāvoklis, pārāk cieši sa lāgotas grozāmasu rēdžu 
tapas),  pārāk cieši pievilkti stūres mehānisma gultņi, kā ari ne
pareizi noregulēta stūres mehānisma sazobe un bremžu m ehā
nismi.

Automobiļa stabilitāte pret sasviešanos ievērojami samazinās, 
ja dzenošo riteņu saiste a r  ceļa virsmu ir neliela, it īpaši uz sli
dena ceļa, kad nodilis dzenošo riteņu apriepojuma protektors.

Gaitas laidenības pārbaude. Gaitas laidenība ir automobiļa 
spēja pārvietoties pa nelīdzeniem ceļiem bez ievērojamiem virs
būves satricinājumiem un svārstībām.

Ja  automobiļa gaita  ir laidena, tad labāk sag labājas  krava, 
mazāk nogurst pasažieri un autovadītājs; tas veicina kustības 
drošību, ļauj palielināt kustības ātrum u un darba ražīgumu.

Automobiļa gaitas laidenība, ja  gaisa spiediens riteņu apriepo- 
jumos ir normāls, galvenokārt ir a tkarīga no ritošās iekārtas 
atsperojuma un amortizatoru konstrukcijas un to tehniskā s tā 
vokļa.

Gaitas laidenību aptuveni var novērtēt, novērojot automobiļa 
virsbūvi raitā  braucienā pa samērā nelīdzenu, viegli bedrainu 
ceļa posmu. Gaitas laidenība ir laba, ja automobilis intensīvi 
nešūpojas un nav vērojami asi triecieni, «caursitot» atsperes.



III. DZINĒJS

1. DZINĒJA TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Dzinējs ir vissarežģītākais un atbildīgākais automobiļa agre
gāts. No dzinēja tehniskā stāvokļa ir a tkarīga dzinēja jauda, deg
vielas un eļļas izlietojums, kā arī visa automobiļa ekspluatācija. 
Tāpēc visā automobiļa ekspluatācijas laikā ļoti svarīgi ir savlai
cīgi ievērot un novērst visus dzinēja un tā atsevišķo mehānismu 
un sistēmu darbības traucējumus.

Dzinēja tehnisko stāvokli aptuveni nosaka šādi:
1) apskatot dzinēju pirms tā iedarbināšanas;
2) pārbaudot dzinēju tā iedarbināšanas procesā;
3) apskatot un izklausot dzinēju pēc tā iedarbināšanas.
Pēc dzinēja iedarbināšanas jānovēro dzinēja iesildīšanas pro

cess, jāpārbauda eļļas spiediens dzinēja eļļošanas sistēmā un at
gāzu noplūde uz dzinēja karteri; bez tam jāizklausa dzinējs un 
jāpārbauda tā darbība dažādos darba režīmos, jānovēro atgāzu 
izplūde caur izplūdes cauruli, kā arī jānosaka degvielas un eļļas 
izlietojums.

Dzinēja ārējā apskate pirms iedarbināšanas. Dzinēja ārējā ap
skatē noskaidro defektus, kurus var konstatēt, nelietojot speciālu 
aparatūru.

Apskatāmajam dzinējam jābūt tīram, bet ne notīrītam tieši 
pirms apskates, jo uz viegli netīras vai putekļainas virsmas var 
labāk saskatīt defektus. Dzinējam jābūt sagatavotam  iedarbinā
šanai, t. i., ta jā  jābūt iepildītai eļļai, degvielai un ūdenim.

Ieteicama šāda dzinēja apskates secība:
1) apskata cilindru bloka galvu, blokkarteri un kartera vāku, 

nosakot, vai caur savienojumu vietām neizplūst ūdens vai eļļa;
2) apskata visas dzesēšanas sistēmas ierīces un savienojumu 

vietas, nosakot, vai caur tām neizplūst ūdens;
3) pārbauda visas eļļošanas ierīces un savienojumus, nosakot, 

vai nav eļļas sūces;
4) ar benzīna sūkņa rokas sviriņu uzsūknē benzīnu un pār

bauda, vai no sūkņa, karburatora, kā arī no cauruļvada savieno
jumiem neizplūst benzīns;
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5) darbinot karburatora vārstus, pārbauda vārstu un to pie
dziņas darbību;

6) pārbauda, vai aizdedzes ierīcēm nav ārēji bojājumi (plaisas, 
lūzumi, elektrovadu izolāciju bojājumi utt.).

Dzinēja iedarbināšanas pārbaude. Pirms dzinēja iedarbināša
nas jāpārbauda ūdens līmenis radiatorā un eļļas līmenis karteri.

Ja  dzinējs pareizi sagatavots  iedarbināšanai un, to iedarbinot, 
lieto rūpnīcas izgatavotājas instrukcijā norādītās šķirnes degvielu 
un eļļu, tad  dzinējam jābūt viegli iedarbināmam ar  starteri un 
tam jāsāk s trādāt stabili bez pārtraukumiem pēc pirmās startera  
ieslēgšanas.

Dzinēja novērošana iesildīšanas procesā. Dzinēju iesilda, dar
binot to dīkgaitā, kloķvārpstai griežoties nedaudz lēnāk par vidējo 
griešanās ātrumu. Ja  radiatora žalūzijas ir aizvērtas, tad dzinē
jam jāiesilst ātri (no 2 līdz 5 minūtēm).

Dzinējs jāiesilda tik ilgi, līdz ūdens temperatūra, tam ieplūstot 
radiatorā, sasniedz 70—80 °C.

Tūlīt pēc dzinēja iedarbināšanas (kloķvārpstas griešanās ā tru 
mam jābūt vidējam) pārbauda eļļas spiedienu, kā ari to, vai nav 
ūdens, eļļas un degvielas sūces.

Spiediena pārbaude dzinēja eļļošanas sistēmā. Spiedienu eļļo
šanas sistēmā pārbauda iesildītam dzinējam.

Ja automobilī iebūvētais eļļas manometrs rāda ievērojami ze
māku spiedienu par normālo, kā arī tad, ja  ir šaubas par m ano
metra rādījumu pareizību, spiediens jāpārbauda ar kontroles 
manometru, kuram skala ir graduēta no 0 līdz 5 vai 10 kG/cm2.

Kontroles manometru pievieno rupjam eļļas filtram vai eļļas 
galvenai maģistrālei.

Spiediens jāpārbauda, darbinot dzinēju ar kloķvārpstas vidēju 
griešanās ātrumu, kas atbilst kravas automobiļa ātrum am  30—35 
km/st (pēc spidometra) un vieglā automobiļa ātrum am  —• 50—60 
km/st.

Eļļas spiediens pilnīgi iesildītam dzinējam, tam darbojoties ar 
kloķvārpstas vidēju griešanās ātrumu, nedrīkst būt mazāks par 
1,0 kG/cm2; normālam spiedienam jābūt no 2,0 līdz 4,0 kG/cm2. 
Eļļas spiedienam, dzinējam strādājot dīkgaitā ar mazu kloķvārp
stas griešanās ātrumu, jābūt vismaz 0,5 kG/cm2. Eļļas spiediens 
aukstam dzinējam var būt līdz 5 kG/cm2.

Gāzu noplūdes (uz karteri) pārbaude. Gāzu noplūdi no cilin
driem uz dzinēja karteri pārbauda šādi: noņem eļļas ieliešanas 
caurules vāku, strauji atver droseļvārstu un novēro gāzu izplūdi 
pa eļļas ieliešanas cauruli. Gāzu izplūde pa eļļas ieliešanas cauru
les vaļējo galu nedrīkst būt pārāk intensīva.

Dzinēja pārbaude, tam strādājot dažādos darbības režīmos. 
Pilnīgi piestrādātam dzinējam dīkgaitā jādarbojas stabili ar 
mazu kloķvārpstas griešanās ātrumu (ne lielāku par 450 apgr/min).
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Strauji izmainot kloķvārpstas griešanās ātrumu, dzinēja dar
bībā nedrīkst būt pārtraukumu, kā arī sprādzienu ieplūdes caurulē 
un izplūdes trokšņu slāpētājā. Pēc s traujas droseļvārsta aizvēr
šanas dzinējs nedrīkst noslāpt.

Dzinēja izklausīšana. Dzinēju izklausot, var noskaidrot, vai 
nav palielinātas spēles s tarp berzes virsmām dzinēja mehānismos. 
Ja  tās  ir palielinātas, starp detaļām rodas dinamiskas slodzes 
un dzirdami klaudzieni.

Aptuveni dzinēju izklausa pēc dzirdes, bet precīzāk — ar ste
toskopu.

Stetoskopu konstrukcijas var būt dažādas. Dzinēja izklausīša
nai, piemēram, lieto caurulīšu stetoskopu (6. zīm.) un stieņa 
stetoskopu (7. zīm.).

6. zīm. Caurulīšu stetoskops:
/ — gumijas caurulītes; 2 — korpuss; 3 — skaņu uztvērēja stienis; 4 — atspere; 5 — metāla

caurulītes; 6 — uzgali.

7. zīm. Stieņa stetoskops:
1 — skaņu uztvērējs; 2 un 3 — stieņi; 4 — skrūve; 5 — uzgrieznis.
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Dzinēju izklausa attiecīgo savienojumu a trašanās  zonās 
(8. zīm.) dažādos dzinēja termiskos stāvokļos un dažādos tā 
darbības režīmos.

Virzuļu-cilindru grupu izklausa neiesildītam dzinējam, tam  s trā 
dājot dīkgaitā ar mazu kloķvārpstas griešanās ātrumu. Ja  cilindrs

vai virzulis ir nodilis, dzir
dami sausi slīdoši klau
dzieni, kas, dzinējam iesil
stot, samazinās vai pat 
pilnīgi izzūd. Ja  cilindrs 
un virzulis ir samērā stipri 
izdiluši, klaudzieni, dzinē
jam  iesilstot, samazinās, 
bet paliek dzirdami ari 
pilnīgi iesildītam dzinē
jam.

Virzuļa klaudzieni cil- 
lindrā nav bīstami, eks
pluatācijā tie pieļaujami, 
bet virzuļa-cilindra gru
pas izdilums rada palieli
nātu degvielas un eļļas iz
lietojumu.

Kloķvārpstas pamat- 
gultņus, klaņu gultņus un 
virzuļu pirkstus izklausa 
iesildītam dzinējam, s trau 
ji izmainot dzinēja darbī
bas režīmu, ko sasniedz, 
strauji atverot un aizverot 
droseļvārstu.

Pam atgultņu  klaudzie
ni ir dobji, ar zemu toni. 

Klaņu gultņu klau
dzieni salīdzinājumā ar pam atgultņu klaudzieniem ir asāki un 
skanošāki, ar vidēju toni.

Lai noskaidrotu, kurš klaņa gultnis klaudz, cilindriem (pēc 
kārtas), savienojot sveces centrālo elektrodu ar masu, izslēdz aiz
dedzi. Izslēdzot aizdedzi cilindram, kura klaņa gultnis klaudz, tā 
klaudzieni ievērojami pavājinās vai pilnīgi izzūd.

Virzuļu pirkstiem ir asi metāliski klaudzieni, līdzīgi detonācijas 
klaudzieniem; pēc aizdedzes izslēgšanas tie pilnīgi izzūd. Detonā
cijas klaudzieni atšķirībā no virzuļa pirksta klaudzieniem izzūd, 
pieverot droseļvārstu un palielinot kloķvārpstas griešanās ātrumu.

Dzinēju nedrīkst ekspluatēt, ja skaidri dzirdami virzuļa pirkstu 
klaudzieni un klaudzieni kloķvārpstas gultņos.

8. zīm. Dzinēja izklausīšanas zonas:
a — dzinējam ar apakšējiem vārstiem; 
b — dzinējam ar augšejiem vārstiem;

1 — sadales zobrati; 2 — vārsti; 3 — virzuli, vir
zuļu pirksti, gredzeni, klaņu gultņi; 4 — sadales 

vārpstas gultņi; 5 — pamatgultņi.

32



Klaņu gultņu klaudzieni var norādīt uz loti nopietniem dzinēja 
bojājumiem.

Ja  ir palielināta virzuļu pirkstu spēle, paātrināti  nolietojas 
virzuļa pielējumi, kloķa kakliņi un gultņi.

Sadales mehānisma detaļu (vārsta un bīdītāja, vārsta  kāta un 
vadčaulas, sadales vārpstas  kakliņu un gultņu) savienojumus iz
klausa iesildītam dzinējam, tam strādājot dīkgaitā ar mazu kloķ
vārpstas griešanās ātrumu. Tāda dzinēja ekspluatācija, kurain 
dzirdami klaudzieni sadales mehānismā, ir pieļaujama, taču tad 
paātrināti dilst sadales mehānisma detaļas.

Nedrīkst sajaukt atgāzu izplūdes troksni, kas rodas, tām iz
plūstot caur neblīvajiem izplūdes kolektora un cilindru bloka (gal
vas) savienojumiem, ar klaudzieniem tieši dzinējā.

Atgāzu izplūdes pārbaude. Atgāzu izplūdi pa izplūdes trokšņu 
slāpētāja cauruli novēro, strauji atverot droseļvārstu.

Pastiprināta  dūmošana (četrtaktu dzinējiem) norāda, ka ci- 
lindru-virzuļu grupas detaļas, it īpaši virzuļa gredzeni, ir stipri 
nodilušas, gredzeni ieēdušies virzuļa rievās vai arī karburators 
sagatavo pārāk treknu maisījumu.

Tehniskie noteikumi aizliedz ekspluatēt automobili, ja tā dzinējs 
pastiprināti dūmo.

Degvielas un eļļas izlietojuma kontrole. Vienlaikus ar dzinēja 
tehniskā stāvokļa pārbaudēm ļoti vēlams arī sistemātiski novērot 
degvielas un eļļas izlietojumu. Ja  nepieciešama precīzāka degvie
las izlietojuma pārbaude, jārīkojas, kā norādīts  šīs grām atas 
nodaļā «Automobiļa tehniskā stāvokļa pārbaude gaitā»  (sk. 25.— 
26. lpp.). Eļļas izlietojumu precīzāk pārbauda, izmērot karteri 
papildus pielejamās eļļas daudzumu pēc noteikta automobiļa no
braukuma.

2. CILINDRU-VIRZUĻU GRUPAS DETAĻU UN VĀRSTU 
TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Automobiļa ekspluatācijas dinamiskie un ekonomiskie rādītāji 
galvenokārt ir atkarīgi no cilindru-virzuļu grupas detaļu tehniskā 
stāvokļa, pēc kura nosaka dzinēja derīgumu turpm ākajam  dar
bam. Tieši tāpēc šīs grupas detaļu tehniskā stāvokļa pārbaudei, 
neizjaucot dzinēju, ir liela praktiska nozīme.

Dzinēja cilindru-virzuļu grupas detaļu tehniskā stāvokļa pār
baudei izstrādāti vairāki paņēmieni un attiecīgas ierīces, ar kurām 
iespējams noteikt šādus parametrus: dzinēja eļļas izlietojumu, 
gāzu noplūdes tilpumu dzinēja karterī, gāzu spiedienu dzinēja 
karterī un kompresijas kamerā, kā arī retinājumu iesūkšanas cau
rulē. Visu šīs grupas detaļu tehnisko stāvokli var arī pārbau
dīt, izslēdzot cilindrus, kā arī izmantojot saspiestu gaisu.

Eļļas izlietojums. Vienlaikus ar automobiļa ekspluatācijas
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ilgumu palielinās arī cilindru-virzuļu grupas detaļu nodilums un 
eļļas izlietojums.

Jauna karburatordzinēja vidējais eļļas izlietojums 100 km no
braukumam nepārsniedz 0,4% no degvielas izlietojuma. Eļļas iz
lietojums dzinējiem, kuriem ir nodilušas cilindru-virzuļu grupas 
detaļas, 10— 15 reizes pārsniedz jauna dzinēja eļļas izlietojumu. 
Tātad eļļas izlietojums uzskatāmi raksturo dzinēja tehnisko s tā 
vokli.

Sai dzinēja tehniskā stāvokļa pārbaudes metodei tomēr ir 
daudzi nozīmīgi trūkumi:

1) pēc eļļas izlietojuma nevar noteikt tiešo traucējuma cēloni, 
jo eļļa noplūst arī caur kartera neblīvajiem savienojumiem un 
kloķvārpstas galu blīvslēgiem, kā arī nevar konstatēt vārstu  un 
cilindru bloka galvas starplikas darbības traucējumus;

2) ekspluatācijas apstākļos praktiski ir grūti precīzi uzskaitīt 
eļļas izlietojumu, tā noteikšanai nepieciešami ilgstoši novērojumi.

Gāzu noplūde uz dzinēja karteri. Gāzes no cilindra noplūst 
dzinēja karterī gar cilindru-virzuļu grupas detaļām darba un 
kompresijas taktīs.

9. zīm. Gāzu noplūde 
no cilindra kompresijas kameras: 

o — gāzu noplūde uz dzinēja karteri gar virzuļa gredzeniem; 
b — visas gāzu noplūdes vietas; / — cilindru bloks; 2 — cilindru 
bloka galvas starplika; 3 — aizdedzes svece; 4 — cilindru bloka 
galva; 5 — vadčaula; 6 — vārsts; 7  — ieplūdes (izplūdes) kanāls;
8 — ūdensapvalku savienotājkanāls; 9 —- virzuļa gredzeni; 10 — ci

lindrs; / /  — gredzena atslēga.

Dzinēja ekspluatācijas procesā, nodilstot cilindru-virzuļu gru
pas detaļām, gāzu noplūde uz karteri (9. zīm. a) palielinās, bet 
dzinēja jauda un ekonomiskums samazinās.

Gāzu noplūdes intensitāte ir atkarīga ne tikai no dzinēja teh
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niskā stāvokļa, bet ari no dzinēja darbības režīma (slodzes un 
kloķvārpstas griešanās ā trum a). Palielinoties dzinēja slodzei un 
kloķvārpstas griešanās ātrumam, ievērojami palielinās gāzu no
plūde. Neblīvi vārsti samazina gāzu noplūdi uz karteri, jo daļa 
gāzu izplūst gar vārstiem (9. zīm. b ) .

Tāpēc gāzu noplūde uz karteri jānosaka stingri noteiktā dzi
nēja darbības režīmā — dzinējam jābūt pilnīgi iesildītam, tam 
jās trādā  ar pilnu slodzi (pilnīgi atvērts droseļvārsts) un vidēju 
kloķvārpstas griešanās ātrumu (nepārsniedzot 1500— 1600 
apgr/m in). Dzinēju noslogo, piebremzējot dzenošos riteņus (gaitā 
vai arī paceltus uz steķiem).

Gāzu noplūdes daudzumu karterī pārbauda ar TKO-6 markas 
gāzes skaitītāju, ko ar gumijas šļūteni pievieno eļļas ieliešanas 
caurules galam. Pirms pārbaudes atvieno kartera ventilācijas 
sistēmu, izņem eļļas līmeņa mērstieni un karteri blīvi noslēdz ar 
aizbāžņiem. Pēc tam izmēra gāzu noplūdes daudzumu minūtē un 
pēc trīs mērījumu rezultātiem aprēķina vidējo aritmētisko lielumu.

Maksimālais gāzu noplūdes daudzums karterī, kuru pārsnie
dzot jāremontē cilindru-virzuļu grupas detaļas, dots 8. tabulā.

Maksimala gazu noplūde karteri & tabula

Automobiļa marka Gazu noplūde 
(il min) Dzinēja darbības režīms

ZIL-164A ....................
GAZ-51A . .
«Volga» M-21 . . . 
«Pobeda» M-20 . . . .

120—130
110

80—85
75—80

Pilna slodze, kloķvārpstas 
griešanās ātrums līdz 1500— 1600 
apgr/min

Sim dzinēja tehniskā stāvokļa pārbaudes paņēmienam ir šādi 
trūkumi:

1) pārāk ilgs ir sagatavošanas  darbu periods, jo jāatvieno 
kartera vēdināšanas sistēma, jāiesilda dzinējs u. c.;

2) stingri jāievēro noteikts dzinēja darbības režīms;
3) nevar noteikt tiešo gāzu noplūdes cēloni, jo gāzu noplūdi 

ietekmē arī citi apstākļi, piemēram, neblīvi vārsti.
Spiediena (kompresijas) pārbaude dzinēja cilindrā kompresijas 

gājiena beigās. Spiediens kompresijas gājiena beigās dzinēja ci
lindrā raksturo cilindru-virzuļu grupas delaļu tehnisko stāvokli, 
kā arī cilindru bloka galvas starplikas un vārstu  blīvumu.

Spiedienu kompresijas gājiena beigās pārbauda piestrādātam 
un līdz normālai darba temperatūrai iesildītam dzinējam.

Kompresijas spiedienu pārbauda ar kompresiometru (10. zīm.), 
kas sastāv no manometra 1, koniska gumijas uzgaļa 6, pretspie
diena vārsta  4 un atslodzes vārsta  3.

Kompresijas spiediens ir ļoti a tkarīgs no kloķvārpstas grieša
nas ātruma, tāpēc dzinēja kloķvārpstai pārbaudes laikā jārotē ar 
180—200 apgr/min. Tas iespējams tikai tad, ja starteris  un aku
mulatoru baterija ir labā tehniskā stāvoklī.
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Kompresijas spiedienu cilindrā pārbauda šādā secībā:
1) iesilda dzinēju līdz normālam siltuma režīmam;
2) izskrūvē visas sveces;
3) pilnīgi atver visus karburatora vārstus;

4) blīvi iespiež sveces urbumā kompre- 
siometra konisko gumijas uzgali 6;

5) griež ar starteri dzinēja kloķvārp
stu līdz m aksimālajam manometra rādīju
mam, t. i., līdz spiediens kļūst maksimāls;

6) nolasa manometra rādījumus;
7) atslogo manometru līdz nullei, a t

griežot atslodzes vārsta  3 vāciņu par 
1,0— 1,5 apgriezieniem; pēc tam  vāciņu 
aizskrūvē;

8) līdzīgā secībā pārbauda kompresi
jas  spiedienu pārējos cilindros.

Spiediens cilindrā kompresijas gājiena 
beigās nedrīkst būt mazāks par 5,5kG/cm2. 
Spiedienu starpība viena dzinēja cilindros 
nedrīkst pārsniegt 1,0 kG/cm2.

Ievērojama spiedienu atšķirība norāda, 
ka cilindrā ar zemu spiedienu ir traucē
jumi (neblīvi vārsti, bojāta bloka galvas 
starplika, salūzuši vai iedeguši virzuļa 
gredzeni utt.).

Ja  kompresijas spiediens dzinēja cilin
drā ir ievērojami mazāks par normālo 
spiedienu, tā cēloni noskaidro šādi:

1) ielej cilindrā, kurā ir zems kompre
sijas spiediens, dzinēja eļļu un atkārtoti 
pārbauda kompresiju, kā norādīts iepriekš;

2) ja  kompresijas spiediens ir palieli
nājies, tad tas norāda, ka bojātas cilin- 
dru-virzuļu grupas detaļas; ja spiediens 
nav izmainījies, iespējams, ka nav blīvi 
vārsti vai cilindru galvas starplika.

Aplūkotajam spiediena pārbaudes pa
ņēmienam ir šādi trūkumi:

1) pārbaudes procesā izlādējas akumu
latoru baterija;

2) nevar salīdzināt kompresiometra rādījumus atsevišķos ci
lindros, jo, akumulatoru baterijai izlādējoties, kloķvārpstas ro tā 
cijas ātrums nav vienāds;

3) nevar noteikt tiešo kompresijas samazinašanas cēloni. 
Neskatoties uz minētajiem trūkumiem, šo paņēmienu kā vien

kāršāko lieto visbiežāk.

10. zitn. Kompresiometrs:
/ — manometrs; 2 — uzga
lis; 3 — atslodzes vārsts;
4 — pretspiediena vārsts;
5 — gumijas caurulīte; 6 — 

konisks gumijas uzgalis.
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Gāzu retinājuma pārbaude ieplūdes sistēmā. Retinājums kar
buratora dzinēja ieplūdes caurulē ir atkarīgs no cilindru un ieplū
des caurules starpliku blīvuma. Retinājumu ieplūdes caurulē no
saka ar vakuummetru. Dzinēja labam tehniskajam stāvoklim a t
bilst 430—530 mm ūdens staba liels retinājums.

Attiecīgajiem dzinēja traucējumiem atbilstošie vakuummetra 
rādījumi (ūdens staba mm) doti 9. tabulā.

9. tabula

Dzinēja darbības traucējumu noteikšana pēc gāzu retinājuma

Retinājums (ūdens staba mm)

Stabils no 330 līdz 380

Palielinoties kloķvārpstas grieša
nās ātrumam, retinājums stipri mai
nās

Nemainīgs kritums līdz 50— 150 mm

Mainīgs kritums līdz 50—150 mm

Lēnas retina juma svārstībās

Traucējuma cēlonis

Vēla aizdedze
Izdilušas cilindru-virzuļu grupas de

taļas
Maisījuma noplūde gar vārsta kātu 

un caur ieplūdes caurules pievieno
juma vietām

Atslābušas vai salūzušas vārstu a t
speres

Bojāti vārsti
Nedarbojas aizdedzes svece
Neblīvs cilindru bloka galvas un 

bloka savienojums
Nepareizi noregulēts karburators
Aizdedzes sveces darbojas ar pār

traukumiem
Bojāti vārsti
M aza atstarpe starp sveces elektro

diem
Izregulējies karburators

Taču īsto retinājuma sam azināšanas cēloni pēc šī paņēmiena 
nevar noteikt, jo vienam un tam pašam retinājuma pazemināju
mam atbilst vairāki traucējumi.

Cilindru-virzuļu grupas un vārstu pārbaude ar pneimatisko 
kalibratoru. So metodi un apara tūru  (11. zīm.) dzinēja cilin- 
dru-virzuļu grupas un vārstu  tehniskā stāvokļa pārbaudei izstrā
dājusi Autotransporta zinātniskās pētniecības institūta Ļeņingra- 
das filiāle.

Pārbaudot cilindru-virzuļu grupas detaļu un vārstu  tehnisko 
stāvokli pēc pneimatiskās metodes, nosaka saspiestā gaisa noplūdi 
caur cilindra neblīvajām vietām.

Saspiesto gaisu no m aģistrā les  vai kompresora pa šļūteni 
pievada krustenim 1; pēc tam atkarībā no aizgriežņa roktura s tā 
vokļa saspiestais gaiss var  plūst vai nu uz reduktoru 3, vai arī 
uz pārslēga krānu 7.
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Krāna 7 aizgrieznim ir divi stāvokļi. P irm ajā  stāvoklī (/) s a 
spiestā gaisa plūsmas ceļš uz ieplūdes uzgali 9 ir šāds: krustenis 
1 — reduktors 3 — kalibrētais urbums 6 — krāns 7 — uzgalis 9. 
Krāna 7 aizgrieznim atrodoties stāvoklī ( /) ,  saspiestā gaisa spie
diens līdz kalibrētam urbumam 6 ir 2 kG/cm2.

Nģ kompresora

£ i  V

11. zlm. Kalibratora shēma: 
l — krustenis; 2 — drošības vārsts; S — reduktors; 
4 — koniskā adata; 5 — reduktora svira; 6 — kalibrētais 
urbums; 7 — trīsvirzienu pārslēga krāns; 8 — manometrs; 

9 — ieplūdes uzgalis.

Līdz kalibrētam urbumam 6 reduktors nodrošina nemainīgu 
spiedienu — 2 kG/cm2, bet aiz kalibrētā urbuma spiediens ir a t
karīgs no pārbaudāmā cilindra blīvuma.

Pārbaudām ā cilindra blīvumu novērtē pēc gaisa noplūdes pro
centos.

Ja  cilindrs ir pilnīgi blīvs, manometra 8 šautra  rāda maksimālo 
spiedienu, kuram uz speciālas skalas atbilst «0»% noplūde. Tur
pretim, ja pārbaudāmais cilindrs ir pilnīgi neblīvs, manometra 
šautra  rāda, ka spiediens 'ir tuvs nullei — šim manometra rād ī
jumam atbilst «J00»'% gāzu noplūde. Tādējādi manometra 8 
šautras novirzei no skalas «0» iedaļas atbilst gaisa noplūde pro
centos caur cilindra neblīvajām vietām.

Dzinēja cilindru tehnisko stāvokli ērti novērtēt uz manometra 
8 speciālas skalas, kas graduēta attiecīgajai dzinēja markai un 
cilindra tehniskajam stāvoklim (labs, apmierinošs, nepieciešams 
tekošais vai kapitālais remonts).

Pārslēga krāna 7 aizgrieznim atrodoties otrajā  stāvoklī (II), 
saspiestais gaiss uz ieplūdes uzgali neplūst caur reduktoru un 
kalibrēto urbumu, bet tieši caur pārslēga krānu 7 uz uzgali 9. 
Sajā gadījumā gaisa spiediens līdz ieplūdes uzgalim ir 4 kG/cm2.

Lai spiediens aiz reduktora būtu stabilāks un pasargātu  apa
rātu no pārāk augsta m aģistrā lā  spiediena, krusteņa 1 korpusam 
ir piemontēts drošības vārsts 2, kas ierobežo maksimālo spiedienu 
līdz 4 kG/cm2.

Pārslēga krāna 7 aizgrieznim atrodoties (II )  stāvoklī (spie
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diens 4 kG/cm2), var  precīzāk noteikt vārstu  un virzuļu gredzenu 
tehnisko stāvokli, kā arī cilindru bloka galvas un bloka savieno
juma blīvumu.

C i l i n d r a  b l ī v u m s  jāpārbauda katram  cilindram divos 
virzuļa stāvokļos: kompresijas beigās augšējā maiņas punktā 
(AMP) un nedaudz aiz AMP.

Kompresijas takti karburatordzinēja pirmajā cilindra var kon
statēt ar signalizatoru (svilpi), ko 
ievieto pirmā cilindra aizdedzes sve
ces urbumā.

Pirmā cilindra virzuli kompresi
jas  beigās AMP nostāda pēc iestatī- 
šanas zīmēm (sk. 106. zīm. 185. lpp.).

Pirm ā cilindra virzuli otrajā  p ā r 
baudes stāvoklī un pārējo cilindru 
virzuļus attiecīgajos pārbaudes s tā 
vokļos nostāda pēc graduētā gredze
na (12. zīm.), ko nostiprina uz pār- 
traucēja-sadalītāja  tā vāka vietā, 
bet šautru uzmauc uz pārtraucēja iz
ciļņu diska gala rotējošā elektroda 
vietā.

Kad pirmā cilindra virzulis ir no
stādīts AMP, pagriež graduēto gredzenu, kamēr iedaļa 1, kas 
atbilst pirmajam cilindram, atrodas pret šautru.

Pārējo cilindru virzuļus attiecīgajos pārbaudes stāvokļos no
stāda pēc graduētā gredzena un šau tras  savstarpējā stāvokļa 
(atbilstoši dzinēja cilindru darba secībai).

Pēc šīs metodes cilindru-virzuļu grupas detaļu un vārstu  teh
niskais stāvoklis jāpārbauda pilnīgi iesildītam dzinējam. Pārbau
dot neiesildītu dzinēju, jāievēro, ka gaisa noplūde ir 3—4% lielāka 
nekā iesildītam dzinējam.

Pieredze rāda, ka pneimatiskā metode salīdzinājumā ar pārē
jām pārbaudes metodēm ir samērā ērta un praktiski dod pietie
kami precīzus rezultātus.

3. DZINĒJA KLOĶVĀRPSTAS UN SADALES VĀRPSTAS GULTŅU 
TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Dzinēja kloķvārpstas un sadales vārpstas  gultņu tehnisko s tā 
vokli pārbauda pēc eļļas spiediena, darbības trokšņa (izklausot) 
un izmērot kloķvārpstas gultņus un kakliņus pēc dzinēja daļējas 
izjaukšanas.

Eļļas spiedienu dzinēja eļļošanas sistēmā pārbauda tad, ja 
automobilī iebūvētais eļļas manometrs rāda ievērojami mazāku 
spiedienu par normālo, kā arī tad, ja ir šaubas par manometra 
rādījumu pareizību.

12. zim. Gredzens automobiļa 
GAZ-51A dzinēja virzuju 

nostādīšanai.
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Vienlaikus ar kloķvārpstas kakliņu nodilumu palielinās spēle 
gultņos, samazinās eļļas caurplūdes pretestība un spiediens.

Spiedienu pārbauda ar precīzu manometru, kam skala graduēta 
no 0 līdz 5 vai 10 kG/cm2. Pārbaudes manometru pievieno rupjam  
eļļas filtram vai galvenajai eļļas maģistrālei.

Eļļas spiedienu pārbauda, darbinot dzinēju ar kloķvārpstas vi
dēju griešanās ātrumu, kas atbilst kravas automobiļu ātrumam 
30—35 km/st (pēc spidometra) un vieglo automobiļu ātrumam 
50—60 km/st.

Eļļas spiedienu vērtības raksturo gultņu tehnisko stāvokli tikai 
tad, ja nav traucējumu dzinēja eļļošanas sistēmas darbībā.

Gultņu tehnisko stāvokli var pārbaudīt arī ar eļļas kalibratoru. 
Sajā nolūkā dzen eļļu caur kalibratoru un pārbaudāmiem gultņiem. 
Salīdzinot no kalibratora un pārbaudāmiem gultņiem izplūstošās 
eļļas daudzumus, novērtē gultņu tehnisko stāvokli. Tomēr šī gultņu 
pārbaudes metode nav pietiekami izstrādāta, un tāpēc praksē to 
nelieto.

4. DZESĒŠANAS SISTĒMAS TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Dzinēja dzesēšanas sistēmai jānodrošina dzinēja temperatūra 
visoptimālākās robežās — ūdens temperatūrai neatkarīgi no dzi
nēja slodzes un apkārtējās vides temperatūras, ūdenim izplūstot no 
cilindru bloka, jābūt no 80 līdz 90 °C («Moskvič-408» — līdz 
100°C ).Ja  dzesēšanas sistēmā ir šāda temperatūra, dzinējs attīsta 
maksimālo jaudu un tā degvielas izlietojums ir minimāls (13. zīm.). 
Ja  temperatūra ir zemāka vai augstāka, samazinās dzinēja jauda, 
palielinās degvielas izlietojums un pastiprinās dzinēja mehānismu 
detaļu, it īpaši cilindru-virzuļu grupas detaļu dilšana.

Ja  temperatūra dzesēšanas 
sistēmā ir pārāk augsta, ieēdas 
virzuļi un vārsti, iedeg virzuļu 
gredzeni, kā arī var rasties citi 
bojājumi. Tāpēc dzesēšanas sis
tēmas tehniskajam stāvoklim 
un tās apkalpei jāpievērš liela 
uzmanība.

Dzinēja dzesēšanas sistēmas 
tehnisko stāvokli var pārbaudīt 
ārējā apskatē, novērojot to kā 
dzinēja iesilšanas laikā, tā arī 
dzinēja darbības laikā.

13. zim. Automobiļa «Pobeda» M-20 Ā rējā apska tē  jāp ā rb au d a  
dzinēja jauda un īpatnējais degvielas - j pt1 | irTlpnic; r „ f H„ ( n r r, rļ7pc,r, 
izlietojums atkarībā no ūdens tempe- ūdens līmenis rad ia to ra ,  dzese 

raturas dzesešanas sistēma. san a s  s is tēm as  savienojum u
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vietu blīvums, radiatora vāciņa vārsti, ventilatora siksna un tās 
nostiepums, kā arī radiatora žalūziju piedziņa un darbība.

Neblīvās savienojumu vietas konstatē pēc ūdens un ūdens 
tvaiku izplūdes, kā arī pēc rūsas plankumiem uz dzinēja detaļām.

Dzesēšanas sistēmas blīvumu raksturo arī ūdens līmeņa paze
m ināšanās intensitāte radiatorā; ja  dzesēšanas sistēma nav blīva 
un bojāti ir radiatora vārsti, ūdens dzinēja dzesēšanas sistēmā 
jāpapildina bieži.

Pārbaudot blīvumu, liela vērība jāpievērš radiatoram, sūknim 
un gumijas šļūteņu savienojumu vietām (14. zīm.).

Ja  ūdens izplūst no atveres, kas atrodas sūkņa korpusa apak
šējā daļā, tas norāda, ka nav blīvs sūkņa blīvslēgs.

Radiatora vāku un vārstus pārbauda, apskatot un darbinot 
vārstus; gumijas blīvēm jābūt veselām, bet vārstiem jāpārvietojas 
brīvi, bez ieēšanās.

Ventilatora siksna nedrīkst būt saplaisājusi un noslāņojusies.
Siksnas nostiepumu pārbauda pēc izlieces, kas rodas, uzspiežot 

ar 3—4 kG lielu spēku uz siksnas augšējā zara (15. zīm.). Sīs 
izlieces lielums dots 10. tabulā.
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10. tabula
Ventilatora siksnas izliece

Automobiļa marka Siksnas izliece (mm)

«Moskvič-407» un «Mos- 
k v ič -4 0 8 » .................................... 12—15

«Volga» M-21, «Pobeda» 
M-20 un GAZ-53F . . 10—15

GAZ-51A 12—18
Z 1 L -1 3 0 .................................... 10—15
ZIL-164A . . . . . 15—20

Vasarā  dzinējs jādzesē intensīvāk, tāpēc tad vēlams siksnu 
nostiept stingrāk nekā ziemā. Pārāk  stingra siksnas nostiepe pa
ātrina ģeneratora un sūkņa gultņu, kā ari pašas ķīļsiksnas no
lietošanos.

15. zlm. Ventilatora siksnas nostiepuma parbaude 
automobiļa «Volga» M-21 dzinējam:

/ — ventilators; 2 — kloķvārpstas skriemelis; 3 — ķīļ
siksna; 4 — ģeneratora skriemelis; 5 — mērlineals.

Radiatora žalūzijas pārbauda, tās darbinot. Žalūzijām brīvi 
un pilnīgi, bez ieēšanās jaā tveras  un jāaizveras.

Dzinēja iesilšanas periodā jāpārbauda termostata darbība, no
vērojot ūdens temperatūru radiatorā. Ja  termostats darbojas nor
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māli, tad iesildīšanas periodā radiatoram jābūt aukstam. Tikai 
tad, kad ūdens temperatūra sasniedz 70°C, jāa tveras  termostatam 
un radiatoram  jāsāk intensīvi iesilt.

Lai precīzi pārbaudītu termostata darbību, tas jānoņem no 
dzinēja un jāievieto traukā ar ūdeni. Karsējot un pēc tam  atdzesē
jot ūdeni, nosaka termostata vārs tu  a tvēršanās un aizvēršanās 
momentu temperatūru (16. zīm.).

Termostats darbojas nor
māli, ja, ūdeni karsējot, vārsti 
sāk atvērties 68—72 °C («Mos- 
kvič-408» — 80 +  2,5°C) tem
peratūra; vārstu  atvērumam 
(pacēlumam) 80—86 °C («Mos- 
kvič-408» —■ 90 +  2,5°C) tem
peratūrā  jābūt vismaz 9 mm.
Ūdeni atdzesējot, vārstiem jā 
aizveras temperatūrā, kas nav 
zemāka par 65 °C.

Termostats ievērojami saīsi
na auksta dzinēja iesilšanas pe
riodu un samazina dzinēja pār- 
dzesēšanas iespēju, tādējādi 
ievērojami samazinot dzinēja 
dilšanu. Tā, piemēram, m ēģinā
jumos noskaidrots, ka dzinēja 
iesildīšanā, lietojot termostatu, 
dzinējs dilst 7—8 reizes mazāk nekā tad, ja  to iesilda bez termo
stata. Līdz ar to ievērojami palielinās dzinēja darbmūžs.

Liela nozīme pareizai term ostata darbībai ir rudens, ziemas 
un pavasara  periodā.

Ziemā ūdens sasalšanu radiatorā  var novērst, rūpīgi aizsedzot 
radiatoru un pārsedzot dzinēja pārsegu ar siltuma izolācijas se
gām vai noņemot ventilatora lāpstiņu («Volga» M-21).

5. EĻĻOŠANAS SISTĒMAS TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Pirms dzinēja iedarbināšanas jāpārbauda eļļas līmenis karterī 
un eļļošanas sistēmas agregātu  nostiprinājums un savienojumu 
blīvums.

Pēc dzinēja iedarbināšanas jāpārbauda eļļas spiediens un visu 
savienojumu blīvums. Sinī nolūkā tīri jānoslauka savienojumu 
vietas un, dzinējam strādājot, jānovēro, vai eļļa zem spiediena 
neizplūst caur sistēmas neblīvajām vietām. Periodiski jāpārbauda 
arī eļļas kvalitāte.

Eļļa, dzinējam strādājot, sakarst un pēc izšķaidīšanas, saskaro
ties ar gaisu, oksidējas. Eļļā rodas kā cietie, tā arī šķidrie oksidē
šanās  produkti, piemēram, kokss un darva, kuri palielina eļļas

16. zīm. Termostata vārstu atvēršanas 
momenta pārbaude:

/ — elektriskā plītiņa; 2 — trauks ar ūdeni; 
3 — termostats; 4 — termometrs.
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viskozitāti un piesārņo dzinēju. Eļļa kļūst netīra no detaļu dilša
nas produktiem, kā ari no netīrumiem, kas iekļūst karterī no ārie
nes. Eļļā var iekļūt arī degviela, kas atšķaida eļļu, samazina tās 
viskozitāti un eļļošanas spēju. Eļļas kvalitātei pasliktinoties, ievē
rojami pastiprinās dzinēja dilšana.

Eļļas tīrību pārbauda pēc tās krāsas, paņemot eļļas piliena 
paraugu, vai ar eļļas līmeņa mērstieni.

Ar līmeņa mērstieni eļļas tīrību pārbauda, izvelkot mērstieni 
no kartera un apskatot zīmes uz tā. J a  līmeņa zīmes ir saska tā 
mas vāji vai nemaz nav saredzamas, tas norāda, ka eļļa ir netīra.

17. zlm. Garažas viskozimetrs.

Pārbaudot eļļas tīrību pēc eļļas piliena, no kartera  izvelk mēr
stieni un uzpilina no tā eļļu uz balta filtrpapīra. Pēc tam kad eļļa 
ir iesūkusies papīrā, salīdzina tra ipa krāsu ar etalona eļļas krāsu. 
Eļļa ir netīra un nederīga, ja  traips ir pelēks vai melns’. Eļļu vēl 
drīkst lietot, ja eļļas plankums ir gaiši vai tumši dzeltens.

Mēģinājumi rāda, ka eļļa, kurai nav piedevu, ja  mehānisko 
piemaisījumu saturs tanī nepārsniedz 0,1%, pamazām izmaina 
savu sākuma krāsu. Mehānisko piemaisījumu saturam  palielino
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ties, eļļa samērā strauji kļūst netīra; ja eļļā ir 0,4—0,5% mehā
nisko piemaisījumu, tā kļūst tumša. Mehānisko piemaisījumu sa 
turam  palielinoties vēl vairāk, eļļa kļūst pilnīgi melna.

Mūslaiku karburatordzinējiem mehānisko piemaisījumu saturs 
eļļā nedrīkst pārsniegt 0,3%. Ja  piemaisījumu saturs eļļā ir līdz
0,3%, visas pārējās eļļas īpašības atrodas dzinēja darbībai pie
ļaujamās robežās.

Jāpiezīmē, ka IļHATHM-331 m arkas kompleksā piedeva ātri 
padara  eļļu tumšu, taču tas  vēl nenorāda, ka eļļa ir netīra un 
nav derīga tālākai lietošanai.

Ekspluatācijas procesā izmainās arī eļļas viskozitāte: tā sam a
zinās, ja  eļļa atšķaidās ar benzīnu, un palielinās, ja  eļļa ir netīra 
un piesārņojusies ar oksidēšanās produktiem.

Visērtāk eļļas viskozitāti var pārbaudīt ar garāžas viskozi- 
metru (17. zīm.).

Pārbaudām o eļļu ielej tukšajā viskozimetra caurulītē vienādā 
līmenī ar noteiktas viskozitātes eļļas paraugiem, kas atrodas 
pārējās caurulītēs. Visu eļļu temperatūrām  jābūt vienādām. Tad 
ātri apgriež viskozimetru otrādi un novēro gaisa pūslīšu kustību. 
Salīdzinot gaisa pūslīšu pacelšanās ātrumu pārbaudāmā un pa
rauga eļļā, var noteikt pārbaudām ās eļļas viskozitāti.

Eļļas tīrību ietekmē eļļas filtru un kartera  ventilācijas sistēmas 
darbība.

Rupjo eļļas filtru pārbauda, ar rokturi pagriežot tā filtrējošo 
elementu; filtrs ir piesērējis, ja  grūti pagriezt vai nevar pagriezt 
filtrējošo elementu.

Centrbēdzes filtru pārbauda, izmērot tā rotora griešanās ā t 
rumu un ilgumu.

Filtra  rotora griešanās ātrumu var pārbaudīt ar speciālu v ibrā
ciju ierīci.

J a  centrbēdzes filtrs ir labā tehniskā stāvoklī, eļļas spiediens 
dzinēja eļļošanas sistēmas m aģistrā lē  nav zemāks par 1,7 kG/cm2 
un eļļas temperatūra dzinēja karteri ir 80°C; filtra rotora grieša
nās ātrum am  jābūt ne mazākam par 4500—500 apgr/min.

Pēc dzinēja ap turēšanas filtra rotora griešanās troksnis jā 
dzird 30—60 sekundes.

Ja  eļļa automobiļa ekspluatācijas laikā stipri atšķaidās ar ben
zīnu (vairāk par 5%)), jāpārbauda aizdedzes sveču un termostata 
darbība, kā ari jāpaaugstina  dzinēja dzesētājšķidruma tempera
tūra.

6. DZINĒJA TEHNISKĀS APKALPES

Saskaņā ar 1963. gadā apstiprināto nolikumu par automobiļu 
tehniskajām apkalpēm un remontiem dzinēja tehnisko apkalpju 
laikā jāizpilda šādi darbi.
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A u t o m o b i ļ a  i k d i e n a s  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  (IA) 
p i r m s  i z b r a u k š a n a s  n o  g a r ā ž a s

1) jāpārbauda dzesēšanas, eļļošanas un barošanas sistēmu sa 
vienojumu blīvums;

2) jāpārbauda dzinēja tīrība;
3) jāpielej ūdens radiatorā. Ja  automobili neglabā telpās, 

iestājoties aukstam gadalaikam, pēc darba ūdens jāizlaiž no dze
sēšanas sistēmas, bet pirms dzinēja iedarbināšanas tā jāpiepilda 
ar karstu ūdeni vai jāpieslēdz centrālajai uzsildes sistēmai;

4) jāpārbauda eļļas līmenis dzinēja karterī; ja  nepieciešams, 
jāpapildina eļļa;

5) jāpagriež rupjā eļļas filtra filtrējošā elementa rokturis.
A u t o m o b i ļ a  p i r m a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  (TA-1)
1) jāpārbauda dzinēja dzesēšanas un eļļošanas sistēmu blī

vums un agregātu  nostiprinājums; traucējumi jānovērš;
2) jāpārbauda dzinēja nostiprinājums uz rāmja; ja nepiecie

šams, jāpievelk nostiprinājuma skrūves un uzgriežņi;
3) jāsaeļļo ūdenssūkņa-ventilatora gultņi;
4) jāpārbauda eļļas līmenis karterī;
5) jāizlaiž nogulsnes no eļļas filtriem;
6) saskaņā ar grafiku dzinēja karteri jāapm aina eļļa, jā iz

m azgā rupjā eļļas filtra elements un jāapm aina smalkā eļļas filtra 
filtrējošais elements;

7) jāpārbauda dzinēja darbība gaitā.
A u t o m o b i ļ a  o t r a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  (TA-2)
1) jāpārbauda termometra un manometra darbība;
2) jānostiprina dzinējs uz rāmja;
3) apskatot ārēji, jāpārbauda dzesēšanas sistēmas blīvums;
4) jānostiprina radiators, tā apvalks, žalūzijas un noturvilknis, 

kā arī dzinēja pārsega noturvilknis;
5) jāpārbauda kompresora darbība, tā nostiprinājums uz dzi

nēja un piedziņas siksnu nostiepums; jānostiprina kompresors un 
jānoregulē siksnas nostiepums;

6) jānostiprina ūdenssūknis; jāpārbauda un jānoregulē sūk- 
ņa-ventilatora piedziņas siksnas nostiepums;

7) jānostiprina ventilators, ieplūdes un izplūdes caurules un 
izplūdes trokšņa slāpētāja caurule, dzinēja apakšējais karteris un 
sajūga kartera noņemamā daļa, kā arī dzinēja apakšējie un sānu 
dubļu atsviedēji;

8) jāpārbauda kompresija dzinēja cilindros;
9) jāpārbauda cilindru bloka un galvas savienojumu blīvums; 

jāpievelk uzgriežņi un bultskrūves;
10) jāpārbauda dzinēja eļļošanas sistēmas savienojumu blī

vums un agregātu nostiprinājums;
11) ik pēc vienas TA-2 jāpārbauda un jānoregulē vārstu  a t 

starpes;
12) jāsaeļļo ūdenssūkņa un ventilatora gultņi;
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13) jāizlaiž nogulsnes no eļļas filtriem;
14) atbilstoši grafikam jāapm aina eļļa dzinēja karterī, jaiz- 

m azgā rupjā eļļas filtra filtrējošais elements un jāapm aina smalkā 
eļļas filtra filtrējošais elements;

15) jāpārbauda dzinēja darbība gaitā;
16) jāpārbauda radiatora žalūziju piedziņa, dzinēja pārsegā 

noslēgs un viras.
Eļļa dzinēja karteri jāapm aina saskaņā ar dzinēju izgatavota- 

jas  rūpnīcas instrukciju vidēji ik pēc katriem 2000—3000 km; ja  
eļļa dzinēja karterī ir pārāk netīra, tā jām aina biežāk, bet karteris 
jāizskalo.

Norādījumi tehniskās apkalpes darbu izpildei

Lai uz automobiļa spārniem nenokļūtu netīrumi un eļļa, kas 
bojā krāsojumu, pirms dzinēja tehniskās apkalpes priekšējo riteņu 
spārni rūpīgi jānosedz ar speciālu dermatīna pārsegu.

Dzesēšanas sistēmas piepildīšana. Radiators ar ūdeni jāpie
pilda līdz atmosfēras (noplūdes) caurulītes gala atverei. Ziemas 
periodā, lai novērstu dzesēšanas sistēmas sasalšanu, tajā  jāiepilda 
antifrīzs (etilēnglikola un ūdens maisījums).

Antifrīzam tilpuma izplešanās koeficients ir ievērojami lielāks 
nekā ūdenim, tāpēc, lai novērstu antifrīza zudumus, dzesēšanas 
sistēmu nepiepilda pilnīgi.

Antifrīzu 40 dzesēšanas sistēmā iepilda 5—6%, bet anti
frīzu 65 — 7—8% mazāk par pilnu dzesēšanas sistēmas tilpumu.

Kad antifrīza līmenis ir pazeminājies, sistēmā jāpielej destilē
tais ūdens vai ari mīksts, novārīts ūdens.

Periodiski jāpārbauda etilēnglikola saturs antifrīza. Pārbaudi 
izdara ar areometru, izmērot antifrīza īpatnējo svaru + 2 0  °C tem
peratūrā. Antifrīza īpatnējais svars raksturo ne tikai etilēnglikola 
saturu antifrīzā, bet arī antifrīza sasa lšanas  temperatūru (11. ta 
bula).

11. tabula
Antifrīza raksturojums

Antifrīza īpatnējais 
svars +20 °C 
temperatūrā

Etilēnglikola 
saturs (%)

Sasalšanas tem
peratūra (cC)

1,0340 26,4 —10
1,0506 36,4 —20
1,0627 45,6 —30
1,0866 66,3 —68
1,1096 93,0 —30
1,1120 97,8 —20

Ja  antifrīza īpatnējais svars ir pārāk mazs, tad dzesēšanas 
sistēmā jāielej tāds antifrīzs, kas satur lielāku daudzumu etilēn- 
glikola. J a  līmenis ir pazeminājies, jāpielej tīrs ūdens.
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Antifrīzam salīdzinājumā ar ūdeni ir ne tikai zema sasalšanas 
temperatūra, bet sasalstot tas arī nepārplēš dzinēja dzesēšanas 
apvalku, jo rodas irdena masa, kas dzesēšanas apvalkā var viegli 
izplesties.

Dzinēja dzesēšanas sistēmā nedrīkst iekļūt naftas  produkti 
(piemēram, eļļa), jo tad dzesēšanas šķidrums stipri puto, sliktāk 
novada siltumu un intensīvāk izplūst no sistēmas.

Lai pilnīgi izlaistu šķidrumu no dzinēja dzesēšanas sistēmas 
un kabīnes apsildes radiatora, jāatver krāni, kas atrodas radiatora 
apakšējā daļā un cilindru bloka sānos vai arī iedarbināšanas sildī
tāja apakšējā daļā, kā ari jānoņem radiatora  iepildes caurules 
vāks.

Ziemā pirms dzinēja iedarbināšanas tas jāsasilda, ielejot dzesē
šanas sistēmā karstu ūdeni (temperatūrai jābūt vismaz + 8 0  °C) 
vai vēl labāk — verdošu ūdeni.

Karstā ūdens daudzums ir atkarīgs no dzesēšanas sistēmas til
puma un no apkārtējās vides temperatūras.

Ja  apkārtējās vides temperatūra ir līdz —5°C, vajadzīgais 
karstā  ūdens daudzums ir vienāds ar sistēmas tilpumu; ja tempe
ratūra  ir līdz —20°C, karstā  ūdens daudzums jādivkāršo.

Nogaidot 1—2 minūtes pēc pirmās karstā  ūdens iepildes, ne
daudz jāatver ūdens izlaišanas krāni un vienlaicīgi ar to jālej 
radiatorā karstais ūdens; ja  no bloka dzesēšanas apvalka izplūst 
silts ūdens, tas norāda, ka bloks ir sasilis.

Lai dzinēju ātrāk sasildītu, vēlams to apsegt ar siltuma izolā
cijas segām.

Dzinēju dzesēšanas sistēmu tilpumi doti 12. tabulā.

12. tabula
Dzinēju dzesešanas sistēmas tilpumi

Automobiļa marka Dzesešanas sistē
mas tilpums (/)

« M o sk v ič -4 0 7 » ..................... 7,8
«Moskvič-408» . . 7,0
«Pobeda» M-20 10,5
«Volga» M - 2 1 ..................... 11,5
G A Z -5 1 A ........................... 14,5
G A Z - 5 3 F ..................... 16,0
Z I L - 1 6 4 A ..................................... 21,0
/11. 1 3 0 ..................................... 28,0

Dzesēšanas šķidrumi. Dzinēja dzesēšanas sistēmu piepilda ar 
ūdeni; ziemā ieteicams lietot šķidrumus ar zemu sasalšanas tempe
ratūru (antifrīzu 40 vai antifrīzu 65).

Ūdenim jābūt tīram un iespējami mīkstam, tas nedrīkst saturēt 
izšķīdušus sāļus, it īpaši kaļķus.

Lietojot cietu ūdeni, uz dzesēšanas sistēmas sienām nosēžas
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katlakmens, pasliktinās dzesēšana un dzinējs pārkarst. Sistēmas 
piesērēšanu veicina bieža ūdens papildināšana un tā apmaiņa, 
jo katru reizi kopā a r  svaigu ūdeni sistēmā ievada ari dažādus 
sāļus. Ekspluatācijas laikā jāraugās, lai dzesēšanas sistēma būtu 
blīva un, ja  tas  nav nepieciešams, ūdens nav jāizlaiž no sis
tēmas.

Nav ieteicams ūdeni mīkstināt tieši dzesēšanas sistēmā ar ķī
miskajiem preparātiem, jo tie veicina alumīnija sakausējuma ci
lindru bloka un galvas koroziju un rada irdenas nogulsnes.

Vispiemērotākais ir lietus vai sniega ūdens, it īpaši tad, ja 
cilindru bloks un tā galva ir izgatavota no alumīnija sakausējuma. 
Lietus un sniega ūdens veicina čuguna cilindru bloku koroziju, jo 
satur daudz skābekļa un ogļskābās gāzes.

Šķidrumi, kuru sasa lšanas  temperatūra ir zema (antifrīzi), sa 
stāv no etilēnglikola, ūdens un antikorozijas piedevām. Antifrīzs 
40 sastāv  no 53% etilēnglikola un 47%) ūdens, tā sasalšanas tem
peratūra  nav  augstāka par —40°C. Antifrīzs 65 sastāv no 66% 
etilēnglikola un 34% ūdens, tā sasa lšanas  temperatūra nav 
augstāka par —65 °C; šo antifrīzu atšķirībā no antifrīza 40 krāso 
oranžu; antifrīzs 40 ir dzeltenā krāsā.

Kā antikorozijas piedevas šķidrumam piejauc divvērtīgo fosfor- 
skābo nātriju  (2,5—3,5 g/l) un dekstrīnu (1 g/l). P irm ā viela no
vērš čuguna, tērauda un vara detaļu koroziju, otrā — alumīnija 
sakausējuma un lodalvas koroziju.

Antifrīziem salīdzinājumā ar ūdeni ir lielāka caursūkšanās 
spēja, tāpēc, tos lietojot, īpaša  vērība jāpievērš dzesēšanas sistē
mas blīvumam; pirms antifrīza iepildīšanas dzesēšanas sistēmā tā 
labi jānoblīvē.

Iepildot antifrīzu dzesēšanas sistēmā, jāraugās, lai tas  neno
kļūst uz krāsotām  automobiļa virsbūves virsmām.

Eļļas līmeņa pārbaude dzinēja karterī. Eļļas līmeni dzinēja 
karteri pārbauda ar līmeņa mērstieni ne agrāk kā 3—5 minūtes 
pēc dzinēja apturēšanas; līmeņa mērstieni izvelk, noslauka un 
tad pārbauda līmeni. Eļļas līmenis jāpapildina, pielejot eļļu līdz 
līmeņa mērstieņa augšējai zīmei. Nedrīkst ekspluatēt dzinēju, ja 
eļļas līmenis ir tikai līdz mērstieņa apakšējai zīmei vai zemāk 
par to.

Dzinēju eļļas. Sākot ar 1963. gadu, ir ieviesti jauni auto
mobiļu karburatordzinēju ellu standarti:  ГОСТ 1862-63 un 
ГОСТ 10541-63.

Atbilstoši ГОСТ 1862-63 izlaiž furfurola un sērskābes attīres 
dzinēju eļļas: ACn -6, AK3n-6, ACn-10, AKn-10 un AK3n-10.

Atbilstoši ГОСТ 10541-63 izlaiž fenola selektīvās attīres dzi
nēju eļļas: АС-6, AC-8 un AC-10.

Dzinēja karteri jālej tikai tādas m arkas eļļa, kas norādīta rūp 
nīcas izgatavotājas instrukcijās.

Nav jālieto eļļas, kas ir viskozākas par rūpnīcas ieteiktām eļļām,

4  —  774 49



jo viskozākas eļļas veicina dzinēja dilšanu, palielina degvielas iz
lietojumu, samazina dzinēja jaudu un apgrūtina tā iedarbināšanu.

Vadoties no rūpnīcu instrukcijām un Vissavienības valsts s tan 
dartiem, automobiļu karburatordzinēju eļļošanai var lietot 13. ta 
bulā norādītās eļļas.

13. tabula
Dzinēju eļļas

Automobiļa marka
Eļļas apzīmējums (marka)

«Moskvič-407»

«Pobeda» M-20, 
«Volga» M-21 un 

GAZ-51A
ZIL-164A

«Moskvič-408»
GAZ-53F
ZIL-130

industriālā eļļa 50 (ma
šīnu eļļa СУ)

СУ, AC-6 un ACn-6

AKn-10, AC-10 un 
ACn -10

70% СУ +  30% spolīšu 
eļļa АУ

60% СУ +  40% АУ, 
AC-6 un ACn-6

AC-6 un AC„-6

АС-8(М8Б)
АС-8(М8Б)
АС-8(М8Б)

Atbilstoši jaunakai klasifikacijai dzinēju ellas apzīmē (marke) 
šādi: AC-6, ACn-6, AK3n-6 (М 6Б); АС-8 (М8Б); AC-10, ACn-10, 
AK3n-10, AK„-10 (М10Б).

Jaunas  klasifikacijas marķējuma skaitlis norada eļļas kinemā
tisko viskozitāti santistoksos (SST) 100°C temperatūrā; pēdējais 
burts Б norāda, ka eļļa paredzēta forsētiem četrtaktu karburator- 
dzinējiem.

Eļļas М6Б lieto rindas karburatordzinējiem ziemā; eļļas 
М10Б —■ vasarā.

Forsētiem un stipri piepūlētiem V veida karburatordzinējiem 
jālieto eļļa М8Б.

Katram dzinējam eļļa jāizvēlas ne vien atkarībā no gadalaika 
(vasarā —  biezāka, bet ziemā — šķidrāka), bet ari atkarībā no 
dzinēja izdiluma pakāpes. Tā, piemēram, izdilušiem dzinējiem, 
kam ir liela gāzu noplūde no cilindra uz karteri, jālieto viskozā
kas eļļas.

Rupjā eļļas filtra tīrīšana

Rupjā eļļas filtra filtrējošo elementu ikdienas tehniskajā ap
kalpē tīra, pagriežot filtra rokturi 1—2 reizes. Automobiļu «Volga» 
M-21 un «Moskvič-407» dzinējiem filtra rokturis jāpagriež 15—20 
reizes turp un atpakaļ.
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Filtrs jā t īra  iesildītam dzinējam tūlīt pēc darba; ilgstošā brau
cienā filtru vēlams notīrīt ari darba laikā, jo citādi filtrs var 
piesērēt tik stipri, ka rokturi būs grūti pagriezt.

Eļļas nogulsnes jāizlaiž siltam dzinējam tūlīt pēc darba. To 
veic, pagriežot filtrējošo elementu un izskrūvējot skrūvtapu, kas 
novietota nostād inātā ja  trauka apakšējā daļā.

Periodiski, kā ari tad, ja  filtrs ir stipri piesērējis, rupjais eļļas 
filtrs ir jāizmazgā.

Lai izmazgātu rupjo eļļas filtru, tas  jānoņem no dzinēja, rūpīgi 
jānotīra  un jānom azgā no ārpuses. Tad jānoņem nostādinātājs. 
Filtrējošais elements nav jāizjauc, jo bez īpašām  ierīcēm to ir 
grūti salikt.

Ar petroleju un otiņu jāizmazgā nostād inātāja  trauks un filtra 
ķermenis. Rūpīgi ar otiņu jāapm azgā ari filtrējošais elements, 
vienlaicīgi to griežot tik ilgi, kamēr elementu var viegli pagriezt 
un tas  neieēdas atsevišķos stāvokļos; tad filtrējošo elementu izpūš 
ar saspiestu gaisu.

Samontējot rupjo eļļas filtru, jāpārbauda blīvējošā starplika 
starp sūkņa ķermeni un nostād inātā ja  trauku. Vēlams blīvi ap
mainīt. Tāpat arī vēlams apmainīt blīvi s tarp filtru un dzinēja 
karteri.

Nostiprinājumu pārbaude. Agregātu nostiprinājumus pārbauda 
šādi:

1) apskata nostiprinājuma vietas un pārbauda, vai savienojums 
ir blīvs, vai nav izkustējušies uzgriežņi, vai šķelttapas ir savās 
vietās; rūpīgi arī apskata un pārbauda paliktņus;

2) ar rokām pakustina pārbaudāmo agregātu;
3) ar atslēgām pievelk uzgriežņus un skrūves.
Ja  uzgrieznis ir nosprostots ar šķelttapu, jām ēģina ar atslēgu 

uzmanīgi pievilkt uzgriezni pirms šķelttapas izņemšanas. Tikai 
tad, kad uzgrieznis padodas, izņem šķelttapu un pievelk uzgriezni. 
Nedrīkst a tlaist uzgriezni, lai ievietotu šķelttapu, kā arī nedrīkst 
ievietot tievākas šķelttapas.

Savienojumos, kas uzņem m ainīgas slodzes, uzgriežņi jāno
sprosto ar šķelttapām; neievietojot šķelttapas, uzgrieznis mainīgu 
slodžu ietekmē ātri atskrūvējas.

Nostiprinājumus, zem kuriem ir elastīgi gumijas paliktņi, ne
drīkst pārmērīgi pievilkt, jo var izspiest gumijas paliktņus un sa 
vienojums kļūs vaļīgs vai neelastīgs.

Pārbaudot radiatora nostiprinājumu, jāpārliecinās, vai nav 
bojāts radiatora sānu noblīvējums (starp radiatoru un spārniem).

Ja  šie noblīvējumi ir bojāti, gaiss daļēji plūst apkārt radiato
ram un izkliedējas; tādējādi pavājinās gaisa plūsma caur radia- 
tora serdi un pasliktinās dzinēja dzesēšana.

Udenssūkņa-ventilatora gultņu eļļošana. Ūdenssūkņa-ventila- 
tora gultņus eļļo ar universālu, grūti kūstošu, ūdensizturīgu yTB 
markas ziežvielu.
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Ziežvielu gultņos ievada ar spiedi vai ar ziežtraucinu 
(«Volga» M-21), līdz ziežviela sāk izplūst caur kontroles urbumu 
sūkņa ķermenī. Kad ziežtrauciņa vāciņš pieskrūvēts līdz galam, 
tas  atkal jāpapildina ar ziežvielu. Pēc eļļošanas liekā ziežviela 
rūpīgi jānotīra.

Ja  gultņus eļļo pārmērīgi un ziežvielas pārpalikumu nenotīra, 
tad, dzinējam strādājot, ziežvielu uzmet uz ventilatora siksnas, 
gumijas šļūtenēm un dzinēja pārsega, tādējādi bojājot gumijas 
detaļas un dzinēja pārsega krāsojumu.

Dzesēšanas sistēmas tīrīšana. Radiatoru vēlams izskalot a tse
višķi, lai to nepiesārņotu ar rūsu, katlakmeni un dūņām, ko iz

skalo no dzinēja cilindru bloka un tā galvas dzesēšanas apvalka.
Dzinēja dzesēšanas apvalku, piemēram, automobilim GAZ-51A, 

skalo šādā secībā:
1) atvieno gumijas šļūtenes no radiatora, bet ūdenssūkņa un 

ūdens izplūdes īscaurules no cilindru bloka galvas;
2) noņem cilindru bloka galvas īscauruli, izņem no tās  termo

statu, aizbāž pārplūdes kanālu cilindru bloka galvā un piestiprina 
īscauruli tai paredzētajā vietā;

3) atvieno iedarbināšanas sildītāja katlu, aizbāž atveri cilindru 
bloka galvā un izskalo dzesēšanas apvalku caur cilindru bloka 
galvas ūdens izplūdes īscauruli. Skalošanu turpina, kamēr no dze
sēšanas apvalka izplūst pilnīgi tīrs ūdens. Dzesēšanas sistēmu 
ieteicams skalot ar ūdens un gaisa strūklu (18. zīm.), ko pievada
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no speciālas m azgāšanas  palīgierīces, vai ar spēcīgu, vēlams pul
sējošu, t īra  ūdens strūklu. Sim nolūkam nedrīkst lietot sārmu sa 
turošus šķīdumus, jo tie korodē alumīnija sakausējumus.

Ja  ir ievērojams katlakmens nosēdums, cilindru bloka un ga l
vas dzesēšanas apvalki jātīra  katrs atsevišķi, izmantojot šim 
nolūkam ķīmiskus šķīdumus.

Dzinējiem, kuriem ir alumīnija sakausējuma bloka galva vai 
misiņa radiators, katlakmeni no dzesēšanas sistēmas var  iztīrīt 
ar piesātinātu trinātrijfosfāta (Na3P 04) šķīdumu (100 g bezūdens 
trinātrijfosfāts šķīdināts 1 litrā ūdens).

Dzinēja dzesēšanas sistēmā ielej piesātinātu trinātrijfosfāta 
šķīdumu, ņemot to 5— 10 cm3 uz katru dzesēšanas sistēmā iele
jam ā ūdens litru. Ik pēc katrām  12 stundām 2—3 dienas papildina 
sākotnējo šķīduma daudzumu dzesēšanas sistēmā.

Autotransporta zinātniskās pētniecības institūts ieteic katlak
meni no dzinēja dzesēšanas sistēmas iztīrīt a r  inhibirētas sāls
skābes (ar inhibitora I1B-5 piedevu) šķīdumu, ņemot to līdz 
3 gramiem uz 1 litru ūdens (0,8— 1,0%), vai urotropīna šķīdumu, 
ņemot to līdz 5 gramiem uz 1 litru ūdens.

Atkarībā no automobiļa nobraukuma šķīdumam sistēmā jā a t 
rodas 10— 15 min. Šķīduma temperatūrai jābūt 50—70°C. Ja  auto
mobiļa nobraukums ir 35—40 tūkst, km, šķīdums sistēmā jā tu r  
10 min; ja  nobraukums lielāks par 40 tūkst, km, —■ 15 min., ja 
nobraukums lielāks par 60 tūkst, km, kā arī kravas automobiļiem, 
no kuriem ziemā sistemātiski izlaiž ūdeni, — divas reizes pa 
10 minūtēm.

Ja  dzesēšanas sistēma ir tīrīta 
ar ķīmiskajiem šķīdumiem, tā j ā 
skalo ar  tīru ūdeni.

Vienmēr pirms dzesēšanas ap
valka skalošanas ar gariem m etā
la āķiem jāiz tīra  ūdens sadales 
caurule. Ja  sadales cauruli ne
var iztīrīt vai arī tā ir stipri s a 
rūsējusi, caurule jāizvelk ar spe
ciālu āķi (19. zīm.) un jāapm aina 
pret jaunu. Jauna  sadales caurule 
jāiemontē tā, lai tās  atveres būtu 
vērstas uz vārstu  pusi.

Ūdens sadales cauruli var iz
gatavot no 0,5—0,8 mm bieza ar 
cinku, svinu vai alvu pārklāta tē 
rauda skārda.

Radiatora tīrīšanas paņēmienu izvilkšana no automobiļu GAZ-51 
izvēlas atkarībā no piesērēšanas “ n «P°beda» M-20 dzinēju bloka: 
pakāpes, ko var noteikt, salīdzinot ' ~

19. zīm. Ūdens sadales caurules

I — tērauda āķis; 2 — ūdens sadales 
caurule.
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vienāda ūdens daudzuma iztecēšanas laiku pa pārbaudām ā un 
jauna radiatora apakšējo īscauruli.

Ja  radiatora  caurulītes nav pārāk piesērējušas, tās  izskalo ar 
spēcīgu ūdens strūklu: vispirms ievadot strūklu pa augšējo īs
cauruli, bet vēlāk — pa apakšējo īscauruli (20. zīm.). Radiators 
jāskalo tik ilgi, kamēr no tā sāk plūst tīrs  ūdens.

Ja  radiators ir stipri piesērējis, to noņem no automobiļa un 
30—40 sekundes skalo 50—60 °C karstā  šķīdumā. Sim nolūkam 
ieteicams lietot speciālu šķīdumu, kas sastāv no fosforskābes 
H3PO4 — ■ 5%, hroma anhidrīda Cr203 — 2% un ūdens —  93%.

Pēc skalošanas radiatoru izņem no vannas, izlej šķīdumu un 
nogulsnes un nekavējoties izskalo to ar 1 % kaustiskās sodas 
NaOH šķīdumu. Beidzot radiators jāizskalo ar aukstu ūdeni un 
jānosusina ar saspiestu gaisu (vēlams a r  karstu).

Katlakmens nosēdumus no radiatora  caurulītēm va r  iztīrīt, 
vārot radiatoru dzeramās sodas šķīdumā, ko pagatavo, ņemot 
120 gram us sodas uz 1 litru karsta  ūdens. Lai paātrinā tu  tīr īša
nas procesu, radiators šķīdumā jāpārbīda.

Iedarbināšanas sildītāju izskalo līdzīgi radiatoram  — atsevišķi 
no dzinēja caur apakšējo īscauruli.

Ūdens .. _

Gaiss — —

20. zlm. Radiatora skalošana.
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Ja  dzinēja dzesēšanas sistēmā lietotā ūdens cietība nepārsniedz 
5 mg-ek\ ļ l ,  dzesēšanas sistēma jā t īra  no katlakmens, tikai dzinēju 
kapitāli remontējot.

Ja  ūdens cietība pārsniedz 5 mg-ekv/7, dzesēšanas sistēma j ā 
tīra 1— 2 reizes gadā.

Eļļas apmaiņa dzinēja karterī. Eļļa karterī jām aina  tūlīt pēc 
darba, kad dzinējs vēl ir silts, jo karstā, šķidrā eļļa labāk notek 
no dzinēja detaļu virsmām.

Eļļu apmaina šādā secībā.
1. Izskrūvē iegriežņus un izlaiž eļļu no dzinēja kartera, kā arī 

rupjā un smalkā eļļas filtra. Katrā otra jā  eļļas apmaiņā jāizmazgā 
rupjais eļļas filtrs.

2. Noņem smalkā eļļas filtra vāku un izņem netīro filtrējošo 
elementu, rūpīgi izslauka tā korpusu a r  petrolejā samērcētu lupatu 
un aiz tu rē tā ja  ievieto jaunu filtrējošo elementu; pēc tam uzliek 
vāku un pievelk tā  nostiprināšanas skrūves uzgriezni.

Uzmontējot smalkā eļļas filtra vāku, jāraugās, lai filtra vāka 
atspere būtu vietā. Vāks attiecībā pret korpusu jānovieto agrākā 
stāvoklī (pēc k rāsas zīmēm uz korpusa un vāka m alas),  lai savie
nojums būtu blīvs. Vāka skrūves uzgriezni nedrīkst pievilkt pārāk 
stipri, jo var  deformēties blīve vai pat vāks.

3. Ieskrūvē iegriežņus un iepilda karterī eļļu līdz līmeņa mēr- 
stieņa augšējai zīmei.

4. Iedarbina dzinēju un ļauj tam s trādā t  3—5 minūtes ar kloķ
vārpstas  vidēju griešanās ātrumu, pārbaudot eļļas spiedienu un 
visu samontēto savienojumu blīvumu.

5. Aptur dzinēju un nogaida 3—5 minūtes. Pēc tam jāpārbauda 
un jāpapildina eļļas līmenis dzinēja karterī.

Ja  eļļa, kas izlaista no dzinēja kartera, ir ļoti netīra, dzinēja 
eļļošanas sistēma jāizskalo a r  karstu  dzinēja eļļu.

Eļļošanas sistēmu skalo šādā secībā:
1) pēc tam kad netīrā eļļa izlaista, no smalkā eļļas filtra iz

ņemts netīrais filtrējošais elements un uzmontēts filtra vāks, dzi
nēja karterī ielej skalošanas eļļu, līdz tās līmenis karterī sasniedz 
eļļas mērstieņa augšējo zīmi «fl»;

2) darbina dzinēju 1—2 minūtes;
3) izlaiž skalošanas eļļu, smalkā eļļas filtrā ievieto jaunu 

filtrējošo elementu un ielej karterī svaigu eļļu līdz normālam 
līmenim;

4) iedarbina dzinēju un ļauj tam strādā t  3—5 minūtes ar 
kloķvārpstas vidēju griešanās ātrumu, pārbaudot eļļas spiedienu 
un visu samontēto savienojumu blīvumu;

5) aptur dzinēju un nogaida 3—5 minūtes; pēc tam jāp ā r
bauda un jāpapildina eļļas līmenis karterī.

Ir arī speciālas ierīces dzinēja eļļošanas sistēmas skalošanai.
Ja  savlaicīgi apmaina eļļu dzinēja karterī, eļļošanas sistēma 

nav jāskalo.
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Ja  dzinēja eļļošanas sistēmu skalo ar šķidru eļļu un slikti 
iztīra sistēmu pēc skalošanas, eļļas pārpalikums pasliktina svai
gās eļļas kvalitāti.

Aizliegts skalot dzinēja eļļošanas sistēmu ar petroleju, jo tā 
noskalo eļļu no berzes virsmām, veicina detaļu dilšanu un iespē
jam a rievu rašanās  uz berzes virsmām; ari eļļa karterī ātri kļūst 
netīra.

Apmainot eļļu dzinēja karterī, vēlams iztīrīt kartera ventilāci
jas  sistēmu.

Eļļas apmaiņa dzinēja karterī tiek ievērojami atvieglota, ja  ir 
zināmi eļļošanas sistēmas tilpumi. Tie doti 14. tabulā.

14. tabula
Eļļošanas sistēmu tilpumi un filtrējošie elementi

Automobiļa marka
Dzinēja eļļošanas 
sistēmas tilpums 

(0
Filtrējoša elementa apzīmējums

«Moskvič-407» \  
«Moskvič-408» /  '
M-20 «Pobeda» . . .  
M-21 «Volga» . . .
G A Z-51A ..........................
G A Z -5 3 F ..........................
ZIL-164 un ZIL-164A . 
ZIL-130 .........................

4,3
6,0
5,6
7.0
7.0 
8,5
8.0

ACOO-3 un flA C $0-3
AC<ī>0-2 un flA C $0-2  
ACOO-2 un JļACOO-2 
ACOO-2 un JļACOO-2 
ACOO-2 un /IACOO-2 
ACOO-1 un flACOO-l 
centrbedzes filtrs

Lai samazinātu tehnisko apkalpju izmaksas, ieteicams lietotos 
smalko eļļas filtru elementus iztīrīt un izmantot atkārtoti. Sim 
nolūkam ir izstrādātas dažādu konstrukciju palīgierīces, kurās 
ievieto filtrējošo elementu un ar elektrodzinēju to ļoti ātri griež. 
Centrbēdzes spēka ietekmē nogulsnes tiek izmestas no filtrējošā 
elementa.

Termometra un manometra pārbaude. Manometru pārbauda, 
salīdzinot tā rādījumus ar eļļošanas sistēmas galvenajai m aģ is trā 
lei vai rupjajam eļļas filtram pievienotu mehānisku (caurules 
veida) kontroles manometru.

Termometru pārbauda, salīdzinot tā rādījumus a r  kontroles 
(dzīvsudraba) termometra rādījumiem. Kontroles termometru 
ievieto radiatorā caur ūdens ielietnes atveri.

Bojātie mērinstrumenti jāapm aina pret jauniem; lietojot darbā 
neprecīzus mērinstrumentus, jāievēro to rādījumu kļūdas.

Pneimatisko bremžu pievada kompresora piedziņas siksnas 
nostiepuma regulēšana. Kompresora siksnas nostiepumu regulē, 
pārbīdot kompresoru. Vispirms atlaiž nostiprināšanas uzgriežņus, 
tad, pārbīdot kompresoru, noregulē siksnas nostiepumu un pievelk 
uzgriežņus.

Automobiļa ZIL-130 kompresora piedziņas ķīļsiksnas nostie
pumu regulē, pagriežot skriemeļa diskus attiecībā pret skriemeļa
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rumbu. Lai palielinātu siksnas nostiepumu, priekšējais disks jāp a 
griež pretēji kompresora vārpstas  rotācijas virzienam, bet pakaļē
jais  disks — kompresora vārpstas  rotācijas virzienā. Abu disku 
pagriešanas leņķiem jābūt vienādiem. Pareizi noregulētas kompre
sora piedziņas siksnas augšējā zara  izliecei jābūt 10— 15 mm.

Ventilatora piedziņas siksnas nostiepuma regulēšana. No ven
tilatora piedziņas siksnas nostiepuma ir atkarīga dzesēšanas sis
tēmas (ventilatora un ūdenssūkņa) un elektroiekārtas (ģenera
tora) darbība. Vaļīga siksna slīd, ātri nolietojas, un samazinās 
ūdenssūkņa-ventilatora un elektroģeneratora vārpstas  griešanās 
ātrums.

Nav vēlams arī siksnu nostiept pārāk stingri, jo tad ātrāk 
izdilst ūdenssūkņa-ventilatora un ģeneratora gultņi, ātri nolieto
jas  (aizlūzt un noslāņojas) siksna un izstrādājas ģeneratora no
stiprinājums.

Siksnas nostiepumu regulē šādā secībā:
1) nedaudz atlaiž ģeneratora piestiprināšanas augšējo skrūvi;
2) sagāž ģeneratoru līdz vajadzīgajam  siksnas nostiepumam;
3) pievelk nostiprināšanas skrūvi un pārbauda siksnas no

stiepumu.
Regulējot ventilatora siksnas nostiepumu, jāpārbauda arī ģe

neratora pārējās nostiprinājuma vietas.
Ja  ģeneratora nostiprinājuma urbumi un bultskrūves ir izdiluši, 

tad, dzinējam strādājot, dzirdams «drebošs» troksnis.
Vār stupatstarpju pārbaude un regulēšana. Starp bīdītājiem 

un vārpstu  kātiem (apakšējiem vārstiem) vai starp divplecu sviru 
galiem un vārstu  kātiem (augšējiem vārstiem) jābūt noteikta 
lieluma atstarpēm, lai vārsti, dzinējam darba laikā sakarstot, kā 
arī pēc daļējas sadales mehānisma atbalsta  virsmu nodilšanas 
blīvi noslēgtu vārstu  ligzdas.

Vārstu a ts tarp ju  lielumi norādīti 15. tabulā.
15. tabula

Vārstu atstarpju lielumi

Dzinēj a Vārstu atstarpe (mm)
Automobiļa marka termiskais

stāvoklis ieplūdes vārsts izplūdes vārsts

«Moskvič-407» Auksts 0,15 0,20
«Moskvič-408» . . . Iesilis 0,25 0,30

Auksts 0,15 0,20
«Pobeda» M-20 Auksts 0,23 0,28

Iesilis 0,20 0,25
«Volga» M-21 . Auksts 0,25—0,30 0,25—0,30
GAZ-51A . . Auksts 0,23 0,28

Iesilis 0,20 0,25
Z IL-164A ......................... Auksts vai ie

silis 0,20—0,25 0,20—0,25
ZIL-130 ......................... Auksts 0,40-0 ,45 0,40—0,45
G A Z -53F ......................... Auksts vai ie

silis 0,20—0,23 0,25—0,28
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Vārstu ats tarpes drīkst mainīties tikai nelielā intervālā. Tā, 
piemēram, ja  automobiļa GAZ-51A dzinēja izplūdes vārstu  atstarpi 
samazina līdz 0,17—0,15 mm, vārs ts  apdeg un blīvi nenoslēdz 
ligzdu. J a  vārs tu  atstarpi palielina līdz 0,30 mm, pastiprinās 
sadales mehānisma darbības troksnis un detaļu dilšana.

Ja  vārs tu  a tstarpes ir par lielām, samazinās vārstu  pacēluma 
augstums un atvēruma ilgums, kā arī degmaisījuma ieplūde dzi
nēja cilindrā; atgāzu izplūde tiek apgrū tināta  un izplūdes takts 
beigās cilindrā paliek vairāk atgāzu.

Ja  cilindri sliktāk iztīrās no atgāzēm un tajos ieplūst mazāk 
degmaisījuma, grūtāk ir iedarbināt dzinēju, ievērojami samazinās 
dzinēja jauda un ekonomiskums, palielinās trieciena slodzes, pa
ātrināti nodilst sadales mehānisma detaļas un vārsti nosēžas 
ligzdās ar asiem, metāliskiem klaudzieniem.

Dzinēja darbību negatīvi ietekmē arī pārāk m azas vārstu  a t
starpes, jo tad vārsti blīvi nenoslēdz ligzdas. Gar neblīvu ieplūdes 
vārstu  kompresijas taktī virzulis daļu darba maisījuma izspiež 
atpakaļ ieplūdes caurulē. Darba taktī gar  neblīvu ieplūdes vārstu  
ieplūdes caurulē iekļūst liesma un aizdedzina svaigo degmaisī- 
jumu. Neblīva ieplūdes vārs ta  pazīme ir sprādzieni ieplūdes sis
tēmā.

Vārstu a tstarpes pārbauda un regulē šādā secībā:
1) noņem detaļas, kas neļauj piekļūt vārstiem;
2) regulējamos vārstus nostāda pilnīgi aizvērtā stāvoklī;
3) pārbauda vārstu  atstarpes;
4) noregulē vārs tu  atstarpes;
5) atkārtoti pārbauda vārs tu  atstarpes;
6) pārbauda, vai a tstarpes pareizi noregulētas visiem dzinēja 

vārstiem;
7) novieto vietā un nostiprina sagataves darbos noņemtās 

detaļas.
P irms vārstu  a ts tarp ju  pārbaudes un regulēšanas jāveic daudzi 

sagataves darbi. It īpaši tas  sakāms par  dzinējiem ar  apakšējiem 
vārstiem (GAZ-51A, M-20 u. c . ^  kuriem jānoņem karburators, 
ieplūdes-izplūdes kolektors u. c. So darbu izpildes laiks va irāk
kārt pārsniedz laiku, kas nepieciešams tiešai vārs tu  a ts tarpju  
regulēšanai. Tāpēc vārs tu  ats tarpes jāpārbauda un jāregulē ļoti 
rūpīgi, lai nevajadzētu atkārtoti izpildīt visu sagataves darbu 
apjomu.

Lai vieglāk varētu pagriezt kloķvārpstu, pirms vārstu  regulē
šanas vēlams no visiem cilindriem izskrūvēt aizdedzes sveces.

Vārsts, kuram jāpārbauda un jāregulē atstarpe, jānostāda  pil
nīgi aizvērtā stāvoklī, ko var izdarīt dažādi.

Vārstus pilnīgi aizvērtā stāvoklī visvienkāršāk nostāda šādā 
secībā:

1) nostāda pirmā cilindra virzuli kompresijas gājiena beigās
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augšējā m aiņas punktā (sk. «Aizdedzes iestatišana»); pēc tam 
var regulēt pirmā cilindra abu vārs tu  atstarpes;

2) pārējo cilindru vārstus regulējamā stāvoklī (saskaņā ar 
dzinēja cilindru darba secību) nostāda, ik reizi pagriežot kloķ-

720vārpstu  par leņķi —r - ,  kur i — dzinēja cilindru skaits. Tā, pieme-
ram, automobiļa ZIL-130 astoņcilindru V veida (V-8) dzinējam 
pirms katra  nākamā cilindra vārs tu  a ts tarp ju  regulēšanas kloķ-

720
vārpsta japagriež par -ģ— =  90° vai ceturtdaļapgriezienu. V ār
stus regulē šādā secībā: 1—5—4—2—6—3—7—8 cilindram 
(21. z īm .) .

Automobiļa «Moskvič-407» dzinējam, kam darba secība ir 
1—3—4—2, pēc abu pirmā cilindra vārs tu  noregulēšanas pagriež 
kloķvārpstu par */2 apgrieziena un regulē abu trešā cilindra 
vārstu  atstarpes. J a  kloķvārpstu 
pagriež par diviem pusapgrie- 
zieniem (pilnu apgriezienu), 
var regulēt ceturtā cilindra vā r
stu atstarpes, un beidzot, kloķ
vārpstu pagriežot par trim pus- 
apgriezieniem, va r  noregulēt 
otrā cilindra abu vārs tu  a t
starpes.

Vēl vieglāk regulējamā s tā 
voklī vārs tus  var nostādīt Šādi 21. zim. Automobiļa ZIL-130 dzinēja 
(«Volga» M-21 dzinējam): Vārstu regulēšanas seaba.

1) ar iedarbinašanas kloķi
griež dzinēja kloķvārpstu, līdz pilnīgi atveras pirmā cilindra iz
plūdes vārsts, tad papildus pagriež kloķvārpstu par 1/4 apgrieziena. 
Kloķvārpstai atrodoties šādā stāvoklī, var pārbaudīt un noregulēt 
(skaitot no radiatora) 3., 5., 7. un 8. vārs ta  atstarpes;

2) pagriežot kloķvārpstu pēc tam par vienu pilnu apgriezienu, 
var noregulēt 1., 2., 4. un 6. vārsta  atstarpes.

Automobiļu GAZ-51A, GAZ-53F un ZIL-164A dzinējiem vārstus 
regulējamā stāvoklī nostāda šādi.

Ar iedarbināšanas kloķi pagriež dzinēja kloķvārpstu, līdz pilnīgi 
atveras sestā cilindra izplūdes vārs ts  un regulē 1., 3., 7., 8., 9. un
11. vārsta  atstarpes; pēc tam, pagriežot kloķvārpstu par 180°, 
regulē pārējos vārstus.

Regulējot vārstu  atstarpes, vispirms jānosaka, kurš ir ieplūdes, 
kurš izplūdes vārsts. To v a r  noteikt pēc ieplūdes un izplūdes 
caurules atzarojumiem, kā arī novērojot vārs tu  vēršanās secību.

Kad vārs ts  ir nostādīts regulējamā stāvoklī, jāpārbauda vārsta  
atstarpe. V ārsta  a ts tarpi pārbauda a r  spraugm ēru — atbilstoša 
biezuma kalibrētu tērauda plāksnīti.

Ja  atstarpei dotas divas robežvērtības, piemēram, automobiļa
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«Volga» M-21 dzinējam 0,25—0,30 mm, vārstu  atstarpi vēlams 
pārbaudīt ar diviem spraugmēriem, kuru biezums attiecīgi ir 
0,25 un 0,30 mm. V ārsta  a ts tarpe  ir pareiza, ja  plānākais spraug- 
mērs brīvi ievietojas atstarpē, bet biezākais — neievietojas.

22. zitn. Vārstu atstarpju regulēšana:
a — dzinējiem ar augšējiem vārstiem; 
b — dzinējiem ar apakšējiem vārstiem;

1 — divplecu sviras gals; 2 — kontruzgrieznis; 3 — regu
lēšanas skrūve; 4 — skrūvgriezis; 5 — spraugmērs.

Ja  atstarpei dota viena vērtība, piemēram, automobiļa GAZ-51A 
dzinēja ieplūdes vārstam  0,23 mm, vārs ta  atstarpi vēlams pār
baudīt ar diviem 0,23 un 0,23-1-0,02 =  0,25 mm bieziem sp raug
mēriem, bīdot tos starp bīdītāju un vārs ta  kātu. V ārsta  atstarpe 
ir pareiza, ja  plānākais spraugmērs spraugā ieiet brīvi vai a r  ne
lielu piepūli, bet biezāko spraugmēru tajā  nevar ievietot.
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Dzinējam ar augšējiem vārstiem, piemēram, automobilim 
«Volga» M-21, vārstu  atstarpi regulē ar  regulēšanas skrūvi 3, kas 
atrodas divplecu sviras galā 1 (22. zīm. a), šādā secībā:

1) atlaiž regulēšanas skrūves 3 kontruzgriezni 2;
2) ievieto 0,25 mm biezu spraugmēru 5 s tarp divplecu sviras 

galu 1 un vārs ta  kātu;
3) ar skrūvgriezi 4 ieskrūvē regulēšanas skrūvi 3, līdz tā viegli 

saspiež spraugm ēru 5;
4) ar  skrūvgriezi 4 sa tur regulēšanas skrūvi 3 un vienlaicīgi 

pievelk ar uzgriežņu atslēgu regulēšanas skrūves kontruzgriezni 2.
Dzinējiem ar  apakšējiem vārstiem, piemēram, automobilim 

GAZ-53F, vārs tu  atstarpi regulē ar bīdītāja regulēšanas skrūvi 
(22. zīm. b) šādā secībā:

1) ar 12 mm uzgriežņu atslēgu satur regulējamā vārsta  bīdī
tāju  un vienlaicīgi a r  14 mm uzgriežņu atslēgu (turot to labajā 
rokā) par 0,5— 1,0 pagriezienu atlaiž regulēšanas skrūves kontr
uzgriezni;

2) ievieto plānāko, vārs ta  atstarpei atbilstošo spraugmēru 
starp regulēšanas skrūvi un vārs ta  kātu un griež regulēšanas 
skrūvi, līdz tā viegli saspiež spraugmēru;

3) ar divām uzgriežņu atslēgām, turot tās  kreisajā rokā, sa tur 
bīdītāju un regulēšanas skrūvi un a r  trešo atslēgu, turot to labajā 
rokā, stingri pievelk kontruzgriezni.

Regulēšanas skrūvju kontruzgrieznis jāpievelk ļoti stingri, lai, 
dzinējam strādājot, savienojums neatslābst un neizmainās vārstu 
a ts tarpju  regulējums.

Pēc katra  regulējuma atkārtoti jāpārbauda atstarpe, jo, pievel
kot regulēšanas skrūves kontruzgriezni, a tstarpes lielums var iz
mainīties. Kad ir noregulētas visu vārs tu  atstarpes, dzinējs j ā 
iedarbina un jāizklausa.

Ekspluatācijas procesā nodilst virsmas, starp kurām mērī a t
starpi. Tā, piemēram, apakšējo vārs tu  sadales mehānisma bīdītāja 
regulēšanas skrūves galvā izveidojas iedobums un vairs nav 
iespējams a r  spraugm ēru precīzi pārbaudīt atstarpi.

Sados gadījumos vārs tu  a tstarpes lielumu nosaka pēc bīdītāja 
(apakšējiem vārstiem) vai bīdstieņa (augšējiem vārstiem) brīv- 
kustības.

Ja  vārs tu  a tstarpes regulē pēc brīvkustības, jāievēro vārstu 
a ts tarpju  izmaiņas raksturs aukstam un iesildītam dzinējam.

Iesildot apakšējo vārs tu  dzinēju, vārstu  atstarpes samazinās. 
Turpretim, iesildot augšējo vārs tu  dzinēju, a tstarpes palielinās, 
jo alumīnija sakausējuma bloka galva (automobiļa «Volga» M-21 
dzinējam arī cilindru bloks) sasilstot izplešas vairāk nekā bīd- 
stienis. Tāpēc vārstu  a tstarpes pēc brīvkustības apakšējo vārstu 
dzinējam jāregulē, kad dzinējs ir iesildīts, augšējo vārs tu  dzinē
jam, — kad dzinējs ir auksts. Pareizi noregulējot vārs tu  atstarpes
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iesildītam augšējo vārs tu  dzinējam, tas  tomēr var  izrādīties par 
mazām aukstam dzinējam.

Lai to novērstu vārs tu  atstarpes pēc bldstieņa brīvkustības 
augšējo vārstu  aukstam dzinējam pārbauda un regulē šādā secībā:

1) nostāda regulējamo vārs tu  pilnīgi aizvērtā stāvoklī;
2) atlaiž regulēšanas skrūves kontruzgriezni;
3) grozot ar diviem pirkstiem bīdstieni, vienlaicīgi ieskrūvē 

regulēšanas skrūvi, līdz bīdstienis tiek iespiests;
4) atlaiž regulēšanas skrūvi, līdz bīdstieni var brīvi pagriezt 

ap vertikālo asi;
5) nostiprina regulēšanas skrūvi ar kontruzgriezni.
Dzinēja kartera ventilācijas sistēmas tehniskā apkalpe. Venti

lācijas sistēma novada no kartera nevēlamās gāzes un ievada 
karterī svaigu, tīru gaisu.

Dzinējam strādājot, karterī gar virzuli ieplūst atgāzes, kuru 
sastāvā ir benzīna tvaiki, ūdens tvaiki, sēra gāze u. c.

Benzīna tvaiki kondensējoties atšķaida eļļu, samazina eļļas 
viskozitāti un pasliktina tās  eļļošanas spējas, kā arī, nokļūstot 
lielākā daudzumā karterī, paaugstina eļļas līmeni.

Ūdens tvaiki kondensējoties nokļūst eļļā un veicina eļļas 
putošanos, kā arī rada biezu un lipīgu emulsiju, kas, it īpaši 
ziemā, var traucēt eļļas padevi berzes virsmām.

Sēra gāze, izšķīstot ūdens kondensātā, veido skābes, kas vei
cina dzinēja detaļu korozijas dilumus.

Izmēģinājumi, kas izdarīti ar automobiļa GAZ-51A dzinējiem, 
pierādīja, ka dzinējam ar kartera ventilācijas sistēmu eļļas a t
šķaidījums ar benzīnu ir par 30—40% mazāks, bet dzinēja detaļu 
dilšana — par 20% mazāka nekā dzinējam bez kartera ventilā
cijas. Dzinējs, kuram ir kartera ventilācijas sistēma, izdilst m a
zāk, jo eļļa ilgāk saglabā savas īpašības, kas savukārt ļauj re
tāk mainīt eļļu dzinēja karterī.

Ievērojot kartera ventilācijas lielo nozīmi, veicot dzinēja teh
niskās apkalpes, jāpārbauda, vai nav piesērējušas ventilācijas 
sistēmas caurulītes un vai ir blīvi caurulīšu savienojumi, kā arī 
jāizmazgā ventilācijas sistēmas gaisa filtrs.

Caurulītes piesērē ar koksa un darvas nosēdumiem; tāpēc, it 
īpaši izdilušajiem dzinējiem, karterī ievērojami palielinās gāzu 
spiediens, kas izspiež eļļu caur savienojumu vietām. Mēģinājumi 
pierāda, ka eļļa tiek izspiesta no kartera caur savienojumu vie
tām, ja virsspiediens ir 110— 120 mm ūdens staba.

Caurulītes iztīra ar stiepli vai stiepļu suku un izpūš ar s a 
spiestu gaisu.

Karterī kopā ar gaisu caur neblīvajiem cauruļu savienojumiem 
var iesūkt arī putekļus, kas veicina dzinēja dilšanu. Tāpēc, ja 
eļļas ieliešanas caurules atvere nav noslēgta, dzinēju nedrīkst 
darbināt.
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7. DZINĒJA DARBĪBAS TRAUCĒJUM I

Normālos automobiļa un dzinēja ekspluatācijas apstākļos, ap
mēram līdz 60—90 tūkst, kilometru nobraukumam, detaļu dilums 
palielinās vienmērīgi un nepārsniedz tos lielumus, kādos tiek 
traucēta dzinēja normāla darbība.

Turpretim, ja  detaļu dilums atkarībā no to savienojumu dar
bības apstākļiem sasniedz robežvērtību, dzinēja darbībā rodas 
dažādi traucējumi, ko var  tikai novērst, remontējot attiecīgo 
mezglu vai detaļu.

Raksturīgākie ir šādi dzinēja darbības traucējumi:
1) dzinēja iedarbināšana ir apgrūtināta;
2) pārāk ilgs dzinēja iesildīšanas periods;
3) pazemināts eļļas spiediens eļļošanas sistēmā;
4) pastiprināta  gāzu noplūde no cilindriem uz dzinēja 

karteri;
5) pārtraukumi dzinēja darbā;
6) sprādzieni karburatorā;
7) sprādzieni, gāzēm izplūstot no izplūdes caurules un trok

šņu slāpētāja;
8) klaudzieni dzinējā;
9) dūmaina izplūde;

10) palielināts eļļas izlietojums;
11) zems kompresijas spiediens;
12) dzinējs pārkarst;
13) detonācija, pašaizdedze un atsevišķi uzliesmojumi cilindros 

pēc aizdedzes izslēgšanas;
14) ievērojama dzinēja jaudas  pazem ināšanās un degvielas 

pārtēriņš.
Dzinēja iedarbināšana ir apgrūtināta. Tā cēloņi var būt šādi:
1) dzinējs nav pareizi sagatavots  iedarbināšanai:
aukstā laikā pirms iedarbināšanas dzinējs nav pietiekami 

iesildīts;
degmaisījums ir pārāk trekns;
degmaisījums ir pārāk liess, jo pēc ilgstošas automobiļa s tā 

vēšanas karburatora pludiņa kamera nav pietiekami piepildīta 
ar benzīnu;

2) starteris  pārāk lēni griež kloķvārpstu:
akumulatoru baterija vai s tarteris  ir sliktā tehniskā s tā 

voklī;
nepietiekami uzlādēta vai izlādējusies akumulatoru baterija;
3) vāja kompresija vai pārsūknēts dzinējs.
Pārāk ilgs dzinēja iesildīšanas periods. Tā cēloņi var būt šādi:
1) ūdens cirkulācija dzesēšanas sistēmā vai gaisa plūsma 

caur radiatoru ir pārāk intensīva;
2) caur radiatoru plūstošā gaisa tem peratūra ir pārāk zema.
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P ārāk  intensīvas ūdens cirkulācijas cēlonis var būt termostata 
bojājums, bet pārāk intensīvas gaisa plūsmas cēlonis — neaiz
vērtas radiatora žalūzijas.

Jāatceras, ka ziemā, lai ātrāk  iesildītu dzinēju, radiators jāno
sedz ar siltumizolācijas pārsegu.

Ja  apkārtējā gaisa tem peratūra ir zemāka par O^C, ieteicams 
noņemt ventilatora priekšējo lāpstiņu (M-21, GAZ-53F u. c.). Lai 
ventilators pēc abu lāpstiņu pievienošanas nevibrētu, lāpstiņa ar 
zīmi 3  jāpievieno aizmugurē, bet lāpstiņa ar zīmi /7 — priekšā.

Pazemināts eļļas spiediens eļļošanas sistēmā. Tā cēloņi var 
būt šādi.

1. Eļļas sūknis nepievada eļļu pietiekamā daudzumā eļļojamam 
vietām, jo

a) pārāk zems eļļas līmenis dzinēja karterī;
b) pārāk šķidra eļļa (atšķaidīta ar benzīnu vai neatbilstoša 

dzinējam);
c) aizsērējis eļļas uztvērēja trauka sietiņš;
d) pārāk vaļīga redukcijas vārsta  atspere, piesērējis

vārsts;
e) izdiluši eļļas sūkņa zobrati un sūkņa vāka gala virsma.

2. Pārāk  maza caurplūdes pretestība dažās eļļošanas sistēmas 
vietās, jo ievērojami izdilušas zem spiediena eļļojamās dzinēja 
un pneimatisko bremžu sistēmas kompresora detaļu berzes 
virsmas.

Detaļām nodilstot, eļļas spiediens pazeminās vienmērīgi un 
sistemātiski.

J a  eļļas spiediens strauji samazinās vai arī eļļošanas sistēma 
nemaz nav spiediena, vispirms jāpārbauda eļļas līmenis karterī 
un eļļas kvalitāte, kā arī sistēmas blīvums.

Nepareizu priekšstatu par eļļas spiedienu sistēmā var dot bo
jāts  manometrs.

Lai noskaidrotu pazemināta eļļas spiediena cēloni, vispirms 
jāpārbauda eļļas sūkņa darbība. Sajā nolūkā jāizskrūvē iegriežņi, 
kas atrodas rupjā eļļas filtra korpusa augšpusē vai galvenajā 
eļļas maģistrālē. Tad dzinējam, kas darbojas, novēro eļļas izplūdi. 
Ja  eļļa izplūst intensīvi, tas norāda, ka ir bojāts manometrs.

P a r  automobiļa manometra darbības pareizību var pārliecinā
ties, arī novērojot ķēdē ieslēgtu pārējo kontroles mērinstrumentu 
darbību. Ja  tie nedarbojas, kad ir ieslēgta aizdedze, tas norāda, 
ka izdedzis kontroles mērinstrumentu ķēdes drošinātājs.

Eļļas spiedienu sistēmā var arī pārbaudīt ar kontroles m ano
metru; bojātais manometrs jāapm aina pret jaunu  manometru.

Ja  eļļas spiediens ir nepietiekams, jāpārbauda eļļas sūkņa re
dukcijas vārsts un eļļas sūknis.

Lai noskaidrotu, kāds remonts nepieciešams eļļas spiediena 
paaugstināšanai līdz normālajam, atsevišķi jāpārbauda eļļas 
sūkņa tehniskais stāvoklis, spēle s tarp kloķvārpstas kakliņiem
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un gultņiem, kā ari citu zem spiediena eļļojamo detaļu tehniskais 
stāvoklis.

Aptuveni pazemināta eļļas spiediena cēloņus var noteikt pēc 
automobiļa nobraukuma un iepriekš veikto remontdarbu apjoma.

Eļļas sūkņa zobrati, sadales vārpstas  kakliņi un blīvslēgi* 
kompresora detaļas u. c. dilst ievērojami lēnāk nekā kloķvārpstas 
kakliņi. Tāpēc eļļas spiediena pazeminājuma cēlonis galvenokārt 
ir kloķvārpstas kakliņu nodilums.

Precīzāk eļļas spiediena pazemināšanās cēloņus var konstatēt, 
daļēji izjaucot dzinēju (noņemot kartera vāku, izjaucot gultņus, 
eļļas sūkni u. c.).

Pastiprināta gāzu noplūde no cilindriem uz dzinēja karteri. 
Tās cēloņi var būt šādi:

1) nodiluši (atslābuši) vai salūzuši gredzeni;
2) pārāk izdilušas virzuļu gredzenu rievas;
3) stipri izdiluši vai sarievoti cilindri.
Pārāk  liels gāzu spiediens dzinēja karterī var būt, ja  ir pa

s tiprināta  gāzu noplūde gar virzuli, kā arī tad, ja  ir piesērējuši 
kartera ventilācijas sistēmas cauruļvadi.

Sādā gadījumā vispirms iztīra kartera ventilācijas sistēmas 
cauruļvadus. J a  arī pēc tam  gāzu spiediens karterī ir palielināts, 
jāsecina, ka slikts ir cilindru-virzulu grupas detaļu tehniskais s tā 
voklis.

Pārtraukumi dzinēja darbībā. To cēloņi var  būt šādi:
1) piedegumi uz aizdedzes svecēm vai arī tās ir bojātas;
2) vārsti blīvi nenoslēdz ligzdas (ieplūdes un izplūdes);
3) cilindrā ir iekļuvis ūdens caur bojātu cilindru bloka galvas 

starpliku vai caur cilindra vai cilindru bloka galvas plaisu;
4) traucēta aizdedzes sistēmas (aizdedzes pārtraukumi) vai 

barošanas sistēmas (pārāk trekns vai liess degmaisījums) dar- 
bība;

5) ilgstoša dzinēja darbība dīkgaitā, tam strādājot ar mazu 
kloķvārpstas griešanās ātrumu.

Ja  dzinējs s trādā ar pārtraukumiem, vispirms jāpalielina kloķ
vārpstas  griešanās ātrums un tikai tad jāpārbauda aizdedzes 
sveces un to vadi, kā arī vārs tu  atstarpes; pēc tam  jāpārbauda, 
vai, dzinējam strādājot, gāzes neizplūst no dzesēšanas sistēmas 
radiatora.

Sprādzieni karburatorā. Sprādzieni karburatorā dzirdami, ja 
degmaisījums sadeg dzinēja ieplūdes caurulē un karburatorā. Tā 
cēloņi var  būt šādi:

1) nav blīvs ieplūdes vārsts, un degšanas procesā liesma gar 
neblīvu ieplūdes vārs tu  aizdedzina degmaisījumu ieplūdes 
sistēmā;

2) traucējumi barošanas sistēmas darbībā (pārāk liess deg
maisījums). Sāds degmaisījums deg ļoti lēni; degšana turpinās 
arī vēl izplūdes takts beigās, kad atveras ieplūdes vārsts un
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liesmas gar ieplūdes vārstu aizdedzina degmaisījumu ieplūdes 
sistēmā;

3) pārdzesināts dzinējs.
Sājos gadījumos vispirms jāpārbauda dzinēja temperatūra, ba

rošanas sistēmas darbība un ieplūdes vārstu  atstarpes.
Sprādzieni, gāzēm izplūstot no izplūdes caurules un trokšņu 

slāpētāja, rodas tāpēc, ka darba maisījums nesadeg dzinēja cilin
drā, bet gan atmosfērā pēc izplūdes no trokšņa slāpētāja ar 
šāvienam līdzīgu troksni. Tā cēloņi var būt šādi:

1) traucēta barošanas sistēmas darbība (pārāk trekns deg- 
m ais ījum s);

2) traucēta aizdedzes sistēmas darbība (pārtraukumi aiz
dedzē).

Sprādzieni, gāzēm izplūstot no trokšņu slāpētāja, rodas arī 
tad, ja  nav blīvs izplūdes vārsts un kompresijas taktī darba 
maisījums daļēji tiek izgrūsts trokšņu slāpētājā.

Izplūdes troksnis ievērojami pastiprinās, ja ir izdedzis trokšņu 
slāpētājs un atgāzes izplūst tieši atmosfēra. Tehniskie noteikumi 
aizliedz ekspluatēt automobili, kuram ir bojāts izplūdes trokšņu 
slāpētājs.

Ja  sprādzieni ir sistemātiski, jāpārbauda aizdedzes sveču, aiz
dedzes sistēmas un barošanas sistēmas tehniskais stāvoklis un 
darbība.

Klaudzienus dzinējā var radīt traucējumi sadedzes procesa 
norisē (detonācija un pašaizdedze), kā ari dzinēja mehānismu de
taļu nodilums.

Detonācijas klaudzienus var atšķirt no detaļu nodiluma klau
dzieniem ar to, ka detonācijas klaudzieni rodas galvenokārt pie 
lielām slodzēm (stipri atvērta droseļvārsta) un maza kloķvārpstas 
griešanās ātruma (automobilim ieskrienoties vai pārvietojoties kā
pumā). Atšķirībā no detaļu nodiluma klaudzieniem detonācijas 
klaudzieni izzūd, pieverot droseļvārstu un palielinot kloķvārpstas 
griešanās ātrumu. Detonācijas klaudzienu raksturs ir līdzīgs vir
zuļa pirkstu klaudzieniem. Degvielas pašaizdedzes klaudzieni a t 
šķirībā no detonācijas klaudzieniem dzirdami arī tad, kad dzinējs 
darbojas pēc aizdedzes izslēgšanas.

Ja  nodilst dzinēja mehānismu detaļas, palielinās spēles starp 
to berzes virsmām, un, dzinējam darbojoties, rodas dinamiskas 
slodzes (detaļu virsmu savstarpēji triecieni — klaudzieni).

Detaļu nodiluma klaudzienu cēloņi var būt šādi:
1) ievērojami nodilušas kloķa-klaņa un sadales mehānismu 

detaļu berzes virsmas;
2) pārāk lielas vārstu  atstarpes;
3) palielināta kloķvārpstas aksiālā pārvietošanās, jo nodiluši 

priekšējā pam atgultņa aksiālie atbalstgredzeni;
4) palielināta klaņa aksiālā pārvietošanās vai saliekts klanis.
Detaļu nodilumu klaudzieniem dzinējā jāpievērš liela vērība;
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tie savlaicīgi jānovērš. Ļoti bīstami ir klaņu gultņu klaudzieni, 
kas var norādīt uz smagiem dzinēja bojājumiem (var būt norau
tas klaņu gultņu bultskrūves vai klaņi, sabojāti karteri vai kloķ
vārpsta  utt.).

Dūmaina izplūde. Pa dzinēja izplūdes trokšņu slāpētāju iz
plūstošo atgāzu krāsa raksturo dzinēja cilindru-virzuļu grupas, 
barošanas sistēmas un daļēji arī eļļošanas sistēmas tehnisko s tā 
vokli.

Dzinējs ir labā tehniskā stāvoklī, ja atgāzes nav saredzamas 
vai arī ja  tām  aukstā laikā ir gaiši pelēka nokrāsa.

Tumši dūmi norāda, ka dzinējs s trādā ar pārāk treknu deg- 
maisījumu; tā cēlonis ir traucējumi barošanas sistēmā. Ja  degmai- 
sījums ir pārāk trekns, degviela nesadeg pilnīgi un nesadegušais 
ogleklis piedod dūmiem tumši pelēku vai melnu nokrāsu.

Ja  dūmi ir zilgani, tad  tas  norāda, ka dzinēja cilindros sadeg 
eļļa. Lielākā daudzumā eļļa cilindrā var nokļūt gar cilindru-virzuļu 
grupas detaļām. Tas notiek tad, ja  šīs detaļas ir pārāk nodilušas 
vai arī ja  pārāk nodiluši kloķvārpstas kakliņi, vai pārāk augsts ir 
eļļas līmenis dzinēja karterī.

Palielināts eļļas izlietojums var būt tad, ja  eļļa lielākā dau
dzumā nokļūst cilindru kompresijas kamerā un tur sadeg vai arī 
ja  nav blīvi dzinēja kartera un eļļošanas sistēmas savienojumi, 
vai piesērējusi kartera  vēdināšanas sistēma.

Kompresijas kamerā eļļa lielākā daudzumā nokļūst, ja
1) nav tehniskā kārtībā cilindru-virzuļu grupas detaļas:
nodiluši (atslābuši) vai salūzuši virzuļa gredzeni;
nodilušas virzuļa gredzenu rievu augšējās un apakšējās m a

las, kā arī izdrupušas joslas starp gredzenu rievām;
izdiluši vai sarievoti cilindri;
aizkoksējušies eļļas noplūdes urbumi eļļas noņemšanas gre

dzenos un virzuļa rievās;
2) nodiluši ieplūdes vārstu  kāti un izdilušas vārstu  vadčaulas;
3) palielinātas spēles kloķvārpstas un sadales vārpstas 

gultņos;
4) dzinēja eļļošanai, kuram ir nodilušas detaļas, izmanto pā

rāk šķidras eļļas;
5)’ paaugstināts  eļļas līmenis dzinēja karterī.
No dzinēja kartera eļļa var izplūst caur kloķvārpstas galu 

blīvslēgiem, kartera un tā vāka savienojuma vietām, sadales vā rp 
stas zobratu kārbas un vārstu  kārbas vākiem, pārtraucēja-sadalī- 
tāja  vārpstiņas ievietošanas atveri, neblīvajiem eļļas filtriem, kā 
arī caur eļļas radiatora un eļļas cauruļvadu savienojumu vietām.

Palielināts gāzu spiediens dzinēja karterī var radīt eļļas iz
plūdi caur kloķvārpstas galu blīvslēgiem un kartera vāka sa 
vienojumu vietām.

Lai noskaidrotu eļļas izplūdes cēloņus, jānoņem eļļas ieliešanas
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caurules vāks un, dzinējam strādājot, atkārtoti jāpārbauda eļļas 
izplūde.

Ja  eļļa vairs neizplūst caur kartera savienojumiem, bet pa 
eļļas ieliešanas caurules atveri intensīvi izplūst gāzes, tad  tas no
rāda, ka varbūt ir aizsērējusi kartera ventilācijas sistēma. Ja  arī 
pēc kartera ventilācijas sistēmas iztīrīšanas nav novērsta gāzu 
spiediena palielināšanās karterī, tas norāda, ka gāzes intensīvi 
plūst gar virzuli uz karteri.

Zems kompresijas spiediens. Pazemināts kompresijas beigu 
spiediens norāda, ka dzinēja cilindri nav blīvi.

Lai cilindrs būtu blīvs, jābūt labi noblīvētam cilindru bloka 
galvas un cilindru bloka savienojumam, kompresijas gredzeniem 
blīvi jāpiekļaujas cilindra sienām un virzuļa rievām, kā arī v ā r 
stiem jābūt blīviem.

Kompresijas gredzeni blīvi nepiekļaujas cilindru sienām, ja 
tie ir iedeguši, salūzuši vai nodiluši, kā arī ja  ir sarievots vai 
izdilis cilindrs.

Virzuli cilindrā noblīvē kompresijas gredzeni, kas izplešo
ties blīvi piekļaujas cilindra sienām. Nenosegta paliek tikai 
sprauga starp virzuli un cilindru gredzena atslēgas vietā. Sī 
sprauga ir arī jaunam  dzinējam. Vienlaikus ar cilindra un virzuļu 
gredzenu nodilšanu dzinēja ekspluatācijas procesā sprauga pa
lielinās un pastiprinās gāzu noplūde uz karteri.

Ja  virzuļa gredzenu sānu virsmas blīvi nepiekļaujas virzuļa 
rievu virsmām, gāzes noplūst arī caur šiem savienojumiem un 
virzuļa gredzeni iedeg.

Neblīvs cilindru bloka un galvas savienojums sastopams 
dzinējiem, kuriem šī savienojuma uzgriežņi pēc montāžas nav 
atkārtoti pievilkti.

Ekspluatācijas procesā dzinēja cilindru bloka galvas savieno
juma blīvums pasliktinās, jo izstiepjas cilindru bloka galvas no
stiprināšanas tapskrūves un plānāka kļūst blīvējošā starplika. 
Lai novērstu šo traucējumu, savlaicīgi jāpievelk cilindru bloka 
galvas nostiprināšanas tapskrūvju uzgriežņi. Pretējā  gadījumā 
var izdegt starplika tajās  vietās, kur garām  plūst karstās gāzes.

Vārsti kļūst neblīvi, ja  nepareizas ir vārstu a tstarpes (pārāk 
m azas), korodējušas vai izdilušas vārs ta  galvas un ligzdas darba 
virsmas, vārsti ieēdušies vadčaulās vai lūzušas vārstu  atsperes.

Izplūdes vārsta  galvas un tā ligzdas darba virsmu koroziju 
un izdegšanu veicina piedegumi, kas periodiski nokļūst s tarp  šīm 
virsmām.

Dzinējs pārkarst. Normālos darba apstākļos, ja  apkārtējās vi
des tem peratūra ir zemāka par -f-30°C un radiatora žalūzijas ir 
pilnīgi atvērtas, dzinējs nedrīkst pārkarst.

Ja  dzinējs tomēr pārkarst, tā cēloņi var  būt šādi:
1) piesērējusi dzinēja dzesēšanas sistēma vai ta jā  izveido

jies katlakmens;
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2) traucējumi dzesēšanas sistēmas darbībā;
3) traucējumi eļļošanas sistēmas darbībā;
4) traucējumi barošanas sistēmas darbībā (liess degmaisī- 

jums);
5) traucējumi aizdedzes sistēmas darbība (parak vēla aiz

dedze) .
Netīrumi un katlakmens ievērojami samazina siltuma pāreju 

no cilindra sienām uz ūdeni, tādējādi veicinot dzinēja pārkaršanu.
Piesērējumi rodas, ja  lieto netīru un cietu ūdeni, bieži to 

m aina un papildina (neblīva sistēma).
Raksturīgākie dzinēja dzesēšanas sistēmas traucējumi ir šādi:
nepietiekama ūdens cirkulācija (nepietiekams ūdens daudzums 

dzesēšanas sistēmā, nepilnīgs termostata vārs ta  atvērums, vāji 
darbojas ūdenssūknis);

nepietiekama gaisa plūsma caur radiatoru (radiators pieserējis 
no ārpuses, vāji darbojas ventilators, pievērtas žalūzijas).

Dzinēja pārkaršanu ievērojami veicina nepietiekami intensīva 
eļļas padeve dzinēja mehānismu detaļu virsmām.

Ja  dzinējs izmanto liesu degmaisījumu vai tā aizdedze ir pārāk 
vēla, palielinās degšanas procesa ilgums un siltuma pāreja uz 
dzesēšanas ūdeni.

Detonācija, darbmaisījuma pašaizdegšanas un atsevišķi uz
liesmojumi cilindros pēc aizdedzes izslēgšanas. Detonācija ir 
darbmaisījuma sprādzienveidīga sadegšana ar  ļoti lielu liesmas 
frontes pārvietošanās ātrumu kompresijas kamerā (no 1500 līdz 
2500 m /s).

Ja  dzinējs s trādā ar detonaciju, tad vairakkart pastiprinas dzi
nēja dilšana. Dzinējam ilgstoši s trādājot ar stipru detonāciju, 
var rasties smagi detaļu bojājumi (saplaisāt virzuļi, vārsti, sveču 
izolatori, sagrū t kloķvārpstas gultņu ieliktņu ielējums u. c.). Tā
pēc nedrīkst ļaut dzinējam s trādā t  ar detonāciju.

Sim nolūkam vienmēr jāietur izdevīgākais dzinēja darbības 
režīms; savlaicīgi, kustības ātrum am  samazinoties, pārnesumu 
kārbā jāieslēdz zemāks pārnesums, jaietur izdevīgākā dzinēja tem
peratūra, jālieto degvielas šķirne, kurai ir dzinēja kompresijas 
pakāpei atbilstošs oktānskaitlis, pareizi jāiestāda aizdedze, bet 
aizdedzes apsteidzes leņķis jānoregulē ar oktānkorektoru atbilstoši 
izmantojamās degvielas oktānskaitlim.

Detonāciju un darbmaisījuma pašaizdedzi ļoti veicina piede
gumi, kas izveidojušies uz kompresijas kameras sienām, virzuļu 
galvām, vārstiem un aizdedzes svecēm.

Lai mazinātu degmaisījuma pašaizdedzes iespēju un novērstu 
uzliesmojumus cilindros pēc aizdedzes izslēgšanas, aizdedzes sve
ces jāizvēlas ar dotajam dzinējam atbilstošu siltuma raksturo
jumu.

Piedegumi rodas, ja  eļļa lielākā daudzumā nokļūst kompresijas 
kamerā (sk. 67. lpp.), ja  ir pārtraukumi aizdedzes sistēmas darbībā,



kā ari tad, ja dzinējs izmanto treknu degmaisījumu (bieži un 
ilgstoši tiek pievērts gaisa v ā rs ts ) .

Piedeguma nosēšanās intensitāte un tā s lāņa biezums lielā 
mērā ir atkarīgs arī no dzinēja temperatūras. Piedegumi intensīvi 
nosēžas, ja  automobilis s trādā ar biežām un ilgstošām pieturām, 
zemu ūdens temperatūru dzesēšanas sistēmā, mazu slodzi un ne
lielu kustības ātrumu.

Intensīvā kustībā ar lielu ā trum u un slodzi, kā arī tad, ja 
ūdens temperatūra dzesēšanas sistēmā ir paaugstināta , ievērojami 
samazinās piedeguma slāņa biezums un piedegumi pamazām  izzūd 
(nodeg).

Karburatordzinejiem ar augstu  kompresijas pakapi konstatēti 
divi jauni sadedzes procesa traucējumi — rambls un tads.

Rambla ārējā pazīme ir klaudzieni, līdzīgi klaņa gultņu klau
dzieniem, kad dzinējs s trādā  ar pilnu slodzi, automobilim braucot 
ar lielu ātrumu. Rambls ir atkarīgs no piedegumu rakstura  kom
presijas kamerā, tāpēc, lai to novērstu, jālieto speciālu šķirņu 
degviela un eļļa.

Tāda ārējā pazīme ir klaudzieni, līdzīgi rambla klaudzieniem, 
kā arī sprādzieni karburatorā, dzinējam ilgstoši s trādājot ar lielu 
slodzi.

Tadu var novērst, apmainot aizdedzes sveces pret aukstākām 
svecēm.

Ievērojama dzinēja jaudas pazemināšanās un degvielas pār
tēriņš. Dzinēja jaudas  sam azināšanās un degvielas patēriņa palie
l ināšanās cēloņi zināmā mērā ir atkarīgi no dzinēja ekspluatācijas 
ilguma (sk. 2. zīm.).

Automobiļiem ar nelielu nobraukumu jaudas pazeminājuma un 
palielināta degvielas patēriņa cēlonis var būt palielināta berze 
visos automobiļa mehānismos un agregātos. Tas parasti ir novēro
jam s jauniem automobiļiem, kuriem detaļas vēl nav pietiekami pie
strādājušās.

Dzinējiem ar jebkuru izdiluma pakāpi jaudas  zudumu un deg
vielas izlietojuma palielināšanās cēloņi var būt šādi:

1) pārtraukumi dzinēja darbībā;
2) pārāk augsta vai pārāk zema dzinēja temperatūra;
3) pārāk agra  vai pārāk vēla aizdedze;
4) pārāk liess vai pārāk trekns degmaisījums;
5) nepiemērota degviela un eļļa;
6) samazinājusies kompresija;
7) piesērējusi dzinēja kompresijas kamera, kartera ventilāci

jas  sistēma, ieplūdes caurule un trokšņa slāpētājs;
8) pārāk lielas vārstu  atstarpes.
Ja zūd dzinēja jauda, vispirms jāpārbauda, vai dzinēja darbībā 

nav pārtraukumi un vai dzinēja temperatūra ir normāla; pēc tam 
jāpārbauda, vai pareizs ir aizdedzes apsteidzes leņķis.
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8. DZINĒJA DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA UN 
TEKOŠAIS REMONTS

Aplūkotos dzinēja darbības traucējumus var  sadalīt divās gru
pās.

P irm ajā  grupā ietilpst taucējumi, ko var novērst, neizjaucot 
dzinēju. Lai novērstu šīs grupas traucējumus, jāizremontē dzinēja 
dzesēšanas, eļļošanas, kartera  ventilācijas, barošanas un aizdedzes 
sistēmas.

O trajā  grupā ietilpst traucējumi, kuru. novēršanai nepieciešams 
izjaukt un izremontēt pašu dzinēju. Sajā grupā iedalāmi t rau 
cējumi, kas rada

1) intensīvu gāzu noplūdi uz karteri (ventilācijas sistēma tās 
nespēj izvadīt no kartera). Tāpēc karterī rodas paaugstināts  spie
diens, kas izspiež eļļu no kartera  caur kloķvārpstas priekšējo un 
pakaļējo blīvslēgu, kā arī caur kartera vāka savienojumiem u. c.;

2) eļļas spiediena pazemināšanos zem 1 kG/cm2 (automobilim 
pārvietojoties ar 50 km/st lielu ātrumu);

3) palielinātu eļļas izlietojumu (vairāk par 0,5 l uz 100 km);
4) klaudzienus dzinējā.
Atklājot jebkurus iepriekš norādītos traucējumus, dzinējs j ā 

remontē.
Jāatceras, ka dzinēja izjaukšana, kā arī tā remonts bez galējas 

nepieciešamības ievērojami samazina dzinēja darbmūžu un palie
lina remonta un turpmākos tehnisko apkalpju izdevumus. Demon
tējot dzinēju, tiek izjaukts detaļu nostiprinājums un to savstarpējā 
sēža; pēc samontēšanas ievērojami pastiprinās detaļu dilšana. 
Tāpēc dzinējs remontam jāizjauc tikai tad, kad vienlaicīgi ir no
vērojamas vairākas pazīmes, kas norāda, ka šis remonts ir ne
pieciešams.

Dzinēja izjaukšana. Virzuļu gredzenu un kloķvārpstas gultņu 
ieliktņu apmaiņai un vārstu  pieslīpēšanai jānoņem cilindru bloka 
galva un kartera vāks.

Ja  dzinēja priekšejais gals balstās uz priekšējo riteņu atspero- 
juma sijas, kā tas ir vieglajiem automobiļiem, remonta darbu 
izpildei vēlams dzinēju izcelt no automobiļa.

Lai izceltu dzinēju no automobiļa, vispirms jānoņem visas 
dzinējam pievienotās, tā ārpusē nostiprinātās ierīces (radiators, 
karburatora vārstu  piedziņas un aizdedzes sistēmas ierīces, kardān- 
pārvads u. c.), jāatbrīvo dzinēja nostiprinājums un ar cilindru 
bloka galvas nostiprināšanas uzgriežņiem jāpiestiprina īpaša skava 
dzinēja pacelšanai.

Visērtāk dzinēju no automobiļa var izcelt ar celšanas ierīci, 
piemēram, elektrotelferi. Viegliem automobiļiem dzinēju var iz
stumt no pacelta automobiļa virsbūves priekšgala kopā ar priek
šējo tiltu, nenoņemot riteņus.

Izjaucamais dzinējs rūpīgi jānotīra  un jānomazgā. Dzinējs
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jāizjauc tīrā vietā uz pa ras
ta  vai zema atslēdznieka gai
da vai speciālā grozāmā 
stendā ar piemērotiem darba 
rīkiem.

Lai, veicot tekošo remon
tu, neizjauktu berzes virsmu 
piestrādi, sadarbīgās detaļas 
nedrīkst apmainīt vietām. 
Tāpēc pirms dzinēja mehā
nismu izjaukšanas jāpārlie
cinās, vai detaļas ir num u
rētas (ar kārtas  numuriem, 
attiecīga skaita svītriņām vai 
punktiem). Jāiezīmē visi v ir
zuļi, klaņi, klaņu gultņu 
vāld, pam atgultņu vāki, v ir
zuļi, vārsti un citas sadarb ī
gās detaļas.

Izjaucot dzinēju, vēlams 
katra cilindra un katra  v ā r 
sta  detaļas likt atsevišķā 
vietā, atsevišķā plaukta no
dalījumā vai kastītē atbilsto
ši cilindra un vārs ta  numu
riem.

Ja  sajūga apvalku pieskrūvē spara  ratam  citā stāvoklī, tad 
zūd kloķvārpstas — spara  ra ta  — sajūga  balansējums, tāpēc arī 
šīs detaļas pirms demontāžas jāiezīmē.

Ja  virzuļus neapmaina, tad, lai nesabojātu virzuļa pielējumu 
urbumu virsmu, virzuļu pirkstu nedrīkst izdzīt ar veseri. Sim 
nolūkam virzuli 2—3 minūtes karsē verdošā ūdenī, pēc tam  virzuļa 
pirkstu ar roku var izbīdīt no virzuļa pielējumu urbumiem.

Čaulu no klaņa galvas izsit ar cilindrisku pakāpju dorni. Tā 
lielākais diametrs ir nedaudz mazāks par k laņa galvas iekšējo 
diametru, bet mazākais 
diametrs — mazāks par 
klaņa galvas čaulas iek
šējo diametru.

Lai izņemtu vārstu, ar 
īpašu palīgierīci (23. zīm.) 
saspiež tā atsperi, pēc tam 
viegli var izņemt koniskos 
pusgredzenus un v ā r 
stu.

Izjaucot dzinēju, jāie- 24. zim. Ierīce virzuļa rievu iztīrīšanai: 
VerO, ka nosprostoti U Z - I — rokturi; 2 — elas tīgā  len ta ; 3 — asm eņi.

23. zini. Vārstu demontāžās un montāžās 
ierīce.
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griežņi un skrūves, ka ari virzuļu, klaņu un cilindru bloka sav
starpējais stāvoklis.

Kompresijas kameras iztīrīšana no piedegumiem. Pec cilindru 
bloka galvas noņemšanas jāiztīra kompresijas kameras no pie
degumiem. Piedegumus atmiekšķē ar petroleju, rūpīgi (nebojājot 
metāla virsmas) nokasa ar mīksta metāla kasīkli un pēc tam 
rūpīgi noslauka.

Jāraugās, lai piedegumi neiekļūtu starp virzuli un cilindru, jo 
tādējādi var sabojāt cilindra sienas.

Pēc cilindru bloka galvas nostiprināšanas pirms dzinēja iedar
bināšanas katrā  cilindrā jāielej 20—30 cm3 svaigas eļļas. Neiz- 
dilušiem dzinējiem, kas ir labā tehniskā stāvoklī, kompresijas 
kameras iztīra, braucot ilgstoši ar lielu ātrumu; piedegumi kom
presijas kamerās sadeg.

Virzuļu gredzenu apmaiņa. Vispirms ar šāberi rūpīgi jānokasa 
cilindra neizdilušā augšējā mala, līdz tās diametrs kļūst vienāds 
ar cilindra izdilušās daļas diametru. Pēc tam ar īpašu palīgierīci 
(24. zīm.) rūpīgi jāiztīra  piedegums no virzuļa gredzenu rievām 
un ar 3 mm («Moskvič-407» ■— ar 2,5 mm) diametra urbi — no 
eļļas novades urbumiem.

Jaunam  gredzenam vispirms jāpārbauda elastība (speciālā 
ierīcē vai ar roku); pēc tam gredzens jāpielāgo cilindram (25. zīm. 
ā) un virzuļa rievām (25. zīm. b). Gredzena pielāgojumu virzuļa 
rievai pārbauda, noveļot gredzenu pa virzuļa rievu. Precīzāk pielā
gojumu pārbauda ar spraugmēru. Pēc tam pielāgo gredzenu ci
lindram.

Sajā nolūkā ar virzuli iebīda gredzenu vismazāk izdilušajā 
cilindra joslā virzuļa gredzena gājiena robežās un ar spraugmēru 
pārbauda atstarpi starp gredzena galiem. Ja  a ts tarpe  ir pārāk 
maza, to palielina, rūpīgi ar vīli novīlējot gredzena galus. Lai 
gredzena galu virsmas pēc novīlēšanas būtu paralēlas, vēlams 
gredzenu vīlēt, piespiežot to līdzenam dēlītim.

Vienlaikus ar gredzena atstarpes pielāgošanu pret gaismu j ā 
pārbauda arī, kā gredzens pieguļ cilindra sienai pa aploci. Gre
dzena galiem 30° robežās uz vienu un otru pusi blīvi jāpiekļaujas 
cilindra sienai, pārējā daļā gredzens var arī pilnīgi blīvi nepiegult 
tai.

Virzuļa gredzens jāpielāgo tajā  cilindrā un tajā virzuļa rievā, 
kur to ievietos.

Virzuļa apmaiņa. Remonta gadījumā jām aina visu cilindru 
virzuļi.

Jaunā virzuļu komplektā virzuļu ārējā diametra un pielējumu 
iekšējā diametra izmēriem, kā arī virzuļu svariem jābūt vienādiem.

Galvenā operācija virzuļu apmaiņas procesā ir virzuļu pielāgo
šana cilindru diametriem.

Saeļļotam pareiza diametra virzulim pašsvara  ietekmē lēnām 
jāslīd caur vismazāk izdilušo cilindra apakšējo daļu. Vēlams, lai
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cilindra augšējā daļā, kas ir izdilusi visvairāk, virzulis iespējami 
mazāk kustētos šķērsvirzienā.

Jauna  virzuļa spēli izvirpotā cilindrā pārbauda, velkot noteikta 
biezuma spraugmēru starp cilindra sienu un virzuli.

Spraugmēru velk ar dina- 
mometru (26. zīm.). J a  ap
kārtē jās  vides tem peratūra ir 
+20°, spraugm ēra caurvilk- 
šanas  pretestība nedrīkst pār
sniegt 16. tabulā norādītās 
vērtības.

I
nc

___tii,» ,
jTimIR M

25. zim. Virzuļa gredzenu pielagošana:
a — cilindram ; b  — virzulim*

26. zim. Atstarpes mērīšana starp 
virzuļa slīdvirsmu un cilindra sienu: 
1 — virzulis; 2 — spraugm ēra plāksnīte;

3 — dinam om etrs.

Pārbaudot spēli, no virzuļa jāizņem pirksts.
Ja  nav spraugm ēra un dinamometra, virzuļa spēli cilindrā var 

pārbaudīt pēc virzuļa pārvietošanās pretestības vertikāli novietotā
16. tabula

Spraugmēra caurvilkšarias maksimālā pretestība

Automobiļa m arka Spraugm ēra biezums 
(mm)

C aurv ilkšanas pretes
tība (kG)

« M o sk v ič -4 0 7 » ........................... 0,08 2,8—3,6
«Pobeda» M-20 . . . . . 0,05 2 ,2 5 -3 ,2 5
«Volga» M-21 ...................... 0,05 2,25—3,25
G A Z -5 1 A ..................................... 0,05 2,25—3,25
Z I L -1 6 4 A ..................................... 0,10 2,25—3,65
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cilindrā. Ja  spēle ir pareiza, sausam virzulim sausā cilindrā jāpār
vietojas viegla rokas spiediena ietekmē, bet tas nedrīkst slīdēt 
pašsvara ietekmē. Saeļļotam virzulim saelļotā cilindrā vienmērīgi 
jaslīd pašsvara  ietekmē.

Cilindriem pielāgotie virzuļi jāsanum urē cilindru secībā.
Virzuļu pirkstu apmaiņa. Jauni virzuļa pirksti jāpielāgo kā 

virzulim, tā arī klaņa galvai. Vispirms pirksts jāpielāgo virzulim. 
Sakomplektēto pirkstu un virzuļu pielējumu marķējumu krāsām 
jābūt vienādām. Ja  nevar noteikt krāsu, pirkstus pielāgo, bīdot tos 
auksta virzuļa pielējumos. Pirksta sēža pielējumos būs pareiza, 
j a  auksta virzuļa pielējumos pirkstu ar rokas spiedienu var iebīdīt 
2—5 mm dziļi.

Visu remontizmēru virzuļu pielējumu iekšējais diametrs ir 
nomināls.

Ja  vecos vai jaunos virzuļos iemontē remontizmēra pirkstus, 
tad virzuļu pielējumu urbumi jāizrīvē, pielāgojot tos jaunajiem 
pirkstiem. Urbumus izrīvē katru atsevišķi.

Izrīvējot urbumus, jāraugās, lai virzuļa abu pielējumu asis 
atrastos uz vienas taisnes, būtu perpendikulāras virzuļa garenasij 
un pielējumu urbums neizveidotos ovāls vai konisks. Tāpēc rīvurbji 
ir jācentrē. Izrīvējot vienu pielējumu, rīvurbi 1 centrē otrā pielē- 
jumā ar speciālu centrēšanas čaulu 2 (27. zīm.). Līdzīgi arī izrīvē 
otru pielējumu, rīvurbi 1 centrējot pirmajā (izrīvētajā) pielējumā.

27. zīm. Virzuļa pielejumu urbumu izrīvēšana: 
/  — rīvurb is; 2 — cen trēšanas čaula.

Pēc izrīvēšanas vēlams virzuļa pielējumu iekšējo virsmu no
gludināt ar slīpēšanas galodiņām.

Pielējumu iekšējais diametrs ir pareizs, ja  virzulī, kas sasildīts 
līdz 70 °C, aukstu pirkstu var samērā brīvi (bez sāniskas spēles) 
iebīdīt ar roku.

Jauni virzuļu pirksti jāpielāgo arī klaņu galvu čaulām. Ja  vir
zuļa pirkstu apmaina pret jaunu, līdzīga izmēra (nomināla vai 
remonta) pirkstu, arī vecā bronzas čaula klaņa galvā jāapm aina 
pret jaunu. Turpretim, ja  veco pirkstu apmaina pret jaunu, lielāka 
remontizmēra pirkstu, var a ts tā t  veco čaulu.
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28. zlm. Ierīce urbumu 
izrīvēšanai klaņa augšējās 

galviņas čaulā:
1 — pam atne; 2 — galda 
skrūvspīles; 3 un 4 — v irzī

tā js ; 5 — rīvurbis.
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Lai iepresētā jaunā  čaula 
ciešāk iegultos klaņa galvā un 
čaulas m ateriāls sablīvētos, 
pirms mehāniskās apstrādes 
cauri čaulai vēlams izdzīt spe
ciālu, noteikta diametra veido
tāju (tērauda dorni vai lo
dīti) .

Klaņa galvas čaulu virzuļa 
pirkstam pielāgo ar rīvurbi. 
Apstrādes procesā jāraugās, 
lai čaulas urbums nebūtu ovāls 
vai konisks un urbumu ass 
būtu perpendikulāra klaņa ga- 
renplaknei. Lai to sasniegtu, 
klaņa galvas čaula jāizrīvē spe
ciālā konduktorā (28. zīm.).

Pēc izrīvēšanas čaulas iekšējo 
virsmu vēlams nogludināt ar 
slīpēšanas galodiņām (29.zīm.).

Klaņa galvas čaulai pielā
gota pirksta spēle ir pareiza, 
ja pie apkārtējās vides tempe
ratūras  4-20 °C saeļļotu pirkstu 
var iebīdīt klaņa galvas čaulā 
ar īkšķi.

Pēc tam kad virzuļa pirksts 
ir pielāgots klaņa galvas čau
lai, īpašā palīgierīcē jāpārbauda,

30. zīm. Klaņu izlieces un saverpes 
pārbaudes ierīce:

1 — n o stād īšanas kakliņš; 2 — virzuļa 
pirksts; 3 — kalibrs ar trim  izciļņiem; 

4 — pārbaudes plate.

31. zīm. Savērpta klaņa 
iztaisnošana:

1 —• svira; 2 — skrūvspīles.
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vai pirksta ass ir paralēla klaņa gultņa asij, t. i., vai klanis nav 
saliekts vai savērpts (30. zīm.).

Saliektu klani iztaisno presē, bet savērptu klani izlabo skrūv
spīlēs (31. zīm.).

Kloķvārpstas gultņu plānsieniņu ieliktņu apmaiņa. Klaņu 
gultņu ieliktņi jāapm aina pilnā komplektā.

Pēc gultņa vāka noņemšanas jāpārbauda veco ieliktņu babīta 
s lāņa tehniskais stāvoklis.

Ja  babīta slānis ir bojāts (plaisas, izdrupušas vai izkusušas 
vietas), pirms ieliktņu apmaiņas jānoskaidro un jānovērš babīta 
s lāņa bojājumu cēloņi.

Pam atgultņu  ieliktņus var apmainīt, neizņemot kloķvārpstu.
Augšējo ieliktni var izņemt un ielikt 
ar īpašu palīgierīci (32. zīm.). Kloķ
vārpstas  kakliņa eļļas kanāla urbu
mā ievieto tapiņu (32. zīm. a) un, 
griežot kloķvārpstu, izbīda veco ielik
tni no gultņa ligzdas. Jauno ieliktni 
iemontē ligzdā šādi. Vispirms tapiņu 
ievieto ieliktņa un kakliņa eļļošanas 
urbumos un, griežot kloķvārpstu, 
iebīda ligzdā ieliktņa vienu galu 
(32. zīm. b un c). Kad tapiņas galva 
a tmetas pret ligzdas korpusa sienu, 
tapiņu izņem no urbuma, pagriež 
kloķvārpstu atpakaļvirzienā par 90° 
un no jauna ievieto tapiņu kloķvārp

stas eļļošanas urbumā. Pēc tam, griežot kloķvārpstu, jauno ielik
tni pilnīgi iebīda gultņa ligzdā (32. zīm. d ) .

Pēc tam kad vecie ieliktņi ir apmainīti pret jauniem, jāp ā r 
bauda kakliņu spēle gultņos.

Klaņa gultņa aptuveno spēli pārbauda šādi: pievelk klaņa 
gultņa nostiprināšanas uzgriežņus, sagāž klani (bez virzuļa) no 
vertikāla stāvokļa par apmēram 45° uz leju un atlaiž vaļā.’ Spēle 
gultnī ir normāla, ja  klanis pašsvara ietekmē vienmērīgi nosveras 
apakšējā vertikālā stāvoklī vai nedaudz aiz tā un paliek nekustīgs 
(bez svā rs t īšanās) .

Pam atgultņu aptuveno spēli var pārbaudīt, pagriežot kloķ
vārpstu ar rokām aiz diviem kloķu pleciem. No kloķvārpstas jāno
ņem visi klaņi, bet visu pam atgultņu vāku nostiprināšanas 
uzgriežņiem jābūt normāli pievilktiem. Spēle pamatgultņos ir nor
māla, ja  kloķvārpstu var pagriezt bez piepūles.

Šādas vienkāršas kloķvārpstas gultņu spēles pārbaudes metodes 
praksē uzskata par pietiekami precīzām.

Lai nedaudz palielinātu (līdz 0,05 mm) klaņa gultņa radiālo 
spēli, s tarp gultņa pusēm atļauts  ievietot misiņa vai tērauda 
skarda regulešanas starplikas (33. zīm.).

32. zim. Plānsienu ieliktņu 
apmaiņa kloķvārpstas pamat

gultņos.
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Regulēšanas starplikām 3 jāa trodas  starp gultņa ķermeņa un 
ieliktņu pusītēm, lai ieliktņi varētu blīvi iegulties tiem paredzētajās 
vietās. Starplikas var ievietot tikai tajā  gultņa pusē, kur atrodas 
ieliktņu noturizciļņi 2. Pretējā  pusē starplikas nedrīkst ievietot, jo 
ieliktņu saskares virsma nav  vienā līmenī ar gultņa ķermeņa sa 
skares virsmu.

33. zlm. Regulēšanas starplikas ievietošana 
kloķvārpstas klaņa gultnī:

1 — ieliktņi; 2 — noturizciļņi; 3 — regu iēšanas starplika.

Lai samazinātu gultņa spēli, aizliegts novīlēt vai nošāberēt 
gultņa vāka salaiduma virsmu, vai starp ieliktni un gultņa ķer
meni ievietot starplikas. Cilindru blokus un klaņus, kuriem ir 
novīlēti vai nošāberēti gultņu vāki, nav iespējams remontēt. Ja 
gultnim novīlēs vāku vai arī ja  starp ieliktni un ligzdu ievietos 
starpliku un tad pievilks vāka nostiprināšanas uzgriežņus, defor
mēsies ieliktņi un gultņi normāli nedarbosies. Starplikas samazina 
arī siltuma novadi no ieliktņiem.

Ja  kloķvārpsta ir pareizi iemontēta gultņos, to ar nelielu piepūli 
var pagriezt ar roku aiz spara  rata.

Kloķvārpstas blīvslēgu apmaiņa. Kloķvārpstas priekšējais blīv
slēgs laiž garām  eļļu, ja tā gumijas manšete ir kļuvusi neelastīga, 
pārāk nodilusi vai pārvietojas un grozās blīvslēga metāla apvalkā, 
kā arī tad, ja  manšetes atspere ir kļuvusi vaļīga vai izdilusi m an
šetes saskares vieta ar skriemeļa rumbu.

Priekšējo blīvslēgu pēc tā iepresēšanas sadales zobratu kārbas
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vākā centrē (attiecībā pret kloķvārpstas asi) ar konisku čaulu 
(34. zīm.).

Blīvslēgs normāli strādā tikai tad, ja  tā ass šķērsnovirze 
no kloķvārpstas ass nepārsniedz 0,15—0,20 mm. Tāpēc blīvslēgs

34. zīm. Kloķvārpstās priekšēja blīvslēga centrēšana:
1 — sadales zobratu  kārbas vāks; 2 — koniskā čau la; 

3 — sakabes skrūve; 4 — blīvslēgs.

jācentrē ļoti rūpīgi, ko veic šādā secībā. Sadales zobratu vāku 
vaļīgi piestiprina tam  paredzētajā vietā, lai vāks varētu kustēties 
šķērsvirzienā skrūvju urbumos. Pēc tam uz kloķvārpstas gala uz
liek konisko centrēšanas čaulu un, skrūvējot sakabes uzgali, bīda

35. zim. Kloķvārpstās pakaļēja blīvslēga centrēšana:
l  — gultņa  ligzda; 2 — blīvslēgs; 3 — blīvslēga apskava; 

4 — g u ltņa  vāks,
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čaulu vākā, kamēr tās  koniskā daļa iespiežas vāka urbumā. Sādā 
stāvoklī pievelk visas sadales zobratu kārbas vāka nostiprināša
nas skrūves, izņem centrējošo čaulu un uzpresē uz kloķvārpstas 
gala skriemeļa rumbu.

Rumbas virsmai, pa kuru slīd blīvslēga gumijas manšete, jābūt 
gludai, pulētai. Ja  uz šīs virsmas ir rievas vai citi nelīdzenumi, 
blīvslēga m anšete ātri nodilst un laiž garām  eļļu.

Nelīdzenu rumbas virsmu var 
apstrādāt, samazinot rumbas ārējo 
diametru apmēram par 0,5 mm. Ja  
rumbas ārējo diametru samazina vai
rāk, blīvslēga m anšete pietiekami 
stingri nepiespiežas rumbai un laiž 
garām  eļļu.

Kloķvārpstas pakaļējo blīvslēgu 
apmaina dzinēja kapitālremonta lai
kā. Blīvslēgs pirms kloķvārpstas 
iemontēšanas noteikti jācentrē ar 
speciālu kalibrētāju (35. zīm.).

Vārstu un vārstu ligzdu remonts.
Vārstus to ligzdām pieslīpē ar īpašu 
pastu, ko pagatavo no vienas daļas 
abrazīva M-20 un divām daļām in
dustriālās eļļas 20.

Vārstus pieslīpē šādā secībā. Zem 
vārsta galvas paliek atsperi, vārsta  
darba virsmu noziež ar slīpēšanas 
pastu un vārsta  kātu ievieto vad- 
čaulā. Ar slīpēšanas palīgierīci (36. 
zīm.) vārstu  groza par 1/4— 1/2 ap 
grieziena uz vienu un otru pusi, kā 
ari pakāpeniski griež to ap savu asi.
Mainot griešanas virzienu, vārstu  a t
brīvo un atspere paceļ vārs tu  no lig
zdas. Tas nepieciešams, lai darba 
virsmās nerastos rievas un ligzdai 
pieplūstu svaiga pasta. Beidzot slī
pēšanu, samazina pastas  daudzumu; 
tādējādi var nogludināt darba vir
smas, pieslīpējot tās tikai ar eļļu.

Vārsta slīpēšanu ligzdā turpina tik ilgi, kamēr darba virsmas 
kļūst pelēki matētas, bez plankumiem.

Pēc slīpēšanas vārsts  un ligzda rūpīgi jānotīra, vārsts  j ā 
iemontē vietā un ar petroleju, saspiestu gaisu, speciālu palīgierīci 
(37. zīm.) vai vienkārši ar zīmuli jāpārbauda vārsta  blīvums. 
Pārbaudot vārsta  blīvumu ar zīmuli, uzvelk svītriņas šķērsām

36. zitn. Vārstu pieslipešanas 
palīgierīce.
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darba virsmām, pagroza vārstu  un apskata, vai uzvilktās svītriņas 
ir vienādi noberztas pa visu darba virsmas aploci.

Ja  vārsta  darba virsma ir stipri izdilusi (dziļš koncentrisks 
iedobums), vārstu  pieslīpēt ir grūti. Sāda vārsta  darba virsma 
vispirms jānoslīpē ar slīpripu noteiktā leņķī.

Ligzdas darba virsmai jābūt 1,5—3,0 mm platai un jāatrodas 
ligzdas vidū. Ja  ligzda ir ievērojami platāka, tā jāizslīpē vai jāiz- 
frēzē.

37. zīm. Vārstu hermētiskuma parbaude:
1 — gum ijas baloniņš; 2 — herm ētisks cilindrs; 3 — m anom etrs.

Vārstu atsperu pārbaude. Ilgstošā darbā vārstu atsperes var 
ievērojami zaudēt elastību tiktāl, ka, dzinējam strādājot, zūd kine
mātiskā saite starp sadales mehānisma detaļām, rodas vārstu  
klaudzieni un dzinēja jaudas  zudums. Tāpēc pirms sadales mehā
nisma samontēšanas vēlams pārbaudīt vārstu  atsperu elastību.

Vārstu atsperu elastību raksturo atsperes garums brīvā s tā 
voklī. Tā, piemēram, «Moskvič-407» dzinēja vārstu  lielās (ārējas) 
atsperes brīvam garumam jābūt 45—50 mm, bet m azās (iekšējās) 
atsperes — 38—42 mm. Ja  atsperes garum s ir mazāks par no
rādīto zemāko vērtību, tā jāapm aina pret jaunu.

Pēc vārsta  un ligzdas darba virsmu remonta palielinās atspe
res garums samontētā stāvoklī un samazinās atsperes spēks. Lai 
palielinātu atsperes spēku, starp atsperes atbalsta paplāksni un 
bloka galvu vai starp atsperi un bloku ievieto paplāksni. P a 
plāksnes biezums jāizvēlas tāds, lai tas  kompensētu vārstu  un 
ligzdu virsmu nofrēzējumu un noslīpējumu. Tā, piemēram, dzinējā 
«Moskvič-407» iemontētu atsperu garumam jābūt 38,0—38,5 mm.
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Atsperes derīgumu pārbauda ar vienkāršu palīgierīci (38. zīm.). 
Tā, piemēram, GAZ-51A dzinēja vārsta  atsperes saspiešanai līdz 
44,5 mm jāpieliek 18,4—21,1 kG liels spēks, bet līdz 35,7 mm — 
46,2—49 kG liels spēks. J a  atsperes saspiešanai nepieciešamais 
spēks ir 10— 15% mazāks par norādīto zemāko robežu, atspere 
jāapm aina pret jaunu.

Ūdenssūkņa blīvslēga remonts. Ūdenssūkņa blīvslēgs ir jāre
montē, ja  caur kontroles urbumu, kas atrodas sūkņa korpusā, sāk 
izplūst ūdens. Kontroles urbumu nedrīkst aizbāzt, lai ūdens ne
iekļūtu gultņos un tos nekorodētu.

38. zīm. Vārstu atsperu elastības parbaude:
1 — svira; 2 — vārstu  atspere; 3 — atsa ite ; 4 — m ēriineāis.

Pirms remonta blīvslēgs jāizjauc un jāpārbauda tā detaļas. 
Tekstolīta plāksni, ja  tā ir tikai nedaudz izdilusi, apgriež otrādi, 
bet, ja  tā ir stipri nodilusi, — apmaina pret jaunu. Abos gadīju
mos jāapm aina arī gumijas manšete.

Montējot blīvslēgu, sūkņa vārpstiņa blīvslēga vietā jāsaeļļo, 
bet tekstolīta plāksne jāpārklāj ar plānu grafīta ziežvielas slāni. 
Samontējot sūkni, lāpstiņu ratu vēlams uzpresēt uz vārpstas ar 
rokas presi, jo, uzdzenot ratu  ar veseri, var ratu salauzt.

Cdens radiatora remonts. Galvenie radiatora  defekti ir katl
akmens nosēdumi un sūce caurulītēs.

Pēc radiatora  noņemšanas precīzi jānoskaidro neblīvās vietas. 
Sajā nolūkā blīvi aizbāž radiatora  ūdens ieliešanas atveri un 
apakšējo īscauruli, bet augšējai īscaurulei pievieno gumijas š ļū 
teni. Pēc tam  radiatoru ievieto ūdenī un radiatorā iesūknē gaisu. 
Gaisa burbulīši norāda radiatora  bojājumu vietas.

Neblīvās ārējās caurulītes var salodēt, radiatoru neizjaucot. 
Neblīvās iekšējās caurulītes, ko nevar aizlodēt, var pilnīgi
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noslēgt, (līdz 8— 10% no caurulīšu kopskaita). Ja  bojāto caurulīšu 
ir vairāk, tās  jāapm aina pret jaunām.

Radiatora caurulīti apmaina šādā secībā. Ar lodveseri atlodē 
un noņem radiatora  augšējo un apakšējo tvertni. Bojātā caurulītē 
iebāž līdz sarkankvēlei (800 °C) sakarsētu apaļa vai plakana šķērs
griezuma metāla stienīti un ar lodlampu vai lodveseri sakarsē 
caurulītes pielodējumu vietas. Tad ar speciālām žokļveida knaib
lēm izvelk bojāto caurulīti kopā ar stienīti, uzmauc uz stienīša 
jaunu vai salodētu caurulīti un iebīda to izņemtās caurulītes vietā. 
Caurulītes galus ar dornīti izpleš un ar lodveseri aplodē. Pēc tam 
pielodē augšējo un apakšējo tvertni un pārbauda radiatora blī
vumu.

Dzinēja salikšana (montāža)

Saliekot dzinēju pēc remonta, jāievēro detaļu tīrība, to eļļojums, 
detaļu stāvoklis, salikšanas paņēmieni, nostiprināšanas noteikumi, 
uzgriežņu nosprostojumi, savienojumu noblīvēšanas paņēmieni un 
vispārīgā salikšanas secība.

Detaļu tīrība un to eļļojums. M ontējamās detaļas rūpīgi jāno 
tīra no piedegumiem un darvas, kā ari jānom azgā petrolejā un 
jānoslauka ar tīriem, sausiem aptīrīšanas materiāliem (diegu ga
liem vai lupatām). Pirms montāžas detaļas ieteicams appūst ar 
saspiestu gaisu.

Detaļu berzes virsmas jāsaeļļo ar grafīta  ziežvielu vai dzinēju 
eļļu.

Montāžas laikā visas atveres (aizdedzes sveču, ieplūdes cauru
les u. c.), caur kurām ieplūdes sistēmā vai cilindrā var iekļūt 
svešķermeņi, netīrumi vai smiltis, jāaizbāž ar koka vai tīru lupatu 
aizbāžņiem.

Detaļu stāvoklis. Lai neizjauktu berzes virsmu savstarpējo pie
strādi un tādējādi neveicinātu dilšanu, ka tra  detaļa jāiemontē tās 
vietā un agrākajā  stāvoklī.

Ja  jaunā detaļa (virzuļa gredzens, virzulis vai klanis) ir simet
riska, tad to var iemontēt dažādos stāvokļos. Tomēr parasti vir- 
zuļu-klaņu grupas detaļas nav simetriskas. Virzuļu kompresijas 
gredzeniem ir pakāpienveida vai koniska šķautne; augšējais kom
presijas gredzens ir hromēts. Virzuļiem var būt sānu šķēlums tikai 
vienā pusē (GAZ-51A, ZIL-164A) vai virzuļu pirksts nobīdīts no 
virzuļa ass («Moskvič-407», «Volga» M-21) u. c.

Nesimetriskas virzuļu-klaņu grupas detaļas drīkst iemontēt 
tikai vienā noteiktā stāvoklī.

Kompresijas gredzenu parasti novieto uz augšu ar iekšējās 
šķautnes nošķēlumu, bet uz apakšu ar ārējās šķautnes nošķēlumu. 
Virzuļa augšējā rievā jānovieto hromētais kompresijas gredzens.

Lai mazinātu gāzu noplūdi gar virzuli uz karteri, blakus gre
dzenu šķēlumi jāizvieto 180° leņķī viens attiecībā pret otru. Lai
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pareizi ievietotu cilindrā nesimetriskus virzuļus, tiem ir īpašas 
zīmes. Tā, piemēram, «Volga» M-21 dzinēja virzuļa sānos pret 
pirksta pielējumiem ir uzraksts «Перед», bet «Moskvič-407» dzi
nēja virzulim ir bulta uz virzuļa galvas; automobiļu «Pobeda» 
M-20, kā arī GAZ-51A, ZIL-164A un ZIL-130 dzinēju cilindros vir
zuļi jāievieto tā, lai to sienas šķēlumi darba taktī atrastos neno
slogotā, kreisajā pusē (skatoties automobiļa kustības virzienā).

Klaņi un virzuļi jāsavieno tā, lai pēc to iemontēšanas cilindrā 
urbums klaņa apakšējās galvas augšdaļā būtu vērsts pret cilindra 
labās puses sienu. «Volga» M-21 dzinēja k laņa detaļas numuram 
un gultņa vāka izcilnim, bet «Moskvič-407» 
dzinēja virzuļa bultai, kā arī klaņa kāta 
un gultņa vāka izcilnim (39. zīm.) jābūt 
vērstiem radiatora virzienā.

Vārstu atsperes ievieto tā, lai atsperes 
tas gals, kurā ir mazāka vijumu kāpe, 
būtu vērsts pret cilindru bloku («Pobeda»
M-20 un GAZ-51A dzinējos).

Iepresējot klaņa galvā čaulas un ievie
tojot kloķvārpstas gultņos plānsieniņu 
ieliktņus, nedrīkst aizsegt eļļas pievades 
urbumus. Pam atgultņa  augšpusē jāievieto 
ieliktnis, kuram ir koncentrisks kanāls un 
urbums vidusdaļā, gultņa vākā jāievieto 
ieliktnis bez kanāla  un urbuma.

Klaņu gultņu ieliktņi ir savstarpēji ap
maināmi. Kā augšējam, tā arī apakšējam 
ieliktnim ir eļļošanas urbumi. э

Cilindru bloka galvas blīvējošā sta rp 
lika jānovieto tā, lai izgriezumu apkan- 
tējumi atrastos pret bloka galvu, t. i., būtu 
vērsti uz augšu.

Detaļu salikšanas paņēmieni. Detaļas 
saliekot, precīzi jāievēro to salikšanas pa
ņēmieni un, lai detaļas nebojātos, jālieto 
nepieciešamās palīgierīces.

Virzulis pirms tā samontēšanas ar 
klani jāsakarsē  eļļā līdz -ļ-70°C. J a  vir
zuļa pirksta ārējais diametrs atbilst vir
zuļa pielējumu urbumu diametram, pirkstu 
var viegli ar roku ievietot šādi sakarsētā 
virzulī. Ievietotu pirkstu nostiprina ar

1 Г  ,1 4  7 1 М П П Т Я У Ж  71Г П РЧ
sprostgredzeniem, kuriem pareizi un cieši uz Vjrzuļa) klaņa un 
jāieguļas pielējumu rievās. Lietotus sprost- klaņa gultņa vāka: 
gredzenus vēlams apmainīt pret jau- i un 2 — izcnņi; з un s —

zīmes; 4 — sv a ra  grupas 
П 16Ш . apzīm ējum s.

85



Lai nesalauztu virzuļa gredzenus un tajos nerastos paliekošas 
deformācijas, gredzenus virzuļa rievās iemontē ar īpašām  knaib
lēm (40. zīm.) vai četrām 0,5 mm biezām un 10— 12 mm platām  
tērauda lentas plāksnītēm.

Lai ērti varētu ievietot cilindrā virzuļa-klaņa komplektu, vir
zuļa gredzeni vispirms jāsavelk ar īpašu ierīci (41. zīm.).

Lai nesaskrāpētu cilindra darba virsmu (spoguli), klanis caur 
cilindru jāizbīda ļoti uzmanīgi.

40. zīm. Knaibles gredzenu ievietoša- 41. zīm. Ierīce samontētā virzuļa ievie- 
nai virzuļa rievās. tošanai cilindrā:

/  —• tērauda len ta; 2 — atslēga; 3 — sa- 
vilce.

Detaļu nostiprināšana. Cilindru bloka galvas, kloķvārpstas 
gultņu vāku, kartera vāka u. c. nostiprinājumu uzgriežņi jāpievelk 
vairākos paņēmienos.

Galīgi šo nostiprinājumu uzgriežņi jāpievelk vienmērīgi ar 
noteiktu griezes momentu, kāds norādīts 17. tabulā.

Cilindru bloka galvas uzgriežņi alumīnija sakausējuma galvām 
jāpievelk aukstā stāvoklī, bet čuguna galvām — karstā stāvoklī. 
Alumīnija sakausējuma galvas nostiprinājums, kas pievilkts karstā  
stāvoklī, kļūst vaļīgs, galvai atdziestot, jo alumīnija sakausējums 
stiprāk sarau jas nekā tērauds (skrūves).

Lai varētu kontrolēt pievilkšanas momentu, uzgriežņi jāpievelk 
ar dinamometrisku atslēgu (42. zīm.). Ja  šādas atslēgas nav, uz
griežņi jāpievelk ar normāla garum a atslēgām bez rāvieniem ar 
vienu roku, nelietojot atslēgu pagarinātājus.



17. tabula

Cilindru bloka galvas un kloķvārpstās gultņu vāku nostiprināšanas uzgriežņu 
(skrūvju) pievilkšanas moments

U zgriežņu pievilkšanas m oments (kGm)

Automobiļa m arka cilindru bloka 
galva klaņa gultņa vāks pam atgu ltņa vaks

«Moskvič-407» 7,25—8,0 5,0—6,5 pirmajam 
9,7— 10,5 

otram un trešajam  
9,0—9,7

«Pobeda» M-20 
«Volga» M-21 
GAZ-51A

7,3—7,8 6,8—7,5 12,5— 13,6

ZIL-164A

ZIL-130

10,0— 12,0

11,0— 12,0

8,0—9,0 

10,0—11,5

Vidējam 8,0—9,0; 
pārējiem 11,0— 13,0 

11,0— 13,0

Zem cilindru bloka galvas uzgriežņiem jāpaliek tērauda pa
plāksnes, lai, pievelkot uzgriezni, nebojātu bloka galvas virsmu.

Cilindru bloka galvas nostiprināšanas uzgriežņi jāpievelk no
teiktā secībā, sākot ar galvas vidējo uzgriezni (43. zīm.).

Pam atgu ltņa  vāka četras nostiprināšanas skrūves jāpievelk 
krustveidā.

Ja  uzgriežņus pievelk ar noteiktu momentu un noteiktā secībā, 
attiecīgā detaļa nedeformējas, savienojums ir blīvs, mazāk nolie
tojas vītnes un skrūve vai vītnes netiek norautas.

42. zīm. Dinamometriska atslēga.
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43. zini. Cilindru bloka galvas nostiprināšanas uzgriežņu pievilkšanas secība: 
a  — GAZ-51A; b — ZIL-164A; c — «Pobeda» M -20; d — ZIL-130; e — «Moskvič-407»; f — «Volga» M-2i.



Uzgriežņu nosprostošana. Nedrīkst izmainīt rūpnīcas izgatavo
tā jas  uzgriežņu nosprostojuma konstrukciju.

Montāžas laikā apmaina visas lietotās nosprostojuma šķeltta- 
pas, stieples un nosēdušās atsperpaplāksnes.

Nosprostojumu šķelttapas un stieples urbumos nedrīkst kustē
ties šķērsvirzienā. Tās pareizi jāsaliec (44. zīm.). Ja  uzgriežņa un 
skrūves urbumi neatrodas precīzi viens pret otru un tajos nevar 
ievietot šķelttapu, uzgrieznis jāpievelk stingrāk. Nekādā gadījumā 
to nedrīkst atlaist.

Savienojumu noblīvēšana. Vītņtapu un skrūvtapu, kā arī cau
ruļu pievienojumu vītņotā dala, kurai jābū t blīvai, pirms ieskrūvē- 
šanas jāieziež ar dabiskajā pernicā atšķaidītu suriku vai svina 
baltumu. Visi neizjaucamie savienojumi (cilindra bloka ūdens ap
valka vāciņi, eļļas ieliešanas caurule, eļļas līmeņa mērstieņa cau
rulīte u. c.) pirms iemontēšanas jāpārklāj ar neatšķaidītu nitro- 
laku. Kā bojātās, tā arī visas lietotās blīvējošās starplikas jā 
apmaina pret jaunām, bet visas korķa un paranīta  starplikas 
(izņemot eļļas sūkņa starpliku) jāpārklāj ar speciālām nesažūsto- 
šām blīvējošām pastām.

Cilindru bloka galvas starplika pirms dzinēja samontēšanas 
jāpārklāj ar grafīta ziežvielu vai eļļu un jāapkaisa  ar koloidālā 
grafīta pulveri. Ar blīvējošām nesažūstošām pastām  vai grafīta 
ziežvielu pārklātās starplikas labi noblīvē savienojumu, pārāk 
cieši nepielīp metāla virsmām un nebojājas, izjaucot savienojumu.

Kloķvārpstas priekšējā blīvslēga ligzda, kas atrodas sadales 
zobratu kārbas vākā, tieši pirms blīvslēga iepresēšanas jānoziež 
ar pernicā atšķaidītu suriku vai svina baltumu, šellaku, neatšķai* 
dītu nitrokrāsu vai ar speciālu blīvējošu sastāvu.

Lai montējot nesabojātu blīvslēga manšeti, tā jānoziež ar soli- 
dolu vai eļļu.

Lai novērstu gāzu vai šķidrumu sūkšanos, pareizi jāpievelk sa 
vienojumu uzgriežņi. Pārmērīgi pievelkot savienojumu, piemēram,

O

44. zīm. Uzgriežņu nosprostošanas paņēmieni: 
a — ar šķelttapu; b — ar m īkstu dzelzs stiepli:

1 — skrūve; 2 — šķelttapa; 3 — uzgrieznis.
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smalkā eļļas filtra vāku, kartera  vāku u. c., starplika pārāk_ de
formējas un atkārtotā montāžā to vairs nevar lietot. Pārmērīgi 
pievelkot savienojumu, var  deformēt detaļu virsmas, bet savieno
jums var kļūt neblīvs.

Ja  rezervē nav jaunas  starplikas, vēlams to izgatavot no s ta rp 
liku rezerves m ateriāla  (paranīta, korķa, kartona). Aizstājot rezer
ves starpliku m ateriālu ar citu, jāievēro starplikas ekspluatācijas 
apstākļi.

M ateriāla biezumam jābūt vienādam ar oriģinālas starplikas 
biezumu. Ievietojot par 0,3—0,4 mm biezāku paranīta  starpliku 
starp eļļas sūkņa vāku un ķermeni, samazinās eļļas sūkņa ražī
gums.

Starpliku no paranīta  vai kartona izgatavo šādā secība: uzliek 
materiāla loksni uz detaļas virsmas, notur to nemainīgā stāvoklī 
un ar roku vai viegliem vesera sitieniem nospiež virsmas kontū
ras uz loksnes. Pēc virsmas kontūrām izgriež ar šķērēm starpliku 
vai arī to izcērt ar cirtni. Vispirms jāizgriež iekšējās kontūras 
un atveres.

Ja, pievelkot savienojumus, sūci nav iespējams novērst, jā a p 
maina blīvējošās starplikas. Pēc savienojuma izjaukšanas rūpīgi 
jānotīra  sadarbīgās virsmas, kas atrodas saskarē, un jāpārbauda, 
vai tās ir līdzenas. Ja  pēc starplikas apmaiņas savienojumu tomēr 
nevar noblīvēt, tas norāda, ka savienojuma detaļu virsmas ir 
deformējušās. Bloka galvas un citu detaļu virsmas jāpārbauda 
ar krāsu uz speciālas čuguna pārbaudes plates. Nelīdzenas virsmas 
nolīdzina, pievīlējot un piešāberējot.

Pirms vārsta  iemontēšanas cilindru blokā jāpārbauda vārsta  
kāta vadčaulas blīvums. Blīvumu pārbauda kā starp vārsta  kātu 
un vadčaulu, tā arī starp vadčaulu un tās  ligzdu cilindru blokā 
vai bloka galvā.

Vadčaulas blīvumu pārbauda šādi: telpā, kurā atrodas vārsta  
atspere, ielej petroleju un novēro tās sūkšanos gar  vadčaulu. Ja  
petroleja ilgstoši atrodas telpā, tad var secināt, ka vadčaula pie
tiekami labi noblīvē vārsta  kātu.

Dzinēja piestrāde. Pēc virzuļu grupas detaļu un plānsieniņu 
ieliktņu apmaiņas vēlams dzinēju pārbaudīt un piestrādāt uz elek
triskā bremzes stenda. Dzinēju pārbaude un piestrāde uz bremzes 
stenda ir obligāta pēc dzinēja kapitālremonta.

Vispirms piestrādina aukstu dzinēju; pēc aukstās piestrādes 
iedarbina dzinēju un turpina tā piestrādi (karstā piestrāde) dīk- 
gaitā un slogojot.



IV. KARBURATORDZINĒJU BAROSANAS SISTĒMA

1. BAROŠANAS SISTĒMAS TEHNISKĀ STĀVOKĻA RAKSTUROJUMS

No barošanas sistēmas tehniskā stāvokļa ir atkarīga dzinēja 
jauda, ekonomiskums un darbmūžs, kā arī automobiļa vilkšanas 
īpašības. Dzinēja jaudu, ekonomiskumu un darbmūžu ietekmē arī 
benzīna kvalitāte.

Karburatordzinēju barošanas sistēma ir labā tehniskā s tā 
voklī, ja  tā var sagatavot vajadzīgā sastāva degmaisījumu visiem 
dzinēja darbības režīmiem.

Degmaisījuma sastāvu raksturo gaisa pārpilnības koeficients 
a (alfa), kas ir maisījumā esošā faktiskā gaisa daudzuma attiecība 
pret teorētiski nepieciešamo gaisa daudzumu.

Teorētiski degvielas pilnīgai sadegšanai uz katru degvielas 
kilogramu jāpievada 15 kg gaisa.

Ja  degmaisījumā uz 1 kg benzīna ir 15 kg gaisa, gaisa pārpil
nības koeficients a ir vienāds ar vienu ( a = l ) .  Sāda sastāva 
degmaisījumu sauc par n o r m ā l u .

Ja  degmaisījumā uz 1 kg benzīna ir vairāk par 15 kg gaisa, 
gaisa pārpilnības koeficients a ir lielāks par 1. Liesu degmaisī
jumu iegūstam, ja  a =  1,05— 1,15, bet vāju — ja  c0>l,15.

Ja  degmaisījumā uz 1 kg benzīna ir mazak par 15 kg gaisa, 
gaisa pārpilnības koeficients a < l -  Patrekninātu maisījumu iegūs
tam, ja  a  =  0,80—0,90, bet treknu, ja  a<^0,8.

Eksperimentāli pierādīts, ka vislielāko jaudu dzinējs attīsta, 
strādājot ar patrekninātu degmaisījumu. Dzinēja darbības ekono
miskumu raksturo degvielas īpatnējais efektīvais izlietojums, ko 
izsaka gramos uz vienu zirgspēju stundā (g /Z S -h ) .  Visekonomis
kāk dzinējs strādā ar liesu degmaisījumu.

Darbā ar vāju un treknu degmaisījumu samazinās dzinēja 
jauda, palielinās degvielas izlietojums un pastiprinās detaļu dil
šana.

Strādājot ar treknu degmaisījumu, kā arī ja  lieto benzīnu, 
kas grūtāk iztvaiko, dzinējs pastiprināti dilst, jo benzīns noskalo 
eļļu no cilindru sienām un atšķaida eļļu dzinēja karterī, tādējādi 
pasliktinot cilindru-virzuļu grupas, kā arī dzinēja detaļu eļļošanu.

Ja  degmaisījuma sastāvs nav pareizs, dzinēju ir grūti vai daž
kārt pat neiespējami iedarbināt.
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Karburatordzinēju barošanas sistēma un atsevišķas karburatora 
ierīces ir labā tehniskā stāvoklī, ja karburators dažādos dzinēja 
darbības režīmos sagatavo 18. tabulā norādītā sastāva degmaisī- 
jumus.

18. tabula
Degmaisījumu sastavs

Dzinēja D rosejvārsta
stāvoklis

G aisa D arbojošās kar
D egm aisījum a

sastāv s
darbības
režīms

vārsta
stāvoklis

burato ra palīg 
ierīces a rak stu 

rojum s

Auksta 
dzinēja ie
darbināšana

Nedaudz at
vērts

Aizvērts Gaisa vārsts, 
galvenā dozējošā 
sistēma, dīkgaitas 
sistēma

0 , 2 - 0 , 6 Ļoti
trekns

Iesildīta 
dzinēja ie

darbināšana

Nedaudz at
vērts

Atvērts Dīkgaitas s is
tēma

0 ,6 — 0,8 Trekns

Kloķvārp
stas mazs 
griešanās 

ātrums dīk- 
gaitā un 

strādājot ar 
mazu slodzi

Nedaudz at
vērts

Atvērts Dīkgaitas s is
tēma

0 ,6 — 0,8 Trekns

Strauja 
slodzes pa
lielināšana

Droseļ- 
vārsts tiek 
strauji at

vērts

Atvērts Galvenā dozē
jošā sistēma, pa
ātrināšanas sūk
nis

0 ,6 — 0,8 īslaicīgi
patrek-
nināts

No mazas 
līdz pilnai 
slodzei

Atvērts Atvērts Galvenā dozē
jošā sistēma, ma
zos apgriezienos 
ari pneimatiskais 
ekonomaizers

0 ,8 — 1,15 Patrek- 
nināts un 

liess

Pilna s lo 
dze

Pilnīgi at
vērts

Atvērts Galvenā dozē
jošā sistēma un 
ekonomaizers

0 ,8 — 0,9 Patrek-
nināts

Kloķvārp
stas maksi
mālais 
griešanās 
ātrums

Daļēji vai 
pilnīgi at

vērts

Atvērts Apgriezienu 
skaita ierobežo
tājs (ja tāds ir)

Dzinēja jaudu, degvielas izlietojumu un detaļu dilšanu ietekmē 
arī gaisa filtra, ieplūdes caurules un izplūdes trokšņu slāpētāja 
tehniskais stāvoklis, kā arī degmaisījuma temperatūra. Automobi
lim strādājot bez gaisa filtra putekļainos ceļos, dzinējs izdilst 
daudz ātrāk, nekā strādājot ar gaisa filtru. Piesērējis gaisa filtrs 
samazina dzinēja jaudu un ekonomiskumu.

Automobiļa ekspluatācijas laikā rūpīgi jānovēro barošanas 
sistēmas tehniskais stāvoklis un tās  regulējums.
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Karburatordzinēju barošanas sistēmas tehniskais stāvoklis 
jāpārbauda, veicot kārtējās automobiļa tehniskās apkalpes. Ja  
automobilis ekspluatācijas laikā pārtērē degvielu vai ari ja  auto
mobilim ir sliktas vilkšanas īpašības, tad  barošanas sistēma 
jāpārbauda, negaidot kārtējo tehnisko apkalpi.

Barošanas sistēmas tehnisko stāvokli var pārbaudīt,
1) ārēji apskatot sistēmu pirms un pēc dzinēja iedarbināšanas;
2) novērojot dzinēja iedarbināšanu un tā darbību dīkgaitā, kā 

arī  dažādos darbības režīmos braucienā a r  slodzi un bez slodzes;
3) pārbaudot degvielas izlietojumu gaitā, kā arī sistemātiski 

nosakot degvielas izlietojumu;
4) pārbaudot atgāzu sastāvu.
Ā r ē j ā  a p s k a t ē  pārbauda nestrādājoša dzinēja barošanas 

sistēmas komplektējumu, degvielas daudzumu tvertnē, tvertnes 
vāka blīvi un vārstu, tvertnes blīvumu un nostiprinājumu, cauruļ
vadu blīvumu, degvielas filtru un sūkņa blīvumu un nostiprinā
jumus, karburatora un gaisa filtra nostiprinājumu, degvielas un 
gaisa filtru tīrību, karburatora vārstu  piedziņu tehnisko stāvokli 
un regulējumu.

Lai novērstu viegli iztvaikojošu benzīna sastāvdaļu zudumus, 
it īpaši karstā  laikā, degvielas tvertnes vākam blīvi jānoslēdz 
tvertne. Benzīna vieglās frakcijas ļoti nepieciešamas dzinēja iedar
bināšanai. Degvielas tvertnes tvaiku izplūdes vārsts  neļauj pārm ē
rīgi palielināties spiedienam, kas rodas tvertnē, benzīnam iztvaiko
jot, bet gaisa ieplūdes vārsts  novērš retinājumu, kas var rasties 
tvertnē, izlietojot benzīnu.

Pārbaudot barošanas sistēmas tehnisko stāvokli, īpaša vērība 
jāpievērš tās  blīvumam. Benzīns nekādā gadījumā nedrīkst izplūst 
caur neblīvajām savienojumu vietām. Benzīna izplūde ļoti bīstama 
no ugunsdrošības viedokļa.

Ārējā apskatē jāpārbauda nogulšņu nostādinātāja  trauka tīrība. 
Nostādinātāja traukā nogulsnes nedrīkst aizņemt vairāk par pusi 
no kopējā nostādinātāja  tilpuma. Gaisa filtra tīrību pārbauda, 
daļēji izjaucot filtru; nogulšņu līmenis nedrīkst atrasties augstāk 
par pusi no eļļas līmeņa augstum a filtrā.

Karburatora vārs tu  piedziņu tehnisko stāvokli un darbību pār
bauda, darbinot vārstus. Lai varētu novērot vārstu  darbību, no 
karburatora jānoņem gaisa filtrs.

Droseļvārstam jābūt pilnīgi aizvērtam, ja  ir atlaists  gāzes 
pedālis un gāzes rokas vadības poga iebīdīta vadības panelī līdz 
galam.

Gaisa vārsta  un droseļvārsta piedziņām jādarbojas bez ieēša- 
nās, trosēm to apvalkos un pedālim jāpārbīdās viegli, bet stieņu 
un sviru savienojumiem jādarbojas bez traucējumiem.

2. BAROŠANAS SISTĒM A S TEHNISKA STĀVOKĻA PĀRBAUDE
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Barošanas sistēmas pārbaude dzinēja iedarbināšanas un tā 
darbības laikā. Lai varētu spriest par barošanas sistēmas tehnisko 
stāvokli, novērojot dzinēja iedarbināšanu, tā darbību dīkgaitā, kā arī 
brauciena laikā, vispirms jāpārbauda dzinējs un aizdedzes sistēma.

Pirms dzinēja iedarbināšanas, ja  tas ir stāvējis vairākas dienas, 
karburatora pludiņa kamera jāpiepilda ar benzīnu. Sajā  nolūkā 
jāizmanto benzīna sūkņa rokas piedziņas svira. Ja, darbinot sūkni, 
jū tam a sviras pretestība un pludiņa kamerā dzirdams raksturīgs 
degvielas ieplūdes troksnis, tas norāda, ka benzīna sūknis padod 
degvielu. Pēc pludiņa kameras piepildīšanas jāapskata , vai ben
zīns neizplūst caur urbumu benzīna sūkņa korpusa apakšējā daļā 
(bojāta diafragma) un karburatora  atsevišķo daļu savienojuma vie
tām (pārplūst pludiņa kam era). Dažkārt ar vieglu un asu sitienu 
pa pludiņa kameras vāku var novērst pludiņa kameras pārplūdi.

Aukstu dzinēju, kad ārējās vides tem peratūra ir apmēram 
—5°C un pat zemāka, iedarbināšanai sagatavo šādi: aizver gaisa 
vārstu  un pāris reizes apgriež dzinēja kloķvārpstu ar iedarbinā
šanas kloķi. Tikai pēc tam var ieslēgt aizdedzi un dzinēju iedar
bināt ar starteri.

Ja temperatūra ir zemāka, nepieciešams papildus treknināt 
degmaisījumu a r  paā tr ināšanas  sūkni, dažas reizes strauji no
spiežot gāzes pedāli. Ja  degmaisījums kļūst treknāks un dzinēju 
var iedarbināt, var secināt, ka paā tr ināšanas  sūknis nav bojāts 
un darbojas normāli.

Paā tr ināšanas  sūkņa darbību var arī pārbaudīt, noņemot gaisa 
filtru. Pēc filtra noņemšanas strauji atver droseļvārstu un novēro, 
vai sūknis iesmidzina degvielu sam aisīšanas kamerā.

Novērojot pilnīgi iesildīta dzinēja iedarbināšanas procesu, var 
pārbaudīt karburatora dīkgaitas sistēmas darbību. Ja  iesildītu 
dzinēju var viegli iedarbināt, kad droseļvārsts ir aizvērts līdz aiz- 
vēruma skrūvei un gaisa vārsts pilnīgi atvērts, tas  norāda, ka 
karburatora dīkgaitas sistēma ir tehniskā kārtībā un pareizi no
regulēta.

Sākot iesildīt aukstu dzinēju, kad kloķvārpstas griešanās ā t
rums ir palielināts, jā treknina degmaisījums. Sajā  nolūkā, ja  
pareizs ir galvenās dozēšanas sistēmas adatas regulējums, jā 
piever gaisa vārsts (K-22 sērijas karburatoriem).

Pilnīgi iesildītam dzinējam karburatora dīkgaitas sistēmas 
darbību pārbauda, dzinējam strādājot dīkgaitā. J a  dīkgaitas sis
tēma pareizi noregulēta, dzinējam jās trādā  stabili ar mazu kloķ
vārpstas griešanās ātrumu, bet, strauji atverot un aizverot droseļ
vārstu, dzinēja darbā nedrīkst rasties pārtraukumi un dzinējs 
nedrīkst noslāpt.

Iesildīts dzinējs nestrādā stabili, un to ir grūti iedarbināt arī 
tad, ja ir pārplūdusi karburatora pludiņa kamera.

Piestrādāta  dzinēja kloķvārpstas griešanās ātrums dīkgaitā 
un tam  atbilstošais degvielas izlietojums dots 19. tabulā.
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19. tabula
Dzinēju kloķvārpstu griešanās ātrumi, dzinējam strādājot dīkgaitā, 

un degvielas izlietojums

Automobiļa m arka
K arburatora

m arka

K loķvārpstas
griešanās

ātrum s
(apgr(min)

Degvielas
izlietojums

(kg/st)

«Moskvič-407» K-59 Līdz 600 0,6
«Moskvič-408» K-126 600 0,6
«Pobeda» M-20 K-22E Līdz 400 Līdz 0,8
«Volga» M-21 K-22U un K-105 400 0,8
GAZ-51A K-22F 400—450 Līdz 1.2
GAZ-53F K-84MH un K-88 400—450 Līdz 1,2
ZIL-164 un ZIL-164A K-82 un K-82M 350—400 1,8— 1,7
ZIL-130 K-88 450 1,6—1,7

Gaitā barošanas sistēmu pārbauda šādi. Pēc automobiļa iz
kustināšanas no vietas strauji atver droseļvārstu un novēro auto
mobiļa ieskriešanās intensitāti. Ja  automobilis strauji palielina 
ātrumu un dzinēja darbībā nav novērojami pārtraukumi, var seci
nāt, ka karburatora galvenās dozējošās sistēmas un paātrināšanas 
sūkņa tehniskais stāvoklis ir labs un to regulējums ir pareizs.

Automobiļa gaitai ar vidēji lielu ātrumu jābūt vienmērīgai, 
dzinējam jās trādā  bez pārtraukumiem. Ja  automobiļa gaita kļūst 
vienmērīgāka tikai pēc gaisa vārsta  pievēršanas, tas norāda, ka 
nepietiekama ir degvielas padeve karburatoram, nepareizi darbojas 
galvenā dozējošā sistēma vai arī tā ir nepareizi noregulēta.

Ja mehāniskais ekonomaizers, kloķvārpstas maksimālā grieša
nās ātruma ierobežotājs vai paā tr ināšanas  sūknis ir bojāti, tad 
samazinās automobiļa ātrums horizontālā ceļā, kā arī pasliktinās 
vilkšanas īpašības ceļa kāpumos. P aā tr ināšanas  sūkņa traucē
jumi var ietekmēt mehāniskā ekonomaizera darbību, jo sūkņa vir
zulis sava gājiena beigās atver ekonomaizera vārstu.

Kustībā ar pilnu slodzi (droseļvārsts pilnīgi atvērts) jānovēro 
arī dzinēja izplūdes sistēmas darbība. Stiprs vienmērīgs izplūdes 
troksnis norāda, ka bojāts («izdedzis») izplūdes trokšņu slāpētājs. 
Jāatceras, ka tehniskie noteikumi aizliedz ekspluatēt tādu auto
mobili, kam ir bojāts izplūdes trokšņu slāpētājs.

Atgāzu sastāva pārbaude. Dzinēja atgāzu sastāvs raksturo 
karburatora, kā arī citu barošanas sistēmas ierīču (benzīna sūkņa, 
filtru u. c.) tehnisko stāvokli un regulējumu.

Aptuveni par atgāzu sastāvu var  spriest, novērojot to izplūdi. 
Tā, piemēram, melnu dūmu sastāvā ir ne tikai tvans, bet ari 
nesadedzis ogieklis, kas rodas pārmērīgas degvielas padeves dēļ.

Tvana gāze CO ir ļoti indīgs degvielas nepilnīgas sadegšanas 
produkts, kas ietilpst karburatordzinēju atgāzēs. Pēc Autotrans
porta zinātniskās pētniecības institūta pētījumiem, atkarība no
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barošanas sistēmas tehniskā stāvokļa un regulējuma atgāzēs CO 
var būt no 0,2 līdz 13,5% (tilpuma daļās). Palielināts tvana saturs 
atgāzēs norāda, ka dzinējs s trādā ar pārāk treknu degmaisljumu. 
Šādos apstākļos pasliktinās ne vien automobiļa ekonomiskums, bet 
ari pilsētās un autosaimniecībās gaiss tiek piesārņots ar tvanu, 
kas ļoti negatīvi ietekmē pilsētas iedzīvotāju un autosaimniecības 
darbinieku veselību un darba spējas. Tāpēc tehniskie noteikumi 
aizliedz ekspluatēt automobili, ja  tā dzinējs pastiprināti dūmo.

Lai pārbaudītu karburatordzinēja barošanas sistēmas tehnisko 
stāvokli pēc CO sa tu ra  atgāzēs, jāizdara  atgāzu sastāva 
analīze, dzinējam strādājot dīkgaitā ar kloķvārpstas mazu un lielu 
griešanās ātrumu. Tā, piemēram, kravas autombiļiem CO saturu 
pārbauda, kloķvārpstai griežoties ar 600—800 un 2000—2400 
apgr/min.

Tvana gāzes saturs karburatordzinēju atgāzēs pēc noteikumiem 
nedrīkst pārsniegt 2% (tilpuma daļās).

Degvielas sūkņa pārbaude. Degvielas sūkni var pārbaudīt tieši 
uz automobiļa, kad dzinējs ir iesildīts, vai ari ar īpašu Auto
transporta zinātniskās pētniecības institūta konstrukcijas sūkņu 
pārbaudes aparātu.

45. zim. Degvielas sūkņa darbības parbaudes shēma:
t  — karbura to rs; 2 — trīsv irz ienu sa d a lītā js ; 3 — degvielas vads; 4 — m anom etrs; 

5 — m anom etra caurule; 6 — regu lēšanas adata .
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Degvielas sūkni, nenoņemot to no automobiļa, pārbauda ar 
precīzu manometru, kura mērījumu robeža nepārsniedz 1 kG/cm2.

M anometru 4 degvielas vadam 3 pievieno, izmantojot trfs- 
virzienu sadalītāju  2, s tarp sūkni un karburatoru / ;  manometru 
var pievienot ari degvielas vadam  3, kas atvienots no karburatora 
pludiņa kameras (45. zīm.). Pēc tam jāiedarbina dzinējs, jāļauj 
tam  s trādāt dīkgaitā ar mazu kloķvārpstas griešanās ātrumu un 
uz manometra skalas jānolasa  sūkņa radītais spiediens. Ja deg
vielas vads ir atvienots no karburatora, dzinēju darbina ar deg
vielu, kas palikusi pludiņa kamerā.

Benzīna sūkņu ražīgums (//st) , dzinējam strādājot ar dažādu 
kloķvārpstas griešanās ātrumu, un sūkņu attīstītais spiediens, 
kad degvielas padeve karburatorā tiek pārtraukta, norādīts 
20. tabulā.

20. tabula
Degvielas sūkņu ražīgums un attīstītais spiediens

Automobiļa m arka
Sūkņa attīstīta is 

spiediens, kad deg
vielas padeve tiek 

pārtrauk ta  (kG/cm2)

Sadales vārpstas 
g riešanās ātrum s 

(apgr/m in)
Ražīgums

ai st>

«Moskvič-408» 0,15—0,20 1700 40
«Moskvič-407» 0,15—0,20 1700 40
«Pobeda» M-20 0,20—0,30 1800 50
«Volga» M-21 0,20—0,30 1800 50
GAZ-51A 0,20—0,30 1800 50
GAZ-53F 0,20—0,30 1800 50
ZIL-164A 0 ,1 7 -0 ,2 3 1300 60
ZIL-130 0,20—0,30 1300 125

Ja  degvielas sūknis neattīs ta  vajadzīgo spiedienu, darbojas ar 
pārtraukumiem un piegādā degvielu nepietiekamā daudzumā vai 
ari ja  degviela caur urbumu sūkņa korpusa apakšējā daļā izplūst 
no sūkņa, sūknis jānoņem no automobiļa.

Pirms remonta sūknis rūpīgi jānotīra  un jāpārbauda. Tāpat 
sūknis ari jāpārbauda pirms tā uzstādīšanas uz automobiļa pēc 
remonta.

Autotransporta zinātniskās pētniecības institūta konstrukcijas 
ierīce degvielas sūkņa pārbaudei (46. zīm.) sastāv  no pamatnes 
1, cauruļveida statnes 7, degvielas tvertnes 2, mērcilindra 4 un 
manometra 6.

Degvielas tvertne 2 nostiprināta uz pamatnes 1. Statnei pie
stiprinātā plate 3, kurai piemontēta degvielas sūkņu piedziņas 
vārpstā /0  (ar ekscentriem, spara  ratu  9 un rokturi ’/ / ) ,  krāni 5 
un 8, ka arī plāksnīte ar lietošanas instrukciju un degvielas sūkņu 
tehniskajiem datiem. Sūkņu ražīguma noteikšanai lieto mērcilindru 
4, bet spiediena pārbaudei — manometru 6.
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Ar aparātu var noteikt šādus degvielas sūkņu darbības rādī
tājus:

1) nepieciešamo sūknējumu skaitu, kurā degvielas sūknis, kas 
piepildīts ar gaisu, uzsūktu degvielu 400 mm augstum ā un piepil
dītu visu sistēmu ar degvielu, līdz tā sāk ieplūst mērcilindrā;

2) sūkņa attīstīto maksimālo spiedienu;
3) spiediena pazeminājumu 30 sekunžu laikā:
4) sūkņa ražīgumu 10 sūknējumos.

Pārbaudām o sūkni pie
stiprina ierīcei un darbina ar 
rokturi 11.

Izjauktam degvielas sūk
nim jāpārbauda diafragmas 
atsperes elastība. Sajā  nolū
kā lieto vienkāršu atsperes 
slogošanas ierīci, kas attēlo
ta 47. zīmējumā.

46. zlm. Benzīna sukņu parbaudes ierīce: 
/  — pam atne; 2 — degvielas tvertne; 3 — plate; 
4 — m ērciiindrs; 5 — krāns; 6 — m anom etrs; 
7 — sta tne ; 8 — krāns; 9 — spara ra ts ; 10 — 

sūkņa piedziņas vārpsta; 11 — rokturis.

47. zini. Benzīna sūkņu dia
fragmu atsperes elastības 

pārbaudes ierīce:
1 — pam atne; 2 — pārbaudām ā 
atspere; 3 un  4 — slogi; 5 — mēr- 

čau la; 6 — m ērstienis.

Ierīce sastāv no pamatnes 1, mērstieņa 6 ar milimetru iedaļām, 
mērčaulas 5 un slogiem 3 un 4. Uz pamatnes 1 ir norādīti a tspe
res kontroles dati.

Pārbaudot atsperes elastību, jānoteic brīvas un noslogotas a t
speres garumi. Mērījumi jāsalīdzina ar attiecīgo sūkņu atsperu 
slogošanas normatīviem.
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3. KARBURATORA PĀRBAUDE UN REGULĒŠANA

Karburatoru var  regulēt braucienu starplaikā, nenoņemot to. 
no dzinēja, kā arī noņemot no dzinēja un pārbaudot ar dažādām 
palīgierīcēm.

Uzstādītam  karburatoram  pārbauda un regulē
1) karburatora  vārstu  piedziņu;
2) dīkgaitas sistēmas darbību, dzinējam strādājot dīkgaitā ar 

mazu kloķvārpstas griešanās ātrumu;
3) degvielas līmeni pludiņa kamerā;
4) galvenās kompensācijas sistēmas galvenā žiklera caurplūdi;
5) paā tr ināšanas  sūkņa virzulīša gājienu;
6) dzinēja kloķvārpstas maksimālā griešanās ātrum a ierobe

žotāja darbību.
Karburatoru vārstu piedziņā regulē droseļvārsta kājas un ro

kas piedziņu, kā arī gaisa vārs ta  piedziņu.
Automobiļa GAZ-51A karburatora vārstu  piedziņas regulē šādi 

(48. zīm .). Droseļvārsta k ā j a s  p i e d z i ņ u  regulē, izmainot 
vilktņa 13 garumu. Sajā  nolūkā no droseļvārsta sviras atvieno 
vilktni 13, nospiež pedāli 1 tā, lai tas atrastos 5— 10 mm attālumā 
no grīdas, un pilnīgi atver droseļvārstu. Griežot uzgali 16, izmaina 
vilktņa garumu, kamēr uzgaļa 16 urbums un droseļvārsta sviras 
tapa atrodas viens pret otru; pēc tam pievieno vilktni 13 droseļ
vārsta  svirai un pievelk pretuzgriezni 15.

Droseļvārsta r o k a s  p i e d z i ņ u  regulē, izmainot troses 
darba garumu. Sajā  nolūkā atlaiž troses 14 gala piestiprināšanas 
skrūvi, līdz galam iebīda droseļvārsta vadības pogu 10 un ar roku 
pilnīgi aizver un pietur droseļvārstu. Pēc tam iestiprina troses 
galu svirā 18 tā, lai starp sviras 18 ekscentru un sviru 7 būtu 
atstarpe ne lielāka par 0,5 mm. Ja  a tstarpes nav vai arī tā ir 
lielāka par 0,5 mm, jāatla iž  balsta 19 p iestiprināšanas skrūves un 
jāpārbīda balsts vertikālā virzienā, līdz iegūst vajadzīgo atstarpi.

G a i s a  v ā r s t a  p i e d z i ņ u  regulē, izmainot troses darba 
garumu, ko veic šādā secībā. Vispirms atlaiž skrūvi, ar kuru troses 
galu piestiprina pie gaisa vārs ta  sviras; pēc tam iebīda gaisa 
vārsta  vadības pogu 9 līdz 1—2 mm attālum ā no vadības paneļa, 
pilnīgi atver gaisa vārstu un pievelk atlaisto troses gala piestipri
nāšanas skrūvi.

Karburatora dīkgaitas sistēmu, dzinējam strādājot dīkgaitā ar 
kloķvārpstas mazu griešanās ātrumu, regulē, kad dzinējs ir pil
nīgi iesildīts, noregulēts un pārbaudīts. Pirms dīkgaitas sistēmas 
regulēšanas jābūt pareizi nostādītai arī aizdedzei un pareizi no
regulētām aizdedzes sveču elektrodu un pārtraucēja kontaktu a t
starpēm. Tāpat jāpārbauda, vai caur ieplūdes sistēmas savienoju
miem netiek iesūkts gaiss.

Karburatora dīkgaitas sistēmu maziem kloķvārpstas griešanās 
ātrumiem regulē ar emulsijas vai gaisa padeves izmaiņas skrūvēm,
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48. zlm. Automobiļa GAZ-51A karburatora vadības sistēma:
/  — gāzes pedālis (akselerators); 2 — stienis; 3 un 7 — sv iras; 4 — ass; 5 — gum ijas 
ieliktnis; 6 — sv iras pirksts; 8 un  11 — uzgriežņi; 9 — gaisa  v ā rsta  vadības poga; 10 — 
droseivārsta vadības poga; 12 un 17 — atsperes; 13 — vilktnis; 14 —- trose; 15 — pretuz- 

grieznis; 16 —  vilktņa uzgalis; 18 — sv ira ar ekscentru; 19 — sv iras baists.

kā arī ar droseivārsta minimālā atvēruma regulēšanas skrūvi 
(49. zlm .).

Ar emulsijas padeves skrūvi 2 regulē emulsijas daudzumu, kas 
ieplūst karburatora samaisīšanas kamerā. Izskrūvējot emulsijas 
skrūvi, samaisīšanas kamerā ieplūst lielāks emulsijas daudzums 
un degmaisījums kļūst treknāks, bet, to ieskrūvējot, emulsijas 
daudzums samazinās un degmaisījums kļūst liesāks.
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Ar gaisa padeves skrūvi 4 
(50. zīm.) regulē gaisa dau
dzumu, kas ieplūst karburatora 
dlkgaitas sistēmā no samaisī- 
šanas kameras, un tādējādi ari 
to degvielas daudzumu, kas iz
plūst caur karburatora dīkgai- 
tas degvielas žikleru.

Izskrūvējot gaisa padeves 
skrūvi, dlkgaitas sistēmā ie
plūst vairāk gaisa, degvielas 
izplūde caur dlkgaitas degvie
las žikleru samazinās un deg- 
maisīj'ums kļūst liesāks; ja  
skrūvi ieskrūvē, degmaisijums 
kļūst treknāks.

Ar droseļvārsta aizvēruma 
skrūvi regulē minimālo droseļ
vārsta  atvērumu, dzinējam s trā 
dājot dīkgaitā.

Izskrūvējot droseļvārsta atvēruma regulēšanas skrūvi, droseļ- 
vārsts pieveras un degmaisljuma ieplūde dzinēja cilindros sam a
zinās; ja  skrūvi ieskrūvē — degmaisījuma ieplūde palielinās.

Lai dzinējs s trādātu  dīkgaitā ar patrekninātu degmaisljumu, 
dlkgaitas sistēmu regulē šādā secībā:

1) ieskrūvē līdz galam abas regulēšanas skrūves un izskrūvē 
atpakaļ K-22 sērijas u. c. karburatoriem emulsijas padeves regu
lēšanas skrūvi par 1,5—2 apgriezieniem, bet K-82 un K-84 markas 
karburatoriem — gaisa padeves regulēšanas skrūvi par 1— 1,5 ap 
griezieniem;

2) iedarbina dzinēju un izskrūvē droseļvārsta aizvēruma 
skrūvi, līdz dzinējs s trādā ar iespējami mazu, bet tomēr vienmē
rīgu kloķvārpstas griešanās ātrumu;

3) skrūvējot emulsijas vai gaisa padeves regulēšanas skrūvi, 
cenšas iegūt iespējami lielāku kloķvārpstas griešanās ātrumu 
dotajā droseļvārsta aizvēruma regulēšanas skrūves stāvoklī, kas 
norāda, ka degmaisījuma sastāvs ir pareizs;

4) atkārto regulēšanu pārm aiņus ar droseļvārsta aizvēruma 
un emulsijas (vai gaisa) padeves regulēšanas skrūvēm, līdz dzi
nējs strādā stabili ar kloķvārpstas minimālu griešanās ātrumu;

5) pārbauda un precizē dlkgaitas regulējumu, strauji atverot 
un aizverot droseļvārstu. J a  regulējums ir pareizs, dzinējs, s trā 
dājot dīkgaitā, nedrīkst noslāpt. Ja  dzinējs dīkgaitā strādā stabili, 
bet, strauji atverot droseļvārstu, noslāpst, degmaisījums nedaudz 
jāliesina.

Lai dzinējs strādātu  dīkgaitā ar paliesinātu degmaisījumu, K-84

49. zim. Karburatora K-105 regulešanas 
skrūves:

1 — droseļvārsta  aizvērum a ierobežošanas 
skrūve; 2 — degm aisljum a sas tāv a  regule
ša n as skruve_ (em ulsijas padeves skrūve), 
dzinējam  strād ā jo t brīvgaitā ; 3 — drosej- 
v ā rsta  atvērum a ierobežošanas skrūve dzi

nēja piestrādes periodā.
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un K-88 m arkas divkameru karburatoru  dlkgaitas sistēmu regulē 
šādā secībā:

1) ieskrūvē līdz galam abas emulsijas regulēšanas skrūves 
un izskrūvē atpakaļ par 3 apgriezieniem;

2) iedarbina dzinēju un ar droseļvārsta aizvēruma skrūvi pie
ver droseļvārstu tā, lai dzinējs vēl darbotos pilnīgi stabili;

3) liesina degmaisījumu karburatora vienā sam aisīšanas ka
merā, katrā mēģinājumā ieskrūvējot attiecīgo emulsijas regulēša
nas skrūvi par 1/4 apgrieziena, līdz dzinējs sāk s trādā t  ar pār
traukumiem; pēc tam  degmaisījumu treknina, izskrūvējot emulsi
ja s  regulēšanas skrūvi par 1/2 apgrieziena;

4) līdzīgi liesina degmaisījumu arī karburatora o tra jā  kamerā 
ar otru emulsijas regulēšanas skrūvi;

5) pēc degmaisījuma sastāva noregulēšanas cenšas samazināt 
kloķvārpstas griešanās ātrumu, dzinējam strādājot dīkgaitā. Sajā 
nolūkā nedaudz izskrūvē droseļvārsta atbalsta skrūvi un atkārtoti 
liesina degmaisījumu ar abām emulsijas regulēšanas skrūvēm.

Parasti  pēc diviem trim mēģinājumiem visas trīs regulēšanas 
skrūves var nostādīt pareizā stāvoklī.

Liesākam degmaisījumam līdzīgi regulē arī vienkameru karbu
ratoru dīkgaitas sistēmu.

Dzinējam dīkgaitā strādājot ar liesinātu degmaisījumu, m a
zāk piesērē aizdedzes sveces un aizdedzē nerodas pārtraukumi.

Dīkgaitas regulējumu arī pārbauda, iedarbinot iesildītu dzinēju; 
ja regulējums ir pareizs, dzinēju var viegli iedarbināt.

Karburatordzinējam strādājot dīkgaitā ar mazu kloķvārpstas 
griešanās ātrumu, ērti var regulēt, pievienojot ieplūdes caurulei 
vakuummetru. Ja  regulējums ir pareizs, retinājumam jābūt 400— 
450 mm dzīvsudraba staba; vakuummetra rādītājs  nedrīkst svār
stīties.

Degvielas izlietojumu dīkgaitā ieteicams pārbaudīt, pievadot 
degvielu karburatoram no mērtvertnītes.

Ja  nevar noregulēt mazu kloķvārpstas griešanās ātrumu, dzi
nējam strādājot dīkgaitā, jāpārbauda, vai nav piesērējuši dīkgai
tas sistēmas kanāli un žikleri, vai gaiss neieplūst ieplūdes 
sistēmā aiz karburatora, vai droseļvārsts blīvi piekļaujas samaisī
šanas kameras sienai. Arī nepareizs degvielas līmenis pludiņa 
kamerā traucē dzinēja darbību dīkgaitā, dzinējs brīžiem strādā 
nestabili un pat pilnīgi apstājas.

Degvielas līmeni pludiņa kamerā visu mārku karburatoriem 
var pārbaudīt, pievienojot pludiņa kamerai vienkāršu palīgierīci 
(50. zīm.), kas sastāv  no stikla caurulītes 3, kuras iekšējais dia
metrs ir 8—9 mm, noslēguzgriežņa 1, kura iekšējais diametrs ir 
vismaz 2,5 mm, un gumijas caurulītes 2.

Pēc palīgierīces pievienošanas, darbinot degvielas sūkni ar 
roku, piepilda karburatora pludiņa kameru ar benzīnu, tad dažas
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minūtes turpina darbināt sūkni un novēro degvielas līmeni stikla 
caurulītē.

Degvielas līmeni pludiņa kamerā var ari pārbaudīt, darbinot 
dzinēju dīkgaitā ar mazu kloķvārpstas griešanās ātrumu.

50. zīm. Degvielas līmeņa parbaude karburatora pludiņa 
kamerā:

1 — noslēguzgrieznis; 2 — gum ijas cauru līte ; 3 — stik la  caurulīte; 
4 — gaisa padeves skrūve; 5 — drosel v ā rsta  atvērum a skrūve.

Degvielas līmenim stikla caurulītē jābūt nemainīgam. Līmeņa 
augstumi h (50. zīm.) līdz pludiņa kameras augšējai virsmai no
rādīti 21. tabulā.

Karburatoriem K-82, K-82M, K-84M un K-88 degvielas līmeni 
pludiņa kamerā var pārbaudīt, izskrūvējot tapu, kas atrodas plu
diņa kameras sānos. Pēc tam degvielas sūkni dažas minūtes dar
bina ar roku vai dzinēju (dīkgaitā) un caur kontroles urbumu no
vēro degvielas līmeni, kam jāsniedzas līdz urbuma apakšējai 
malai. Dažiem karburatoriem (K-105, K-126 u. c.) līmeni var no
vērot caur lodziņu, kas atrodas pludiņa kameras sānos.

Galvenās kompensācijas sistēmas galvenā žiklera caurplūdi 
regulē tikai K-22 sērijas karburatoriem, piemēram, K-22E, K-22H, 
K-22r un citiem, kuriem galvenajā kompensācijas sistēmā ietilpst 
regulēšanas adata  6 (45. un 51. zīm.).

Automobiļa GAZ-51A karburatora galvenā žiklera caurplūdi 
ieteicams regulēt šādā secībā:
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21. tabula
Degvielas līmeņa augstums h  pludiņa kamerā un pludiņa svars

K a r b u r a t o r s

R ādītāji
K-59 K-22E,

K-22H K-22r K-105
K-82.

K-82M,
K-84M.

K-88

Degvielas līmeņa a t
statums līdz pludiņa ka
meras augšējai virsmai 
(mm)

22±1 20±1 20±1
(17—19)

19±1 18—19

Pludiņa svars kom
plektā (g)

18,8±0,5 18±0,5 P last
masas
11— 12,
metāla

18,5—19,5

19,2±0,5

1) paceļ automobiļa dzenošo tiltu, līdz riteņi vairs neskar 
zemi, iedarbina dzinēju, ieslēdz pārnesumu kārbā tiešo pārnesumu 
un atver droseļvārstu par tik, lai spidometra šautra  nostātos pret 
skalas iedaļu, kas atbilst ā trum am  40 km/st (gaisa vārstam  jābūt 
pilnīgi atvērtam);

*\

51. zini. Karburatoru K-22 galvenas kompensācijās sistēmas
detaļas:

i  — sm idzinātāju  bloks; 2 — starp lika; 3 — žikleru bloks; 4 — starp lika; 
5 — ekonomaizera žiklers; 6 — galvenā žiklera reg u lēšan as adata ; 7 — 

iegrieznis; 8 — uzgrieznis; 9 — starp lika.

2) izskrūvē galvenā žiklera regulēšanas adatu par 2 apgrie
zieniem. Ja  karburators bijis noregulēts liesam degmaisljumam, 
ātrums var palielināties līdz 45—48 km/st;

3) pakāpeniski ieskrūvē adatu ik par 1/6 apgrieziena vienā 
paņēmienā, līdz ātrums samazinās par 8— 12 km/st (dzinējs var 
sākt s trādā t  ar pārtraukumiem);

4) izskrūvē adatu par 1/6 apgrieziena, līdz dzinējs sāk strādāt 
bez pārtraukumiem, bet ātrums manāmi nepalielinās. Tā, piemē
ram, pēc pēdējā adatas ieskrūvējuma par 1/6 apgrieziena automo
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biļa ātrum s (pēc spidometra) samazinās līdz 32 km/st. Ja  adatu 
atkārtoti izskrūvē par 1/6 apgrieziena, ātrums attiecīgi palielinās 
līdz 39, 43 un 44 km/st; ja, pēdējo reizi izskrūvējot adatu par 
1/6 apgrieziena, ātrums vairs nepalielinās, regulēšanas adata jā 
ieskrūvē atpakaļ par 1/6 apgrieziena;

5) izslēdz dzinēju un pārbauda adatas stāvokli. Sinī nolūkā 
ieskrūvē adatu līdz galam un saskaita tās  apgriezienus, tos iz
sakot apgrieziena sestdaļās. Pēc tam izskrūvē adatu atpakaļ 
iepriekšējā stāvoklī.

Ja  karburators ir labā tehniskā stāvoklī, K-22r m arkas karbu
ratora regulēšanas adatas  a t
vērumam jābūt no l 2/ 3 līdz 
2 apgriezieniem.

Lai pārliecinātos par re
gulējuma pareizību, regulē
šanu vēlams atkārtot.

Paātrināšanas sūkņa vir- 
zulīša gājienu K-22r mārku 
karburatoriem regulē, pārlie
kot paā tr ināšanas  sūkņa pie
dziņas vilktnīti 2 droseļvār- 
sta sviras 3 urbumos. D ar
bam vasarā  samazina virzu- 
līša gājienu (atstatums A),  
pārliekot vilktnīti sviras asij 
tuvākā urbumā, bet darbam 
ziemā (atstatums B) — tā 
lākā urbumā (52. zīm.).

Kloķvārpstas maksimālā 
griešanās ātruma ierobežo
tāja uzdevums ir ierobežot
automobiļa maksimālo braukšanas ātrumu un dzinēja kloķvārp
stas maksimālo griešanās ātrumu.

Ierobežojot dzinēja kloķvārpstas griešanās ātrumu, samazinās 
degvielas un eļļas izlietojums, kā ari dzinēja detaļu dilšana un 
palielinās kustības drošība.

Automobiļu karburatordzinējos uzstāda kloķvārpstas pneimatis
kos (karburatoriem K-22r, K-82 un K-84) un centrbēdzes vakuuma 
(karburatoriem K-88) maksimālā griešanās ātrum a ierobežotājus.

P n e i m a t i s k o s  dzinēju kloķvārpstas maksimālā griešanās 
ātruma ierobežotājus regulē, izmainot ierobežotāja atsperes sprie
gojumu un tās darba vijumu skaitu.

Karburatoram K-22r kloķvārpstas maksimālā griešanās ā t
ruma ierobežotāja (53. zīm.) atsperes 1 spriegojumu (sastiepumu) 
regulē ar regulēšanas uzgriezni 2, bet atsperes darba vijumu 
skaitu maina ar regulēšanas uzmavu 3.

Karburatoru K-82 un K-84 kloķvārpstas maksimālā griešanās

52. zīm. Paatrinašanas sūkņa virzulīša 
gājiena regulēšana:

A — v irzu līša  gā jiens v asarā ; B  — virzu līša  
gājiens ziemā;

/  — p aā trin āšan as sūkņa stiepnis; 2 — vilktnī- 
tis; 3 — sv ira .
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ātruma ierobežotāja (54. zīm.) atsperes 11 spriegojumu regulē 
ar regulēšanas uzgriezni 9, bet darba vijumu skaitu izmaina ar 
regulēšanas skrūvi 10.

Kloķvārpstas maksimālais griešanās ātrum s un automobiļa 
braukšanas ātrums, ja dzinējs s trādā ar pilnu slodzi (droseļvārsts 
pilnīgi atvērts), ir a tkarīgs no ierobežotāja atsperes spriegojuma.

53. zim. Dzinēja GAZ-51A kloķvārpstās maksimālo 
apgriezienu ierobežotājs (karburatoram K-22r):

1 — ierobežotāja atspere; 2 — atsperes spriegojum a regu lē
ša n as  uzgrieznis; 3 — regu lēšanas uzm ava; 4 — tap iņa;
5 — sam aislšanas kam eras caurule; 6 — ieliktnis; 7 — droseļ

vārsts .

No atsperes darba vijumu skaita atkarīgs atsperes spriegojuma 
izmaiņas raksturs, droseļvārstu pieverot. Atsperes vijumu skaits 
arī ietekmē kloķvārpstas griešanās ātrumu, dzinējam darbojoties 
bez slodzes.

54. zim. Dzinēja ZIL-164A kloķvārpstās maksimalā griešanās ātruma ierobežotājs 
(karburatoriem K-82 un K-84):

1 — droseļvārsta ass; 2 — izcilnis; 3 — stiepnis; 4 — k arbura to ra  apakšdaļa; 5 — gaisa 
filtrs; 6 — atvere; 7 — virzulis; 8 — cilindrs; 9 — uzgrieznis; 10 — reg u lēšan as skrūve;

11 — atspere; 12 — v irzu ļa  kāts; 13 — balsts ; 14 — aizvara sv iriņa; 15 — aizvars.
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Ekspluatācijas procesā ierobežotāja atspere izstiepjas un at
slābst; tāpēc samazinās kloķvārpstas maksimālais griešanās ā t
rums, dzinējam strādājot ar pilnu slodzi, un automobiļa gaita, 
piemēram, braucot kāpumā ar pilnu kravu, kad pārnesumu kārbā 
ir ieslēgts otrais pārnesums, kļūst ļoti nevienmērīga.

Sajā  gadījumā kloķvārpstas griešanās ātruma ierobežotāju re
gulē, atsperi nospriegojot ar regulēšanas uzgriezni, kas jāgriež 
pretēji pulksteņa rādītāju  kustības virzienam.

Apgriezienu skaita ierobežotāju regulē, dzinējam nestrādājot. 
Regulējumu pārbauda gaitā, iegriezni ik reizes iegriežot par 1/6 
apgrieziena; ierobežotāja vāciņam jābūt blīvi pieskrūvētam. Re
gulēšanu turpina tik ilgi, līdz pilnīgi noslogota automobiļa 
(GAZ-51A) ātrums, ja pārnesumu kārbā ir ieslēgts trešais pārne
sums, palielinās līdz 43—45 km/st.

Karburatoram K-22F (GAZ-51A) kloķvārpstas maksimālā grie
šanās ātruma ierobežotāja pilnu regulējumu (nenoņemot karbu
ratoru no dzinēja) veic šādā secībā:

1) noregulē atsperes spriegojumu tā, lai pilnīgi noslogota 
automobiļa ātrums, braucot ar trešo pārnesumu, ja gāzes padeves 
pedālis ir pilnīgi nospiests (pilnīgi atvērts droseļvārsts) , būtu 
no 43 līdz 45 km/'st;

2) pārbauda un precizē atsperes darba vijumu skaita regulē
jumu, darbinot dzinēju dīkgaitā bez slodzes. īslaicīgi nospiežot 
līdz galam gāzes padeves pedāli, ar tahometru noteic kloķvārp
stas griešanās ātrumu.

Ja  nav tahometra, jāpaceļ un jaa tbals ta  automobiļa pakaļējais 
tilts tā, lai riteņi neskartu zemi, jāieslēdz trešais pārnesums un 
jāpārbauda kloķvārpstas griešanās ātrums pēc spidometra.

Regulējot kloķvārpstas griešanās ātrumu, iespējami trīs gadī
jumi:

a) dzinēja kloķvārpstas griešanās ātrums, dzinējam strādājot 
bez slodzes, ir vienāds ar griešanās ātrumu, dzinējam strādājot 
ar slodzi, vai ari to pārsniedz ne vairāk kā par 400—600 apgr/min. 
Sāds regulējums var palikt; braucot ar trešo pārnesumu, automo
biļa ātrums nepārsniedz 50 km/st;

b) dzinēja kloķvārpstas griešanās ātrums ir lielāks par pie
ļaujamo, t. i., dzinējs «joņo». Sai gadījumā jāpalielina atsperes 
darba vijumu skaits, neizmainot atsperes spriegojumu, ko veic, 
izskrūvējot ierobežotāja vāciņa piestiprināšanas skrūves un ar 
vāciņu kā uzgriežņu gala atslēgu vienlaikus pagriež regulēšanas 
uzmavu un iegriezni pretēji pulksteņa rādītāju  kustības virzienam. 
Tā kā atsperes un regulēšanas iegriežņa vītnes vijumu kāpes ir 
vienādas, atsperes spriegojums neizmainās;

c) dzinēja kloķvārpstas griešanās ātrums, dzinējam strādājot 
bez slodzes, ir mazāks, nekā strādājot ar slodzi; ierobežotājs 
strādā nevienmērīgi, droseļvārsts periodiski patvarīgi aizveras. 
Sajā gadījumā jāsam azina atsperes darba vijumu skaits, griežot



ar vāciņu regulēšanas uzmavu un iegriezni pulksteņa rādītāju 
kustības virzienā; lai palielinātu atsperes darbmūžu, tās  vijumu 
skaitam jābūt pēc iespējas lielākam;

3) pārbauda dzinēja kloķvārpstas griešanās ātrumu gaitā ar 
slodzi, kad pārnesumu kārbā ir ieslēgts trešais pārnesums, un pre
cizē atsperes spriegojuma regulējumu.

Tā kā kloķvārpstas griešanās ātruma ierobežotāja regulēšanas
sistēma ir ļoti jutīga, ieteicams 
regulēšanas uzmavu un iegriez
ni vienā paņēmienā pagriezt ne 
vairāk kā par 1/6 vai 1/12 no 
pilna apgrieziena.

Pēc regulēšanas kloķvārp
stas griešanās ātruma ierobežo
tājs jānoplombē.

C e n t r b ē d z e s  v a k u 
u m a  maksimālā griešanās ā t
ruma ierobežotāju (automobi
lim Z1L-130) regulē ar regulē
šanas skrūvi 1, izmainot vārp
sta atsperes 2 darba vijumu 
skaitu (55. zīm.). Ja  skrūvi a t
sperē ieskrūvē, samazinās da r
ba vijumu skaits un palielinās 
kloķvārpstas maksimālais grie
šanās ātrums, bet, ja to no a t
speres izskrūvē, — kloķvārpstas 
maksimālais griešanās ātrums 
samazinās.

Centrbēdzes vakuuma regu
latori salīdzinājumā ar pneima
tiskajiem regulatoriem reaģē 
pietiekami ātri un neatkarīgi no 
droseļvārsta atvēruma, kādā 
dzinēja kloķvārpstas griešanās 
ātrums sasniedz maksimālo vēr
tību.

Degmaisījuma uzsildes pakāpes regulēšana. Atkarībā no ap
kārtējās vides temperatūras degmaisījuma uzsildi automobiļiem 
GAZ-51A un GAZ-53F regulē ar sviriņu, pagriežot gāzu novirzes 
vārstu, kas atrodas izplūdes kolektora sildīšanas kamerā. Darbam 
ziemā sviriņu nostāda pret uzrakstu «Зима», bet darbam v a 
sarā  — pret uzrakstu «Лето».

Automobiļiem «Volga» M-21, «Pobeda» M-20 u. c. gāzu novir
zes vārsta  stāvokli automātiski regulē bimetāla spirālveida a t 
spere (termostats).

55. zim. Centrbēdzes vakuuma kloķ
vārpstas maksimālo apgriezienu 

ierobežotājs (automobilim ZIL-130):
1 — regulēšanas skrūve; 2 — v ārsta  at- 
spere; 3 — piedziņas vārpstā; 4 — šļūtenes.
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Ja  karburatoru nevar noregulēt automobiļa ekspluatācijas ap
stākļos, tas jānoņem no dzinēja, jāizjauc, jāiztīra un jāpārbauda 
tā  atsevišķo detaļu un ierīču tehniskais stāvoklis.

Izjauktam karburatoram pārbauda difuzorus, žiklerus, pludiņa 
mehānisma un ekonomaizeru vārstus, pludiņu, atsperes, vakuuma 
ekonomaizeru, mehānisko ekonomaizeru, paā tr ināšanas  sūkni un 
kloķvārpstas maksimālā griešanās ātruma ierobežotāju.

Difuzoru pārbaude. Difuzora izmēru novirzes var ievērojami 
ietekmēt ne tikai degmaisījuma sastāvu, bet arī cilindra pildījumu. 
Vienkāršajam difuzoram jāpārbauda šaurākās vietas diametrs.

Divkāršajam difuzoram jāpārbauda ne tikai abu difuzoru šau
rāko vietu diametri, bet arī iekšējā difuzora ārējais diametrs.

4. KARBURATORA IERĪČU  UN DETAĻU PĀRBAUDE

56. zim. Karburatoru K-22 difuzora plāksnīšu elastības parbaudes ierīce:
1 — pam atne; 2 — ttk sa to rs; 3 — ietvere; 4 — uzgrieznis; 5 — gredzens; 6 — atsvars; 

7 — no stād īšan as skrūve; 8 — ša u tra ; 9 — skala; 10 — kārbiņā.

K-22 sērijas karburatoru difuzoriem jāpārbauda elastīgo tē
rauda plāksnīšu montāžas pareizība un elastība. Plāksnītēm visā 
garumā blīvi jāpieguļ difuzoram. Pieļaujamas vietēja rakstura līdz 
0,2 mm lielas spraudziņas, kuru garums nepārsniedz 25 mm.

M ateriālam nogurstot un plāksnītēm pārklājoties ar plānu lak- 
veida kārtiņu, plāksnīšu elastība izmainās. Plāksnīšu elastības 
pārbaudes ierīce attēlota 56. zīmējumā.

Ierīce sastāv no pamatnes 1, ietveres 3, fiksatora 2, gredzena
5 un uzgriežņa 4. Gredzenu komplektu, kā arī šautru 8 un atsvaru
6 glabā kārbiņā 10.

Difuzoru iestiprina ietverē, bet uz pārbaudām ās plāksnītes 
uzkar šautru 8, un ar nostādīšanas skrūvi 7 nostāda skalu 9 tā, lai 
tās  nulles iedaļa nostājas pret šautras galu. Pēc tam šautrai 8
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57. z lm . Zikleru ražīguma 
pārbaudes ierīce:

1 — tvertne; 2 — krāns; 3 — 
pludiņa kam era; 4 — cau ru 
līte; 5 —■ term om etrs; 6 — 
krāns; 7 — adapters; 8 — 
ventilis; 9 — tvertne; 10 — 
krāns; 11 — gaisa  padeves 
trisg ā jien u  krāns; 12 — apak
šē ja  tvertne; 13 — drošības 
vārsts ; 14 — krāns; 15 — 
m ērstienis; 16 — cauru līte .



piekar atsvaru 6 un uz skalas nolasa šautras 8 novirzi. Ja  atsvara 
masa ir 83 grami, tad šautras novirzei jābūt no 3,5 līdz 5,5°. Pēc 
atsvaru noņemšanas šautrai atkal jānostājas pret skalas nulles 
iedaļu.

Ja  pārbaudes rezultāts neatbilst tehniskajiem noteikumiem, 
plāksnītes var pārlikt otrādi vai ari mēģināt tās uzmanīgi palocīt. 
Ja  arī pēc tam plāksnīšu elastība neatbilst tehniskajiem noteiku
miem, tās jāapm aina pret jaunām.

Ja  nav rezerves plāksnīšu, jāprecizē galvenās kompensācijas 
sistēmas galvenā žiklera regulēšanas adatas stāvoklis. Ja  plāk
snīšu elastība ir lielāka par normālo, adata nedaudz jāizskrūvē — 
un otrādi.

Žikleru pārbaude. Žikleri, tāpat kā difuzori, ir nozīmīgas kar
buratora detaļas; no to izmēriem galvenokārt ir a tkarīgs degmai- 
sījuma sastāvs, tāpēc ekspluatācijā žikleru izmēriem jāpievērš se
višķa uzmanība.

Žikleru ražīgumu nosaka īpašās ierīcēs pēc absolūtās vai rela
tīvās metodes. Žiklers jāievieto ierīcē tā, lai ūdens plūstu tajā 
pašā virzienā kā benzīns, kad žiklers iemontēts karburatorā. Iz
ņēmums ir karburatoru K-22 žikleru bloks, caur kuru ūdens 
plūsma jāvirza pretēji benzīna plūsmas virzienam karburatorā. Ja 
ūdeni laiž benzīna plūsmas virzienā, ūdens strūkla kļūst nestabila 
un mērījuma rezultāti ir neprecīzi.

Žiklera ražīgumu pēc absolūtās metodes nosaka, izmērot ūdens 
daudzumu (cm3), kas vienā minūtē izplūst caur žiklera urbumu 
19—21 °C temperatūrā viena metra augstum a krituma ietekmē.

Ierīce žikleru ražīguma pārbaudei pēc absolūtās metodes a t
tēlota 57. zīmējumā.

Ūdens no augšējās tvertnes 1 caur atvērtu krānu 2 ieplūst 
pludiņa kamerā 3, kurā tiek ieturēts nemainīgs līmenis (apmēram
1,2 m virs žiklera). Tālāk pa caurulīti 4 ūdens no pludiņa kame
ras 3 ieplūst adapterā 7. Pārbaudām o žikleru iemontē zem krāna 
14. Sistēmu atgaiso caur krānu 6 un, atverot krānu 14, ar ventili
8 noregulē ūdens līmeni stikla caurulītē 16. Līmenim jābūt 1 m 
virs pārbaudāmā žiklera. Līmeņa augstumu izmērī ar pārbīdāmu 
mērstieni 15, kura galos ir plāksnītes ar iedaļām; atsta tum s starp 
augšējo un apakšējo plāksnīti ir 1 m. Ūdens temperatūras kont
rolei adapterā 7 iemontē termometru 5.

Lai pārbaudītu žiklera ražīgumu, zem tā novieto mērcilindru 
un ar hronometru izmērī ūdens izplūšanas laiku. Žikleru ražīgumu 
aprēķina, dalot ūdens daudzumu (cm3), kas iztecējis caur žikleru, 
ar laiku minūtēs. Žikleru caurplūde un diametri doti 22. tabulā.

Žikleru ražīgumu pēc relatīvās metodes nosaka, salīdzinot pār
baudāmā žiklera ražīgumu ar etalona žiklera ražīgumu.

Karburatora vārstu pārbaude. Karburatoriem pārbauda pludiņa 
kameras un ekonomaizera vārstu  blīvumu un atvēršanas pretes
tību.
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22. tabula

Karburatoru žikleru caurplūde un diametrs

Rādītāji K-59 K-22E K-22H K-105 K-22r K-84MH K-82 K-82M K-88

Zikleru caurplūde (cmslmin):

g a l v e n ā ........................................ 270 ±3,5 315±7 220 ± 5 — 300 ± 7 235±3,0 340 ±4,5 305 ± 4 355

p a p i l d u ........................................ — 225±5 325 ± 8 — 295 ± 7 — — — —

d īk g a ita s  d eg v ie las  . . . . — 52±3 52±3 — 52±3 — — — —

ja u d a s  .............................................. — — — — — 275 ±3,5 540 ± 8 420±6 330±4,5

g a is a  (g a lv e n a  dozējo šā  s is 
tēm ā) ........................................ — — __ — .— 105±1,5 105±1,5 105±1,5 105±1,5

v ak u u m ek o n o m aize ra  . . . — — — — — 110±1,5 110 ±  1,5 110± 1,5 175±2,5
e k o n o m a iz e r a ............................. 420±10 — — — — — — — —■

Ziklera diametrs (m m ):

e k o n o m a iz e r a ............................. — l )5+ 0.°06 Oj9+ 0,°5 l )5+o,°6 2,25 --- — .— _
paātrināšanas sūkņa Oļ45+o,°6 0(7+°,o6 q  ^+0,005 0.6+0-06 0,8+°’05 0,8+o,°6 Oj+0.06 0.7+0-06 0)7+0,04S

dīkgaitas gaisa . . . . . 1j4+0,08 — — ļļ8+o.°6 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8
dīkgaitas degvielas 70±3 — — 0,85+°-06 — 0 )7 +O,O45 0,6+0,06 0,6+°-06 0,6+°’06

gaisa (galvenā dozējošā sis
tēmā) .................................... U +0,08 _ — 2,3+0'06 — _ _ _ _

dīkgaitas emulsijas . . . — — —
ļ+0,06

— — — - - -----



Karburatora vārstu  blīvumu var pārbaudīt žikleru ražīguma 
noteikšanas ierīcē. Sajā nolūkā pārbaudāmo vārstu iemontē žik- 
lera vietā un novēro ūdens sūkšanos gar vārstu. Vārsts ir pietie
kami blīvs, ja  vienā minūtē gar vārstu  neizsūcas vairāk par 4 pi
lieniem ūdens.

Pludiņu pārbaude. Pludiņiem pārbauda blīvumu un svaru. P lu 
diņa svaru nosaka, nosverot pludiņu uz aptiekas svariem ar pre
cizitāti līdz 0,1 gramam. Pludiņa blīvumu pārbauda, to iegremdē
jot un noturot vismaz vienu minūti 60—80 °C karstā  ūdenī. Ja 
pludiņam būs neblīvas vietas, caur tām izplūdīs gaisa burbulīši. 
Pēc pludiņa remonta atkārtoti jāpārbauda tā svars (sk. 21. tab.).

Karburatora atsperu pārbaude. Karburatora atsperēm pārbauda 
izmērus, vijumu skaitu un elastību. Atsperu elastību pārbauda 
tāpa t  kā degvielas sūkņu atsperu elastību.

Vakuuma ekonomaizera pārbaude. Pārbaudot vakuuma ekono- 
maizera darbību, nosaka retinājumu, kādā ieslēdzas un izslēdzas 
ekonomaizers.

Vispirms jāpārbauda virzulīša pārvietošanās cilindrā (58. zīm.). 
Virzulītim brīvi jāpārvietojas cilindrā, bet starp cilindru un virzuli 
nedrīkst būt pārāk liela spēle. Izmēģinājumi pierāda, ka mērens 
cilindra un virzuļa nodilums gandrīz neietekmē ekonomaizera 
ieslēgšanas momentu.

Ja  virzulis atrodas apakšējā stāvoklī, starp ekonomaizera 
vārs ta  6 galviņu 3 un virzuļa savienotājplāksni 2 jābūt 1,0—
1,2 mm lielai atstarpei.

Pārbaudot ekonomaizeru, vakuuma cilindrā jānoregulē retinā
jums, kas ir lielāks par to, kāds nepieciešams ekonomaizera iz
slēgšanai; pēc tam ar ventili un krānu vienmērīgi jāsam azina 
retinājums vakuuma cilindrā un jānosaka retinājums ekonomaizera 
ieslēgšanās momentā. Vakuummetra uzrādītais retinājums mo
mentā, kad izzūd atstarpe starp vārsta  galviņu 3 un savienotāj
plāksni 2, ir ekonomaizera i e s l ē g š a n a s  r e t i n ā j u m s .

Pēc tam, vienmērīgi palielinot retinājumu, nosaka tā lielumu 
ekonomaizera izslēgšanās momentā. Vakuumetra uzrādītais reti
nājums momentā, kad rodas a ts tarpe  starp vārsta  galviņu 3 un 
savienotājplāksni 2, ir ekonomaizera i z s l ē g š a n a s  r e t i n ā 
j u m s .

Karburatoru K-82, K-82M, K-84, Ķ-84M un K-84MH vakuuma 
ekonomaizeriem jāieslēdzas, kad retinājums ir 125+10 mm dzīv
sudraba staba, bet karburatora K-88 ekonomaizeram, —■ kad reti
nājums ir 175+s mm dzīvsudraba staba.

Vakuuma ekonomaizeru ieslēgšanās momentu (nelielās ro
bežās) var mainīt, izmainot vārs ta  ligzdas starplikas 8 biezumu. 
Normālam starplikas biezumam jābūt 1±0,2  mm. Ja  ieslēgšanās 
moments ievērojami atšķiras no vajadzīgā, jāpārbauda atsperes 
11 elastība un, ja tā neatbilst normai, atspere jāapmaina.
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Pēc pārbaudes ekonomaizeru nedrīkst izkomplektēt (apmainīt 
tā detaļas).

Mehāniskā ekonomaizera darbības pārbaude. Mehāniskajam 
ekonomaizeram pārbauda un regulē ieslēgšanās momentu.

Karburatoru K-82, K-82M, K-84, 
K-84M, K-84MH un K-88_ mehā
niskā ekonomaizera ieslēgšanās 
momentu regulē, izliecot plāksni 1 
(59. zīm.) ne tālāk par 30 mm no 
tās gala.

58. zīm. Ekonomaizers ar vakuuma 
piedziņu:

/  — virzulis; 2 — savienotāj plāksne; 3 —  
adatas v ā rsta  galv iņa; 4 — atspere; 5 — a t
balsta  paplāksne; 6 — ad a ta s vārsts ; 

7 — ekonomaizera žiklers; 8 — starp lika; 
9 — ieliktnis; 10 — starp lika; 11 — v a 
kuum a piedziņas atspere; 12 — kanāls; 

13 — cilindra Čaula.

59. zīm. Karburatora K-82 ekono
maizera vārsta atvēršanās momenta 

regulēšana:
a  — kontroles izm ērs;

1 — plāksne; 2 — b īd ītā js.

Momentā, kad plāksne 1 pieskaras bīdītājam 2, s tarp droseļ- 
vārsta  malu un samaisīšanas telpas sienu jābūt noteiktam a t
tālumam a.

Karburators .......................... K-82 K-82M K-84 un K-88
K-84MH

Attālums a ( m m ) ..................... 15,6 14,6 13,2 11,2

Karburatora K-22 mehāniskā ekonomaizera ieslēgšanās mo
mentu regulē ar uzgriezni 1 (60. zīm.), kas atrodas uz paā tr in i-



60. zim. Ekonomaizera ieslēgšanās 
momenta kontrole:

a —* karburatoriem  K-22 (ar droselvārsta 
piedziņas sv iru ); b — karburatoriem  K-22 
(a r p aā tr in āšan a s  sūkņa kātu); c  — karbu
rato ram  K-105; /  — uzgrieznis; 2 — plāk

sne; 3 — kāts.

sanas sūkņa virzuļa kā ta  augšējā gala. Atsevišķu mārku karbura
toriem 60. zīmējumā norādīto a tstarpju  a un b lielumiem jābūt 
šādiem:

Karburators

Atstarpe a (mm) 
Atstarpe b (mm)

K-22E, K-22P 
un K-22M 
6,5±0,2 
1,5—2,0

K-105

1,5 ±0,3

Paātrināšanas sūkņa pārbaude. Paā tr ināšanas  sūknim pār
bauda ražīgumu, darbinot sūkni un savācot mērcilindrā degvielu, 
kas izplūst no karburatora. P aā tr ināšanas  sūknim desmit virzulīšu 
gājienos jāpadod šāds degvielas daudzums:

Karburators

Degvielas padeve 
(cm3)

K-22E K-22P K-22H K-82 K-82M 

12 15 10 20 15

K-84, K-84M, 
K-84MM un K-88 

20

Degvielas līmeņa pārbaude pludiņa kamerā. Degvielas līmenis 
pludiņa kamerā ir atkarīgs no pludiņa kameras vārsta  noslēgša
nās momenta, bet tas  savukārt ir a tkarīgs no vārsta  balsta un 
vārsta  ligzdas savstarpējā stāvokļa.
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61. zlm. Pludiņa stāvokļa parbaude karburatoros:
o — K-22A, K-22E un K-22r (ar apaļu  pludiņu); b — K-22E, K-22r (ar p lakanu p lud iņu ); 

c — K-82; d — K-22H; e — K-59; f  — K-105; 1 — a tba ls ta  plāksnīte.



Karburatoru K-82, K-82M, K-84 un K-84M aizvērta pludiņa 
vārsta  a tbalsta  galam jāatrodas 13,5 ±  0,3 mm attālumā no kar
buratora dalījuma plaknes. So atstatumu var vienkārši izmērīt vai 
pārbaudīt ar šablonu (61. zīm. c).

Degvielas līmeni pludiņa kamerā un pludiņa stāvokli attiecībā 
pret karburatora  dalījuma plakni regulē šādi:

/  — pam atne; 2 — skala; 3 — sta tne; 4 — karbura to rs; 
5 — atspere; 6 — plātne; 7 — ša u tra s  plecs; 8 — atsvars; 

9 — ša u tra ; 10 — ies ta tlšan as skrūve.
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a) karburatoriem K-82, K-82M, K-84, K-84M, K-88, izmainot 
starplikas biezumu zem pludiņa vārsta  ligzdas; pludiņa balsts 
nav jāloka;

b) karburatoriem K-105, K-59 un visiem K-22 sērijas karbura
toriem, liecot vārsta  atbalsta  plāksnīti virs pludiņa balsta.

Dzinēja kloķvārpstas maksimālā griešanās ātruma ierobežotāja 
pārbaude. Pneimatisko kloķvārpstas maksimālā griešanās ātruma 
ierobežotāju pārbauda īpašā ierīcē (62. zīm.).

Ierīce sastāv no pamatnes 1, statnes 3 un plātnes 6 karbura
tora vai kloķvārpstas griešanās ātrum a ierobežotāja piestiprināša
nai. Statnei 3 piestiprina skalu 2 un iestatīšanas skrūvi 10. Iero
bežotāja vārstam  piemontē šautru 9, kuras plecam 7 var piekārt 
atsvaru 8.

Kloķvārpstas maksimālā griešanās ātruma ierobežotāju pār
bauda un regulē šādā secībā:

1) piekar rādītāja  šautras plecam 7 lielo atsvaru un noregulē 
normālu atsperes spriegojumu;

2) noņem lielo atsvaru, piekar mazo atsvaru un nolasa šautras
9 stāvokli uz skalas 2. Ja  šautras novirze ir nepietiekama, jāpalie
lina atsperes darba vijumu skaits — un otrādi;

3) atkārto pārbaudi vairākas reizes ar lielo un mazo atsvaru, 
līdz šautras novirze atbilst normai.

Tā, piemēram, pārbaudot karburatoru K-22r (pārbaudes ierīces 
šautras pleca garums 80 mm), šautras novirzei jābūt šādai:

ar mazo atsvaru (14 g ) ..................... 3— 4°;
ar lielo atsvaru (126 g ) ......................21—23°.

Ja  atsperi nevar noregulēt normas robežās, tā jāapmaina.
Pēc regulēšanas kloķvārpstas griešanās ātrum a ierobežotājs 

jānoslēdz ar vāciņu un jānoplombē.

5. BAROŠANAS SISTĒMAS TEHNISKĀS APKALPES

I k d i e n a s  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  (1A) jāizpilda šādi 
darbi:

1) jāpārbauda degvielas līmenis tvertnē un, ja nepieciešams, 
jāiepilda degviela;

2) jāpārbauda visu barošanas sistēmas savienojumu blīvums. 
P i r m a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  (TA-1) jāizpilda šādi

darbi:
1) apskatot jāpārbauda agregātu  (ierīču) tehniskais stāvoklis 

un savienojumu blīvums;
2) jāpārbauda karburatora droseļvārsta un gaisa vārsta  vadī

šanas  stiepņu pievienojums svirām, vadīšanas sviru darbība un 
vārstu vēršanās;
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3) ja automobili ekspluate pa putekļainiem ceļiem, jaizmazga 
gaisa filtri (dzinēja un kompresora) un jāapm aina tajos eļļa;

4) pēc tehniskās apkalpes jāpārbauda barošanas sistēmas dar
bība gaitā.

O t r a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  (TA-2) jāizpilda šādi 
darbi:

1) jāpārbauda degvielas līmeņa rād ītā ja  darbība;
2) jāpārbauda degvielas tvertnes un cauruļvadu savienojumu 

blīvums, kā arī karburatora un degvielas sūkņa nostiprinājums;
3) jāpārbauda karburatora droseļvārsta un gaisa vārsta  vadī

šanas stiepņu pievienojums svirām, to darbība un vārstu  vēršanās;
4) jāpārbauda ar manometru degvielas sūkņa darbība, sūkni 

nenoņemot no dzinēja;
5)’ dzinējam strādājot dīkgaitā a r  mazu kloķvārpstas griešanās 

ātrumu, jāpārbauda degvielas līmenis karburatora pludiņa kamerā;
6) karburators divas reizes gadā jānoņem no dzinēja, jāizjauc, 

jāiztīra  un jāizmazgā. Jāpārbauda dzinēja kloķvārpstas griešanās 
ātruma ierobežotāja darbība.

Speciālās ierīcēs (aparātos) vienu reizi gadā jāpārbauda kar
buratora atsevišķo sistēmu darbība un žikleru ražīgums;

7) divas reizes gadā, mainoties ekspluatācijas sezonām, jāno
regulē karburatora  paā tr ināšanas  sūknis un degmaisījuma uzsilde 
ieplūdes caurulē;

8) vienu reizi gadā, rudens apskates laikā, jāizjauc un jāiztīra 
degvielas sūknis, kā arī jāpārbauda sūkņa detaļu stāvoklis. Pēc 
samontēšanas degvielas sūknis jāpārbauda speciālā aparā tā  
(ierīcē) ;

9) jāpārbauda dzinēja iedarbināšanas vieglums un darbība. 
Ja nepieciešams, jāpārbauda degvielas izlietojums gaitā noteiktā 
izmēģināšanas ceļa posmā;

10) jāizm azgā dzinēja un kompresora gaisa filtri un jāapm aina 
tajos eļļa;

11) jānoņem, jāizjauc un jāizmazgā degvielas filtrs-nostādinā- 
tājs;

12) jaapskata  un jaiztira  degvielas sūkņa nogulšņu trauciņš;
13) divas reizes gadā jāizlaiž nogulsnes no degvielas tvertnes, 

bet vienu reizi gadā — rudens apskates laikā jāizmazgā tvertne;
14) pēc tehniskās apkalpes jāpārbauda barošanas sistēmas 

darbība automobiļa gaitā.
Norādījumi tehniskās apkalpes darbu izpildei. Degvielas dau

dzumu tvertnē aptuveni var pārbaudīt ar elektromagnētisko deg
vielas daudzuma rādītāju, kas ir iebūvēts automobiļa vadības 
panelī. Precīzi degvielas līmeni tvertnē pārbauda ar tarētu līmeņa 
pārbaudes mērstieni.

Degvielas daudzuma rādītāja  darbību var pārbaudīt, salīdzinot 
tā rādījumus a r  faktiski tvertnē ielieto degvielas daudzumu.
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Izvēloties benzīnu, galvenokārt jāvadās no benzīna oktān- 
skaitļa, kas raksturo benzīna izturību pret detonāciju. Benzīna 
oktānskaitlim jāatbilst dzinēja oktānskaitlim, kas galvenokārt ir 
a tkarīgs no dzinēja kompresijas pakāpes, vārstu novietojuma un 
sadedzes kameras formas. Jo augstāka ir dzinēja kompresijas pa
kāpe, jo lielākam jābūt lietojamās degvielas oktānskaitlim.

Atbilstoši ГОСТ 2084-56 izlaiž šādu mārku benzīnus: A-66, 
АЗ-66, A-72, A-74 un A-76.

Benzīni A-66, A3-66 un A-76 ir etileti, A-66 un A3-66 benzīni 
ir sarkani oranžā krāsā, bet benzīns A-76 — zili zaļā krāsā.

Izlaiž arī neetilētu benzīnu A-56, kura oktānskaitlis nav m a
zāks par 56. Benzīnu A-66 lieto kravas automobiļu dzinējiem, kuru 
kompresijas pakāpe nav lielāka par 6,0—6,2; benzīnu A3-66 (zo
nālo) lieto šo automobiļu dzinējiem aukstā klimata zonās.

Benzīnu A-72 lieto vieglos automobiļos «Pobeda» M-20, 
«Volga» M-21, «Moskvič-407» un citos automobiļos ar līdzīgas 
kompresijas pakāpes dzinējiem.

Benzīnus A-74 un A-76 lieto vairāk forsētiem kravas un vieglo 
automobiļu karburatordzinējiem (ieskaitot kravas automobiļu V 
veida dzinējus), kam kompresijas pakāpe nepārsniedz 7.

Atbilstoši ЭТУ izlaiž 90, 93 un 98 mārku benzīnus, bet atbil
stoši ВТУ — benzīnu ekstra.

Iepildot tvertnē degvielu, jāievēro tīrība. Tāpat arī jāraugās, 
lai degviela nelītu pāri ielietnei un nenokļūtu uz automobiļa k rā
sotajām virsmām.

Visu savienojumu blīvumu pārbauda, apskatot savienojuma 
vietas. It īpaši rūpīgi jāpārbauda degvielas tvertnes blīvums. Daž
kārt tvertne var būt stipri izrūsējusi no iekšpuses un pēc ārējā 
krāsojuma nodrupšanas pat niecīga degvielas sūce var kļūt ļoti 
spēcīga.

Gaisa filtrus pēc izjaukšanas rūpīgi ar otiņu izmazgā petrolejā, 
bet filtrējošo elementu samērcē eļļā; pēc tam lieko eļļu notecina 
un ielej filtra korpusā norādītā līmenī svaigu vai nostādinātu 
izstrādātu dzinēja eļļu; tad samontē filtru.

Lai iztīrītu karburatoru un pārbaudītu karburatora detaļu teh
nisko stāvokli, karburators jānoņem no dzinēja un pirms izjaukša
nas rūpīgi jānotīra un jānom azgā no ārpuses.

Karburatora izjaukšanai, lai nesabojātu tā detaļas, jālieto tīri, 
nebojāti un labi pielāgoti darba rīki; vislabāk lietot speciālu darba 
rīku komplektu, kas paredzēts karburatoru remontēšanai.

Izjaucot karburatoru, sevišķi jāuzmanās, lai nesabojātu sta rp 
likas, ekonomaizera vakuuma piedziņas detaļas, vārstus un citas 
precīzās detaļas.

Ekonomaizera vārsta  izskrūvēšanai jālieto speciāls skrūvgrie
zis, kam izveidots izgriezums darba virsmas vidējā daļā.

Droseļvārsts un gaisa vārsts jāizjauc tikai tad, kad jāremontē 
vārstu detaļas.
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Ja  dzinējs ir s trādājis  ar etilētu benzīnu, visas izjauktā karbu
ratora detaļas jāieliek petrolejā un jā tu r  ta jā  10—20 minūtes. Pēc 
tam  detaļas noskalo tīrā petrolejā un nosusina, appūšot tās ar 
saspiestu gaisu.

Ziklerus, vārstus un ekonomaizera vakuuma piedziņas detaļas 
no sveķveida nosēdumiem noskalo acetonā vai nitrokrāsu šķīdinā
tājos. Pēc noskalošanas visi žikleri un kanāli karburatora korpusā 
jāizpūš ar saspiestu gaisu.

Pēc karburatora detaļu tīrīšanas tās rūpīgi jāapskata  un jā 
pārbauda,

1) vai karburatora korpusā nav plaisu un bojātu vītņu;
2) kā veras droseļvārsts un gaisa vārsts, kā tie pieguļ sa- 

maisīšanas telpas sienām, kāds ir droseļvārsta ass un gultņu iz- 
dilums;

3) ekonomaizera un paātrināšanas  sūkņa un to piedziņas de
taļu tehniskais stāvoklis, kā arī vai nav saliekti kāti, vai nav sa 
lūzušas atsperes u. c.;

4) vai nav pārāk nolietojušās pludiņa kameras slēdzējvārsta 
un tā ligzdas darba virsmas;

5) vai pludiņam nav plaisas un iespiedumi un vai pludiņā nav 
ieplūdis benzīns;

6) vai starplikas ir veselas un vai tās  var izmantot karbura
tora samontēšanai.

Visas bojātās detaļas jāapm aina pret jaunām  vai jāizremontē.

6. BAROŠANAS SISTĒMAS TRAUCĒJUMI UN TO NOVĒRŠANA

Atsevišķu barošanas sistēmas detaļu bojājumu dēļ sagatavotais 
degmaisījums var kļūt pārāk trekns vai liess, kā arī sistēmā var 
rasties degvielas sūce.

Ilgstošā darbā var rasties arī piesērējumi degvielas sistēmā, 
ieplūdes caurulē un izplūdes trokšņa slāpētājā.

T r e k n s  d e g m a i s ī j u m s  var rasties, ja  pārāk daudz deg
vielas ieplūst karburatora sam aisīšanas telpā; tā cēloņi ir šādi:

1) pievērts gaisa vārsts;
2) pārāk augsts degvielas līmenis pludiņa kamerā;
3) traucējumi galvenā dozēšanas sistēmā (izstrādājušies deg

vielas žikleri vai piesērējuši gaisa žikleri);
4) traucējumi paā tr ināšanas  sūknim un ekonomaizeram.
L i e s s  d e g m a i s ī j u m s  var rasties, ja pārāk maz deg

vielas ieplūst karburatora  sam aisīšanas telpā, kā arī tad, ja dzi
nējs iesūc gaisu aiz karburatora. Tā cēloņi var būt šādi:

1) nepietiekama degvielas padeve karburatoram;
2) pārāk zems degvielas līmenis pludiņa kamerā;
3) pārāk maza žikleru caurplūde;
4) paātrināšanas  sūkņa darbības traucējumi.
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Degvielas sūkņa darbības traucējumu novēršana. Degvielas 
sūknis pēc noņemšanas no dzinēja rūpīgi jānotīra  un jāizjauc.

Izjaucot degvielas sūkni, kad tā korpusa daļas atdala  vienu 
no otras, rūpīgi jāraugās, lai nesabojātu diafragmu. Pēc izjaukša
nas detaļas (diafragma, atspere un vārsti) jānom azgā un jāp ā r 
bauda to tehniskais stāvoklis. Bojātās detaļas jāapmaina. Dia
fragmu parasti apmaina komplektā ar kātu.

Ja  diafragmu uzmontē uz veca, lietota kāta, tās lapiņām jā sa 
vieno izciļņi un diafragma pareizi jānovieto attiecībā pret kāta 
apakšējā gala izgriezumu (63. zīm.).

63. zim. Degvielas sukņu diafragmas un kata savstarpējais stāvoklis: 
a — GAZ-51A; b —  «Volga» M-21; c — «Pobeda» M-20 un automobiļiem «Moskvič»,

Apmainot diafragmu, tās kāta apakšējais gals vai sūkņa kor
puss jāiespīlē skrūvspīlēs (64. zīm.).

Pēc sūkņa detaļu pārbaudes, remonta vai apmaiņas sūkni sa 
montē. Montējot jāievēro, lai diafragma un blīves novietotos pa
reizi. Tāpat rūpīgi jāraugās, lai iemontētās starplikas montāžas 
laikā netiktu sabojātas.

64. zim. Diafragmas apmaiņa, neizņemot tas katu 
no sūkņa korpusa.
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Lai diafragma darba procesā ātri neizstieptos un nesaplīstu, 
sūkņa korpusa abu daļu sastiprināšanas  skrūves galīgi jāpievelk 
tikai tad, kad diafragma atrodas apakšējā galējā stāvoklī, t. i., 
kad sūkņa piedziņas svira ir piespiesta korpusam.

S ū k ņ a  p i e d z i ņ a s  s v i r a s  r e m o n t s .  Sūkņa piedziņas 
svira jāpārbauda pirms tās  izņemšanas no sūkņa. Sajā nolūkā ar 
īkšķi uzspiež svirai, kamēr izzūd sviras brīvgājiens, un pārbauda

65. zīm. Diafragmas piedziņas sviras at- 
vēzuma noteikšana.

izmēru A (65. zīm.). Tā, piemēram, jauna automobiļa GAZ-51A 
sūknim lielumam A jābūt vismaz 32—33 mm. Ja  izmērs A ir m a
zāks par 27—28 mm, piedziņas svira jāremontē.

Lai izņemtu piedziņas sviru, vispirms jāizdzen tās  ass 
(66. zīm.). Nodilušām piedziņas sviru virsmām uzmetina tērauda 
plāksnītes, kuras pēc tam mehāniski un termiski apstrādā. Pēc 
apstrādes samontē sviru un pārbauda izmēru B. Tā, piemēram, 
automobiļa GAZ-51A jaunas vai izremontētas un samontētas pie
dziņas sviras izmēram B jābūt 100— 101 mm (67. zīm.). Šādai 
izmēra B vērtībai atbilst 102° liels leņķis.

S ū k ņ a  v ā r s t u  r e m o n t s .  Darba procesā sūkņa vārstu 
atsperītes zaudē elastību, tekstolīta plāksnīte pārrīvē vārsta  kor
pusu, bojājas vārs ta  un tā ligzdas darba virsmas un vārs ts  kļūst 
neblīvs. Ieplūdes vārs ts  nolietojas daudz ātrāk nekā izplūdes 
vārsts. Tāpēc, sūkni izjaucot pirmo reizi, lietderīgi vārs tus  apmai
nīt vietām.
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Nolietotus vārstus apmaina komplektā ar to ligzdām un atspe
rītēm (iekapselētie v ā rs t i ) .

Ja  rezervē nav jaunu vārstu, jāremontē vecie vārsti. Sajā no
lūkā bojāto vārsta  korpusa daļu bojājuma vietā nogriež, pēc pa
rauga izgatavo jaunu un pielodē bojātās daļas vietā. Vienlaicīgi 
jāapm aina arī vārsta  atsperīte. Vārsta atsperīti var izgatavot no

66. zlm. Degvielas sūkņa piedziņas sviras ass 
izņemšana no sūkņa korpusa.

0,3 mm diametra nihroma vai silīcijmangāna bronzas stieplītes.
Pēc sūkņa samontēšanas tas  jāpārbauda īpašā ierīcē vai arī 

uz dzinēja.
Karburatora korpusa remonts. Karburatora korpusa radušos 

plaisu gali jāaizurbj, bet plaisu virzienā jāizcērt rievas un jāa iz 
lodē ar mīkstu lodi (32% svins, 50% alva un 18% kadmijs). Ar

šo lodi cinka sakausējuma de
taļām var arī pielodēt tērauda, 
vara, bronzas un misiņa deta
ļas. Tērauda, vara, bronzas vai 
misiņa detaļas kodina ar hlor- 
cinku (ar cinku piesātinātu 
sālsskābi). Cinka sakausējuma 
detaļu un lodi tieši pirms lod- 

67. zlm. Diafragmas piedziņas sviru vesera pieskaršanās kodina ar 
kontrolizmeru noteikšana. sālsskābi. Nokarsētu vara lod-
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veseri notīra ar vīli un noalvo, vienlaicīgi to nokodinot ar sal- 
miaku. Salodēto vietu vispirms nomazgā ar sodas šķīdumu, bet 
pēc tam ar siltu ūdeni.

Pludiņa remonts. Bojātu pludiņu, kas piesūcies ar degvielu, 
iztukšo, to iegremdējot un turot karstā  ūdenī vai izlejot benzīnu. 
Lai izlietu degvielu, bojājumam pretējā pludiņa sienā izdur cauru
miņu.

Tukšu pludiņu izpūš ar saspiestu gaisu un aizlodē vai aizlīmē, 
noziežot neblīvās vietas ar polikaprolaktāma šķīdumu, kas paga ta 
vots 85% skudru skābē, vai ar 3J1-5 un 3J1-6 m arkas epoksīda 
sveķiem.

Ja  pludiņam ir iespiedumi, pludiņa pusītes atdala  (atlodē), 
izlīdzina un no jauna salodē. Kad pludiņš atdzisis, tam izdur cau
rumiņu, lai izlīdzinātu retinājumu, un pēc tam  ātri aizlodē.

Pēc aizlodēšanas jāpārbauda pludiņa svars. Ja  svars neatbilst 
normai (sk. 21. tabulu), nokasa vai papildina lodi.

Pludiņš jānosver (uz aptiekas svariem) ar precizitāti līdz 
0,1 gramam.

Degvielas tvertnes, filtru un cauruļvadu darbības traucējumu 
novēršana. Tvertnes sūci, kas radusies ceļā, var mēģināt novērst 
a r  ziepēm vai vasku. Sajā  nolūkā vajadzīgā lieluma ziepju vai 
vaska gabaliņu sildot izkausē un uztriepj uz auduma gabaliņa, ko 
pēc tam  uzliek un piespiež bojājuma vietai. Atgriežoties garāžā, 
bojātā degvielas tvertne jāremontē. Sajā  nolūkā tā jānoņem no 
automobiļa un no bojātās vietas rūpīgi jānotīra  rūsa un krāsa; 
tvertne jāizskalo ar karstu sodas šķīdumu un tīru ūdeni vai ari
2—3 reizes rūpīgi jāizskalo ar karstu ūdeni. Sādi skalojot, no 
tvertnes iztīra gan netīrumus, gan ari benzīna tvaikus. Ja  tvertni 
neskalo, tā pirms lodēšanas vai m etināšanas jāpiepilda ar atgāzi. 
Benzīna tvaiku un gaisa maisījums, kas palicis tvertnē, tvertni 
metinot vai lodējot, var uzliesmot un radīt ļoti bīstamus sprādzie
nus.

Sīkas plaisas vai caurumus aizlodē ar mīkstu lodi. Lielākās 
plaisas un korodējuma vietas remontē, uzliekot ielāpus, bet plaisu 
gali jāaizurbj. Ielāpi rūpīgi jāpielāgo tvertnei un jāpielodē ar 
mīkstu lodi, cietu lodi vai jāpiemetina ar gāzes liesmu. Ielāpu, 
lietojot mīkstu lodi, pielodē šādi: vispirms rūpīgi un samērā bagā 
tīgi noalvo ielāpu un bojāto tvertnes vietu, tad uzliek ielāpu, sa 
karsē ar lodlampu, kamēr lode pilnīgi izkūst, un piepilda ar lodi 
visu spraugu starp ielāpu un tvertnes sienu. Pēc tam stingri pie
spiež ielāpu un nogaida, kamēr lode sastingst.

Ja  sūce ir radusies, korodējot tvertnes dibenam, vēlams ļoti 
rūpīgi pārbaudīt visu tvertnes dibenu, jo tvertnes noņemšana un 
uzlikšana, it īpaši vieglajiem automobiļiem, ir ļoti darbietilpīgs 
process. Ievērojami korodētā tvertnes dibendaļa jāizgriež, un tās 
vietā jāiemetina attiecīga izmēra ielāps.
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Nelielus iespiedumus neizlīdzina. Lai izlīdzinātu lielus iespie
dumus, tvertnes pretējā sienā izgriež taisnstūra  atveri (gar trim 
malām) un izgriezto daļu atloka. Pēc iespieduma izlīdzināšanas 
izgriezto tvertnes daļu atloka atpakaļ un piemetina.

Pēc (arī pirms) remonta ar saspiestu gaisu jāpārbauda tver
tnes blīvums. Sajā  nolūkā tvertni iegremdē ūdenī, ievada ta jā  sa 
spiestu gaisu (spiediens apmēram 0,15 kG/cm2) un novēro, vai 
no tvertnes neizplūst gaisa burbulīši.

Tvertne pēc remonta jāpārkrāso. Vienlaikus ieteicams ari notī
r īt un pārkrāsot piestiprināšanas atlokus tvertnei un automobiļa 
virsbūvei.

a

Salodēt

b

68. zīm. Salauztu cauruļvadu savienošanas paņemieni:
a — savienojums ar metāla caurulīti; b — savienojums ar gumijas šļūteni;

/ — gumijas šļūtene; 2 — stieple.

Degvielas cauruļvadiem var rasties šādi bojājumi: pārrīvējumi, 
aizlūzumi, saspiedumi un neblīvi savienojumi.

Ja  cauruļvads ir pārrīvējies ceļā, tas jānotin ar izolācijas lentu 
vai ar ziepēm noziestu auduma lentu. Pēc a tgriešanās garāžā 
cauruļvada pārrīvētā vieta jāaizlodē ar mīkstu lodi.

Ja  degvielas cauruļvads pārlūzt ceļā, to var savienot ar gumi
jas  caurulīti (68. zīm. b).  Pēc a tgriešanās garāžā  cauruļvads tūlīt 
jāremontē, pārlūzušā cauruļvada galus savienojot ar resnākas 
caurulītes gabalu (68. zīm. a ). Sajā  nolūkā ar benzīnu un slīppa- 
pīru rūpīgi jānotīra  pārlūzušā cauruļvada gali no ārpuses, bet 
savienotājcaurulīte no iekšpuses. Pēc tam notīrītās virsmas noalvo. 
Uz pārlūzušā cauruļvada galiem uzdzen savienotājcaurulīti, un 
tās galus aplodē ar mīkstu lodi.

Saspiestu cauruļvada posmu izgriež, un tā vietā ielodē piemē
rota garuma nesaplacinātu caurulīti.



Ja  sūce radusies cauruļvadu savienojuma vietā un to nevar 
novērst, pievelkot uzmavu, ceļā uz cauruļvada gala jāuztin linu 
vai azbesta diegs un jāpievelk uzmava. Pēc atgriešanās garāžā 
cauruļvada gals jānoalvo ar mīkstu lodi. Ievērojami bojātu cauruļ
vada galu nogriež un atloka (paplašina) vai izgatavo jaunu 
cauruļvadu. Vara cauruļvadi, lai tos vieglāk varētu locīt un pa
plašināt galus, jāatkvēlina, t. i., jānokarsē līdz sarkankvēlei un 
strauji  jāatdzesē aukstā ūdenī.

Atskrūvējot cauruļvadu savienojumu uzmavas, jāraugās, lai 
cauruļvads negriežas kopā ar uzmavu.

Filtra-nostādinātāja  korķa starpliku, kas deformēta vai sacietē
jusi, padara  mīkstu un elastīgu, to ievietojot karstā  ūdenī. Bojātās 
starplikas vietā var izgatavot jaunu starpliku no paranīta  vai 
blīva kartona, kas piesūcināts ar pernicu.

Automobilim, braucot pa ļoti sliktu ceļu, var nolūzt gaisa filtra 
nostiprināšanas skrūve, kā arī var rasties plaisas karburatora 
korpusā.

Nolūzušu nostiprināšanas skrūvi pie filtra īscaurules piemetina 
ar gāzes liesmu.

J a  karburatora korpuss ir lodēts, kā arī lai nerastos plaisas 
karburatora  korpusā, gaisa filtru ieteicams piestiprināt dzinējam 
ar papildu balstu, ko izgatavo no 2—3 mm biezas un 25—30 mm 
p latas  tērauda sloksnes.

Ieplūdes cauruli pēc tās noņemšanas no dzinēja var iztīrīt 
ķīmiski, mehāniski vai izdedzinot. Sajā nolūkā lodlampas liesmu 
pārm aiņus ievada ieplūdes caurules zaros; nogulsnes izdedzina 
40—60 minūtēs. Izdedzinot ieplūdes cauruli, tā jākarsē  vienmērīgi, 
nesakarsējot atsevišķas vietas līdz sarkankvēlei. Pēc izdedzināša
nas jāļauj caurulei atdzist; pēc tam ar vesera sitieniem atdala 
piedegumus un izpūš cauruli ar saspiestu gaisu.

Izplūdes trokšņa slāpētāja korpusa plaisas sametina ar gāzes 
liesmu.

Piesērējušu trokšņa slāpētāju parasti tīra, to izdedzinot, kā arī 
ar smilšu strūklu.

Izdedzinot trokšņa slāpētāju, to karsē ar lodlampu līdz sarkan
kvēlei. Tīrot šādi, samazinās trokšņa slāpētāja izturība. Tāpēc 
ieteicams to tīrīt ar smilšu strūklu. Sajā nolūkā noņem trokšņa 
slāpētāju un ieber ta jā  apmēram trīs glāzes sausu, bet ne pārāk 
rupju granti. Vēlams, lai iebērtā gran ts  pēc iespējas vienmērīgāk 
sadalītos pa kamerām. Pēc tam trokšņa slāpētāju pievieno iz
plūdes caurulei un darbina dzinēju. Dzinēja atgāzes triec granti 
pret trokšņa slāpētāja iekšējām sienām, atdala piedegumus un 
kvēpus un izmet tos no trokšņa slāpētāja. T īrīšanas process ilgst 
apmēram 2—3 stundas.



V. STRĀVAS AVOTI

1. STRĀVAS AVOTU UN RELEJA-REGULATORA VISPĀRĪGS 
TEHNISKĀ STĀVOKĻA RAKSTUROJUMS

Automobiļa elektroiekārtas strāvas avoti (līdzstrāvas ģenera
tors un akumulatoru baterija) apgādā automobiļa elektriskās ener
ģijas patērētājus ar elektroenerģiju. Abu s trāvas avotu savs ta r
pējo darbību regulē relejs-regulators.

No strāvas avotu, kā arī no releja-regulatora tehniskā stāvokļa 
ir atkarīga visa elektroenerģijas patērētāju normāla darbība.

Aptuveni par s trāvas avotu un releja-regulatora tehnisko s tā 
vokli var spriest, novērojot to darbību dzinēja iedarbināšanas 
un automobiļa darba laikā.

Auksta dzinēja iedarbināšanas iespēja un vieglums, ja  s ta r te 
ris ir darba kārtībā, labi raksturo akumulatoru baterijas tehnisko 
stāvokli.

Akumulatoru baterija ir sliktā tehniskā stāvoklī, ja pēc s tartera  
ieslēgšanas ievērojami samazinās kloķvārpstas griešanās ātrums, 
bet pēc atkārtotas s tartera  ieslēgšanas starteris nemaz negriež 
kloķvārpstu.

Vājai startera darbībai auksta dzinēja iedarbināšanas laikā 
par cēloni var būt arī nesavlaicīga baterijas uzlādēšana, t. i., 
traucējumi ģeneratora vai releja-regulatora darbībā.

P ar  ģeneratora un releja-regulatora tehnisko stāvokli var 
spriest, novērojot pēc ampērmetra rādījumiem akumulatoru bateri
jas  uzlādēšanos.

Tūlīt pēc dzinēja iedarbināšanas, tam strādājot ar kloķvārpstas 
nelielu griešanās ātrumu, ampērmetrs rāda baterijas izlādēšanos.

Ja  baterija ir pilnīgi uzlādēta, dzinējs strādā ar kloķvārpstas 
vidēju griešanās ātrumu un ieslēgti elektroenerģijas patērētāji, 
ampērmetra rādītāja  šautrai jāa trodas  gandrīz pret skalas nulles 
iedaļu.

Ja  pēc tam, kad baterija ir pilnīgi uzlādēta, piemēram, ilgstošā 
braucienā, bet ampērmetrs rāda ievērojamu (5—6 un vairāk am
pēru stipru) uzlādēšanas strāvu, no elektrolīta intensīvi sāk izda
līties gāzes, akumulatori «vārās» un bieži jāpapildina destilētais
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ūdens; tas  rāda, ka uz ģeneratora spailēm ir pārak liels spriegums 
un akumulatoru baterija tiek pārlādēta.

P ar  s trāvas avotu (it īpaši akumulatoru baterijas) tehnisko 
stāvokli var spriest arī pēc to darbmūža ilguma.

Tā, piemēram, svina akumulatoru bateriju darbmūža ilgums 
atkarīgs no baterijas separatoru materiala, darbības apstākļiem 
un apkopes. Jo ilgāku laiku akumulatoru baterija ir bijusi eksplua
tācijā, jo sliktāks tās  tehniskais stāvoklis.

Rūpnīcu izgatavotāju garantēta is  svina akumulatoru bateriju 
darbmūža ilgums, ja  precīzi ievēro bateriju tehniskās apkalpes un 
ekspluatācijas noteikumus un automobiļa elektroiekārta ir labā 
tehniskā stāvoklī, ir 18 mēneši, automobiļa nobraukumam nepār
sniedzot 40 000 km.

Bateriju faktiskais darbmūžs, precīzi izpildot tehniskās apkal
pes un ekspluatācijas noteikumus, parasti ir daudz garāks.

Akumulatoru baterijas neuzpildīšanās cēloni aptuveni nosaka 
šādi. Vispirms rūpīgi pārbauda vadu tehnisko stāvokli, it īpaši 
vadu uzgaļus to lodējumu vietās; tad pārbauda, vai vadi nav pā r
trūkuši. Pēc tam jāpārbauda vadu pievienojumi spailēm strāvas 
avotu ārējās ķēdēs, kā arī ģeneratora piedziņas siksnas tehniskais 
stāvoklis un tās nostiepums.

Ja  s trāvas avotu ārējās ķēdes un ģeneratora piedziņa ir darba 
kārtībā, jānoskaidro, vai traucējuma cēlonis nav meklējams ģene
ratora vai releja-regulatora darbībā. Sai nolūkā, kad dzinējs 
s trādā ar vidēju kloķvārpstas griešanās ātrumu un apgaismojuma 
ķēdes ir izslēgtas, īslaicīgi savieno releja-regulatora B, un III 
spailes. Ja  ampērmetra rādītāja  šautra  strauji novirzās, norādot 
baterijas uzlādēšanos, un spaiļu H un III atvienošanas momentā 
starp tām pārlec spilgta dzirkstele, var secināt, ka bojāts ir 
relejs-regulators.

2. ĢENERATORA TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Ģeneratora tehnisko stāvokli pārbauda, novērojot ģeneratora 
darbību elektrodzinēja un ģeneratora režīmā, kā arī novērojot 
kolektora plāksnīšu virsmas tehnisko stāvokli un suku darbību.

Samērā precīzi, nelietojot sarežģītu apara tūru  un mērinstru
mentus, ģeneratora tehnisko stāvokli var pārbaudīt, ja  darbina 
ģeneratoru elektrodzinēja režīmā.

Ģeneratoru elektrodzinēja režīmā ērti pārbaudīt tieši uz auto
mobiļa. Pēc remonta šādā veidā pārbauda visus ģeneratorus, jo 
pārbaudes rezultāti labi raksturo ģeneratora montāžas kvalitāti 
un tā darbspēju.

Pārbaudot ģeneratoru elektrodzinēja režīmā, no ģeneratora 
skriemeļa noņem piedziņas ķīļsiksnu un savieno releja-regulatora 
B, H un III spailes; ģeneratora darbību kontrolē ar automobiļa
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vadības panelī iebūvēto ampērmetru, nosakot pēc 3—5 minūtēm 
ģeneratora patērētās s trāvas  stiprumu. Ja  ģenerators ir labā teh
niskā stāvoklī, s trāvas stiprums nedrīkst pārsniegt 5 ampērus 
(tam jābūt 3,5—5,0 A); enkura griešanās ātrumam jābūt 550— 
700 apgr/min.

Ja ģeneratora patērētās s trāvas stiprums pārsniedz pieļaujamo, 
jāpārbauda enkura rotēšanas vieglums, kā arī ierosmes un enkura 
tinumi. Vispirms pārbauda ģeneratora enkura ro tēšanas vieglumu, 
pagriežot enkuru aiz skriemeļa. Enkuram jārotē pilnīgi brīvi un 
klusi, tas nedrīkst pieskarties polu kurpēm; ģeneratora gultņi ne
drīkst būt ieēdušies.

Pārbaudot i e r o s m e s  t i n u m u ,  no ģeneratora H spailes 
jāatvieno vads un jānosaka s trāvas stiprums ierosmes tinumā.

Ja  ierosmes tinums nav bojāts, s trāvas  stiprumam ierosmes 
tinumā (apkārtējās vides temperatūra -ļ-20°C) jābūt 1,7— 1,8 A, 
bet automobiļa ampērmetra šautrai nedaudz jānosveras no nulles 
iedaļas uz izlādēšanās pusi.

Ja s trāvas stiprums ierosmes tinumos ir lielāks par pieļaujamo, 
tas norāda, ka starp ierosmes tinuma vijumiem ir radies savsta r
pējs savienojums; ja ampērmetra rādītāja  šautra nemaz nesakus
tas, var secināt, ka ierosmes tinums ir pārtrūcis.

Pārbaudot e n k u r a  t i n u m u s ,  no ģeneratora LLI spailes 
atvieno vadu, pievieno to H spailei un izmēra s trāvas stiprumu 
ģeneratora enkura tinumā. Pēc tam no kolektora atceļ suku, kas 
savienota ar masu, un novēro ampērmetra rādījumus. Sajā gadī
jumā ampērmetrs nedrīkst uzrādīt strāvu. Ja tomēr ampērmetrs 
uzrāda strāvu, var secināt, ka otras sukas turētājam  vai enkura 
tinumam ir savienojums ar  masu.

Ja  ģeneratoru pārbauda tūlīt pēc tā samontēšanas, patērētās 
strāvas stiprums, ģeneratoram strādājot elektrodzinēja režīmā, 
var sasniegt 7—8 A. Sāds ģenerators jādarbina elektrodzinēja 
režīmā 15—20 minūtes.

Elektrodzinēja režīmā jāpārbauda arī suku darbība. Ja ģene
rators ir kārtībā, sukām jās trādā  klusi un zem tām nedrīkst novē
rot dzirksteļošanu. Suku pastiprinātu dzirksteļošanu var radīt 
suku iestrēgšana, netīrs kolektors vai traucējumi enkura tinumos. 
Sukas strādā trokšņaini (klaudz vai «pīkst»), ja traucējumi ir 
suku turētājos vai kolektora darba virsmas ir neapmierinošā teh
niskā stāvoklī.

Kolektora tehnisko stāvokli, kas labi raksturo suku un suku 
turētāju, kā arī enkura tinumu tehnisko stāvokli, pārbauda, ap
skatot kolektoru.

Ja  suku turētāji, sukas un tinumi ir tehniskā kārtībā, kolektora 
virsmai jābūt gludai un pārklātai ar spīdošu oranžas krāsas 
plēvīti, kas rodas elektriskās s trāvas ietekmē, tai plūstot starp 
grafīta suku un kolektoru. Sī plēvīte samazina suku dilšanu un 
to dzirksteļošanu.
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Apdegušam kolektoram parasti ir tumša krāsa bez raksturīga 
virsm as spīduma, bet virsma ir nelīdzena ar daudzām sīkam 
bedrītēm, ko labi var saskatīt, notīrot kolektoru ar benzīnā sasla
pinātu lupatu.

Iespējami vairāku veidu kolektora apdegumi. Kolektors apdeg 
vienmērīgi pa visu aploci, ja  sukas ir saeļļojušās, kā arī tad, ja 
pārāk vāji tās  tiek piespiestas kolektoram. Ja  kolektora virsma 
ir apdegusi tikai kolektora vienā galā līdz pusei vai mazāk, tas 
norāda, ka sukas piespiežas pie kolektora tikai ar vienu galu un 
traucējums radies sukas vai tās  turētāja  bojājumu dēj.

Ja  apdegusi ir tikai viena vai dažas kolektora plāksnītes, 
iespējams, ka šīs plāksnītes vai to izolācija pacēlusies virs kolek
tora virsm as vai arī bojāta enkura tinuma sekcija (parasti no ko
lektora plāksnītēm atlodējušies sekcijas tinumu gali).

Enkura gultņu darbību pārbauda pēc dzirdes. Pastiprināts 
troksnis vai klaudzieni norāda, ka gultņi ir netīri vai bojāti.

Nenoņemot no automobiļa, ģenerators jāpārbauda ar volt- 
ampērmetru.

Ja  nav voltampērmetra, ģeneratoru var pārbaudīt atsevišķi 
ar voltmetru, ampērmetru un slodzes reostatu.

So mērinstrumentu mērīšanas diapazoniem jābūt šādiem:
Voltmetra mērīšanas diapazons (V) . . . 0—20
Ampērmetra mērīšanas diapazons (A) . 30—0—30 
Slodzes reostats:

maksimālā pretestība f i ................................  vismaz 2,5
pieļaujamā strāva (A) ......................................  25

Principiālā mērinstrumentu un slodzes reostata slēguma shēma 
ģeneratora pārbaudei e l e k t r o d z i n ē j  a režīmā attēlota 69. zī
mējumā.

Pārbaudes laikā jāraugās, lai nesajauktu vadus, pretējā gadī
jumā, neievērojot pola
ritāti, var pārmagneti- j?
zēt ģeneratoru, kas var I-------------.----------------—, [ļ fļ [ļ
radīt pretstrāvas releja \ui ,  J „
kontaktu sametināša- 
nos un traucējumus re- 
leja-regulatora darbībā.

Ģeneratoru elektro
dzinēj a režīmā pārbau
da ar mērinstrumentiem 
un slodzes reostatu 
šādā secībā.

Vispirms ieslēdz reo
statu R un vienmērīgi 
izslēdz reostata pretes
tību; enkuram jāsāk ro- ag. zim. Slēguma shēma, ģeneratoru pārbaudot 
tēt. Kad enkura grieša- elektrodzinēja režīmā.
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nās ātrums sasniedz 200—300 apgr/min, jāpārbauda enkura rotē
šanas vienmērīgums, viegli bremzējot ar roku ģeneratora piedzi
ņas skriemeli. Ja  enkurs rotē nevienmērīgi, bet ar roku to var 
viegli pagriezt, tas norāda, ka traucējumi ir enkura tin,umā.

Turpinot pārbaudi, reostata pretestību izslēdz pilnīgi un pēc
3—4 minūšu ilgas darbības (ar nominālu spriegumu, ko kontrolē 
ar voltmetru) pārbauda patērētās s trāvas stiprumu.

Ģeneratora darbību ģeneratora režīmā pārbauda kā dīkgaitā, 
tā arī ar slodzi.

Mērinstrumentu un slodzes reostata slēguma shēma ģeneratoru 
pārbaudei ģ e n e r a t o r a  režīmā attēlota 70. zīmējumā.

Ģeneratoram strādājot 
dīkgaitā, nosaka apgrie
zienu skaitu (min), kuru 
sasniedzot attīstītais elek- 
trodzinējspēks (spriegums) 
kļūst vienāds ar nominālo 
spriegumu. Pēc tam  var 
noteikt ģeneratora enkura 
griešanās ātrumu, reizinot 
dzinēja kloķvārpstas ap
griezienu skaitu (min) ar 
ģeneratora piedziņas p ā r
nesuma skaitli; dzinēja 
kloķvārpstas apgriezienu 
skaitu (min) var noteikt 
ar voltampērmetrā iebūvē
to tahometru vai arī (ap
tuveni) pēc automobiļa

70. zīm. Slēguma shēma, ģeneratoru parbau- 
dot ģeneratora režīmā.

spidometra rādījumiem, paceļot automobiļa pakaļējos riteņus un 
ieslēdzot pārnesumu kārbā tiešo pārnesumu.

Ģeneratora piedziņas pārnesuma skaitlis un dzinēja kloķvārp
stas apgriezienu skaita (min) attiecība pret automobiļa braukšanas 
ātrumu (km/st) dota 23. tabulā.

23. tabula
Ģeneratora piedziņas pārnesuma skaitlis un kloķvārpstas apgriezienu skaita 

attiecība pret automobiļa braukšanas ātrumu

Automobiļa marka
Ģeneratora

marka

Ģeneratora
piedziņas

pārnesuma
skaitlis

Kloķvārpstās ap
griezienu skaita 

(min) attiecība pret 
braukšanas ātrumu 

(km/st)

«Moskvič-407» T-22 1,7 39,5
«Pobeda» M-20 T-20 1,6 40
«Volga» M-21 T-20 1,6 36
GAZ-51A T-210 1,48 40,5

132



Tā, piemēram, automobiļu GAZ-51A un ZIL-164A ģeneratoriem 
nominālais spriegums jāa ttīs ta  tad, kad enkurs rotē ar ātrumu 
825 apgr/min.

Ģeneratora darbību slodzē pārbauda šādi. Ar reostatu iestātā 
maksimālo slodzi, tad  vienmērīgi palielina enkura griešanās ā t
rumu, pēc voltmetra novēro sprieguma pieaugumu uz ģeneratora 
spailēm un nosaka enkura griešanās ātrumu, kādā ģenerators, 
strādājot ar pilnu slodzi, attīsta nominālo spriegumu.

J a  enkura griešanās ātrum s ir nemainīgs, voltmetra rādīju
miem jābūt stabiliem. Voltmetra rādītāja  šau tras  svārstības no
rāda, ka ģeneratora sukas strādā neapmierinoši.

Ļoti aptuveni ģeneratora spaiļu spriegumu var pārbaudīt ar 
pārnesamo spuldzi, ieslēdzot to s tarp ģeneratoru un masu.

Dati, kas iegūti, pārbaudot ģeneratoru, jāsalīdzina ar 24. t a 
bulā dotajiem datiem.

Pārbaudot suku darbību, pilnīgi noslogota ģeneratora enkura 
griešanās ā trum am  jāsasniedz 2800—3000 apgr/min. Dzirksteļoša
nai zem sukām jābūt niecīgai, visā suku garumā zilganā krāsā. 
Stipra dzirksteļošana (salmu dzeltenā k rāsā) ,  it īpaši suku apakšā, 
norāda, ka sukas strādā neapmierinoši. Ja  suku darbība ir neap
mierinoša, jāpārbauda suku un to turētāju tehniskais stāvoklis.

Ģeneratora tehniskā stāvokļa pārbaude un konstatēto traucē
jumu novēršana jācenšas veikt, nenoņemot ģeneratoru no automo
biļa. Tikai tad, ja pārbaudē konstatētos traucējumus nav iespējams 
novērst uz vietas, ģenerators jānoņem no automobiļa, tā tehniskais 
stāvoklis rūpīgi jāpārbauda ar attiecīgām ierīcēm un konstatētie 
traucējumi jānovērš, remontējot bojātās detaļas vai apmainot tās 
pret jaunām  detaļām.

3. IZJAUKTA ĢENERATORA TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Pirms izjaukšanas ģenerators rūpīgi jānotīra  no ārpuses. Lai 
nesabojātu atsevišķas detaļas, ģenerators jāizjauc noteiktā secībā:

1) jāiezīmē sukas, lai tās  montāžas laikā nesajauktu vietām; 
jāatvieno lokanie vadiņi un jāizņem sukas no turētājiem;

2) jānoņem no kolektora gala gultņa vāciņš kopā ar blīvīti;
3) jānoskrūvē enkura vārpstas  uzgrieznis;
4) jāizskrūvē ģeneratora korpusa garās  sastiprināšanas skrū

ves;
5) ar speciālu novilcēju no kolektora gala jānoņem ģeneratora 

vāks;
6) jāizņem no korpusa enkurs kopā ar skriemeli un vāku;
7) ja nepieciešams, jānoskrūvē uzgrieznis un ar novilcēju jā 

novelk skriemelis no enkura vārpstas; pēc tam  jānoņem vāks.
Ģeneratoru samontē pretējā secībā, raugoties, lai gultņu
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Ģeneratoru tehniskais raksturojums

24. tabula

Ģeneratora marka

Rādītāji
r-22 r-20 T-12 r-21 T-210 un 

T-212 r-130

Automobiļa marka . . . . «Moskvič-407» «Pobeda» M-20 «Volga» M-21 GAZ-51A GAZ-53F ZIL-130

Ģeneratora jauda (W) . . 200 220 250 2200 250 350

Nominālais spriegums (V) . 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Maksimālās slodzes strāva
( A ) ................................................ 16 18 20 18 20 28

Enkura griešanās ātrums, 
kuru sasniedzot ģenerators 
attīsta nominālo jaudu 
(apgr/min):

aukstā stāvokli . . 2400 1750 1600 2000 2300

karstā stā v o k lī..................... 2600 1450 1850 1750 2100 2400

Atsperes spēks uz suku (G) 600—800 1350— 1500 600—800 600—800 600—800 600—800

Strāvas stiprums, ģenerato
ram strādājot dikgaitā elektro- 
dzinēja režīmā (A) . . . . 5 5 5 5 5 8

Ierosmes tinuma pretestība 
( 0 ) ................................................ 8 7 7 7 8 8



blīvslēgus piestiprinātu centriski attiecībā pret gultņiem. Pēc en
kura un vāka samontēšanas jāpārbauda enkura griešanās vieg
lums.

Ja  blīvslēgs ir novirzīts no vāka gultņa ass, palielinās enkura 
rotācijas pretestība, karst gultnis un no gultņa iztek ziežviela.

Izjauktam ģeneratoram rūpīgi jāpārbauda atsevišķu daļu un 
tinumu tehniskais stāvoklis. Sajā nolūkā rūpīgi apskata ģenera
tora korpusu no iekšpuses — vai uz iekšējās virsmas un ierosmes 
tinumiem nav alvas. Pēc tam korpusu rūpīgi iztīra no iekšpuses, 
bet iestiprināšanas vietā notīra spaiļu skrūves; jāpārbauda arī 
spaiļu izolācijas detaļas un nostiprinājums. Tāpat jāpārbauda, 
vai nav pārtraukumi ierosmes tinumos, vai vijumi nav savstarpēji 
savienoti un vai nav bojāta vadu izolācija.

Pārtraukum us tinumā un vijumu savstarpējos savienojumus no
teic tāpat, kā pārbaudot ģeneratoru elektrodzinēja režīmā. Bez tam 
pārtraukumus tinumā var konstatēt arī ar pārnesamo spuldzi, ieslē
dzot to ķēdē starp ģeneratoru un akumulatoru bateriju (71. zīm.).

J a  spuldzīte nedeg, tas  nozīmē, ka ierosmes tinumā ir pār
traukums. Pēc tam jāpārbauda atsevišķi katra  ierosmes tinuma 
spole.

Ierosmes tinuma vijumu savstarpējo savienojumu noteic, 
izmērot tinuma pretestību. Šajā nolūkā ar ommetru (72. zīm. a)

3

71. zim. Ierosmes tinuma pār
baude, nosakot īssavienojumu un 

vadu pārtrūkumu:
1 — ģenerators; 2 — akumulatoru 
baterija; 3 — kontrolspuldze (par- 

nesamā spuldze).

72. zim. Ierosmes tinumu pretes
tības pārbaudes slēguma shēma:
a — ar ommetru; b — ar voitmetru 

un ampērmetru.
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izmēra tinuma atsevišķu spoļu pretestību. To var izdarīt arī ar volt- 
metru un ampērmetru (72. zīm. b). Pēdējā gadījumā tinuma pre
testību R aprēķina pēc formulas

kur R — spoles pretestība (£2);
U — spriegums spoles tinuma galos (V ) ;
/  — strāvas stiprums (A).

Ierosmes tinuma abu spoļu kopējā pretestība norādīta 24. ta 
bulā. Ja  atsevišķi tinuma vijumi savstarpēji saskaras, tinuma 
kopējā pretestība būs mazāka par tabulā uzrādīto pretestību.

Ierosmes tinuma izolācija jāpā r
bauda ar 550 V lielu spriegumu; ja  tik 
lielu spriegumu nav iespējams iegūt, 
tinuma izolāciju var pārbaudīt arī ar 
250 V spriegumu (73. zīm.). Sajā no
lūkā ar laboratorijas transformatoru 
A.TP-2 pēc s trāvas ieslēgšanas palie
lina spriegumu līdz 250 V un iztur 
ierosmes tinumā šādu spriegumu vienu 
minūti. Ja  tinuma izolācija nav bojāta, 
voltmetra rādītājs  nenovirzās.

Ģeneratora vākiem pārbauda arī 
gultņu, blīvslēgu un suku turētāju teh
nisko stāvokli. Suku turētāju  vadvir- 
smām jābūt perpendikulārām vāka vir
smai, bet sviriņām — taisnām.

Apskatot pārbauda, vai sukām nav 
vietēja rakstura izdilumi ta jās  vietās, 
kurās sukas saskaras ar turētāja vad- 
virsmām. Suku virsmu izdilumi rodas 
ģeneratora darbības laikā, sukām ne
daudz pārvietojoties (vibrējot) radiālā 
virzienā, bet suku sānu izdilumi rodas, 
ja suku vienmērīgi nepiespiež kolekto
ram visā garumā. Sāda suka parasti arī 
nodilst nevienādi.

Ja  sukām ir vietēja rakstura izdilumi, tās var iestrēgt tu rē tā
jos un, saskaroties ar kolektoru, apdegt. Suku iestrēgšanu veicina 
netīrumi, kas sakrājušies suku turētājos.

Suku nodilumu un tā vienmērīgumu pārbauda, izmērot suku 
augstumu abos tās  galos.

Nedrīkst lietot sukas, kuru augstum s ir mazaks par 16 mm 
un kuru darba virsmas ir bojātas ( izdrupušas).

220 1/

%
127V

\AAAAAAAyVWV
250  V ____

73. zini. Ierosmes tinuma 
izolācijas pārbaudes shēma.
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Enkuram jāpārbauda kolektora un tinumu tehniskais stāvoklis. 
Apskatot kolektoru, konstatē, vai tas  nav apdedzis. Izmērot pār
bauda, vai atsevišķas lameles nav izcēlušās no kolektora virsmas 
un vai nav bojāta izolācija.

Lameļu izvirzījums no kolektora virsm as nedrīkst pārsniegt 
0,01 mm, bet izolācijai starp lamelēm jābūt padziļinātai par 
0,5—0,8 mm no kolektora virsmas.

Pārtraukum us tinuma vijumos pārbauda ar voltmetru 
(74. zīm.).

Vadu pārtrūkšanas vietas

74. zim . Enkura tinuma sekcijas partraukuma vietas noteikšana:
a — pārtraukums vienā sekcijā; 

b — pārtraukumi vairākas sekcijas.

Ja  tinuma vijumos nav pārtraukuma, visu kolektora blakus 
lameļu pāru potenciālu starpībai jābū t vienādai.

Ja tinuma vienā sekcijā ir pārtraukums, voltmetrs rāda nulli 
visiem kolektora lameļu pāriem, izņemot pārtrauktās sekcijas la 
meļu pāri, kuram voltmetra rādījums ir vislielākais (74. zīm. a).

Ja  ir vairāki pārtraukumi, voltmetra vienu izvadu pievieno 
pozitīvajai spailei, bet ar otru izvadu pēc kārtas  skar visas kolek
tora lameles (74. zīm. b ) .

Ja  voltmetra rādījums samazinās līdz nullei, tas  norāda^, ka 
atrasta  ir tinuma pārtraukum a vieta, kas jāizlabo; pēc tam jā tu r 
pina meklēt pārējie pārtraukumi.

Ja  tinuma sekcijai ir īssavienojums (75. zīm.), voltmetra radī
jums uz šīs sekcijas lameņu pāra  ir vienlīdzīgs nullei.

Lai pārbaudītu, vai tinums nav savienots ar masu, voltmetra 
vienu izvadu savieno ar masu (enkura vārpstu),  bet ar otru iz
vadu pēc kārtas  skar visas kolektora lameles (76. zīm .). Tuvojoties
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75. zim. Enkura tinuma sekcijas īssavienojuma 
konstatēšana:

1 — īssavienojuma vieta.

76. zim. Enkura tinuma sekcijas savienojuma ar 
masu noteikšana:

1 — vijums, kas savienots ar masu.



ar masu savienotai sekcijai, voltmetra rādījumi samazinās, bet 
pie lameles, kas pievienota šai sekcijai, voltmetrs rādīs nulli.

Pēc ģeneratora samontēšanas jāpārbauda, ar kādu spēku sukas 
piespiežas pie kolektora (77. zīm.). So spēku noteic ar dinamo- 
metru.

Šajā nolūkā starp suku un kolektoru ievieto gluda papīra strē
melīti un vienlaicīgi ar roku velk kā papīra strēmelīti, tā arī 
dinamometru, kas pievienots sukas piespiedējsviriņai. Spēks, ar 
kādu suku piespiež pie kolektora, ir vienāds ar dinamometra rādī
jumu tajā  momentā, kad atbrīvojas papīra strēmelīte. Jaunu suku 
piespiešanas spēks nedrīkst būt mazāks par to, kāds norādīts 
24. tabulā.

4. ĢENERATORA TEHNISKĀS APKALPES

P i r m a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  jāizpilda šādi darbi:
1) jāpārbauda ģeneratora piedziņas siksnas nostiepums;
2) jāsaeļjo ģeneratora gultņi;
3) jāpārbauda ģeneratora darbība.
O t r a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  jāizpilda šādi darbi:
1) jānotīra  ģenerators no ārpuses;
2) jāpārbauda ģeneratora nostiprinājums un piedziņas siksnas 

nostiepums;
3) jānoņem aizsarglenta un jāpārbauda kolektora un suku 

tehniskais stāvoklis. Jā iztīra  ģenerators no putekļiem, izpūšot to 
ar saspiestu gaisu;

4) jāsaeļjo enkura vārpstas  gultņi;
5) jāpārbauda ģeneratora darbība.
Ģeneratora atsevišķu apkalpes darbu izpilde. Ģeneratora gult

ņus saeļļo, ielejot katrā  gultnī ar autovadītāja darba rīku kom
plektā esošo eļļas kanniņu 3—5 pilienus dzinēja eļļas. Tomēr jā iz
vairās no pārāk biežas un pārm ērīgas gultņu eļļošanas, jo tad 
eļļa var nokļūt uz kolektora, sukām un suku turētājiem un saeļļot 
tos.

Ģenerators no ārpuses jānotīra  ar petrolejā vai benzīnā samit
rinātu lupatiņu vai diegu galiem, bet nevis ar spēcīgu ūdens 
strūklu, kā dažkārt mēdz darīt, jo ūdens, iekļūstot elektriskās 
iekārtas ierīcēs, var radīt koroziju un īssavienojumu.

5. TRAUCĒJUMI ĢENERATORA DARBĪBĀ

Atkarībā no bojājuma rakstura  ģeneratora darbībā var būt 
šādi traucējumi:

1) uz ģeneratora spailēm nav sprieguma vai ir ļoti zems vai 
nevienmērīgs spriegums;
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2) uz ģeneratora spailēm ir pārāk augsts spriegums;
3) ģeneratoram darbojoties, tajā dzirdams troksnis vai atse

višķi klaudzieni.
Ģeneratora ražotās s trāvas spriegums ir atkarīgs no enkura 

rotēšanas ātruma, enkura darbīgo tinumu garum a un magnētiskā 
lauka intensitātes.

E n k u r a  r o t ē š a n a s  ā t r u m s  samazinās, ja pārāk vāji 
ir nostiepta ģeneratora piedziņas siksna, kā ari tad, ja  izdilušas 
ir ģeneratora nostiprināšanas detaļas (bultskrūves un urbumi 
vākos un balstos).

E n k u r a  d a r b ī g o  t i n u m u  g a r u m s  var ievērojami 
samazināties, ja ir radies pārtraukum s enkura tinumos, kā ari tad, 
ja vijumi ir savienojušies savstarpēji vai ar masu. Enkura tinumu 
pārtraukums var rasties galvenokārt tinuma vadu galu pielodē- 
jumu vietās pie kolektora lamelēm sliktas lodējuma kvalitātes dēļ 
vai ari tad, ja ģenerators pārkarsis, to pārslogojot, un iztecējis 
lodēšanas materiāls.

Enkura tinuma vijumi var savienoties savstarpēji izolācijas 
bojājumu dēļ; tinuma atsevišķu sekciju savienojumus var radīt 
ogļu un vara putekļi, kas nosēdušies rieviņās s tarp kolektora 
lamelēm.

Ja, pārbaudot enkura tinumu, konstatē savstarpēju savieno
jumu, vispirms rūpīgi jāiztīra rievas starp kolektora plāksnītēm 
un enkurs jāpārbauda otrreiz. Ja  tādējādi nevar novērst traucē
jumu, enkurs jāapm aina pret jaunu.

Enkura tinumi ar masu var savienoties caur netīrām vai bojā
tām izolētām sukām, caur fi spailes bojāto izolāciju, kā arī caur 
tinumu izolāciju. Vispirms rūpīgi jānotīra  un jāpārbauda izolētās 
sukas un spailes izolācija.

M a g n ē t i s k ā  l a u k a  i n t e n s i t ā t e  a tkarīga no ieros
mes tinuma darbīgo vijumu skaita un s trāvas stipruma tinumā.

Ierosmes tinumu darbīgo vijumu skaits var samazināties, ja 
tinumos ir pārtraukums, kā arī tad, ja vijumi savienojas savsta r
pēji vai ar masu. Ierosmes tinumu pārtraukum s vispirms jāmeklē 
tinumu galu pievienojumu vietās, LU spailes un sukas turētāja  vai 
masas, kā arī tinuma abu sekciju savienojuma vietā. Tinums ar 
masu var savienoties, ja bojāta tinuma izolācija, kā arī tad, ja 
netīra vai bojāta III spailes izolācija; vispirms jānotīra  un jā 
pārbauda III spaile.

Strāvas stiprums ierosmes tinumos atkarīgs no tinumu darbīgo 
vijumu skaita, kā arī suku un kolektora kontaktu kvalitātes.

Slikts kontakts s tarp sukām un kolektoru ir visbiežāk sasto
pams traucējums. Tā cēlonis var būt netīra, apdegusi vai arī p ā 
rāk nodilusi kolektora virsma. Slikts kontakts rodas ari tad, ja 
atsperes pārāk vāji piespiež sukas pie kolektora.

Kolektors kļūst netīrs un saeļļojas, ja pārmērīgi eļļo enkura 
gultņus vai ari ir bojāti gultņu blīvslēgi. Kolektora virsma kļūst
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tumša, ja zem dzinēja pārsega ir liela eļļas tvaiku koncentrācija, 
ja dzinējs ir stipri netīrs un apsviests ar eļļu vai arī ja nav teh
niskā kārtībā pneimatisko bremžu piedziņas kompresors.

Kolektora apdegumu raksturs atkarīgs no suku, to turētāju, 
enkura tinuma un kolektora tehniskā stāvokļa. Tā, piemēram, ja 
apdeg tikai kolektora viens gals, var secināt, ka iestrēgušas sukas 
vai bojāti suku turētāji. Kolektora lameles apdeg, ja  tās  izvirzās 
no kolektora virsmas, kā arī tad, ja ir izvirzījusies izolācija vai 
radies pārtraukums enkura tinumā. Lameles var izvirzīties pārāk 
liela enkura griešanās ātruma ietekmē, bet starpplāksnīšu izolā
cija izvirzās, pārāk nodilstot kolektora lamelēm.

Suku iestrēgšanu veicina netīrumi, vietejā rakstura izdilumi 
sukām vai salocīti suku turētāji.

Pastiprinātu  troksni un klaudzienus ģeneratora darbībā galve
nokārt rada mehāniska rakstura bojājumi, piemēram, izdiluši lo
dīšu gultņi vai to sēžu vietas, netīri un neeļļoti gultņi, vaļīgs 
piedziņas skriemeļa nostiprinājums, bojāti (saliekti) suku turētāji, 
slikti pieslīpētas vai apdrupušas sukas u. c.

6. ĢENERATORA DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Pirms ģeneratora darbības traucējumu novēršanas vispirms 
jāiztīra ģenerators.

Netīru kolektoru nomazgā ar benzīnā samitrinātu lupatiņu. 
Kolektora tīrīšanai nedrīkst lietot diegu galus, jo diegi var nokļūt 
starp kolektora lamelēm, no kurienes tos grūti izņemt.

Nav pieļaujams kolektoru tīrīt ar benzīnu, ģeneratoram s trā 
dājot, jo dzirksteļošana var izsaukt lupatiņas uzliesmošanu un 
bez tam to var ari ievilkt ģeneratora korpusā starp enkuru un 
ierosmes tinumiem.

Apdegušu kolektoru notīra un nopulē ar smalku (Nr. 80— 100) 
stikla papīru vai smirģeļpapīru. Pēc tam ar saspiestu gaisu vai 
saru otiņu iztīra rievas starp kolektora lamelēm.

78. zim. Ģeneratora enkura kolektora parbaude:
1 un 4 — centri; 2 — indikators; 3 — enkurs.
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Ja  kolektors ir ievērojami apdedzis vai nodilis, kā arī tad, 
ja kolektoram ir izvirzīta izolācija, pēc ģeneratora izjaukšanas 
to apvirpo. Pēc kolektora apvirpošanas ar indikatoru pārbauda, 
vai kolektors «nemet» (78. zīm.), un ar attiecīga biezuma zāģīti 
vai frēzi noņem izolāciju starp plāksnītēm 0,6—0,8 mm dziļumā. 
Pēc tam kolektors jānopulē.

Suku turētājus, spailes un ģeneratora korpusu iztīra, to iz
pūšot ar saspiestu gaisu.

Lietotām sukām vietēja rakstura izdilumus novērš, novīlējot 
suku ar smalku plakanvīli. Kā lietotās sukas, tā arī jaunās  sukas 
kolektoram pieslīpē pēc ģeneratora samontēšanas. Šajā nolūkā 
kolektoram apliek smalku (Nr. 80— 100) stikla papīru vai smirģeļ- 
papīru, to novietojot ar aso pusi pret sukām, un griež kolektoru 
vai arī velk papīru pretēji kolektora rotācijas virzienam.

Enkura tinumu sekciju galus, kas atlodējušies, rūpīgi notīra, 
ievieto rievās un pielodē, nelietojot skābi.

7. AKUMULATORU BATERIJAS TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

No akumulatoru baterijas teh
niskā stāvokļa ir atkarīga auto
mobiļa startera darbība. Tāpēc, 
lai viegli varētu iedarbināt dzi
nēju, akumulatoru baterijai vien
mēr jābūt labā tehniskā stāvoklī.

Baterijas ārējā apskatē pār
bauda, vai nav pārāk oksidējušās 
akumulatoru baterijas kontaktu 
spailes, kā arī vai nav saplaisājis 
baterijas trauks un vāka m asti
ka. Ja  uz trauka ārējām  virsmām 
ir radies balts svina sulfāts, tas 
norāda, ka šajās vietās no trauka 
izplūst elektrolīts.

Aptuveni akumulatoru bateri
jas  tehnisko stāvokli var  novērtēt 
pēc startera  darbības. Ievērojami 
pilnīgāku priekšstatu par akumu
latoru baterijas tehnisko stāvokli 
var iegūt, pārbaudot baterijas 
elektrolīta blīvumu un spriegumu 
uz baterijas atsevišķu elementu 
spailēm.

Elektrolīta blīvums raksturo 
akumulatora baterijas uzlādēša
nas pakāpi. Apmierinošus rezul

79. zini. Ierīce elektrolīta blīvuma 
noteikšanai:

/ — gum ijas baloniņš; 2 — stik la  ci
lindrs; 3 — areom etrs; 4 — ebonīta 

uzgalis.
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tā tus akumulatoru baterijas uzlādēs pakāpes pārbaudē (pēc elek
trolīta blīvuma) var iegūt tikai tad, ja  zināms elektrolīta blīvums 
pilnīgi uzlādētai baterijai un ja  ekspluatācijas procesā baterijā 
nav iepildīts cits elektrolīts.

Elektrolīta blīvumu pārbauda ar skābes blīvuma mērītāju 
(79. zīm.), kas sastāv  no gumijas baloniņa 1, stikla cilindra 2, 
ebonīta uzgaļa 4 un areometra (densimetra) 3.

Elektrolīta blīvumu mēri pēc vairākkārtīgas pārbaudāmā elek
trolīta iesūkšanas cilindrā un izspiešanas no tā; to nedrīkst mērīt 
tūlīt pēc startera  darbināšanas vai destilētā ūdens pieliešanas ba
terijā. Blīvuma m ērīšanas laikā elektrolīta līmenim visos akumu
latoros jābūt normālam, t. i., 10— 15 mm virs platēm.

Ja  pārbaudām ā elektrolīta tem peratūra no + 1 5  °C atšķiras 
vairāk nekā par 15°C, tad areometra nolasi koriģē par 0,01 uz 
katriem 15 °C. Ja  elektrolīta temperatūra ir augstāka par +  15 °C, 
areometra nolasījumam korekciju pieskaita, bet, ja temperatūra ir 
zemāka par + 1 5  °C, korekciju atskaita. Ja  pārbaudāmā elektro
līta temperatūra atšķiras no + 1 5  °C mazāk par 15°C, korekcija 
nav jāievēro.

Elektrolīta blīvums jānoteic visos baterijas akumulatoros; a t
sevišķos vienas baterijas akumulatoros tas nedrīkst atšķirties vai
rāk par 0,01.

Akumulatoru baterijas uzlādēšanas pakāpi var noteikt, ievēro
jot, ka elektrolīta blīvuma pazeminājums par 0,01 atbilst akumu
latoru baterijas izlādei aptuveni par 6% (precīzāk —- 6,25%). 
Vēlams, lai ekspluatācijas procesā akumulatoru baterija neizlādē- 
tos vairāk nekā par  50% vasarā  un 25% ziemā no savas nominā
lās kapacitātes.

Elektrolīta blīvums pilnīgi uzlādētai un daļēji izlādētai aku
mulatora baterijai norādīts 25. tabulā.

25. tabula
Elektrolīta blīvums

Elektrolīta blīvum s +25 °C tem peratūrā

Klim atiskā josla G ada
laiks pilnīgi

uzlādētai
baterijai

par 25'/o 
izlādētai 
baterij ai

par 50"/« 
izlādētai 
baterijai

Rajoni ar kontinentālu 
klimatu, kur ziemā tempe
ratūra ir zem —40 °C

z ie m ā
vasarā

1,31
1,27

1,27
1,23

1,23
1,19

Ziemeļu rajoni, kur ziemā 
temperatūra ir līdz —40 °C

visu
gadu

1,29 1,25 1,21

Centrālie rajoni, kur zie
mā temperatūra ir līdz 
—30 °C

visu
gadu

1,27 1,23 1,19

Dienvidu rajoni visu
gadu

1,25 1,21 1,17
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Lai palielinātu akumulatoru baterijas darbmūžu, automobiļa 
intensīvas ekspluatācijas laikā pilnīgi uzlādētai akumulatoru bate
rijai vēlams samazināt 25. tabulā uzrādīto elektrolīta blīvumu par 
0,02 vienībām, bet tas nedrīkst būt zemāks par 1,24.

80. zim. Noslogojuma dakša:
/ un 8 — slodzes pretestības; 2 un 11 — kontakta kājiņas; 3 un S — pretestību spailes; 

4 un 10 — kontaktu uzgriežņi; 5 — voltmetrs; 6 — rokturis; 7 — aizsargapvalks.

Akumulatoru baterijas tehnisko stāvokli, kā arī tās  izlādēšanās 
pakāpi pārbauda, nosakot ar noslogojuma dakšu akumulatoru 
spaiļu spriegumu zem slodzes.

Noslogojuma dakša (80. zīm.) sastāv no kontaktu kājiņām 2 
un 11, slodzes pretestībām 1 un 8, voltmetra 5, roktura 6, pretes
tības spailēm 3 un 9 un aizsargapvalka 7.

Voltmetrs un slodzes pretestības 3 un 9 ir saslēgtas paralēli. 
Lielo pretestību 8 (0,018—0,020 Q) ieslēdz ar uzgriezni 4, pār
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baudot akumulatoru bateriju ar 40—65 Ah (ampērstundu) lielu 
ietilpību (kapacitāti); akumulatora atdotās s trāvas stiprums ir 
100 A. Mazo pretestību 1 (0,01—0,012 Q) ieslēdz ar kontaktuz- 
griezni 10, pārbaudot akumulatoru bateriju ar  70— 100 Ah ietil
pību; akumulatora atdotās s trāvas stiprums sasniedz 160 A.

Pārbaudot akumulatoru bateriju, kuras ietilpība ir 110— 135 Ah, 
a r  uzgriežņiem 4 un 10 jāieslēdz paralēli abas pretestības 1 un 8; 
akumulatora izlādēšanās strāvas stiprums tad sasniedz 260 A. 
Lai atvieglotu noslogojuma dakšas lietošanu, uz voltmetra skalas 
ir izveidotas trīs k rāsainas joslas: ja šau tra  nostājas  pret ska
las zaļo iedaļu, akumulators ir darba kārtībā un uzlādēts, ja  tā 
nostājas pret skalas dzelteno iedaļu, — akumulators jāuzlādē, bet, 
ja tā  nostājas  pret skalas sarkano iedaļu, — akumulators jāuzlādē 
vai jāremontē.

Akumulatora spaiļu spriegumu ar noslogojuma dakšu pār
bauda šādi. Vispirms piespiež akumulatora spailei vienu dakšas 
kontakta kājiņu; pēc tam otrai akumulatora spailei piespiež otru 
kontakta kājiņu, notur dakšu piespiestā stāvoklī 5 s un pēc volt
metra novēro akumulatora sprieguma izmaiņu. Akumulatora 
spaiļu spriegumu nolasa piektās sekundes beigās.

Ja  akumulators ir labā tehniskā stāvoklī un pilnīgi uzlādēts, 
spriegums piektās sekundes beigās paliek nemainīgs — 1,7— 1,8 V. 
Ja  spriegums piektās sekundes beigās ir 1,4— 1,7 V, akumulatora 
tehniskais stāvoklis ir labs, bet akumulators ir izlādēts un bate
rija jāuzlādē. Turpretim, ja  kaut viena akumulatora spriegums 
atšķiras no pārējo akumulatoru sprieguma par 0,1 voltu un vairāk 
vai piecās sekundēs spriegums pazeminās līdz 0,4— 1,4 V, jāsecina, 
ka akumulatoru baterija ir sliktā tehniskā stāvoklī un tā jā re 
montē. Ja  akumulatora plates ir sulfatizējušās, spriegums uz spai
lēm strauji samazinās.

Akumulatoru pārbaudot a r  noslogojuma dakšu, tās kontakta 
kājiņas stingri jāpiespiež notīrītām akumulatora spailēm, jo 
slikts kontakts var ievērojami izmainīt voltmetra rādījumus.

Akumulatoru baterijas tehnisko stāvokli kategoriski aizliegts 
pārbaudīt pēc dzirksteles, jo, īsi savienojot akumulatoru baterijas 
pozitīvo un negatīvo spaili, izlokās un izdrūp akumulatoru plates.

8. AKUMULATORU BATERIJAS TEHNISKĀS APKALPES

P i r m a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  jāizpilda šādi darbi:
1) jānotīra  no akumulatoru baterijas netīrumi un elektrolīts, 

kā arī jāiztīra  ventilācijas atveres;
2) jāpārbauda vadu uzgaļu piestiprinājums baterijas spailēm 

un kontakts s tarp uzgaļiem un spailēm;
3) jāpārbauda elektrolīta līmenis akumulatoros un, ja  nepie

ciešams, jāielej akumulatoros destilētais ūdens;
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4) jāpārbauda baterijas darbība.
O t r a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  jāizpilda šādi darbi:
1) jānotīra  no akumulatoru baterijas netīrumi un elektrolīts* 

kā arī jāiztīra ventilācijas atveres;
2) jāpārbauda elektrolīta līmenis akumulatoros un, ja  nepie

ciešams, jāielej destilētais ūdens;
3) jāpārbauda baterijas izlādes pakāpe (nosakot elektrolīta 

b līvum u);
4) a r  noslogojuma dakšu jāpārbauda akumulatoru baterijas iz

lādēšanās pakāpe un tehniskais stāvoklis. Ja  nepieciešams, ba te
rija jānoņem no automobiļa un jānodod uzlādēšanai;

5) jānostiprina baterija tās ligzdā;
6) jāpārbauda baterijas darbība.
Akumulatoru baterijas tehnisko apkalpju izpilde. Akumulatoru 

baterijas virsmai jābūt sausai un tīrai. Netīrumi un elektrolīts* 
kas pielipuši baterijas virsmai, veicina baterijas pašizlādēšanos.

Netīrumus un putekļus no akumulatoru baterijas notīra ar 
sausu lupatu. Izplūdušu elektrolītu neitralizē, to noslaukot ar lu
patu, kas saslapināta 10% kalcinētās sodas vai ožamā spirta šķī
dumā. Pēc neitralizācijas izlijušais elektrolīts jānotīra  ar sausu 
lupatu.

Vienmēr pirms akumulatoru tīrīšanas rūpīgi jāpārbauda, vai 
to vāciņi ir blīvi ieskrūvēti elektrolīta ielietņu atverēs; gar neblīvi 
ieskrūvētajiem vāciņiem elektrolītā var iekļūt netīrumi, kas vei
cina akumulatoru pašizlādēšanos un nolietošanos.

Ja  aizsērē akumulatoru ventilācijas atveres, akumulatoros uz
krājas sprāgstošā gāze un palielinās spiediens. Sprāgstošā gāze* 
kas sastāv no ūdeņraža un skābekļa, rodas akumulatoru uzlādēša
nas procesā, elektriskai strāvai sadalot ūdeni tā sastāvdaļās.

Spiediena ietekmē akumulatoru traukos un to vāku mastikā 
var rasties plaisas; sprāgstošā gāze ir bīstama ari no ugunsdro
šības viedokļa.

Netīrumi un ledus (ziemā) no akumulatoru ventilācijas atve
rēm jāiztīra ar nemetāla irbulīti.

Baterijai pievienotie vadi nedrīkst būt sastiepti; sastiepti vadi 
darbā izkustina akumulatoru vākus, un mastikā rodas plaisas, bet 
caur plaisām var izspiesties elektrolīts, it īpaši tad, ja  ir aizsērē
jušas ventilācijas atveres.

Ieslēdzot bateriju ķēdē, nedrīkst sajaukt tās polus. Baterijas  
polaritāti var noskaidrot pēc ampērmetra, savstarpēji salīdzinot 
pozitīvo un negatīvo spaili, kā arī pēc gāzu izdalīšanās.

Akumulatoru baterijas pozitīvajai spailei ir iecirsta plusa zīme. 
Atšķirībā no negatīvās spailes pozitīvai spailei ir lielāks (par  
apmēram 1 mm) diametrs, un no tās ir ievērojami grūtāk notīrīt 
brūnganas nokrāsas tumši pelēko oksīda slāni.

Pēc baterijas pievienošanas, kad ir ieslēgts apgaismojums un 
dzinējs nestrādā, ampērmetram jārāda  izlādēšanās process.
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Ja  abām baterijas spailēm pievienoto vadu galus ievieto traukā 
ar  elektrolītu, no tā sāk izdalīties gāzes burbulīši; vairāk gāzes 
burbulīšu izdalās pie pozitīvās spailes vada gala.

No baterijas spaiļu un ligzdu virsmām vadu uzgaļos rūpīgi 
a r  speciāliem tīrītājiem (81. zīm.) vai arī ar stikla papīru jāno 
tīra oksīda kārtiņa. Pēc vadu pievienošanas, kad uzgaļu skrūves 
ir cieši pievilktas, savienojumu vietas jāpārklāj ar tehnisko vaze
līnu.

Ja  elektrolīta līmenis ir pārāk zems un atsedzas plašu augš
malas, tās  pastiprināti oksidējas (it īpaši negatīvajām  platēm), 
sulfatizējas un izdrūp. Karstā laikā elektrolīta līmenis regulāri 
jāpārbauda vismaz vienu reizi nedēļā.

a

81. zīm . A k u m u lato ru  sp a iļu  un v ad u  u z g ā ju  t īr ī tā ji :
a — akumulatora spaiļu tīrītājs; 

b — vadu uzgaļu tīrītājs.

Elektrolīta līmeni pārbauda ar 3—5 mm iekšēja diametra 
stikla caurulīti, kurai 10 un 15 mm atsta tum ā no gala ir ievīlētas 
divas zīmes. Caurulīti ievieto akumulatorā līdz atdurei; pēc tam 
aizspiež ar pirkstu caurulītes augšējo galu, izvelk caurulīti no 
akumulatora un konstatē elektrolīta līmeni. Noņemot pirkstu no 
caurulītes gala, elektrolīts izlīst atpakaļ akumulatorā.

Aizliegts pārbaudīt elektrolīta līmeni akumulatorā, lietojot me
tāla priekšmetus, jo metāls, nokļūstot elektrolītā, veicina akumu
latoru pašizlādēšanos.

Ja  elektrolīta līmenis ir zemāks par normālo, akumulatorā 
jāpielej destilētais ūdens. Lai ūdens nenokļūtu uz baterijas vāka, 
tas akumulatorā jāiepilda ar gumijas baloniņu.

Ziemā destilētais ūdens akumulatoros jāielej tieši pirms darba, 
lai tūlīt baterijas uzlādēšanas procesā tas  samaisītos ar elektro
lītu un nesasaltu. Ūdens sasalstot bojā un izirdina plates.
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82. zlm . D estile ta  ū d en s ie lie šan a  ak u m u la to ra : 
a — iegriežņa izskrūvēšana; b — ventilācijas urbuma nosegšana; c — 

destilētā ūdens ieliešana; d — iegriežņa ieskrūvēsana.

Ja  akumulatoriem ir speciālas ventilācijas atveres, destilētais 
ūdens jāielej šādā secībā (82. zīm.). Vispirms izskrūvē elektrolīta 
ielietnes vāciņu. Pēc tam to blīvi uzmauc ventilācijas atverei 
un pielej destilēto ūdeni, līdz ūdens līmenis sasniedz ielietnes 
atveres augšējo malu. Tad vāciņu noņem no ventilācijas atveres 
un ieskrūvē ielietnes atverē. Atsedzot ventilācijas atveri, elektro
līta līmenis nostāsies normālā augstumā.

9. PASĀKUMI AKUMULATORU BATERIJAS DARBMŪŽA PAGARINAŠANAI

Lai pagarinātu  akumulatoru baterijas darbmūžu, savlaicīgi un 
kvalitatīvi jāizpilda visi tehniskās apkalpes darbi, jānodrošina 
normāli baterijas darbības apstākļi un pareizi jāizmanto baterijas
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elektriskā enerģija. Tāpat ari jāraugās, lai akumulatoru bateriju 
pēc noņemšanas no automobiļa pareizi uzglabātu un elektrolīta 
blīvums ta jā  vienmēr būtu normāls. It īpaši kaitīgs ir paaugsti
nāts  elektrolīta blīvums, jo tas veicina baterijas nolietošanos 
(sulfatizēšanos), kā arī koka separatoru pārogļošanos un sa 
grūšanu. Pareizi jānoregulē arī sprieguma regulators, jo paaugsti
nāts  spriegums strauji saīsina akumulatoru baterijas darbmūžu.

Ikviena izlādētā akumulatoru baterija savlaicīgi (24 stundu 
laikā pēc noņemšanas no automobiļa) jāuzlādē.

Izmantojot akumulatoru baterijas enerģiju, pareizi jādarbina 
lielākais elektriskās enerģijas patērētājs — starteris, kas ieslēg
šanas momentā patērē līdz 650 A stipru strāvu, bet baterijas i lg
stoša izlādēšana ar stipru strāvu veicina plašu izlocīšanos, izdrup- 
šanu un sulfatizēšanos.

Lai saudzētu akumulatoru bateriju, jāievēro šādi startera  lie
tošanas noteikumi:

1) starteris  jālieto iespējami retāk;
2) vienreizējā darbināšanā starteris  jāieslēdz uz laiku ne 

ilgāku par 5 sekundēm;
3) ja starteris  jāieslēdz atkārtoti, s tarp ieslēgšanas momen

tiem baterija «jāatpūtina» 15—20 sekundes; šajā laikā plašu aktī
vās masas ārējā virsmā izšķīst sērskābais svins, atveras poras 
un akumulatoru baterija atkal kļūst spējīga īslaicīgi atdot loti 
stipru strāvu;

4) iedarbinot dzinēju, jācenšas samazināt s tartera  patērētās 
s trāvas stiprumu; dzinēja iedarbināšanas laikā, it sevišķi auksta 
dzinēja iedarbināšanas laikā, ieteicams izslēgt sajūgu;

5) nedrīkst pieļaut, ka baterija pārmērīgi izlādējas.
Uzlādētas akumulatoru baterijas jāuzglabā temperatūrā, kas ir

zemāka par 0°C. Ja  baterijas uzglabā temperatūrā, kas ir aug
stāka par 0°C, tās ik mēnesi jāuzlādē ar normālu uzlādēšanas 
strāvu.

Akumulatoru bateriju ekspluatācijas pieredze rāda, ka, pareizi 
un saudzīgi ekspluatējot akumulatoru bateriju, tās darbmūžs līdz 
remontam ievērojami pārsniedz garantēto  ilgumu un sasniedz pat 
3 līdz 4 gadus.

10. JAUNAS AKUMULATORU BATERIJAS SAGATAVOŠANA 
EKSPLUATĀCIJAI

Jaunas akumulatoru baterijas sagatavošanai tās ekspluatācijai 
ir liela ietekme baterijas darbmūža ilguma pagarināšanā , tāpēc 
sagataves darbi jāveic ļoti rūpīgi saskaņā ar akumulatoru bateri
jas  izgatavotājas rūpnīcas norādījumiem.
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Rūpnīcas akumulatoru baterijas izlaiž bez elektrolīta, hermē
tiski noslēgtas; plates parasti ir uzlādētas. Sagatavojot jaunu 
bateriju, vispirms jāizskrūvē elektrolīta ielietņu vāciņi un jāizņem 
gumijas blīves vai aizbāžņi no ventilācijas atverēm.

Pēc tam akumulatoros iepilda elektrolītu. Iepildāmā elektrolīta 
temperatūra nedrīkst būt augstāka par + 2 5  °C, jo, iesūcoties p la 
tēs, elektrolīta temperatūra vēl vairāk paaugstinās. Elektrolīta blī
vumam jāatbilst akumulatoru separatoru materiālam, kā arī kli
matiskajiem apstākļiem (sk. 26. tabulu).

26. tabula

Jaunas akumulatoru baterijas pirmajai uzpildīšanai lietojama 
elektrolīta raksturojums

Klimatiskā josla

Elektrolīta blīvums 
pirms elektrolīta

+  15 °C temperatūrā 
epildīšanas baterijā

baterija ar 
koka vai ar 
kombinētiem 
separatoriem

baterija ar mipora vai 
mipiasta separatoriem elektrolīta

blīvums
baterijas

uzpildīšanas
beigasar sausām 

neuzlādētām 
platēm

ar sausām 
neuzlādētām 

platēm

ar sausām 
uzlādētām 

piatēm

Ziemeļu rajoni, kur
temperatūra ziema ir
līdz —40 ° C ..................... 1,31 1,25 1,29 1,29

Centrālie rajoni, kur
temperatūra ziema ir
līdz — 30 ° C ...................... 1,30 1,24 1,27 1,27

Kad akumulatoru baterija ir piepildīta ar elektrolītu, tā 4—6 
stundas jāa ts tā j miera stāvoklī, lai plates piesūktos ar elektro
lītu. Pēc tam pārbauda elektrolīta līmeni akumulatoros un, ja 
nepieciešams, papildina ar tāda paša blīvuma elektrolītu. Sādi 
sagatavotu akumulatoru bateriju uzlādē.

Elektrolītu svina akumulatoriem sagatavo no akumulatoru sēr
skābes un destilēta ūdens. Sagatavojot elektrolītu, s ē r s k ā b e  
j ā l e j  ū d e n ī ,  bet nevis otrādi.

Kā sērskābe, tā arī elektrolīts jāg labā  stikla, porcelāna, p las t
masas vai ar svinu izoderētos metāla traukos.

Zinot, cik daudz sērskābes va jag  uz 1 litru ūdens, kā arī aku
mulatoru baterijas tilpumu, var noteikt elektrolīta pagatavošanai 
vajadzīgo akumulatoru sērskābes un destilētā ūdens daudzumu.

Sērskābes daudzums, kas jāpielej 1 litram destilētā ūdens, 
lai iegūtu vēlama blīvuma elektrolītu ( + 1 5 °C tem peratūrā), no
rādīts 27. tabulā.
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Elektrolīta pagatavošanai nepieciešamais sērskābes daudzums

27. tabula

Elektrolīta blīvums 
+  I5°C temperatūrā

Sērskābes (blī
vum s 1^83) dau
dzums (cm3) uz 

1 litru  ūdens

1,10 91
1,12 112
1,14 133
1,16 155
1,19 191
1,21 245
1,22 260
1,24 295

Elektrolīta blīvum s 
+  15°C tem peratūrā

Sērskābes (blī
vums 1,83) dau 
dzums (cms) uz 

i litru  ūdens

1,25 310
1,27 345
1,28 365
1,29 385
1,30 405
1,31 425
1,34 495
1,40 650

11. AKUMULATORU BATERIJAS UZLĀDĒŠANA

Akumulatoru baterijas uzlādē a r  līdzstrāvu, ko iegūst, pārvei
dojot parastā  apgaism ošanas tīkla maiņstrāvu ar motorģeneratoru 
vai taisngriezi. Visplašāk lieto selēna taisngriežus, retāk kuproksa, 
elektronu spuldžu vai dzīvsudraba taisngriežus. Mūsu rūpniecība 
akumulatoru bateriju uzlādēšanai izgatavo iztaisnotās strāvas 
dažāda sprieguma, stipruma un jaudas  selēna taisngriežus.

Atsevišķas akumulatoru baterijas uzlādēšanai tieši automobilī 
ļoti ērti ir BCA-10 un BCA-0,13 m arkas selēna taisngrieži. Sos 
taisngriežus var pieslēgt 127—220 V apgaism ošanas tīklam un 
izmantot 6 V vai 12 V akumulatoru bateriju uzlādēšanai ar attie
cīgi 7 A un 12 A stipru strāvu. G arāžas apstākļos lietderīgi iz
vēlēties lielākas jaudas taisngriežus (piemēram, BCA-111 markas 
taisngriezi) .

Pirms lādēšanas ekspluatācijā esošajām akumulatoru bateri
jām  rūpīgi jānotīra  vāki un spailes, kā arī jāpārbauda elektrolīta 
līmenis un, ja nepieciešams, jāpielej destilētais ūdens. Pēc līmeņa 
pārbaudes elektrolīta ielietņu atveru vāciņus neieskrūvē, bet brīvi 
uzliek virs atveru malām.

Akumulatoru baterijas var uzlādēt pēc diviem paņēmieniem: 
pie nemainīga sprieguma un pie nemainīga uzlādēšanas strāvas 
stipruma.

Uzlādējot akumulatoru bate
riju p i e  n e m a i n ī g a  
s p r i e g u m a  (83. zīm .), aku
mulatoru bateriju pieslēdz pa ra 
lēli (negatīvo spaili saslēdz ar 
«—» zīmi, bet pozitīvo spaili — 
ar «-}-» zīmi) līdzstrāvas avo
tam, kura spriegumam visā uz-

83. zim. Shēma akumulatoru baterijas 
uzlādēšanai pie nemainīga sprieguma.
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lādēšanas periodā jābūt nemainīgam; baterijas uzlādēšanos kon
trolē ar voltmetru. Uzlādēšanas strāvas avota spriegumam jābūt 
tik lielam, lai uz vienu akumulatoru būtu 2,4 V liels spriegums. Tā, 
piemēram, 6 V akumulatoru baterijas uzlādēšanai nepieciešamais 
spriegums ir 2,4 X  3 =  7,2 V, bet 12 V baterijas uzlādēšanai — 
attiecīgi 14,4 V.

Paralēli ieslēgto akumulatoru bateriju skaits ir atkarīgs no 
līdzstrāvas avotam maksimāli pieļaujamā strāvas stipruma.

Uzlādēšanas strāvas stiprums uzlādēšanas sākumā ir liels, jo 
akumulatoru baterijas EDS ir stipri zemāks par uzlādēšanas s trā 
vas avota spaiļu spriegumu.

Uzlādēšanas beigās, kad baterijas EDS kļūst vienlīdzīgs uz
lādēšanas avota spriegumam, uzlādēšanas strāvas stiprums auto
mātiski vienmērīgi samazinās līdz nullei. Tāpēc, ja pareizi ir iz
vēlēts uzlādēšanas s trāvas avota spriegums (2,4 V uz akumula
tora), baterija nepārlādējas un tiek novērsta plašu aktīvās masas 
izdrupšana.

Izmantojot šo paņēmienu, strāvas avotam var  pieslēgt bate
rijas ar dažādu ietilpību un dažādām izlādēšanās pakāpēm; uz
lādēšanas strāvas stiprums regulējas automātiski atbilstoši bate- 
r iju je tilp ībām  un to izlādēšanas pakāpēm.

Sī uzlādēšanas paņēmiena trūkums ir tas, ka atsevišķām bate
rijām nevar regulēt uzlādēšanas strāvas stiprumu, kas nepiecie
šams, uzlādējot jaunas  akumulatoru baterijas vai izlabojot sulfa- 
tizējošās akumulatoru baterijas.

Uzlādējot baterijas p i e  n e m a i n ī g a  u z l ā d ē š a n a s  
s t r ā v a s  s t i p r u m a ,  katrā  uzlādēšanas ķēdes zarā akumula
toru baterijas neatkarīgi no to nominālā sprieguma saslēdz virknē 
(84. zīm.).

84. zitn. Shēma akumulatoru baterijas uzladešanai pie nemainīga 
uzlādēšanas strāvas stipruma.
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Vienā uzlādēšanas ķēdes zarā  ieslēgto bateriju skaits ir a tka
rīgs no līdzstrāvas avota spaiļu sprieguma; to nosaka, dalot līdz
strāvas avota spriegumu ar 2,7 (2,7 volti uz katru akumulatoru).

Līdzstrāvas avota spaiļu spriegums uzlādēšanas sākumā ievē
rojami pārsniedz bateriju kopējo Spriegumu, un uzlādēšanas sā
kumā iegūstam pārāk stipru strāvu; tādēļ katrā  ķēdes zarā virknē 
ar baterijām jāieslēdz arī reostats, ar kuru uzlādēšanas procesā 
var nodrošināt nemainīgu uzlādēšanas s trāvas  stiprumu.

Katrā uzlādēšanas ķēdes zarā jāieslēdz baterijas ar vienādu 
ietilpību un ar vienādām izlādēšanās pakāpēm. Ja  vienā ķēdes 
zarā saslēdz baterijas ar dažādu ietilpību, uzlādēs s trāvas stip
rums jānoregulē pēc mazākās ietilpības baterijas; šis apstāklis 
palielina uzlādēšanas procesa ilgumu.

Sī uzlādēšanas paņēmiena galvenā priekšrocība ir tā, ka iespē
jam s regulēt un kontrolēt uzlādēšanas s trāvas  stiprumu visā uz
lādēšanas procesā, kas nepieciešams, uzlādējot jaunas  akumula
toru baterijas un izlabojot sulfatizētās akumulatoru baterijas. Sī 
paņēmiena galvenie trūkumi ir ilgs uzlādēšanas process un elek
triskās enerģijas zudumi reostatos.

Liela nozīme ir uzlādēšanas režīma izvēlei, jo no tā ir a tka
rīga baterijas turpmākā darbība un darbmūža ilgums.

Uzlādēšanas režīmi ir atkarīgi no baterijas tipa un tās  teh* 
niskā stāvokļa.

J a u n u  b a t e r i j u  pirmo reizi uzlādē ne ātrāk  kā 4—6 
stundas pēc elektrolīta ieliešanas. To uzlādē ar nemainīgā stip
ruma strāvu. Bateriju s trāvas avotam var pieslēgt tikai tad, ja 
elektrolīta temperatūra nepārsniedz -ļ-30°C. Uzlādēšanas laikā 
periodiski jāpārbauda elektrolīta temperatūra un jāraugās, lai tā 
nepārsniegtu + 4 5  °C. Lai neizliektos baterijas pozitīvās plates, 
kad elektrolīta temperatūra pārsniedz + 4 5  °C, uzlādēšanas s trā 
vas stiprums jāsam azina uz pusi vai pilnīgi jāpārtrauc uzlādē
šana, līdz elektrolīta temperatūra pazeminās līdz + 3 0 °C.

Jaunu bateriju uzlādēšanas s trāvas  stiprumi norādīti 28. ta 
bulā.

Akumulatoru baterijas pirmās uzlādēšanas laiks atkarībā no 
tās g labāšanas ilguma noliktavā var svārstīties šādās robežās: 
baterijām ar sausām neuzlādētām platēm — 25—50 stundas un 
baterijām ar sausām uzlādētām platēm —■ 3—8 stundas.

Uzlādēšanas procesa beigās noteikti jāpārbauda elektrolīta 
blīvums.

Ja  blīvums ir par lielu, vispirms ar gumijas baloniņu jāno- 
sūknē elektrolīts; pēc tam akumulatoros jāielej destilētais ūdens. 
Ja  blīvums ir par mazu, tad pēc nosūknēšanas jāielej elektrolīts, 
kura blīvums ir 1,40.

Uzlādēšanas procesā ik pēc katrām  30—40 minūtēm atkārtoti 
jāpārbauda elektrolīta blīvums.
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28. tabula

Jaunu akumulatoru bateriju tilpumi un uzladešanas strāvās stiprumi

U zlādēšanas s tr ā 
vas stiprum s (A)

B aterijas
apzīm ē

jum s

Nomi
nālais
sprie
gums

(V)

Automobiļa m arka Tilpumi
(l)

bateri
jām  ar 
sausām  
neuz

lādētām  
piatēm

bateri
jām  ar 
sausām  
uzlādē

tam  p la
tēm

6CT-42 12 «Moskvič-407»
«Moskvič-408»

3,0 3,0 4,0

6CT-54 12 «Pobeda» M-20 un 
«Volga» M-21

3,8 3,5 5,0

6CT-68 12 GAZ-12, GAZ-52 un 
GAZ-66

5,0 4,5 6,0

3CT-70 6 GAZ-51A un GAZ-63 
(2 bat.)

2 ,5X 2 5,0 6,5

6CT-78 12 ZIL-130 6,0 — 8,0
3CT-84 6 ZIL-164A (2 bat.) 2 ,7X 2 6,0 8;0

L i e t o t a s  a k u m u l a t o r u  b a t e r  i j  a s parasti uzlādē pie 
nemainīga s trāvas sprieguma.

Ja  sagatavo ekspluatācijai jaunu akumulatoru bateriju, kas 
glabāta noliktavā ilgāk par rūpnīcas izgatavotājas noteikto g la 
bāšanas laiku, kā arī tad, ja baterija ar ielietu elektrolītu glabāta 
ilgāk par 6 mēnešiem, un tad, ja baterijas ietilpība samazinājusies 
vairāk par 20%, jāizdara  kontroles treniņa cikls.

Kontroles treniņa ciklā akumulatoru baterijai, to atkārtoti uz
lādējot un izlādējot, atbrīvo plates no svina sulfāta kristāliem un, 
atjaunojot plašu aktīvo masu, palielina baterijas ietilpību līdz 
nominālajai ietilpībai. Baterijas ietilpību nosaka izlādēšanas 
procesā.

Akumulatoru baterijas uzlādēs procesa beigas nosaka pēc gāzu 
izdalīšanās intensitātes, akumulatoru EDS un elektrolīta blīvuma.

Ja  baterija ir pilnīgi uzlādēta, elektrolīts «vārās» (no tā in
tensīvi izdalās gāzes), visu akumulatoru EDS paliek nemainīgs 
(2,6—2,7 V) un 2 stundu laikā nemainās arī elektrolīta blīvums.

Ja ir tikai viena no šīm pazīmēm, baterijas uzlādēšana jā tu r 
pina.

Atsevišķos gadījumos, ja  nepieciešams ātri sagatavot eksplua
tācijai jaunu bateriju, kurai ir sausi uzlādētas plates, akumula
toru bateriju var uzstādīt automobilī, bateriju neuzlādējot ar 
strāvu pēc elektrolīta iepildīšanas. Tādā gadījumā baterija uzlādē
jas  brauciena laikā.
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Būtiskākais akumulatoru baterijas darbības traucējums ir tās 
ietilpības (kapacitātes) samazināšanās.

Akumulatoru baterijas ietilpība dotajā temperatūrā un ar do
tās  izlādes s trāvas stiprumu ir atkarīga no plašu aktīvās m asas 
virsmas laukuma.

Ekspluatācijas laikā plašu aktīvās m asas virsmas laukums 
ievērojami samazinās, ja plates ir sulfatizējušās, izdrupušas, sav
starpēji saskārušās (īssavienojums) vai atkritušas no savienotāj- 
tiltiņiem. Arī akumulatoru baterijas paā tr inā ta  pašizlādēšanās, 
spaiļu oksidēšanās, trauku bojājumi u. c. rada traucējumus bate
rijas darbībā.

P lašu  s u l f a t i z ē š a n ā s  ir izplatītākais un raksturīgākais 
svina akumulatoru bateriju bojājums. Parasti,  akumulatoru iz
lādējot, uz tā platēm rodas sīks kristālisks svina sulfāts, kas n ā 
kamajā uzlādēšanas procesā pārvēršas plašu aktīvā masā un ne
kādus traucējumus baterijas darbībā nerada.

Tomēr zināmos apstākļos sīkais kristāliskais svina sulfāts a r  
laiku pārveidojas rupjā kristāliskā sulfātā, kas, bateriju uzlādē
jot, daļēji vai nemaz nepārvēršas plašu aktīvā masā, bet paliek 
uz platēm kā gaiši pelēka kristāliska viela. Akumulatoru baterija, 
kam plates visos darba procesos paliek pārklātas ar rupju kristā
lisku sērskābo svinu, ir sulfatizējusies. Vispār uzskata, ka ga l
venie plašu sulfatizēšanās cēloņi ir ilgstoša glabāšana izlādētā 
stāvoklī, pārmērīga izlādēšana, bieža izlādēšana ar ļoti stipru 
strāvu, pārāk liels elektrolīta blīvums, pārāk zems elektrolīta 
līmenis, kā arī ļoti augsta elektrolīta temperatūra.

Lai automobilī savlaicīgi uzlādētu akumulatoru bateriju, j ā 
raugās, lai ģenerators un relejs-regulators būtu labā tehniskā 
stāvoklī un lai tie būtu pareizi noregulēti.

Sagatavojot akumulatoru bateriju ekspluatācijai, kā arī tās  
ekspluatācijas procesā jāraugās , lai elekrolīta blīvums būtu pa
reizs. Ja  baterijā ir pazeminājies elektrolīta līmenis, nedrīkst pie
liet elektrolītu.

Elektrolīta līmenis pazeminās intensīvi tad, ja ģeneratora 
spaiļu spriegums un apkārtējās vides tem peratūra ir pārāk augsta , 
kā arī tad, ja traukam  vai tā vāka m astikā ir plaisas.

Akumulatoru baterijas plašu (galvenokārt pozitīvo) a k t ī v ā  
m a s a  i z d r ū p  galvenokārt tad, ja  plates un to aktīvo masu 
pastiprināti deformē. Plates paātrināti  sadrūp arī tad, ja elektro
lītu pagatavo no ķīmiski netīras (tehniskās) sērskābes un ne
destilēta ūdens.

Akumulatoru plates pastiprināti deformē un irdina (izdru- 
pina) svina sulfāts, aktīvās m asas ķīmiskā sastāva izmaiņas, gā
zes, sasalis  elektrolīts un stipri baterijas satricinājumi.

12. TRAUCĒJUMI AKUMULATORU BATERIJAS DARBĪBA
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Visi apstākļi, kas veicina plašu sulfatizāciju, veicina arī plašu 
aktīvās m asas izdrupšanu.

Baterijas uzlādēšanās un izlādēšanās procesā ķīmisko reakciju 
ietekmē izmainās plašu, it īpaši pozitīvo plašu, aktīvās m asas 
tilpums; tas  neizmainās vienādi pa visu plati. Izmainoties aktī
vās masas tilpumam, platēs rodas iekšējie spriegumi, kas cenšas 
deformēt plati un irdināt tās aktīvo masu. Ļoti intensīvi norisi
nās ķīmiskās reakcijas un plašu aktīvās m asas izdrupšana tad, 
ja akumulatoru bateriju izlādē un uzlādē ar ļoti stipru strāvu.

Ja  akumulatoru bateriju pārlādē, plašu porās ļoti intensīvi sāk 
izdalīties gāzes, jo elektriskā strāva sadala ūdeni sastāvdaļās — 
ūdeņradī un skābeklī. Spiediena ietekmē gāzes tiecas izplest 
plašu aktīvās m asas poras un irdina aktīvo masu. Baterija tiek 
pārlādēta, ja ir pārāk augsts ģeneratora spaiļu spriegums.

Ziemā elektrolīts sasalst, ja tā blīvums ir pārāk zems, kā arī 
tad, ja pēc darba elektrolītam pielej destilētu ūdeni un automobili 
atstāj stāvēt salā.

Ledus, ieņemot daudz lielāku tilpumu nekā elektrolīts, deformē 
plates, irdina to aktīvo masu un var saplēst baterijas trauku.

ī s s a v i e n o j u m s  starp platēm, t. i., pozitīvo un negatīvo 
plašu savstarpējā saskare, rodas tad, ja  ir bojāti separatori vai 
pārāk izdrupusi plašu aktīvā masa. Aktīvā masa, kas izdrupusi 
no platēm, uzkrājas trauka dibenā īpašās nosēdumu kamerās. 
Kad plašu aktīvā m asa pārāk izdrūp, nosēdumu slānis pieaug, 
tā līmenis skar plašu apakšējās malas un plates savstarpēji s a 
vienojas (rodas īssavienojums).

īsi savienotam akumulatoram izlādēšanās process notiek aku
mulatorā, un akumulatora spaiļu spriegums pēc uzlādēšanas 
strauji pazeminās. Uzlādējot īsi savienotu akumulatoru, spriegums 
un elektrolīta blīvums palielinās nedaudz, bet gāzes uzlādēšanas 
beigās izdalās vāji vai neizdalās nemaz.

P a ā t r i n ā t ā  p a š i z l ā d ē  akumulatoru baterija diennaktī 
zaudē 5— 10% no savas ietilpības. Dažreiz tā var izlādēties pat 
dažās stundās neatkarīgi no tā, vai bateriju lieto vai nelieto.

Akumulatoru baterijas paātrinātu  pašizlādēšanos veicina netī
rumi, kas uzkrājas baterijas trauka ārpusē un iekšpusē. No ā r 
puses baterija var būt pārklāta ar elektrolītu, kas samērā labi 
vada strāvu; baterijas iekšpuse var kļūt netīra, ja, gatavojot elek
trolītu, izmanto tehnisko sērskābi vai nedestilētu ūdeni.

Akumulatoru baterijas s p a i l e s  o k s i d ē j a s  gaisa skā
bekļa un sērskābes ietekmē. Oksīda kārtiņa pasliktina kontaktu 
starp baterijas spailēm un vadu uzgaļiem, tādējādi palielinot ārē
jās  ķēdes pretestību.

Oksīda kārtiņa samērā maz ietekmē akumulatoru baterijas uz
lādēšanu un nelielas jaudas  patērētāju, piemēram, spuldžu dar
bību. Turpretim ļoti jūtami tā ietekmē startera  darbību; starteris 
attīsta  mazu griešanās ātrumu vai nedarbojas nemaz. Slogojot
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šādu bateriju, karst spaiļu un vadu uzgaļu savienojumi; tas  vēl 
vairāk pasliktina savienojumu vietu kontaktus.

P l a i s a s  traukā vai tā vāka m astikā rodās no stipriem sa 
tricinājumiem, kā ari elektrolītam sasalstot.

Ja  plaisas ir baterijas trauka ārējās sienās, elektrolīts izplūst 
no trauka; attiecīgajā akumulatorā elektrolīta līmenis ir zemāks 
par tā līmeni pārējos akumulatoros, bet plaisu vietā trauks ir 
mitrs.

Ja  plaisas ir trauka šķērssienās, paātrināti  izlādējas viens vai 
vairāki akumulatori.

13. AKUMULATORU BATERIJAS DARBĪBAS TRAUCĒJUMU 
NOVĒRŠANAS PAŅĒMIENI

Plašu sulfatizāciju daļēji var novērst, izdarot baterijas spe
ciālu uzlādēšanu.

Sajā nolūkā no izlādētās baterijas izlej elektrolītu, tā vietā 
ielej destilētu ūdeni un pēc vienas s tundas bateriju pieslēdz uz
lādēšanai, iestādot vāju (1/35 līdz 1/40 no baterijas nominālās 
ietilpības) strāvu.

Kad gāzes sāk intensīvi izdalīties, uz 2 stundām  pārtrauc ba
terijas uzlādēšanu. Pēc tam  bateriju uzlādē 6 stundas, pārtrauc 
uzlādēšanu uz 2 stundām utt., līdz baterijas spaiļu spriegums un 
elektrolīta blīvums 6 stundu laikā paliek konstants. Uzlādēšanas 
beigās elektrolītam pielej sērskābi, līdz tā blīvums kļūst nor
māls, un pārbauda ar noslogojuma dakšu baterijas tehnisko 
stāvokli.

Lai novērstu akumulatoru baterijas sulfatizāciju, var rīkoties 
arī šādi. No akumulatoru baterijas izlej elektrolītu un tā vietā 
ielej elektrolītu, kura blīvums ir 1,05. Pēc tam bateriju uzlādē ar 
strāvu, kuras stiprums ir apmēram 1/20 no baterijas nominālās 
ietilpības. Kad uzlādēšanas procesā elektrolīta blīvums ir palieli
nājies līdz 1,15— 1,20, to izlej un no jauna ielej elektrolītu, kura 
blīvums ir 1,05, un turpina uzlādēšanu. Tā rīkojas tik ilgi, kamēr 
elektrolīta blīvums vairs nemainās. Pēc tam elektrolīta blīvumu 
palielina līdz normālam, bateriju pilnīgi uzlādē un nodod eksplua
tācijā. Bateriju, kas stipri sulfatizējusies, pēc šāda paņēmiena 
pilnīgi izlabot nevar.

Akumulatoru baterijas paātrinātu  pašizlādēšanos var novērst 
šādi. Vispirms bateriju izlādē ar vāju strāvu, kas atbilst jaunas  
baterijas pirmreizējās uzlādēšanas strāvai, līdz katra akumula
tora spaiļu spriegums kļūst vienāds ar 1,75 V. Pēc baterijas izlā
dēšanas no visiem akumulatoriem izlej elektrolītu un tos rūpīgi 
izskalo ar destilētu ūdeni, ko apmaina ik pēc katrām  2—3 stun
dām. Procesu turpina, līdz elektrolītā vairs nevar konstatēt skābi,
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ko noteic ar lakmusa papīru; ja elektrolīts satur skābi, lakmusa 
papīrs kļūst sarkans.

Pēc tam izskalotā akumulatoru baterijā jāiepilda elektrolīts, 
kura blīvums ir 1,125, un baterija jāuzlādē ar normāla režīma 
strāvu, kuras stiprums ir 1/10 no baterijas ietilpības.

Šādu bateriju ieteicams īpaši pārbaudīt. Sajā  nolūkā tā j ā 
glabā 15 dienas un pēc tam  jāizlādē, nosakot baterijas ietilpību. 
Arī ekspluatācijas procesā šādi izlabotā baterija rūpīgi jānovēro.

Ja  baterijas spailes ir oksidējušās, tās  rūpīgi jānotīra.
Ja  bojājies kāds no akumulatoru baterijas elementiem, tad* 

atrodoties ceļā, šis elements jāsaslēdz īsi, savienojot ar stiepli 
abas bojātā elementa spailes. Tādējādi tiek novērsta plašu pola
ritātes izmaiņa un uzlabojas pārējo elementu darbība.

Lai novērstu visus pārējos darbības traucējumus, akumulatoru 
baterija jāizjauc un jāremontē. Akumulatoru baterija  jānodod 
remontā arī tad, ja ar aplūkotajiem paņēmieniem nevar novērst 
akumulatoru baterijas sulfatizēšanos un pašizlādēšanos.

14. RELEJA-REGULATORA TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Relejs-regulators nodrošina pareizu ģeneratora un akumula
toru baterijas savstarpējo darbību, tādējādi pagarinot to darb- 
mūžu.

Akumulatoru baterijas darbmūža ilgums un pareiza darbība 
galvenokārt ir atkarīga no sprieguma regulatora ieturētā sprie
guma.

Akumulatoru zinātniskās pētniecības institūta pētījumi pierāda, 
ka sprieguma palielinājums, kas par 0,5 V pārsniedz normālo 
spriegumu, samazina akumulatoru baterijas darbmūžu par 20— 
25%. Tāpat ari konstatēts, ka nepilnīgi uzlādētas akumulatoru 
baterijas ilgstoša g labāšana vai ekspluatācija neveicina plašu 
sulfatizāciju. Turpretim baterijas pārlādēšana strauji paātrina  
pozitīvo plašu sagrūšanu, tādējādi saīsinot pašas baterijas darb
mūžu.

Pārbaudīt un regulēt releja-regulatora ierīces var tieši uz 
automobiļa vai arī īpašā stendā.

Releja-regulatora pārbaude uz automobiļa

Releja-regulatora ierīces uz automobiļa pārbauda un regulē 
pirms automobiļa izbraukšanas uz līnijas vai ari 3—4 stundas pēc 
automobiļa a tgriešanās garāžā, kad relejs-regulators ir atdzisis.

Releja-regulatora ierīces pārbauda, nenoņemot tā vāku. No
ņemt releja-regulatora vāku un veikt regulēšanas darbus a tļauts 
tikai kvalificētam autoelektriķim.

Pretstrāvas releja pārbaude. Prets trāvas  relejs atvieno akumu-
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Jatoru bateriju no ģeneratora, ja  spriegums uz ģeneratora spai
lēm kļūst mazāks par baterijas spriegumu, un savieno abus s trā 
vas avotus, tiklīdz ģeneratora spaiļu spriegums kļūst lielāks par 
akumulatoru baterijas spaiļu spriegumu (baterijas uzlādēšanai).

Ja  dzinējs s trādā  ar mazu kloķvārpstas griešanās ātrumu vai 
arī nemaz nestrādā un akumulatoru baterija nav atvienota no 
ģeneratora, baterija izlādējas caur ģeneratora tinumiem, bet ģe
nerators pārkarst un bojājas.

Pre ts trāvas  relejam jāpārbauda tā kontaktu ieslēgšanās sprie
gums. Šajā nolūkā relejam-regulatoram pieslēdz voltmetru, am-

pērmetru un slodzes reostatu (85. zīm .). Pēc tam pārbaudi tu r
pina šādā secībā:

1) iedarbina dzinēju un ar reostatu noregulē 5— 10 A stipru 
strāvu;

2) vienmērīgi palielina kloķvārpstas griešanās ātrumu un no
vēro ampērmetra un voltmetra rādījumus. Palielinoties kloķvārp
stas griešanās ātrumam, jāpalielinās spriegumam uz ģeneratora 
spailēm. P re ts trāvas  releja ieslēgšanās momentā voltmetra rādī
tāja šautra  ar lēcienu nedaudz pavirzās uz nulles iedaļas pusi.

Vislielākais spriegums, kādu rāda voltmetrs, ir pretstrāvas 
releja ieslēgšanās momenta spriegums. Sī sprieguma normālās 
vērtības norādītas 29. tabulā.

Ja  pārbaudē noteiktais pretstrāvas releja ieslēgšanās sprie
gums neatbilst 29. tabulā norādītajam  spriegumam, pretstrāvas 
relejs jāregulē, izmainot atsperes spriegojumu.

Jāatceras, ka pretstrāvas releja kontakti nesavienojas, ja re
gulatora uzturētais spriegums ir zemāks par pretstrāvas releja 
kontaktu savienošanās spriegumu.

Sprieguma regulatora pārbaude. Sprieguma regulators ierobežo 
ģeneratora spaiļu spriegumu līdz vērtībai, kāda nepieciešama,

M

85. zīm. Pretstravas releja parbaudes slēguma 
shēma.
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29. tabula
Pretstrāvas releja ieslēgšanas spriegums

K lim atiskais rajons G adalaiks
Nom inalais
spriegum s

(V)

P re tstrav as 
releja  ieslēg
ša n as sprie

gums (V)

Ziemeļu rajoni un rajoni ar konti
nentālu klimatu, kur ziemā tempera
tūra ir zemāka par —40 °C

Centrālie rajoni, kur ziemā tempe
ratūra ir līdz —30 °C

Dienvidu rajoni

ziema 12 12,5— 13,0
vasarā 12 12,0— 12,5

visu gadu 12 12,0— 12,5

visu gadu 12 11,8—12,2

lai normāli darbotos visi elektriskās enerģijas patērētāji un ne
saīsinātos akumulatoru baterijas darbmūžs.

Par  sprieguma regulatora tehnisko stāvokli var spriest pēc 
regulatora ierobežotā sprieguma lieluma.

Lai pārbaudītu sprieguma regulatoru, relejam-regulatoram jā 
pieslēdz voltmetrs, ampērmetrs un slodzes reostats (86. zīm.).

86.  zlm. Sprieguma regulatora un strāvas stipruma
ierobežotāja pārbaudes slēguma shēma.

Sprieguma regulatoru pārbauda šādi:
1) pilnīgi izslēdz slodzes reostatu (minimālā slodze);
2) iedarbina dzinēju un palielina kloķvārpstas griešanās ā t

rumu, līdz tas  sasniedz 1600—2000 apgr/min, kas atbilst ģene
ratora enkura 3000 apgr/min;

3) ar slodzes reostatu noregulē 10 A lielu slodzi. Ar šādu 
slodzi voltmetrs uzrāda sprieguma regulatora regulēto spriegumu; 
tam jāatbilst 30. tabulā uzrādītajām  vērtībām.
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30. tabula

Sprieguma regulatora nodrošināmais spriegums

Nomi
Spriegum a regulatora 

regu letais spriegum s (V)

Klim atiskais rajons G ada
laiks

nalais
sprie
gums
(V)

ja  akum ula
toru  baterija 

novietota 
ārpusē

ja  akum ula
toru baterija 

novietota 
zem dzinēja 

pārsega

Ziemeļu rajoni un rajoni ar ziemā 12 14,8— 15,2 14,3— 14,7
kontinentālu klimatu, kur zie
mā temperatūra zemāka par 
—40 °C

vasara 12 13,8— 14,2 13,3— 13,7

Centrālie rajoni, kur ziema 
temperatūra līdz —30 °C

visu
gadu

12 14,0— 14,4 13,5— 13,9

Dienvidu rajoni visu
gadu

12 13,3— 13,7 13,3— 13,7

P i e z ī m e s .  1. Ziemā, kad bieži lieto starteri un akumulatoru bateriju 
sistemātiski neuzlādē, pieļaujams, ka sprieguma regulators regulē par 0,3 V 
augstāku spriegumu, nekā norādīts 30. tabulā.

2. Ja voltmetra rādījums neatbilst sprieguma vērtībām, kādas norādītas 
30. tabulā, tad, izmainot atsperes spriegojumu, attiecīgi jānoregulē sprieguma 
regulators.

Strāvas stipruma ierobežotāja pārbaude. Strāvas stipruma 
ierobežotājs pasargā ģeneratoru no pārslodzes bojājumiem īsslē- 
guma un pārāk lielas slodzes gadījumā.

Pārbaudes shēma un arī ģeneratora enkura griešanās ātrums 
ir tāds pats, kā pārbaudot sprieguma regulatora darbību. P ā r 
baudes secība ir šāda. Ar reostatu vienmērīgi palielina ģenera
tora slodzi (samazina ķēdes pretestību) un novēro ampērmetra un 
voltmetra rādījumus. Strāvas stiprums momentā, kad ampēr
metra rādījums vairs nepalielinās (kaut gan slodzi turpina palie
lināt), atbilst s trāvas ierobežotāja regulējumam; voltmetra rādī
jumi samazinās līdz 8— 10 V.

PP-20, PP-24 un PP-25 m arkas releju-regulatoru s trāvas iero
bežotāji jānoregulē tā, lai ģeneratora ražotās s trāvas stiprums 
nepārsniegtu 17— 19 A. Strāvas ierobežotāju regulē, izmainot a t
speres spriegojumu.

Ja  releja-regulatora ierīces nevar noregulēt tieši uz automobiļa, 
relejs-regulators jānoņem no automobiļa un jāpārbauda speciālā 
stendā.

Releja-regulatora pārbaude stendā. Pirms pārbaudes releju-re
gulatoru rūpīgi notīra ar petrolejā vai neetilētā benzīnā sam itri
nātu lupatu (diegu galiem).

Pēc tam  izskrūvē divas releja-regulatora vāka nostiprinā
šanas skrūves, noņem vāku, rūpīgi pārbauda releja kontaktus un
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noregulē atstarpes. Ierīču kontaktiem jābūt tīriem un savstarpēji 
jāsaskaras  pa visu virsmu.

Stendā releju-regulatoru pārbauda tāpat  kā automobilī. Lai 
pārbaudē iegūtu precīzus rezultātus, releju-regulatoru pārbauda 
komplektā ar savu ģeneratoru un tādā stāvoklī, kādā to iemon
tēs automobilī; relejam-regulatoram jābūt noslēgtam ar vāku.

15. RELEJA-REGULATORA TEHNISKAS APKALPES

Automobiļa o t r ā s  t e h n i s k ā s  a p k a l p e s  laikā jāizpilda 
šādi darbi:

1) jānotīra  no ārpuses relejs-regulators;
2) jāpārbauda ar voltampērmetru releja-regulatora darbība un, 

ja  nepieciešams, izmainot enkuru atsperu spriegojumu, jānoregulē 
ģeneratora spaiļu spriegums un s trāvas stiprums, kā ari ģenera
tora  un akumulatora baterijas saslēgšanās spriegums un izslēg
šanās  pretstrāvas stiprums;

3) jāpārbauda automobiļa gaitā s trāvas avotu savstarpējā 
darbība (pēc ampērmetra, kas iebūvēts automobilī).

16. RELEJA-REGULATORA IERĪČU REGULĒŠANA

Releju-regulatoru regulē (nenoņemot no automobiļa), izmainot 
tā atsevišķu ierīču enkuru atsperu spriegojumu, t. i., lokot atspe
res nekustīgo turētāju (87. zīm.).

87. zini. Releja-regulatora ierīču atstarpju regulešana: 
a — p retstrāvas relejam ; b — spriegum a regu lato ram  un  strāv as  stiprum a ierobežotājam; 
1 — atspere; 2 — enkurītis; 3 — _ au g šē ja is  a tbalsts ; 4 — apakšējā kontakta statne; 

5 — sta tne ; 6 — skrūve; 7 — atsperes nekustīga is tu rē tā js.
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P r e t s t r ā v a s  relejam regulē ieslēgšanās spriegumu. Lai 
kontakti savienotos pie lielāka sprieguma, atspere jānospriego 
stingrāk, bet, lai kontakti savienotos pie mazāka sprieguma, a t
speres spriegojums jāsamazina.

S p r i e g u m a  regulatoram  regulē ģeneratora spaiļu sprie
gumu. Lai palielinātu spriegumu, atspere jānospriego stingrāk, 
bet, lai to samazinātu, — atspere jāatlaiž.

S t r ā v a s  s t i p r u m a  i e r o b e ž o t ā j a m  regulē ģenera
tora maksimālo strāvas stiprumu. Lai palielinātu strāvas stip
rumu, atspere jānospriego stingrāk, bet, lai to samazinātu, — 
atspere jāatlaiž.

Iepriekšējo izlaidumu relejiem-regulatoriem atsperu spriego
jumu izmaina ar regulēšanas uzgriezni.

Pirms releja-regulatora pārbaudes speciālā stendā jāpārbauda 
un jānoregulē atstarpes (87. zīm.).

Pre tstrāvas relejam pārbauda un regulē divas atstarpes — 
atstarpi starp serdi un enkurīti (kad kontakti ir atvienoti) un 
atstarpi starp pašiem kontaktiem.

Sprieguma regulatoru un strāvas stipruma ierobežotājam at
starpi regulē tikai starp serdi un enkurīti stāvoklī, kad kontakti 
savienoti.

Pre ts trāvas  relejam atstarpi starp serdi un enkurīti regulē, 
palokot augšējo atbalstu 3, bet sprieguma regulatoram un s trā 
vas ierobežotājam, — atskrūvējot skrūves 6 un pārbīdot statni 5.

Atstarpi starp pretstrāvas releja kontaktiem noregulē, palokot 
apakšējā kontakta statni 4\ atstarpes samazināšanai statni sa 
spiež, palielināšanai — izpleš.

Atstarpju lielumu pārbauda ar spraugmēru.

17. TRAUCĒJUMI RELEJA-REGULATORA DARBĪBĀ

Vienkāršota releja-regulatora shēma, kas ievērojami atvieglo 
ierīču darbības principa un bojājumu izpratni, dota 88. zīmējumā.

P r e t s t r ā v a s  r e l e j a  k o n t a k t i  savienojas, pievienojot 
ģeneratoru akumulatoru baterijai, momentā, kad elektromagnēta 
magnētiskā lauka iedarbības spēks uz enkurīti ir lielāks par a t 
speres spēku. Pretējā gadījumā pretstrāvas releja kontakti ne
savienojas.

Elektromagnēta iedarbības spēks ir mazāks par atsperes spēku, 
ja atspere ir pārmērīgi nospriegota, a ts tarpe  starp enkurīti un 
elektromagnēta serdi ir pārāk liela, ģeneratora spaiļu spriegums 
ir pārāk mazs, pretstrāvas releja tievā tinumā ir radies pā rtrau 
kums, kā arī tad, ja  slikts ir releja-regulatora vai tievā tinuma 
savienojums ar masu.

Pretstrāvas releja kontakti savlaicīgi neatvienojas, ja  pārak
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vaji ir nospriegota atspere, pārāk maza ats tarpe  starp serdi un 
enkurīti, kā arī tad, ja  releja kontakti ir sametinājušies.

S p r i e g u m a  r e g u l a t o r s  atkarībā no dzinēja kloķvārp
stas griešanās ātruma īsāku vai ilgāku laiku ieslēdz ģeneratora 
ierosmes tinumu ķēdē papildpretestību 7 (88. zīm.).

88. zitn. Releja-regulatora elektriska shēma:
1 — galvenā ķēde; 2 — ierosmes tinum a ķēde; 3 — enkurītis; 4 — ierosmes 
tinum s; 5 — atspere; 6 — spriegum a regu lato rs^  7 — papildpretestība;

8 — s trāv as ierobežotājs; 9 — p re tstrav as relejs.

Ja  kontakti atvienojas, ierosmes tinuma ķēdē ieslēdzas papild
pretestība 7, ģeneratora spaiļu spriegums samazinās un kļūst ma
zāks par normālo spriegumu.

Sprieguma regulatora kontaktus atvieno elektromagnēts mo
mentā, kad, spriegumam palielinoties, tā iedarbības spēks uz 
enkurīti kļūst lielāks par atsperes spēku.

Traucējumu dēļ enkurīša pievilkšanas spēks var kļūt mazāks 
par atsperes spēku. Tad kontakti savlaicīgi neatvienosies un ģe
neratora spaiļu spriegums var ievērojami pārsniegt normālo sprie
gumu.

Elektromagnēta spēks ir nepietiekams, ja  ats tarpe starp elektro
m agnēta serdi un enkurīti ir pārāk liela vai radies pārtraukums 
elektromagnēta tinuma ķēdē (slikts kontakts ar masu, pārtrau
kums tinumā).



Ģeneratora spaiļu spriegums ievērojami palielinās ari tad, ja 
ir sametinājušies sprieguma regulatora kontakti. J a  kontakti ir 
savienoti, papildpretestība izslēdzas no ierosmes tinuma ķēdes un 
ģeneratora spaiļu spriegums kļūst lielāks par normālo spriegumu.

Sprieguma regulatora kontaktus savieno atspere, spriegumam 
samazinoties, kad enkurīša pievilkšanas spēks kļūst mazāks par 
atsperes spēku.

Dažādu traucējumu dēļ enkurīša pievilkšanas spēks var kļūt 
lielāks par atsperes spēku. Tādā gadījumā kontakti savlaicīgi ne
savienojas un ģeneratora spaiļu spriegums var ievērojami sam a
zināties. Tā cēloņi, piemēram, var būt pārāk maza atstarpe starp 
elektromagnēta serdi un enkurīti vai vaļīga kļuvusi atspere.

S t r ā v a s  s t i p r u m a  i e r o b e ž o t ā j s  ģeneratora ķēdē 
ierobežo maksimālo strāvas stiprumu. Cēloņi, kas ģeneratora ķēdē 
rada pārāk stipras vai pārāk vājas strāvas, ir līdzīgi sprieguma 
regulatora darbības traucējumiem.

18. RELEJA-REGULATORA DARBĪBAS TRAUCĒJUMU 
NOVĒRŠANAS PAŅĒMIENI

Ja  ceļā radušos traucējumu dēļ pretstrāvas relejs nepieslēdz 
akumulatoru bateriju ģeneratoram un ģenerators neuzlādē bate- 
rijuL tad, turpinot braucienu, tas jāda ra  autovadītājam (89. zīm.).

Sajā  nolūkā releja-regulatora spailēm B un 51 jāpievieno divu 
garu izolētu vadu 2 un 3 vieni gali, bet vadu otri gali jāievelk 
automobiļa kabīnē. Pēc dzinēja iedarbināšanas autovadītājam j ā 
savieno abu vadu gali. Pirms dzinēja apturēšanas tie noteikti jā-

1 — vads uz ampermetru; 2 un 3 — vadi.
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atvieno, lai akumulatoru baterija neizlādētos caur ģeneratora 
tinumiem.

Savienojot B un 51 spailes, tiek izslēgts arī s trāvas ierobežo
tājs. Ja  akumulatoru baterija ir uzlādēta, s trāvas ierobežotājam 
nav nozīmes, bet, ja  akumulatoru baterija ir izlādētā stāvoklī, var 
pārslogot ģeneratoru. Lai tas nenotiktu, dzinēju nedrīkst darbināt 
ar lielu kloķvārpstas griešanās ātrumu. Tāpat arī jāraugās, lai

kabīnē ievilktie vadi ne
pieskartos masai un neras
tos īssavienojums.

Ja  ceļā radušos traucē
jumu dēļ sprieguma regu
lators uz ģeneratora spai
lēm uztur pārāk mazu 
spriegumu, tad, lai, turpi
not braucienu, uzlādētu 
akumulatoru bateriju, jā 
rīkojas šādi (90. zīm.).

Jāatvieno vads no ģe
neratora III spailes un tā 
gals jāizolē, tādējādi a t
vienojot no ģeneratora 
ierosmes tinuma spriegu-

on - c ,, , , „ ma regulatoru un strāvasyu. zun. Spuldzes (pretestības) īeslegsana . , P  , _ .
ģeneratora ierosmes tinumu ķēdē sprieguma ie r o b e ž o tā ju .

regulatora bojājuma gadījumā. Starp ģeneratora 51 un
III spailēm ieslēdz 12 V

sprieguma 15 sveču gaismas spuldzīti, piemēram, no pārnesamās
lampas.

Sāda spuldzīte aizstāj ierosmes tinumu ķēdes papildpretestību, 
un, kaut arī nestrādā sprieguma regulators un strāvas ierobe
žotājs, ģeneratora spriegums un strāvas stiprums nepārsniedz pa
tērētājiem un ģeneratoram bīstamo lielumu.

Bojātais relejs-regulators jānoņem no automobiļa, rūpīgi j ā 
notīra no ārpuses un jānoņem tā vāks. Lai novērstu traucējumu, 
vispirms jāpārbauda un jānotīra  kontakti un jāveic regulēšanas 
darbi. J a  arī pēc tam releja-regulatora ierīču darbības traucējumi 
nav novērsti, rūpīgi jāpārbauda pretestības, kā arī tinumu un 
pretestību savienojumu vietas.

Netīrus kontaktus vēlams notīrīt ar benzīnā samitrinātu zie- 
mišķādu. Kontaktus var tīrīt arī ar stikla papīru Nr. 170; stipri 
apdegušu kontaktu tīrīšanai ieteicams lietot rupjāku stikla papīru 
(Nr. 100— 140). Tīrot kontaktus, jāraugās, lai tie savstarpēji sa 
skartos pēc iespējas visā virsmā, sliktākajā gadījumā — vidū. 
Pēc tīrīšanas kontakti jānopulē ar lietotu stikla papīru Nr. 170 
un ar benzīnā samitrinātu ziemišķādu rūpīgi jānotīra  no tiem 
abrazīvie putekļi.



VI. AIZDEDZES SISTĒMA

1. AIZDEDZES SISTĒMAS TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Aizdedzes sistēmas tehniskais stāvoklis un regulējums ievē
rojami ietekmē dzinēja jaudu un tā ekonomiskumu. Tā, piemēram, 
ja  aizdedzes sistēmas tehniskais stāvoklis vai regulējums ir slikts, 
elektriskā dzirkstele aizdedzes svecēs kļūst vāja, darba maisī
jums uzliesmo lēni un ievērojami ieilgst degšanas process, kas 
ievērojami samazina dzinēja jaudu un ekonomiskumu. Ja  nepa
reizi ir iestatīta aizdedze, kā arī tad, ja  slikts ir aizdedzes ap
steidzes leņķa regulēšanas ierīču tehniskais stāvoklis, aizdedzes 
apsteidzes leņķis neatbilst visizdevīgākajam. Arī šis apstāklis ievē
rojami samazina dzinēja jaudu un ekonomiskumu. Tāpēc ekspluatā
cijas laikā rūpīgi jānovēro aizdedzes sistēmas tehniskais stāvoklis.

Aizdedzes sistēmas tehnisko stāvokli aptuveni pārbauda, sis
tēmu ārēji apskatot un novērojot dzinēja iedarbināšanas procesu, 
kā arī dzinēja darbību automobilim nepārvietojoties un automobiļa 
gaitā.

K o n t r o l e s  a p s k a t ē s  jāpārbauda aizdedzes sveču, augst
sprieguma vadu, sadalītā ja  un aizdedzes (indukcijas) spoles 
tīrība; tāpat arī jāpārbauda, vai nav radušās plaisas šo detaļu un 
ierīču izolatoriem, vai nav bojāta augstsprieguma vadu izolācija 
un vadu gumijas uzgaļi pie sadalītā ja  vāka.

Netīrumi un eļļa, kas pārklājusi šo ierīču izolatoru virsmas, 
plaisas izolatoros, bojāta vadu izolācija un uzgaļi rada augst
sprieguma strāvas noplūdi uz masu, tādējādi vājinot dzirksteli 
svecēs.

Turpinot apskati, jāpārbauda augstsprieguma vadu pievieno
jumi svecēm, sadalītājam  un aizdedzes spolei. Vadu uzgaļiem 
blīvi jāieguļas sadalītā ja  ligzdās. J a  ir slikts vadu pievienojums, 
vadu uzgaļi neguļ blīvi ligzdās un rodas papildu dzirksteļsprauga. 
Sīs elektriskās dzirksteles ietekmē apdeg un oksidējas vadu sa 
vienojumu saskares virsmas. Jāievēro arī, ka papildus dzirksteļ- 
spraugas dēļ ķēdē palielinās augstspriegums, kas var caursist 
aizdedzes spoles un kondensatora izolāciju.

167



Ar roku pārbauda pārtraucēja-sadalītā ja  nostiprinājumu pie 
dzinēja bloka. Ja  pārtraucēju-sadalītāju  var pagriezt ligzdā, jā 
secina, ka tā nostiprinājums nav pietiekams, un iespējams, ka ir 
izmainījies aizdedzes apsteidzes leņķis.

Dzinēju var v i e g l i  i e d a r b i n ā t ,  ja  starp sveces elektro
diem pārlec spēcīga dzirkstele un aizdedzes apsteidzes leņķa re
gulējums ir pareizs. Ja  dzinēju iedarbina, griežot kloķvārpstu ar 
iedarbināšanas kloķi un aizdedze ir pārāk agra, kloķvārpsta pie 
pirmajiem darba maisījuma uzliesmojumiem var  pagriezties pretējā 
virzienā un kloķis var ievainot roku. Ja  aizdedze ir pārāk vēla, 
dzinēju ir grūti iedarbināt.

Pārbaudot aizdedzes sistēmas darbību, jānovēro arī iesildīta 
d z i n ē j a  d a r b ī b a ,  a u t o m o b i l i m  n e p ā r v i e t o j o t i e s .  
Visiem dzinēja cilindriem jādarbojas bez pārtraukuma. J a  ir pār
traukumi atsevišķu cilindru darbībā vai arī ja  nestrādā kāds 
cilindrs, dzirdams nevienmērīgs izplūdes troksnis un dzinējs svār
stās balstos.

Pārāk vēla aizdedze rada sprādzienus ieplūdes caurulē un kar
buratorā; sprādzieni izplūdes caurulē rodas tad, ja  aizdedzes sis
tēma strādā ar pārtraukumiem.

Jāatceras, ka pārtraukumi atsevišķos cilindros var rasties 
arī pēc ilgstošas dzinēja darbības dīkgaitā, piesērējot aizdedzes 
svecēm. Lai sveces nepiemestu ar eļļu, nav vēlams dzinēju ilgstoši 
darbināt dīkgaitā ar mazu kloķvārpstas griešanās ātrumu.

A u t o m o b i ļ a  g a i t ā  novēro pilnīgi iesildīta dzinēja dar
bību, tam strādājot ar lielu slodzi un mazu kloķvārpstas grieša
nās ātrumu, piemēram, intensīvas ieskriešanās laikā. J a  auto
mobilis intensīvi ieskrienas ar tiešo pārnesumu, jābūt dzirdamiem 
vājiem īslaicīgiem detonācijas klaudzieniem. Stipri un ilgstoši de- 
tonācijas klaudzieni norāda, ka aizdedze ir pārāk agra; ja  deto
nācijas klaudzienu nav, jāsecina, ka aizdedze ir pārāk vēla. Bez 
tam stipri detonācijas klaudzieni dzinējā dzirdami arī pat tad, 
ja aizdedze ir pareizi noregulēta, bet savlaicīgi nepārslēdz pār
nesumus uz zemākiem, piemēram, ar mazu ātrumu un ar tiešo pār
nesumu izdarot labo vai kreiso pagriezienu (ielu krustojumā), 
kā arī tad, kad, braucot stāvā kāpumā, ievērojami ir sam azinā
jies automobiļa ātrums. J a  aizdedze ir noregulēta nepareizi, ievē
rojami pavājinās automobiļa dinamika.

Arī automobiļa gaitā, līdzīgi kā dzinējam strādājot uz vietas, 
jānovēro, vai nav pārtraukumi atsevišķu cilindru darbībā un sprā
dzieni ieplūdes caurulē un izplūdes trokšņa slāpētājā, atgāzēm iz
plūstot atmosfērā.

Aizdedzes sistēmas elektrisko ķēžu un atsevišķu ierīču teh
nisko stāvokli automobilī precīzāk var pārbaudīt ar samērā vien
kāršiem paņēmieniem un pārnesamiem aparātiem, kā arī speciā
los stendos.
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Z e m s p r i e g u m a  ķ ē d e s  tehnisko stāvokli automobili pār
bauda ar ampērmetru. Sai nolūkā izslēdz visus patērētājus, 
ieslēdz aizdedzi, ar kloķi lēni griež kloķvārpstu un novēro ampēr- 
metra rādījumus. Ja  ampērmetrs rāda akumulatoru baterijas iz
lādēšanos un tā šau tra  svārstās, jāsecina, ka zemsprieguma ķēde 
ir darba kārtībā. Turpretim, ja  ampērmetra šau tra  nesvārstās un 
rāda 2—4 A stipru izlādēšanās strāvu (šautra nostājas nedaudz 
pa kreisi no nulles iedaļas), jāsecina, ka pārtraucēja kustīgais 
kontakts ir tieši vai netieši savienots ar masu. Ja  ampērmetra 
šautra atrodas pret nulles iedaļu, zemsprieguma ķēde ir pilnīgi 
pārtraukta.

1 — augstspriegum a vads; 2 ~  partrau ce ja  kontakti.

A u g s t s p r i e g u m a  ķ ē d e s  tehnisko stāvokli praksē mēdz 
pārbaudīt pēc dzirksteles starp aizdedzes spoles augstsprieguma 
vada galu un masu (91. zīm.). Sajā  nolūkā izņem aizdedzes 
spoles augstsprieguma vada galu no sadalītā ja  vāka vidējās lig
zdas un noņem sadalītā ja  vāku; pēc tam, pagriežot kloķvārpstu, 
ļauj savienoties pārtraucēja kontaktiem, ieslēdz aizdedzi un, turot 
augstsprieguma vadu galu 5—7 mm atsta tum ā no masas, ar roku 
atvieno pārtraucēja kontaktus. Kontaktu atvienošanas momentā 
starp vada galu un masu jāpārlec spēcīgai violetas krāsas un labi 
dzirdamai dzirkstelei.

Tomēr, pārbaudot aizdedzes sistēmas tehnisko stāvokli pēc 
augstsprieguma dzirksteles, dzinējiem, kam aizdedzes sistēmā ir 
slāpējošās pretestības, var iegūt nepareizus rezultātus. Precīzā
kus rezultātus iegūst, ja, pārbaudot augstsprieguma ķēdi, noņem 
no svecēm 2—3 aizdedzes sveču vadus, to galus tur 5—7 mm a t
statumā no masas, ieslēdz aizdedzi un ar kloķi vai starteri griež
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kloķvārpstu. Ja  starp vadu galiem un m asu ir dzirksteles, tas no
zīmē, ka līdz svecēm aizdedzes augstsprieguma ķēde ir darba 
kārtībā.

P r a k s ē  aizdedzes ierīču tehnisko stāvokli tieši automobilī 
pārbauda pēc dažādiem elementāriem paņēmieniem, nelietojot spe
ciālu aparatūru.

Ja  ir šaubas par kādas ierīces tehnisko stāvokli, to var pār
baudīt pēc «apmaiņas» paņēmiena, ja  rezerves aizdedzes sistēmas 
ierīces ir labā tehniskā stāvoklī. Pārbaudām o aizdedzes sistēmas 
ierīci apmaina pret rezerves ierīci un pārbauda aizdedzes sistē
mas darbību. Pārbaudām ā ierīce ir labā tehniskā stāvoklī, ja  aiz
dedzes sistēmas (dzinēja) darbība, izmantojot rezerves ierīci, nav 
uzlabojusies, un otrādi.

A i z d e d z e s  s v e č u  darbību pārbauda dīkgaitā s trādājo
šam dzinējam, savieno
jot sveces centrālo elek
trodu 3 ar masu 1. Sa
vienojumu parasti iz
veido ar skrūvgriezi 2 
(92. zīm.).

Sādi pārbaudot sve
ču darbību, skrūvgriezi 
vispirms pieliek pie m a
sas un tikai pēc tam  pie 
sveces centrālā elek
troda. Ja  pēc tam, kad 
sveces centrālais elek
trods ir savienots ar 
masu, dzinēja darbība 
pasliktinās, tas  sāk s trā 
dāt nevienmērīgāk un 

samazinās kloķvārpstas griešanās ātrums, jāsecina, ka pārbau
dāmā svece darbojas normāli. Lai roka nesaņemtu elektriskās 
strāvas triecienu, ieteicams izmantot skrūvgriezi ar koka vai p last
masas rokturi.

Sveces darbību var pārbaudīt arī ar voltoskopu (neona spul
dzi), to pieslēdzot (pieskaroties) sveces centrālajam  elektrodam; 
šajā momentā dzinējam jās trādā  ar mazu kloķvārpstas griešanās 
ātrumu (nedaudz lielāku nekā dīkgaitā). Spilgti, periodiski neona 
spuldzes uzliesmojumi norāda, ka aizdedzes svece darbojas.

Aptuveni par sveces darbību var spriest arī pēc pārbaudāmās 
sveces darba temperatūras, salīdzinot to ar pārējo sveču tempera
tūru. Aizdedzes sveču temperatūru novērtē, aptaustot sveci ar roku 
tūlīt pēc dzinēja apturēšanas. Visas bojātās aizdedzes sveces ir 
vēsākas par pārējām svecēm.

Aizdedzes sveci, kas izskrūvēta no cilindru bloka galvas, var 
arī pārbaudīt, novērojot dzirksteli starp tās  elektrodiem. Sajā

92. zim. Bojātās aizdedzes sveces noteikšana ar 
skrūvgriezi:

1 — m asa; 2 — skrūvgriezis; 3 — aizdedzes sveces 
cen trālais elektrods.
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nolūkā svecei pievieno augstsprieguma vadu, ieslēdz aizdedzi un 
a r  kloķi griež kloķvārpstu. Starp sveces elektrodiem jābūt redza
mai un arī dzirdamai spēcīgai dzirkstelei. Šādai pārbaudei tomēr 
nav lielas nozīmes, jo svece, to ieskrūvējot kompresijas kamerā, 
var arī nestrādāt. Tas izskaidrojams 
ar  to, ka dzinēja darbības laikā kom
presijas kamerā palielinās spiediens un 
elektriskajai dzirkstelei jāpā rvar  lielāka 
pretestība.

Apskatot sveci, īpaša vērība jāveltī 
tās  izolatora un elektrodu tehniskajam 
stāvoklim. Sveces izolatora iekšējam 
(apakšējam) galam jābūt tīram un

93. zim. Sveces elektrodu atstarpes pār
baude ar plāksnes un kalibrētas stieples 

spraugmēriem: 
a — nepareizi; b — pareizi;_

1 — plāksnes spraugm ērs; 2 — kalib rētās stiep
ies spraugm ērs; 3 — sānu  elektrods;

4 — 'centrālais elektrods.

gaiši brūnam. Elektrodiem jābūt veseliem, un starp tiem jābūt 
pareizai atstarpei (31. tabula).

Aizdedzes sveču elektrodu atstarpi pārbauda ar kalibrētas 
stieples spraugmēru (93. zīm. b).

Ar plakanu spraugmēru elektrodu atstarpes lielumu nevar pre
cīzi noteikt, jo sānu elektrods nolietojas nevienmērīgi — tajā 
rodas iedobums (93. zīm. ā ) .

Aizdedzes svecēm jābūt pietiekami blīvām; pie spiediena 
•8— 10 kG/cm2 caur aizdedzes sveces savienojumiem vienā minūtē 
nedrīkst izplūst vairāk par 50 cm3 gaisa (94. zīm.).

Automobilī jāizmanto tikai noteiktas m arkas sveces, kādas no
rādītas 31. tabulā.

Burti un skaitļi sveces marķējumā nozīmē:
a) pirmais burts — sveces vītnes ārējo caurmēru; piemēram, 

burtam M atbilst sveces vītnes ārējais caurmērs 18 mm, A — 
14 mm, T — 10 mm;

b) skaitlis aiz pirmā burta norāda sveces izolatora apakšējās 
daļas garum u (mm);
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Automobiļu aizdedzes sveces
31. tabula

Automobiļu m arka
A tstarpe sta rp  

elektrodiem 
(mm)

Sveces marka Kvēlskaitlis

«Moskvič-407» 0,60—0,75 A - l i y 160
«Moskvič-408» . . 0,60—0,75 A7 vai A5yC —
«Pobeda» M-20 0,70—0,85 M -12y 155
«Volga» M-21 . . . . 0,70—0,85 A-14Y 145
G A Z -5 1 A ................................ 0,70—0,85 M -12y 155
G A Z -5 3 F ............................... 0,70—0,85 A-14y 145
Z IL -130 ..................................... 0,85—0,95 A-15 160
ZIL-164 un ZIL-164A . . 0,70—0,85 A-16y 120

c) marķējuma pēdējais burts norāda, no kāda materiāla  izga
tavots sveces izolators ( y  — uralīts, B — borkorunds, K — kris- 
tālkorunds).

Izvēloties sveci, vispirms jāraugās, lai tās  vītņotās daļas dia
metrs un garums atbilstu dotajam dzinējam. Sveces vītņotās da
ļas gals nedrīkst izvirzīties kompresijas kamerā, jo tas var veici
nāt darba maisījuma pašaizdegšanos, bet dzinējam ar apakšējiem 
vārstiem vārsts var atsisties pret sveces elektrodiem.

Ļoti svarīgi, lai svece dotajam dzinējam būtu piemērota arī 
no siltumtehniskā viedokļa.

Atkarībā no sveces izolatora apakšējā gala siltuma uzņemša
nas spējām aizdedzes sveces iedala karstās  aizdedzes svecēs un

aukstās aizdedzes svecēs 
(95. zīm.).

Karstai aizdedzes sve
cei ir garš izolatora apak
šējais gals, tā uzņem 
daudz siltuma. Aukstai 
aizdedzes svecei ir īss izo
latora apakšējais gals, tā 
uzņem maz siltuma.

Ja  mazas kompresijas 
pakāpes dzinējā, kam kloķ
vārpstas griešanās ātrums 
nav liels, iemontē aukstās 
sveces, tās piesērē un 
dzirksteles starp sveces 
elektrodiem pārlēks ar 
pārtraukumiem. Bet, ja  aug
stas kompresijas pakāpes 

95. zīm. Dažādu siltumvērtību sveces: dzinējā, kam kloķvārpstas
° -  karstā aizdedzes 7veeccee; 6 -  aukstā :,izdedzcs griešanās ātrums ir liels,
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iemontē kars tās  sveces, tad to izolatori pārkarst un priekšlaicīgi 
aizdegas darbmaisījums.

No siltumtehniskā viedokļa aizdedzes sveces raksturo to kvēl- 
skaitlis. Kvēlskaitlis ir laiks sekundēs, pēc kura speciālā dzinējā 
iemontētā svece noteiktā darba režīmā rada kvēles aizdedzi.

Karstām  aizdedzes svecēm kvēlskaitlis ir no 100 līdz 260, 
aukstām — no 280 līdz 500 vienībām. Sveču kvēlskaitļu intervāli 
ir 20 vienības.

Forsētos automobiļu dzinējos lieto aizdedzes sveces ar lielu 
kvēlskaitli (280—500 vienības). Paras to  sveču izolatorus izgatavo 
no uralīta, augstvērtīgo sveču izolatorus — no borkorunda un 
kristālkorunda.

Aizdedzes sveci var arī pārbaudīt īpašā aparātā, kurā to vis
pirms notīra ar smilšu strūklu un saspiestu gaisu; pēc tam sveci 
ieskrūvē īpašā kamerā un zem spiediena pārbauda dzirksteļošanu 
starp sveces elektrodiem.

S a d a l ī t ā j a  tehnisko stāvokli pārbauda, rūpīgi apskatot, 
lai noteiktu, vai vākā un rotorā nav  plaisu, vai darba kārtībā ir

/
/

•BK-6
'BK

P

96. zim. Partrauceja parbaude, izslēdzot to no 
aizdedzes sistēm as ķēdes.
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oglīte un atsperīte, vai nav oksidējušies (apdeguši) vai netīri 
kļuvuši sānu elektrodi un augstsprieguma vadu ligzdas.

Sadalītāja  darbību pārbauda, turot pēc kārtas  sveču vadus 
2—3 mm virs ligzdām un griežot kloķvārpstu. J a  starp vadu g a 
liem un to ligzdām pārlec dzirkstele, sadalītā js  ir darba kārtībā.

P ā r t r a u c ē j a  tehnisko stāvokli pārbauda, izslēdzot pār
traucēju no aizdedzes sistēmas (96. zim.).

97. zim. Zemsprieguma ķedes parbaude ar kontrol- 
spuldzi:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2', 3', 4 ' un  5 ' — kontrolspuldzes pievieno
jum a vietu secība zem spriegum a ķēdes spailēm.

Sajā nolūkā ar vada P  galu asi pieskaras m asai un novēro 
dzirksteli starp augstsprieguma vada galu un masu. Intensīva 
dzirkstele norāda, ka aizdedzes spole un kondensators ir darba 
kārtībā, bet aizdedzes sistēmas traucējuma cēlonis jāmeklē pār
traucējā.

Turpinot pārtraucēja tehniskā stāvokļa pārbaudi, jāpievērš uz
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manība strāvas iekšējai ķēdei, kontaktu tehniskajam stāvoklim, 
atstarpes lielumam starp kontaktiem un kustīgā kontakta atsperī
tes spriegojumam.

Zemsprieguma ķēdi un pārtraucēja iekšējo ķēdi ērti var pār
baudīt ar kontrolspuldzi (97. zīm.). Ja, skarot ar kontrolspuldzes 
vada smaili kustīgo kontaktu 4', kontrolspuldze deg, pārtraucēja 
vadiņam-slieditei un kustīgā kontakta atsperei savienojumu vietā 
ir labs kontakts. Pēc tam, savienojot kontaktus 4 '  un 5' un ska
rot ar kontrolspuldzes vada smaili tieši nekustīgo kontaktu 5', 
spuldze nedrīkst iedegties. Ja tomēr spuldze iedegas, kaut arī 
vāji, tas norāda, ka pārtrūcis ir vads, kas savieno kontaktu gro
zāmo disku ar masu.

Pārtraucēja  kontaktu tehnisko stāvokli var pārbaudīt ari ar 
kontrolspuldzi. Sajā nolūkā savieno abus kontaktus un ar vada 
smaili vispirms skar nekustīgo kontaktu, bet pēc tam kustīgo kon
taktu. Ja, skarot nekustīgo kontaktu, spuldze neiedegas, bet, ska
rot kustīgo kontaktu, — iedegas, jāsecina, ka kontakti nesaskaras 
(pārāk liela kontaktu a tstarpe), ir apdegušas vai kļuvušas netī
ras kontaktu saskares virsmas.

Automobiļu pārtraucēju tehniskais raksturojums dots 32. ta 
bulā.

32. tabula
Pārtraucēju tehniskais raksturojums

P artrauce js

Automobiļa m arka kontaktu
a ts ta rpe

(mm)

kustīga kon
tak ta  atspe
res spriego

jum s (G)

kontaktu
saskares

leņķis
(grādos)

Kondensa
to ra  kapa

citāte 
(M̂ F)

«Moskvič-407»
«Pobeda» M-20 
«Volga» M-21 
GAZ-5JA un ZIL-164A 
GAZ-53F u n  ZIL-130

0,35—0,45
0,35—0,45
0,35—0,45
0,35—0,45
0,30—0,40

400—600
400—600
500—700
400—650
500—650

42—44
40—45
42—44
38—40
29—31

0,17—0,25
0,17—0,25
0,17—0,25
0,17—0,25
0,25—0,35

Atstarpe starp pārtraucēja kontaktiem jāpārbauda uz visiem 
izciļņiem, jo izciļņu nevienāda nodiluma dēļ izciļņu ripas dažā
dos stāvokļos kontaktu atstarpes var būt nevienādas. Atstarpi 
starp kontaktiem vēlams pārbaudīt ar diviem spraugmēriem, kuru 
biezums atbilst atstarpes augšējai un apakšējai robežvērtībai. A t
starpe ir pareiza, ja  plānākais spraugmērs brīvi ievietojas starp 
pārtraucēja kontaktiem, bet biezāko spraugm ēru starp kontaktiem 
nevar iebīdīt. Pirms atstarpes pārbaudes kontakti jānostāda  pil
nīgi atvienotā stāvoklī, griežot klokvārpstu ar iedarbināšanas 
kloķi.

Ievērojot to, ka kontaktu saskares virsmas ekspluatācijas 
procesā kļūst nelīdzenas — uz viena kontakta rodas metāla
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uznesums, bet uz otra izveidojas iedobums, ieteicams kontaktu 
atstarpes lielumu novērtēt nevis milimetros (ar spraugm ēru), bet 
gan pēc kontaktu saskares leņķa (sk. 32. tabulu).

Pārtraucēja  kontaktu saskares leņķi automobilī samērā vien
kārši var pārbaudīt ar graduētu disku un kontrolspuldzi. Sai 
nolūkā jānoņem sadalītā ja  vāks un tā vietā uz pārtraucēja jāuz
liek graduētais disks. Rotora vietā uz izciļņu ripas uzmauc īpašu

98. zītn. Partrauceja kustīga kontakta atsperes spriegojuma 
pārbaude ar dinamometru:

1 — dinam om etrs; 2 — kustīgais kontakts; 3 — kontrolspuldze; 4 — sliedīte.

rādītāju. Pēc tam paralēli pārtraucēja kontaktiem pieslēdz kontrol
spuldzi, ieslēdz aizdedzi, griež kloķvārpstu un novēro rādītāja  
a trašanās vietu uz diska momentos, kad nodziest un iedegas kon
trolspuldze. Leņķis, par kādu pagriežas rādītājs no spuldzītes 
nodzišanas līdz iedegšanās momentam, atbilst pārtraucēja kon
taktu saskares leņķim.

Kustīgā kontakta atsperes spriegojumu nosaka ar dinamo
metru (98. zīm.). Sai nolūkā, velkot ar dinamometru, atvieno kon
taktus un nolasa atsperes spriegojumu momentā, kad iedegas 
kontrolspuldze 3, kas ieslēgta paralēli kontaktiem. Atsperes sprie
gojuma vērtības norādītas 32. tabulā.

K o n d e n s a t o r a  tehnisko stāvokli samērā ērti var pārbau
dīt, apmainot pārbaudāmo kondensatoru pret nebojātu konden
satoru. Ja  aizdedzes sistēmas darbība uzlabojas, jāsecina, ka pār
baudāmais kondensators ir bojāts.

Kondensatoru var arī pārbaudīt, novērojot dzirksteļošanu starp 
pārtraucēja kontaktiem un dzirksteles intensitāti starp augstsprie
guma vadu un automobiļa masu. Pārbaudot kondensatoru pēc 
šāda paņēmiena, jānoņem sadalītā ja  vāks, jāieslēdz aizdedze un 
ar iedarbināšanas kloķi vai starteri jāgriež kloķvārpsta. Vāja
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dzirkstele starp augstsprieguma vadu un masu, bet spēcīga dzirk
steļošana starp pārtraucēja kontaktiem norāda, ka kondensators 
ir bojāts vai arī atvienojies. Jāatceras, ka kondensatora īssa 
vienojuma gadījumā starp pārtraucēja kontaktiem (to atvienoša
nas momentā) dzirksteles nebūs, jo zemsprieguma ķēde netiek 
pārtraukta.

Precīzāk kondensatora tehnisko stāvokli var pārbaudīt ar aiz
dedzes spoles augstsprieguma strāvu (99. zīm.).

99. zīm. Kondensatora parbaude pec ta uzladešanas 
ar augstsprieguma strāvu:

1 — aizdedzes spole; 2 — augstspriegum a vads; 3 — kon
densators; 4 — kondensatora vad inš.

Sai nolūkā atvieno kondensatora 3 vadiņu 4, tā  gala tuvumā 
novieto aizdedzes spoles augstsprieguma vada 2 galu, ieslēdz aiz
dedzi un, griežot kloķvārpstu, uzlādē kondensatoru 3. Pēc uzlādē
šanas vadiņa 4 galu tuvina kondensatora apvalkam. Ja  konden
sators nav bojāts, starp vadiņa galu un apvalku pārleks spēcīga, 
labi dzirdama un labi redzama dzirkstele. J a  kondensators dažu 
sekunžu laikā pazaudē savu lādiņu, jāsecina, ka kondensatoram 
ir noplūde. Kondensatora kapacitāte (ļiF) norādīta 32. tabulā.

A i z d e d z e s  s p o l e s  tehnisko stāvokli pārbauda šādi (sk. 
96. zīm.). Ar vada P galu, augstsprieguma vada galu turot 7—8 
mm atstatum ā no masas, asi pieskaras masai un novēro, vai 
starp augstsprieguma vada galu un masu pārlec spēcīga dzirk
stele. J a  dzirkstele pārlec, aizdedzes spole nav bojāta.

Bojāta (vijumu savstarpējs savienojums) aizdedzes spole eks
pluatācijas procesā stipri sakarst; šāda spole aukstā stāvoklī var 
s trādāt normāli, bet pēc iesilšanas rada pārtraukumus aizdedzes 
sistēmas darbībā.
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C e n t r b ē d z e s  r e g u l a t o r a  tehniskā stāvokļa aptuve
nai pārbaudei jānoņem sadalītā ja  vāks un jāpagriež par 5—8 g rā
diem vārpstiņas rotācijas virzienā sadalītā ja  rotora elektrods kopā 
ar izciļņu ripu. Pēc tam  rotora elektrods jāatla iž  un jānovēro tā 
atgriešanās sākotnējā stāvoklī. Ja, sagriežot rotoru, jū tam a pre
testība, bet pēc a tlaišanas tas  brīvi atgriežas sākotnējā stāvoklī, 
var secināt, ka centrbēdzes regulators nav bojāts.

V a k u u m r e g u l a t o r a m  jāpārbauda kontaktu diska gultņa, 
regulatora atsperes un diafragmas tehniskais stāvoklis. Kontaktu 
diskam viegli jāgrozās uz gultņa, bet, spiežot ar roku uz vakuum- 
regulatora stiepņa, diskam viegli jāpagriežas. J a  stiepni atlaiž, 
diskam atsperes ietekmē ātri jāatgriežas sākotnējā stāvoklī. Lai 
pārbaudītu diafragmas blīvumu, jāatvieno vakuumregulatora cau
rulīte, bet regulatoram jāpievieno vakuumsūknis un jārada  reti- 
nājums (100. zīm.).

Ja  diafragma nav bojāta, kontaktu diskam jāpagriežas par 
7— 10°. Retinājums vienas minūtes laikā nedrīkst samazināties 
vairāk par 25 mm dzīvsudraba staba (ja sākotnējais retinājums 
ir 250 mm dzīvsudraba staba).

Daudz precīzāk aizdedzes ierīču tehnisko stāvokli automobilī 
var pārbaudīt ar /7/73 m arkas pārnesamu aparātu, kas sastāv no

100. zim. Aizdedzes apsteidzes vakuumregulatora parbaudes ierīču ieslegšanas
shēma:

1 — šļūtenes uzgalis; 2 — vakuum regulators; 3 — pārtraucējs; 4 — vakuum m etrs;
5 — balons; 6 — vakuum sūknis.
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aizdedzes sistēmas, neliela elektrodzinēja, m ērinstrumenta (pār
traucēja kontaktu pretestības un saskares leņķa noteikšanai) un 
dzirksteļu izlādētāja ar neona spuldzi.

Automobiļa aizdedzēs sistēmas ierīču tehnisko stāvokli šaja 
aparātā  pārbauda pēc «apmaiņas» principa, t. L, pārbaudāmo 
automobiļa ierīci pieslēdz aparātā  kontroles ierīces vietā un pār
bauda, kā darbojas aparāta  aizdedzes sistēma komplektā ar pār
baudāmo ierīci.

Ar šo aparātu var veikt šādus aizdedzes sistēmas pārbaudes 
darbus tieši automobilī:

1) vispārēju aizdedzes sistēmas pārbaudi pēc augstsprieguma 
radīto dzirksteļu jaudas un nepārtrauktības;

2) pārtraucēja-sadalītā ja  pārbaudi:
a) noteikt kontaktu pretestību — sprieguma kritumu uz 

savienotiem pārtraucēja kontaktiem;
b) noteikt kontaktu saskares leņķi;

3) kondensatora tehniskā stāvokļa pārbaudi pēc dzirksteles 
intensitātes un dzirksteļošanas starp kontroles pārtraucēja kon
taktiem;

4) aizdedzes spoles pārbaudi pēc dzirksteles intensitātes;
5) augstsprieguma vadu pretestības un izolācijas pārbaudi;
6) aizdedzes sveču izolatora caursišanas, strāvas noplūdes un 

sveču pretestības palielināšanās pārbaudi.
A parāta  konstrukcija ļauj arī pārbaudīt un regulēt kontroles 

pārtraucēju-sadalītāju.

2. AIZDEDZES SISTĒMAS PĀRBAUDE STENDA

Automobiļa aizdedzes sistēmas ierīces bieži vien pārbauda 
speciālos stacionāros stendos. Viena šāda stenda principiālā 
shēma dota 101. zīmējumā.

Stendu piedzen līdzstrāvas elektrodzinējs 5. Elektrodzinēja 
vārpstas  griešanās ātrumu regulē ar reostatu 6; apgriezienu 
skaitu mērī ar tahometru 4. Graduēto disku 2 kopā ar rotējošo 
elektrodu /  izmanto pārtraucēja, kā arī aizdedzes apsteidzes centr
bēdzes regulatora un vakuumregulatora darbības pārbaudei. Kon
trolējamo ierīču darbības pareizību nosaka pēc dzirksteles garuma 
starp izlādētāja 10 elektrodiem un dzirksteles parādīšanās vien- 
mērīguma. Etalona aizdedzes spoli 11, kondensatoru 12 un pār
traucēju-sadalītāju 15 var aizstāt ar pārbaudāmām  ierīcēm.

A i z d e d z e s  s p o l e s  p ā r b a u d e .  Starp izlādētāja 10 
elektrodiem iestātā 8—9 mm lielu atstarpi, un etalona aizdedzes 
spoles vietā ieslēdz pārbaudāmo spoli. Pēc tam ieslēdz svirslē- 
džus 7 un 8 un pārbīda reostata 6 slīdkontaktu tādā stāvoklī, lai 
elektrodzinēja enkura apgriešanās ātrums butu 1500— 1900 
apgr/min.
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Ja  starp izlādētāja elektrodiem dzirkstele pārlec bez pārtrau 
kumiem, aizdedzes spole ir darba kārtībā.

K o n d e n s a t o r a  p ā r b a u d e .  Ar pārslēdzēju 14 ieslēdz 
pārbaudāmo kondensatoru etalona kondensatora 12 vieta. Ja  pār
baudāmais kondensators nav bojāts un atstarpe starp izlāde- 
tā ja  10 elektrodiem ir 8—9 mm, tad, mainoties dzinēja kloķvārp
stas griešanās ātrumam no 200 līdz 1900 apgr/min, dzirksteļo
šanā nedrīkst būt pārtraukumu.

101. zltn. Baterijas aizdedzes sistēmas ierīču parbaudes 
un regulēšanas stends:

I  — rotējošais elektrods; 2 — graduētais disks; 3 — savienotāj - 
uzm ava; 4 — tahom etrs;_ 5 — līdzstrāvās elektrodzinejs; 6_ — 
reostats; 7 un  8 — svirsledži; 9 — am perm etrs; 10 — izlādētais;
II  — aizdedzes spole; 12 — kondensators; 13 — kontrolspuldzīte;
14 — pārslēdzējs; 15 — pārtraucēj s-sadalīta js; 16 — vakuum -

m etrs; 17 — vakuum s uknis.

P ā r t r a u c ē j a  k o n t a k t u  s a s k a r e s  l e ņ ķ a  p ā r 
b a u d e .  Ar pārslēdzēju 14 ieslēdz kontrolspuldzi 13, kā arī svir- 
slēdzi 8, un ar roku lēni griež pārtraucēja-sadalītāja  15 vārpstiņu. 
Kontaktiem savienojoties, spuldzīte nodzisīs, bet atvienojoties — 
iedegsies. Leņķi (norādīts 32. tabulā), kurā pārtraucēja kontakti 
atrodas savienotā stāvoklī, var noteikt ar grādu skaitu, par kādu 
pagriezīsies rotējošais elektrods 1 laikā, kamēr spuldzīte nedeg. 
Ja  ripas izciļņi ir nodiluši, leņķis samazinās.

A i z d e d z e s  a p s t e i d z e s  c e n t r b ē d z e s  r e g u l a t o r a  
p ā r b a u d e .  Pārbaudām o pārtraucēju-sadalītāju  uzstāda etalona 
pārtraucēja-sadalītāja  15 vietā. Tad ieslēdz svirslēdžus 7 un S 
un ar reostatu 6 iestāda iespējami vismazāko pārtraucēja
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Aizdedzes apsteidzes leņķa regulēšanas ierīču raksturojums
33. tabula

Automobiļa mārka
Oktān-
reguia-

tors

Centrbedzes regulators Vakuumregulators

grādi
izciļņu ripas 
apgriezienu 
skaits mi

nūtē
grādi

retina jums 
dzīvsudraba 

staba mm

«Moskvič-407» +  12 0—19 500—2200 0 - 8 100—300
«Pobeda» M-20 . ± 12 11—13 300—1900 10—12 160—400
«Volga» M-21 . . ±12 0—20 200—2200 0—13 100—280
GAZ-51A . +  12 0— 14 300—1900 0 - 1 2 160—400
ZIL-164A ± 12 1,5—10 400—1500 0—9 100—400
GAZ-53F . . . +  12 0—16 200—2500 0—9,5 80—440
ZIL-130 . . . . +  12 9—22 400—1250 0—9,5 80—250

vārpstas griešanās ātrumu. Pēc tam  pagriež disku 2 tā, lai dzirk
stele starp rotējošo elektrodu 1 un disku 2 pārlēktu momentā, kad 
elektrods atrodas pret diska 0 iedaļu. Turpinot pārbaudi, vienmē
rīgi palielina elektrodzinēja vārpstas griešanās ātrumu un, ievēro
jot dzirksteles pārlēkšanas vietu (starp elektrodu un disku), no
saka aizdedzes apsteidzes leņķa izmaiņu. Pārbaudes laikā jā a t 
zīmē vārpstiņas sākotnējais griešanās ātrums, kādā sāk darboties 
centrbēdzes regulators, un griešanās ātrums momentā, kad dzirk
steles pārlēkšanas vieta attiecībā pret disku vairs neizmainās. Ja  
vārpstas griešanās ātrums un aizdedzes apsteidzes leņķis neatbilst 
pārbaudāmā centrbēdzes regulatora raksturojumam, kas norādīts 
33. tabulā, regulators jānoregulē.

A i z d e d z e s  a p s t e i d z e s  v a k u u m r e g u l a t o r a  p ā r 
b a u d e .  Reostata 6 slīdkontaktu nostāda tā, lai pārbaudāmā pār
traucēja vārpstiņa grieztos ar konstantu ātrumu. Pēc tam pagriež 
disku 2 tā, lai dzirkstele starp rotējošo elektrodu 1 un disku pār
lēktu momentā, kad elektrods atrodas pret diska 0 iedaļu. Pēc tam 
ar vakuumsūkni 17 rada retinājumu un, ievērojot dzirksteles pārlēk
šanas vietu, nosaka aizdedzes apsteidzes leņķa izmaiņu. Retinā
jumu kontrolē ar vakuummetru 16. Pārbaudes laikā jāatzīmē re
tinājumu lielumi, kādos iesākas un izbeidzas vakuumregulatora 
darbība. Ja  retinājumi un aizdedzes apsteidzes leņķis neatbilst 
pārbaudāmā vakuumregulatora raksturojumam, kas norādīts 33. 
tabulā, jāizmaina vakuumregulatora atsperes spriegojums.

3. AIZDEDZES SISTĒMAS TEHNISKĀS APKALPES

I k d i e n a s  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  aizdedzes sistēmas 
darbību aptuveni novērtē, pārbaudot dzinēja darbību.

P i r m a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  izpilda šādus darbus:
1) ieeļļo pārtraucēja-sadalītāja  vārpstiņas gultni;
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2) pēc tehniskās apkalpes pārbauda aizdedzes sistēmas dar
bību automobiļa gaitā.

O t r a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  izpilda šādus darbus:
1) notīra putekļus, netīrumus un eļļu no aizdedzes sistēmas 

ierīču un augstsprieguma vadu virsmām;
2) izskrūvējot aizdedzes sveces, pārbauda to tehnisko stāvokli. 

J a  nepieciešams, no svecēm jāiztīra piedegumi un jānoregulē a t
starpe starp elektrodiem;

3) noņem pārtraucēju-sadalītāju, no tā ārējās virsmas notīra 
netīrumus un eļļu, kā arī pārbauda kontaktu tehnisko stāvokli, 
noregulē atstarpi starp kontaktiem un ieeļļo pārtraucēja-sadalītāja  
vārpstiņu;

4) pārbauda zemsprieguma un augstsprieguma vadu tehnisko 
stāvokli;

5) pēc tehniskās apkalpes pārbauda aizdedzes sistēmas dar
bību automobiļa gaitā.

4. PĀRTRAUCĒJA-SADALĪTĀJA DETAĻU EĻĻOŠANA

Pārtraucējam -sadalītājam  jāeļļo vārpstiņa, kustīgā kontakta 
sviras ass, kā arī izciļņu ripas ārējā un iekšējā virsma.

Vārpstiņu eļļo ar ziežvielu 1-13 vai solidolu, pagriežot 1—2 
reizes ziežvielas spiedtrauciņa vāciņu.

Kustīgā kontakta sviras asi eļļo, uzlejot uz ass gala ne vairāk 
kā vienu pilienu dzinēja eļļas.

Filca spilventiņu izciļņu ripas ārējās virsmas eļļošanai piesū
cina ar vienu pilienu dzinēja eļļas.

Izciļņu ripas iekšējo virsmu eļļo, uzlejot 1—2 pilienus dzinēja 
eļļas uz vārpstiņas gala (pēc filca spilventiņa izņemšanas). Pēc 
eļļošanas filca spilventiņu ievieto atpakaļ tam  paredzētajā vietā.

Nepietiekama eļļošana veicina pārtraucēja-sadalītā ja  detaļu 
nolietošanos un rada traucējumus aizdedzes sistēmas darbībā. T ā
pat ari jāatceras, ka ļoti nevēlama ir pārm ērīga pārtraucēja-sa
dalītāja detaļu eļļošana, jo tad  eļļa piemet kontaktus un paātrinās 
kontaktu apdegšana.

5. AIZDEDZES SISTĒMAS IERĪČU REGULĒŠANA

A i z d e d z e s  s v e c ē m  regulē atstarpi starp to elektrodiem, 
pieliecot vai atliecot sānu elektrodu. Regulēšanai vēlams izmantot 
speciālu robotu tērauda plāksnīti 1 (102. zīm.). Darbs jāveic ļoti 
rūpīgi un uzmanīgi.

Pirms un arī pēc regulēšanas jāpārbauda elektrodu atstarpe 
(sk. 31. tabu lu) .
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P ā r t r a u c ē j a  k o n t a k t u  a t s t a r p i  regulē, pagriežot ne
kustīgā kontakta plāksni ar ekscentru 2 (103. zīm.). Griešanu 
turpina tik ilgi, līdz viegli saspiež starp kontaktiem ievietotu a t
bilstoša biezuma kalibrētu plāksnīti (spraugmēru). Pirms regulē
šanas jāatla iž  nekustīgā kontakta plāksnes nostiprināšanas 
skrūve 1; pēc regulēšanas šī skrūve jāpievelk. Pirms un arī pēc 
regulēšanas jāpārbauda kontaktu atstarpe.

P ā r t r a u c ē j a  k u s t ī g ā  k o n t a k t a  a t s p e r e s  s p r i e 
g o j u m u  regulē, palokot sliedīti 4, kurai piestiprināts atsperes 
brīvais gals (sk. 98. zīm.). Nav ieteicams regulēt atsperes sprie
gojumu, lokot pašu atsperi.

C e n t r b ē d z e s  r e g u l a t o r a  a t s p e r u  s p r i e g o j u m u  
regulē tad, ja  regulatora iestādītais aizdedzes apsteidzes leņķis 
neatbilst dzinēja kloķvārpstas griešanās ātrumam.

Atsperu spriegojumu izmaina, palokot atsperu statnes 9 uz 
atbalsta plāksnes 7 (104. zīm.). Nospriegojot atsperes stiprāk, 
aizdedzes apsteidzes leņķis samazinās — un otrādi.

V a k u u m r e g u l a t o r u  regulē, izmainot atsperes 7 sprie
gojumu. To veic, ievietojot starp atsperes galu un iegriezni 9 
attiecīgā biezuma paplāksnes (105. zīm.).

Ja  palielina atsperes 7 spriegojumu (pie nemainīga retinā- 
juma) aizdedzes apsteidzes leņķis samazinās — un otrādi.

102. zīm. Sveču elektrodu at
starpes regulēšana:

1 — regulēšanas plāksnīte; 2 — aiz- 
dedzes sveces sanu elektrods.

103. zīm. Atstarpes regulešana starp 
pārtraucēja kontaktiem:

1 — nostiprināšanas skrūve; 2 — ekscentrs.
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104. zim. Aizdedzes momenta 
centrbēdzes regulators:

1 — izciļtm ripa; 2 — plāksne ar 
izgriezumiem; 3 — atsvara tapa; 
4 — atspere; 5 — atsvari; 6 — at
svara ass; 7 — atbalstplāksne; 
■8 — pārtraucēja vārpsta; 9 — atspe

res statne.

1 — droseļvārsts; 2 —  diafragma; 3 — stiepnis; 
4 — kontaktu disks; 5 — nekustīgā plāksne; 6 — 
lodīšu gultnis; 7 — atspere; 8 — paplakšņu ievie

tošanas vieta; 9 — iegrieznis.

6. AIZDEDZES UZSTĀDĪŠANA

Pirms aizdedzes uzstādīšanas jāpārbauda un jānoregulē a t
s tarpe starp pārtraucēja kontaktiem, jo tās izmaiņa ietekmē arī 
aizdedzes apsteidzes leņķi. Tad jāatvieno vakuumregulatora cau
rulīte un oktānregulatora rādītāja  smaile jānostāda  pret skalas 0 
iedaļu. Pēc tam pirmā cilindra virzulis jānostāda kompresijas 
taktī atbilstoši aizdedzes momentam. Kompresijas takti atrod 
šādi:

a) izskrūvē pirmā cilindra sveci;
b) aizspiež sveces urbumu cilindru bloka galvā ar īkšķi vai 

aizbāž ar papīra aizbāzni;
c) ar iedarbināšanas kloķi lēni griež kloķvārpstu, kamēr gar 

īkšķi sāk izplūst gaiss vai no sveces urbuma tiek izspiests papīra 
aizbāznis.

Turpinot lēnām griezt kloķvārpstu, pirmā cilindra virzuli no
s tāda  aizdedzes momentam atbilstošā stāvoklī (106. zīm.).
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Pirm ā cilindra virzuļa stāvokli, kas atbilst aizdedzes momen
tam, var noteikt pēc īpašām  zīmēm uz spara rata, spara rata  
kartera  vai kloķvārpstas ķīļsiksnas skriemeļa, kā arī ar iestatīša- 
nas tapiņu, kas atrodas sadales zobratu kārbas vākā (sk. 34. ta 
bulu).

Automobiļu ZIL-164 un ZIL-164A dzinējiem pirmā cilindra 
virzuļa nostādīšanu ievērojami atvieglo tapiņa sadales zobratu

106. zitn. Pirmā cilindra virzuļa nostādīšana augstaka maiņas 
punktā (arī aizdedzes momentam atbilstošajā stāvoklī):

a — automobilim «Volga» M-21; b — automobilim «Moskvič-407»; c — automo
bilim GAZ-51A un «Pobeda» M-20; d — automobilim ZIL-130; e — automobilim

ZIL-164A.
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Aizdedzes uzstādīšanas zīmes

34. tabula

Automobiļa
marka

Aizdedzes uzstādīšanas 
zīmes

Pirmā cilin
dra aizdedzes 

momentam 
atbilstošais 

uzstādīšanas 
zīmju stā
voklis un 
aizdedzes 
apsteidzes 

leņķis

Dzinēj a 
cilindru 
darbības 
secība

Ben
zīna

marka

«Moskvič-407» 
un «Mos- 
kvič-408»

Uz spara 
rata zīmes 
B M T M 3  un 
tērauda lo
dīte

Uz spara 
rata kartera 
koniska ta
piņa

Tērauda 
lodīte (zīme 
M3) atro
das pret ta 
piņu, -1-10°

1—3—4—2 A-72

«Pobeda» M-20 Uz spara 
rata tērau
da lodīte un 
skalas ieda
ļas lodītes 
abās pusēs

Uz spara 
rata kartera 
tapiņa

Ceturtā 
skalas ieda
ļa (pirms 
lodītes) at
rodas pret 
tapiņu, 0°

1—2—4—3 A-66

«Volga» M-21 Cauru
miņš kloķ
vārpstas 
skriemelī

Iestādīša
nas tapiņa 
pret skrie
meli

Cauru
miņš atro
das pret ta
piņu, (P

1—2—4—3 A-72

GAZ-51A Uz spara 
rata tērau
da lodīte, 
zīmes BMT  
un skalas 
iedaļas lo
dītes abās 
pusēs

U z spara 
rata kartera 
tapiņa

Tērauda 
lodīte atro
das pret ta
piņu, 0°

1—5—3—
—6—2—4

A-66

ZIL-164A Uz spara 
rata zīmes 
BMT 1-6 un 
tapiņa sa
dales zob
ratu kārbas 
vākā

Svītras uz 
spara rata 
kartera un 
iedobums 
sadales 
zobratā

Zīme 
BM T  atro
das pret 
svītru, bet 
tapiņas gals 
ievietojas 
zobrata ie
dobumā, 0°

1—5—3—
—6—2—4

A-66

GAZ-53F Zīme uz 
kloķvārp
stas skrie
meļa

Iestādīša
nas tapiņas 
pret skrie
meli

Zīme at
rodas pret 
tapiņu, 0°

1— 5—3—
—6—2—4

A-72

ZIL-130 Cauru
miņš kloķ
vārpstas 
skriemelī

Zīme 
BMT  un 
grādu ieda
ļas uz plāk
snītes pret 
skriemeli

Cauru
miņš atro
das pret zī
mi 9, + 9 °

1—5—4—2— 
—6—3—7—8

A-76

186



kārbas vākā un iedobums sadales vārpstas zobrata lokā. Lai no
stādītu pirmo cilindru aizdedzes momentā, jāizskrūvē no zobratu 
kārbas vāka tapiņa, tās  otrs (smailais) gals jāievieto vāka u r
bumā un ar roku jāpiespiež sadales zobratam. Pēc tam ar iedar
b ināšanas kloķi lēni griež kloķvārpstu, līdz tapiņas gals ieslīd 
sadales vārpstas zobrata iedobumā.

Turpinot aizdedzes uzstādīšanu, jānosaka pārtraucēja kontaktu 
atvienošanās moments. Sajā  nolūkā atbrīvo pārtraucēja-sadalītāja  
korpusu un lēni griež to pretēji pārtraucēja vārpstiņas rotācijas 
virzienam. Kontaktu atvienošanas momentā pārtraucēja-sadalītāja  
korpusa griešanu pārtrauc un attiecīgā stāvoklī to nostiprina.

Lai novērstu spēles ietekmi 
pārtraucēja piedziņā, pagriežot 
pārtraucēja korpusu, vienlai
cīgi ar pirkstu šajā virzienā 
viegli piespiež arī sadalītāja  
rotoru.

Pārtraucēja  vārpstiņas rotā
cijas virzienu norāda bultiņa uz 
sadalītā ja  vāka.

Pārtraucēja  kontaktu atvie
nošanās sākuma momentu var 
konstatēt pēc augstsprieguma 
strāvas dzirksteles. Sajā  nolūkā 
no sadalītā ja  vāka centrālās 
ligzdas izņem augstsprieguma 
vadu un tā galu tur 6—8 mm 
atsta tum ā no masas. Kontaktu 107. zīm. Kontaktu atvienošanas mo- 
atvienošanas momenta starp menta noteikšana ar pārnesamo spuldzi: 
augstsprieguma vadu un masu > — kontrolspuldze; 2 —  kontakti,
pārlec dzirkstele.

Pārtraucēja  kontaktu atvienošanās momentu var konstatēt arī 
ar pārnesamo spuldzi, ko ieslēdz paralēli pārtraucēja kontaktiem. 
Pārtraucēja  kontaktu atvienošanās momentā spuldzīte iedegsies 
(107. zīm.). Konstatējot kontaktu atvienošanās sākuma momentu 
pēc dzirksteles vai ar kontrolspuldzi, aizdedzei jābūt ieslēgtai.

Pēc tam kad pārtraucējs ir iestatīts atbilstoši zemsprieguma 
strāvas pārtraukšanas  sākuma momentam, augstsprieguma vadus 
pievieno attiecīgo cilindru svecēm. Sajā nolūkā sadalītāja  sānu 
elektrodu, pret kuru ir nostājies rotora elektrods, savieno ar pirmā 
cilindra sveci. Pārējos sadalītā ja  sānu elektrodus, skaitot vārpsti
ņas griešanās virzienā, pievieno pārējo cilindru svecem saskaņā 
ar dzinēja cilindru darbības secību (108. zīm.).

Aizdedzes uzstādīšanas pareizību pārbauda automobiļa gaitā 
un ar oktānregulatoru precizē aizdedzes apsteidzes leņķi.

Ja  pārtraucējs-sadalītājs ir bijis noņemts no dzinēja, to nostip
rina tā, lai vakuumregulators būtu vērsts pret vakuumcaurulīti,
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108. zīm. Automobi|a ZIL-130 augstsprieguma 
vadu pievienošanas shēma aizdedzes svecēm  
(cilindru darbības secība 1—5—4—2—6— 

—3—7—8). Šautra norāda rotējošā elektroda 
rotācijas virzienu.

oktānregulatora  apakšējās 
plāksnes nostiprināšanas 
skrūves urbum s atrastos 
pret urbum u kartera  pie- 
lējumā, bet sadalītā ja  ro
tora elektrods — pret sa 
dalītā ja  vāka ligzdu, kas 
jāsavieno ar pirm ā cilindra 
sveci.

Sādā pārtraucēj a-sada- 
d ītā ja  stāvoklī tā vārpsti- 
ņas sap lacinātajam  galam  
jāievietojas ellas sūkņa 
(M-20, GAZ-51A u. c.) 
vai piedziņas varpstiņas 
(M-21 u. c.) speciālā šķē
lumā.

Automobiļa «Volga» 
M-21 dzinēja pārtraucē-

ja-sadalītā ja  piedziņu iemontē cilindru blokā šādā secībā:
1) nostata  pirm ā cilindra virzuli kom presijas taktī atbilstoši 

aizdedzes momentam;
2) pagriež piedziņas 

vārpstiņu ar gala  šķēlumu 
109. zīmējumā b no rād īta
jā  stāvoklī, bet eļļas sūkņa 
vārpstiņu ar skrūvgriezi 
pagriež 109. zīmējumā c 
attēlotā stāvoklī;

3) uzm anīgi, ar piedzi
ņas zobratu cenšoties ne
skart bloka urbum a sienu, 
piedziņu ievieto blokā. Pēc 
piedziņas ievietošanas tās 
vārpstiņa ieņem 109. z ī
mējumā a attēloto s tā 
vokli.

Ja  eļļas sūknis vai pā r
traucēja piedziņa nav bi
jusi izņemta no dzinēja, 
bet noņemts tikai pārtrau- 
cējs-sadalītājs, pirm s tā 
novietošanas atpakaļ dzi
nējā pirm ā cilindra virzu
lis jānostāda kom presijas 
taktī atbilstoši aizdedzes 
momentam.

109. zīm. Piedziņas vārpstās uzstādīšanas 
rievas stāvoklis: 

a  — rieva pēc piedziņas uzstādīšanas uz dzinēja; 
b — rieva pirms piedziņas uzstādīšanas uz dzi
nēja; c — rieva ejļas sūkņa vārpstā pirms pie

dziņas uzstādīšanas uz dzinēja.
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7. AIZDEDZES SISTĒMAS DARBĪBAS TRAUCĒJUMI UN TO NOVĒRŠANA

Pārtraukum i dzinēja darbībā va r rasties ne tikai aizdedzes 
sistēm as, bet arī barošanas sistēm as darbības traucējum u dēļ. 
Tāpēc vispirm s jānoskaidro, kuras sistēm as darbības traucējum i 
ietekmē dzinēja darbību. P a rasti traucējum u cēloņus sāk meklēt 
aizdedzes sistēm ā.

Nevar atzīt par lietderīgu praksē ieviesušos paņēmienu — 
dzinēja darbības traucējum u vispirm s censties novērst, tīro t pā r
traucēja  kontaktus; tas  pa lielākai daļai parasti vēl vairāk  paslik
tina aizdedzes sistēm as darbību.

Traucējum us aizdedzes sistēm ā ieteicams meklēt, parbaudot 
sistēm as vadu un ierīču stāvokli.

Ja  viens vai vairāki dzinēja cilindri s trād ā  ar pārtraukum iem  
un šie pārtraukum i novērojam i v i e n o s  u n  t a j o s  p a š o s  
c i l i n d r o s ,  vispirm s jāpārbauda augstspriegum a ķēde.

Pārbaudi veic šādā secībā. V ispirm s jānoskaidro, kuri cilindri 
s trādā  ar pārtraukum iem . Pēc tam  jānoskaidro traucējum a cēlonis. 
Sai nolūkā atvieno augstspriegum a vadu no nestrādājošā cilindra 
sveces un vada galu tu r 3—4 mm atsta tum ā no sveces centrālā 
elektroda un atkārto ti pārtrauc  zem spriegum a strāvu. Ja  starp 
vada galu un sveces centrālo elektrodu ir nepārtrauk ta  dzirkste
ļošana, traucējum i jām eklē aizdedzes svecē. Ja  turpretim  dzirk
steles nav vai tā ir novērojam a ar pārtraukum iem , traucējum i 
jām eklē sveču vados. Lai pārbaudītu  sveces vadu, tā viens gals 
jāpievieno aizdedzes svecei, bet o trs gals jāizceļ 2—3 mm virs 
sadalītā ja  vāka ligzdas. N epārtraukta dzirksteļošana starp  sveces 
vada galu un sadalītā ja  vāka ligzdu norāda, ka bojāts ir sveces 
vads un tam  ir noplūde uz masu. Ja  turpretim  dzirksteles nav vai 
tā  ir novērojam a ar pārtraukum iem , traucējum i jām eklē sadalī
tājā.

Lai aizdedzes sistēm a darbotos bez traucējum iem , augstsprie
guma ķēdē jābū t no 15 000 līdz 20 000 V lielam spriegum am . Lai 
iegūtu tik lielu spriegum u, aizdedzes spolē jārada  m ainīgs un ļoti 
spēcīgs m agnētiskais lauks. M agnētiskā lauka in tensitā te  vispirm s 
ir a tkarīga no strāvas stiprum a prim ārajā  tinumā.

Savukārt zem spriegum a strāvas stiprum s momentā, kad pā r
traucējs pārtrauc zem spriegum a strāvu, ir a tkarīgs no strāvas 
avotu (akum ulatoru baterijas un ģeneratora) un no aizdedzes 
sistēm as zem spriegum a ķēdes tehniskā stāvokļa un regulējum a. 
S trāvas stiprum u aizdedzes spoles prim ārā tinum ā ievērojam i sa 
m azina palielināta zem spriegum a ķēdes pretestība, pārāk vājš 
pārtraucēja kustīgā kontakta atsperes spriegojum s un pārāk  liela 
pārtraucēja  kontaktu atstarpe.

Arī nepareiza kondensatora kapacitātes izvēle ievērojami 
ietekmē zem spriegum a s trāvas stiprum u pārtraucēja  kontaktu a t
vienošanās momentā.
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Zemsprieguma ķēdes pretestība palielinās, ja ir slikts kontakts 
starp vadu galiem un aizdedzes sistēmas ierīču spailēm (oksidē
jies vai atbrīvojies vadu pievienojums), kā arī ja  ir slikts kon
takts pārtraucēju kontaktu saskarvirsmās (netīri, oksidējušies vai 
apdeguši kontakti).

Ja  pārtraucēja kustīgā kontakta atsperes spēks ir ievērojami 
mazāks par normālo un dzinējs s trādā ar lielu kloķvārpstas 
griešanās ātrumu, kustīgais kontakts nespēj savlaicīgi savienoties 
ar nekustīgo kontaktu, samazinās pārtraucēja kontaktu saskares

laiks un strāva aizdedzes 
spoles prim ārā tinumā ne
kļūst pietiekami stipra.

Arī pārmērīgs kustīgā kon
takta atsperes spriegojums 
nav vēlams, jo tas veicina 
pārtraucēja kustīgā kontakta 
izciļņa, pārtraucēja  izciļņa 
ripas, kā arī kontaktu nolie
tošanos.

Palielinot kontaktu a ts ta r 
pi (110. zīm.), samazinās 
pārtraucēja kontaktu saska
res leņķis. ī sā  saskares laikā, 
dzinējam strādājot ar lielu 
kloķvārpstas griešanās ā tru 
mu, strāvas stiprums zem
sprieguma ķēdē nespēj kļūt 
pietiekami liels.

Ja  ats tarpe ir pārāk maza 
(110. zīm. c un d),  ievēroja
mi saīsinās laiks, kādā kon
takti ir atvienoti, un zem

sprieguma strāva netiek pilnīgi pārtraukta. J a  pārtraucēja kon
taktu a tstarpe ir par mazu, kontakti apdeg ļoti intensīvi.

Izmainot kontaktu atstarpi, ievērojami izmainās arī aizdedzes 
apsteidzes leņķis (sk. 110. zīm.). Ja  kontaktu a tstarpi palielina, 
aizdedzes apsteidzes leņķis palielinās; agrāks kļūst kontaktu a t
vienošanās moments t — un otrādi.

Dzirksteles jauda starp aizdedzes sveces elektrodiem ir a tka
rīga ne tikai no aizdedzes spolē inducētā EDS, bet arī no augst
sprieguma ķēdes tehniskā stāvokļa un atstarpes lieluma starp 
aizdedzes sveces elektrodiem.

Augstspriegums uz aizdedzes sveces elektrodiem ievērojami 
samazinās, ja ir radusies augstsprieguma strāvas noplūde uz 
masu, t. i., ja  ir radušies aizdedzes sveces elektrodiem paralēli 
augstsprieguma strāvas ceļi, vai arī ja  ir palielināta pretestība 
augtsprieguma ķēdē.

110. z in i.  Pārtraucēja kontaktu atstarpes 
lieluma ietekme uz kontaktu aizvēršanas 

leņķi (laiku) un aizdedzes momentu:
a  — atstarpi palielina, attālinot nekustīgo kon
taktu no kustīgā kontakta; b — kontaktu sa
skares (P) un atvērtā (ct) stāvokļa leņķi, ja 
atstarpe starp kontaktiem ir liela; c — atstarpi 
samazina, tuvinot nekustīgo kontaktu kustīga
jam kontaktam; d  — kontaktu saskares (p) 
un atvērtā (a) stāvokļa leņķi, ja  atstarpe starp 
kontaktiem ir maza; t  — kontaktu atvienošanas 

moments.



Augstspriegums, apejot aizdedzes sveces elektrodus, var no
plūst uz masu pa netīrumiem, kas sakrājušies uz sadalītāja  vāka, 
rotora un aizdedzes spoles izolatora, kā arī pa aizdedzes sveces 
izolatora piedegumiem, plaisām sadalītā ja  vākā, rotorā un aiz
dedzes svecēs un aizdedzes spoles izolatorā un pa bojātu augst
sprieguma vadu izolāciju.

Augstsprieguma ķēdes pretestība palielinās, ja  apdeg augst
sprieguma vadu uzgaļi un to ligzdas sadalītāja  vākā.

Ja  ats tarpe starp aizdedzes sveces elektrodiem ir pārāk maza, 
arī dzirkstele ir vā ja  un iespējams, ka tā neaizdedzina darbmai- 
sījumu, it īpaši iedarbinot aukstu dzinēju. Bez tam pārāk maza 
atstarpe  arī ātri piesērē ar piedegumiem.

Ja  ats tarpe starp aizdedzes sveces elektrodiem ir pārāk liela, 
dzirkstele svecē var arī nebūt, jo iespējams, ka augstspriegums ir 
nepietiekams šādas a tstarpes pārvarēšanai.

Ja  traucējumi ir augstsprieguma ķēdē, ar pārtraukumiem 
s trādā v i e n i  u n  t i e  p a š i  c i l i n d r i .

Ja  viens vai vairāki, bet dzinēja d a ž ā d i  c i l i n d r i  strādā 
ar  pārtraukumiem, traucējumi aizdedzes sistēmā jāmeklē zem- 
sprieguma ķēdē. Pārbaudi veic šādā secībā. No zemsprieguma 
ķēdes izslēdz pārtraucēju, bet aizdedzes spoles augstsprieguma 
vada galu novieto 6—7 mm atsta tum ā no m asas un ieslēdz aiz
dedzi (sk. 96, zīm.). Pēc tam strauji atvieno vadu no masas un 
novēro dzirksteli s tarp aizdedzes spoles augstsprieguma vada 
galu un masu.

Ja  momentā, kad vadu P  atvieno no masas, redzama spēcīga 
regulāra  dzirkstele, traucējums jāmeklē pārtraucējā.

Ja  turpretim dzirkstele ir vāja, vai arī tā  novērojama ar pār
traukumiem, traucējums jāmeklē kondensatorā. Sajā  gadījumā 
kondensatoru apmaina pret iepriekš pārbaudītu kondensatoru un 
pārbaudi atkarto. J a  arī pēc kondensatora apmaiņas augstsprie
guma dzirkstele neizmainās (tā ir vāja  un ar pārtraukumiem), 
traucējums jāmeklē aizdedzes spolē. Sajā  nolūkā aizdedzes spoli 
apm aina pret iepriekš pārbaudītu spoli un pārbaudi atkārto.

Var gadīties, ka dzinēju v a r  v i e g l i  i e d a r b i n ā t  a r  
s t a r t e r i ,  bet tiklīdz izslēdz starteri, dzinējs tūlīt noslāpst. Tādā 
gadījumā ļoti iespējams, ka pārdedzis aizdedzes spoles variators 
(papildu pretestība). Sai gadījumā dzinēju var iedarbināt tāpēc, 
ka  iedarbināšanas momentā, ieslēdzot starteri, variatoru saslēdz 
īsi un zemsprieguma ķēde ir noslēgta. Turpretim s tartera  izslēg
šanas momentā pārdegušo variatoru ieslēdz zemsprieguma strāvas 
ķēdē, un ta tiek pārtraukta.
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8. AIZDEDZES SISTĒMAS DARBĪBAS TRAUCĒJUMU 
NOVĒRŠANAS PAŅĒMIENI

Piesērējušas aizdedzes sveces darbību var  uzlabot, izveidojot 
papildu dzirksteļstarpu starp sveces centrālo elektrodu un sveces 
vada galu (111. zīm.). Papildu dzirksteļstarpa neļauj augstsprie
guma strāvai noplūst pa piedegumiem, un spriegums aizdedzes 
spolē palielinās līdz maksimālajam. Sis spriegums ir pietiekams, 
lai pārvarētu abas dzirksteļstarpas — papildu dzirksteļstarpu un 
atstarpi starp sveces elektrodiem. Dzirkstele, kas rodas starp

111. zitn. Strāvās ceļš, ja aizdedzes sistēm as augstsprieguma ķede 
ir papildu dzirksteļstarpa:

1 — atstarpe starp sveces elektrodiem; 2 — uzdegumi uz izolatora;
3 — papildu dzirksteļstarpa.

elektrodiem, nodedzina piedegumus no sveces izolatora, un tā 
turpmāk var darboties normāli bez papildu dzirksteļstarpas.

Nav vēlams ilgstoši darbināt sveci ar papildu dzirksteļstarpu, 
jo palielināts augstspriegums var caursist aizdedzes spoles sekun
dārā tinuma izolāciju.

Ja  neizdodas atjaunot aizdedzes sveces darbību, izveidojot pa
pildu dzirksteļstarpu, svece jāizskrūvē un apskatot jāpārbauda 
tās tehniskais stāvoklis.

Aizdedzes sveces, kurām ir plīsuši izolatori, jāizbrāķē, bet 
stipri piesērējušas sveces, kā arī sveces bez ārēji redzamiem 
defektiem jāiztīra  un jāpārbauda īpašā aparātā.

Aizdedzes sveces, kas nav pārāk piesērējušas ar piedegumiem 
vai arī ir tikai piemestas ar eļļu vai degvielu, jāizmazgā benzīnā 
un jānosusina, izpūšot ar saspiestu gaisu.
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Ja  dzinējam aizdedzes sveces sistemātiski piesere, japarbauda
1) dzinēja cilindru-virzuļu grupas detaļu tehniskais stāvok

lis (ja sveces tiek piemestas ar eļļu);
2) barošanas sistēmas tehniskais stāvoklis, jo iespējams, ka 

tiek sagatavots  trekns degmaisījums;
3) lietotā benzīna kvalitāte — vai tas viegli iztvaiko un ne

satur eļļu;
4) aizdedzes sistēmas regulējums — vai nav pārāk vēla aiz

dedze;
5) vai dzinējā ieskrūvētās aizdedzes sveces ir piemērotas attie

cīgajam dzinējam.
Aizdedzes sveces sistemātiski piesērē ari tad, ja  automobili 

ekspluatē ar nelieliem ātrumiem un biežām pieturām, kā arī tad, 
ja dzinēju ilgstoši darbina dīkgaitā ar mazu kloķvārpstas grieša
nās ātrumu.

Ja  dzinēja tehniskais stāvoklis (izstrādājušās cilindru-virzuļu 
grupas detaļas) veicina ātru sveču piesērēšanu, vēlams auksta 
dzinēja iedarbināšanai lietot otru pilnīgi tīru sveču komplektu. 
Pēc dzinēja iedarbināšanas un iesildīšanas dzinējā var ieskrūvēt 
sveces, kas vairs nav derīgas auksta dzinēja iedarbināšanai.

P ā r t r a u c ē j a  k o n t a k t u s  notīra ar benzīnā samitrinātu 
ziemišķādu vai lupatiņu, kas neatstāj šķiedras uz kontaktiem. 
Benzīnam jābūt tādam, kas viegli un pilnīgi iztvaiko, bez eļļas 
daļiņām. Pārtraucēja  kontaktu saeļļošanos veicina pārmērīga pār
traucēja detaļu eļļošana.

Ja  kontakti ir apdeguši, tie jānotīra  ar stikla papīru vai smir- 
ģeļpapīru Nr. 140— 170, speciālu abrazīvu galodiņu vai smalku 
adatvīlīti. Pārtraucēja  kontakti jātīra , bīdot abrazīvo darba rīku 
starp kontaktiem, vienlaikus ar pirkstu piespiežot kustīgo kon
taktu pie nekustīgā kontakta. Kontakti jā t īra  ļoti rūpīgi, lai pēc 
tīrīšanas tie savstarpēji saskartos visā virsmā. Pēc tīrīšanas ar 
abrazīvu darba rīku kontakti atkārtoti jānotīra  ar benzīnā samit
rinātu ziemišķādu vai lupatiņu. Nav pieļaujama praksē lietotā 
pārtraucēja kontaktu tīrīšana ar metāla naudu (monētu), jo me
tāls, kas palicis uz kontaktu virsmām, dzirksteles ietekmē ātri 
oksidējas un ievērojami veicina kontaktu apdegšanu. Pārtraucēja 
kontaktus ar abrazīvu darba rīku vēlams tīrīt tikai tad, ja, tīrot tos 
ar benzīnu, neuzlabojas aizdedzes sistēmas darbība. Partraucēja  
darbības laikā vājas dzirksteles ietekmē metāls tiek pārnests no 
viena kontakta virsmas uz otru kontakta virsmu (vienā kontaktā ro
das iedobums, bet otrā — izcilnis). Sādi kontakti labi saskaras visā 
virsmā, jo ir savstarpēji piestrādājušies. Daļēja kontaktu tīrīšana 
ar abrazīvu darba rīku, pilnīgi nenolīdzinot kontaktu virsmas, ko 
praktiski arī grūti izdarīt, izjauc kontaktu savstarpējo «piestrādi», 
samazina kontaktu savstarpējās saskares virsmas laukumu, tādē
jādi ievērojami palielinot zemsprieguma ķēdes pretestību.
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Ja  kontakti ir stipri apdeguši, tie jānotīra vai arī jāapm aina 
pēc pārtraucēja-sadalītā ja  noņemšanas no dzinēja.

Pārtraucēja  kontakti jāapm aina arī tad, ja  ir pilnīgi nolieto
jies uzmetinātais volframa slānis, ko, rūpīgi apskatot, var redzēt 
pēc divu dažādu materiālu (tērauda un volframa) savienojuma 
josliņas.

Pārtraucēja kontakti pastiprināti apdeg, ja ir pārāk augsts 
ģeneratora spaiļu spriegums (nepareizi noregulēts sprieguma re
gulators), ja  ir bojājies kondensators vai tā kapacitāte neatbilst 
vajadzīgajai kapacitātei (pārāk m aza).

Ja  stipri ir nodilusi pārtraucēja izciļņu ripa un leņķi starp 
zemsprieguma pārtraukumiem ievērojami atšķiras, ripa jāapm aina

112. zini. Vakuumregulatora diafragm as 
apmaina:

1 — diafragma; 2 — metāla gredzens.

pret jaunu. Izdilušie vārpstiņas gultņi un nodilusī vārpstiņa jā 
remontē vai jāapm aina pret jaunu.

Saplaisājušu sadalītā ja  vāku un rotoru var salīmēt ar karbi- 
nola līmi. Parasti  gan bojātu sadalītā ja  vāku un rotoru apmaina 
pret jaunu.

N e t ī r a s  a i z d e d z e s  s i s t ē m a s  i e r ī c e s  un to atse
višķas detaļas, izņemot augstsprieguma vadus, notīra, nomazgājot 
ar benzīnu. Vadus notīra, tos noslaukot ar sausu lupatiņu, jo 
benzīns bojā vadu izolāciju.

C e n t r b ē d z e s  r e g u l a t o r a  ieēdušas detaļas notīra un 
saeļļo. Vaļīgās atsperītes pārspriego vai apmaina pret jaunām.

V a k u u m r e g u l a t o r a  ieēdušos kontaktu diska gultni sa 
eļļo un pagroza, lai ziežviela vienmērīgi izdalās pa visu gultni. 
Vaļīgu atsperi var nospriegt.

J a  diafragma ir caura, tad parasti apmaina visu vakuumregu- 
latoru. Iespējams apmainīt arī tikai diafragmu, ko veic šādā 
secība. Novirpo regulatora korpusa savalcējumu, apmaina dia
fragmu un pēc tam, pievalcējot speciāli izgatavota tērauda gre
dzena malas, sastiprina korpusa detaļas (112. zīm.).
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Apmainot aizdedzes sistēmas ierīces, jāraugās, lai tās pēc ap
maiņas s trāvas ķēdē būtu pareizi saslēgtas. It īpaši tas jāievēro, 
ieslēdzot s trāvas ķēdē aizdedzes spoli. Nepareizi ieslēdzot spoli, 
variators var būt visu laiku izslēgts no zemsprieguma ķēdes un 
aizdedzes spole var pārkarst un bojāties.

Lai nesajauktu vadus vietām, pirms to atvienošanas vēlams 
katram  vadam piestiprināt zīmīti ar norādījumu, kurai spailei 
vads jāpievieno.

A u g s t s p r i e g u m a  v a d i  ar bojātu vai saplaisājušu izolā
ciju jāapm aina pret jauniem. Vadus nedrīkst labot, notinot tos ar 
izolācijas lentu.
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VII. STARTERIS

1. STARTERA TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Startera darbību un tā tehnisko stāvokli pārbauda dzinēja 
iedarbinašanas laikā. Starteris ir labā tehniskā stāvoklī, ja  tas 
dzinēja iedarbināšanas laikā pietiekami ātri griež kloķvārpstu 
(ja akumulatoru baterija ir darba kārtībā).

Precīzāk starteri pārbauda šādi.
Atvieno akumulatoru baterijas vadu no s tar tera  spailes un 

starp spaili un vada galu ieslēdz ampērmetru, kam ir speciāls 
1000 A šunts. Paralēli startera  spailēm ieslēdz voltmetru. Pēc tam 
automobiļa pārnesumu kārbā ieslēdz tiešo pārnesumu un ar rokas 
bremzi nobremzē automobili.

Kad tas izdarīts, ieslēdz starteri un uz mērinstrumentu skalām 
nolasa strāvas stiprumu (A), ko patērē starteris  pilnīgi nobrem
zētā stāvoklī, un sprieguma kritumu (V) starterī.

Ja  patērētās s trāvas stiprums ir lielāks par normālo (sk. 35. t a 
bulu), jāsecina, ka startera  darbībā ir traucējumi. Starteris  jāno 
ņem no automobiļa un rūpīgi jāpārbauda.

J a  spriegums uz startera  spailēm ir mazāks par 9 V (12 V 
elektroiekārtām), jānoņem no automobiļa akumulatoru baterija, tā 
jāuzlādē un rūpīgi jāpārbauda.

Starterim, kas noņemts no automobiļa, vispirms notīra netī
rumus un eļļu, kā arī noslauka to ar benzīnā vai petrolejā sam it
rinātiem diegu galiem; tikai pēc tam pārbauda startera  tehnisko 
stāvokli.

Sākot pārbaudi, vispirms noteic, vai nav oksidējušās un kļu
vušas vaļīgas s tartera  elektrodzinēja spailes. Pēc tam noņem aiz- 
sarglentu un pārbauda suku un kolektora tehnisko stāvokli.

Sukām jāpārbīdās suku turētājos pilnīgi brīvi, bez m anām as 
sagāzes šķērsvirzienā. Starp atsperes plecu un sukas turētāju ja- 
būt 1 mm lielai atstarpei. Ja  a tstarpe ir mazāka par 1 mm, sukas 
jāapm aina pret jaunām. Suku turētāju atsperu spēku, ko atsperes 
pārnes uz sukām, pārbauda ar dinamometru, līdzīgi kā ģenerato
ram (sk. 35. tabulu). Atsperes spēku var izmainīt, palokot tās 
vijumus.
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35. tabula
Starteru tehniskais raksturojums

Tehniskie dati
Startera marka

CT-4 CT-20 CT-21 CT-8 CT-15E CT-I0I CT-130

Automobiļa
m a rk a ..................... «Moskvič-407» «Pobeda» M-20 «Volga» M-21 GAZ-51A ZIL-164A GAZ-53 ZIL-130

GAZ-53F
Startera nomi

nālā jauda (ZS) 0,6 1,7 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4
Sakabes mehā

nisms ..................... Piespiedu ieslegšanas mehānisms ar dīkgaitas uzmavu
Startera vadī

šana ..................... Distances Tiešā Distances Tieša Tieša Distances Distances
Atsperes spēks

uz suku (G) . . 700— 1100 900—1300 850—1400 9 0 0-1300 900— 1300 1200—1500 1200— 1500
Maksimālais

strāvas stiprums
dlkgaitā (A) . . 45 75 70 75 90 80 80

M aksimālais en
kura griešanās at-
trums (apgr/min) 5000 5000 7500 4500 4300 3500 3500

Maksimālais
griezes moments
nobremzētā stā
vokli (kGm) . . 0,6 2,6 1,6 2,6 2,6 3,0 3,0

Maksimālais
strāvas stiprums
pilnīgi nobremzē
tā stāvoklī (A) . 285 600 530 600 600 650 650

Ieslēgšanas re
leja darbības sā
kuma spriegums
( V ) ..................... 6,0—7,5 6,0—7,5 6 ,0 -7 ,5 6,0—7,5



Kolektors nedrīkst būt pārāk nodilis, sarievots un ar izvirzītu 
izolāciju starp lamelēm.

Sakabes mehānisma tehnisko stāvokli pārbauda, mehānismu 
darbinot ar roku. Sakabes mehānismam brīvi jāpārbīdās pa en
kura vārpstas rievām un atsperes ietekmē strauji jāatgriežas s ā 
kotnējā stāvoklī. Griežot sakabes zobratu enkura rotēšanas vir
zienā, enkurs nedrīkst izkustēties.

Bez tam t i e š ā s  v a d ī š a n a s  starteriem pārbauda, vai 
s tartera  sakabes zobrats pilnīgi sazobojas ar spara  ra ta  zobratu, 
vai s tartera  slēdzis un sakabes mehānisms darbojas saskaņoti 
un vai startera  un variatora slēdži darbojas saskaņoti.

113. zīm. Startera slēdža kontaktu savienošanas momenta parbaude:
1 — sakabes zobrats; 2 — atbalstplāksne; 3 — sviras atbalsta skrūve; 4 —  regulēšanas 

skrūve; 5 — svira; 6 un 7 — kontrolspuldzītes.

Pārbaudot zobratu sazobi, līdz galam jānospiež ar roku s tartera  
ieslēgšanas svira 5 (113. zīm.) un ar spraugm ēru jāizmēra a t 
starpe starp sakabes zobratu 1 un atbalstplāksni 2. Atstarpei 
jābūt no 0,5 līdz 1,5 mm. So atstarpi regulē ar skrūvi 3.

Pārbaudot slēdža un sakabes mehānisma sadarbību (startera 
ieslēgšanas momentu), starterim pieslēdz kontrolspuldzīti 6 un 
nospiež startera  ieslēgšanas sviru 5, līdz iedegas kontrolspul- 
dzīte 6. Sajā momentā sakabes zobratam 1 jāatrodas 1,5—2,5 mm 
atstatum ā no atbalstplāksnes 2. So atstatum u iestātā ar regulē
šanas skrūvi 4.

Pēc tam pārbauda, vai startera ieslēgšanās ir saskaņota ar 
aizdedzes spoles variatora (papildpretestības) izslēgšanās mo
mentu. Sajā nolūkā starterim  pieslēdz otru kontrolspuldzīti 1,
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nospiež startera  ieslēgšanas sviru 5 un novēro kontrolspuldzīšu 6 
un 7 uzliesmojumus. J a  s tartera  slēdzis darbojas normāli, kontrol- 
spuldzītei 7, kas norāda varia tora  izslēgšanās momentu, jāiedegas 
vienlaikus ar kontrolspuldzīti 6 vai nedaudz agrāk par to. Ja  
s ta r te ra  slēdzis ieslēdz starteri pirms varia tora  izslēgšanās, slē
dzis jāapm aina  vai jāremontē.

Sakabes mehānisma stāvokli starteriem ar d i s t a n c e s  v a 
d ī š a n u  pārbauda pirms s tartera  ieslēgšanas un tieši ieslēgšanas 
momentā.

114. zīm. Starteris CT-21:
I — atbalstgredzens; 2 — sazobes zobrats; 3 — galvenā spaile; 4 — spailes K3 atsperīgā 
plāksnīte (kontakts); S — startera slēdža kontaktu disks; 6 — aizsargvaks; 7 — ieslēgša- 

nas svira; 8 un 9 — regulēšanas skrūves.

J a  starteris  ir pilnīgi izslēgts, a ts ta tum am  A starp sakabes 
zobrata un s tartera  piestiprināšanas atloka galu virsmām 
(114. zīm.) CT-21, CT-101 un CT-130 m arkas starteriem jābūt no 
32,5 līdz 35,5 mm, bet CT-4 m arkas starterim  — no 26 līdz 
28 mm. So atstatum u A regulē ar skrūvi 9.

Lai pārbaudītu sakabes mehānisma stāvokli s tartera  ieslēgša
nās momentā, jānoņem aizsegvāks 6, jānospiež ieslēgšanas svira 7, 
līdz s tartera  slēdža kontaktu disks 5 pieskaras kontaktiem 4. 
Sādā stāvokli visu šīs grupas starteru  sakabes zobratiem 2 j ā a t 
rodas 2,5—4,5 mm atstatum ā no atbalstgredzena 1 (a ts ta 
tums B)\  atstarpes lielumu pārbauda ar spraugmēru, bet regulē 
ar skrūvi 8.
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115. zīm. Startera CT-21 slēguma shēma:
1 — starteris; II — vilces relejs PC-14; III — slēdža relejs PC-24; IV — aizdedzes slēdzis; V — ģenerators; VI — akumulatoru

baterija;
/ — kontaktu gredzens; 2 — bukse; 3 — vilkmes tinums; 4 —- noturošais tinums; 5 — magnētiskais tilts; 6 — tapa; 7 — vilces 
releja enkuriņš; 8 — atspere; 9 — kontakti; 10 — slēdža releja enkuriņš; 11 — enkura pacēluma ierobežotājs; 12 — skava; 13 — 

tinums; 14 — atspere; 15 — atsperes atbalsts; 16 — nekustīgā kontakta statne.



Startera  ķēdes noslēgšanās momentu precīzi konstatē ar kon- 
trolspuldzīti, kas ieslēgta ķēdē starp akumulatoru bateriju un s ta r 
tera galveno spaili, līdzīgi kā tas parādīts  113. zīmējumā.

S tartera  i e s l ē g š a n a s  r e l e j i e m  PC-14 un PC-24 jāpā r
bauda atstarpe starp serdi un enkurīti, kā arī ats tarpe starp kon
taktiem un kontaktu savienošanās spriegums (115. zīm.).

Atstarpi starp serdi un enkurīti, kā arī atstarpi starp kontak
tiem pārbauda ar spraugmēru. Atstarpēm jābūt šādām: starp serdi 
un enkurīti — no 0,7 līdz 1,0 mm, bet starp kontaktiem — no 
0,4 līdz 0,6 mm. Ieslēgšanas releja kontaktiem jāsavienojas, kad 
spriegums ir no 6 līdz 7,5 V.

Atstarpi starp serdi un enkurīti regulē, lokot ierobežotāju 11, 
bet atstarpi starp kontaktiem, — lokot nekustīgā kontakta statni 
16. Lai precīzi noteiktu ieslēgšanas releja kontaktu savienošanās 
spriegumu, akumulatoru baterijas ķēdē ieslēdz reostatu, ieslēgša
nas releju (pie spailēm Ķ) un kontrolspuldzi; paralēli ieslēgšanas 
relejam pieslēdz voltmetru. Pārbaudot spriegumu, ar reostatu sa 
mazina ķēdes pretestību un nolasa voltmetra uzrādīto spriegumu 
momentā, kad savienojas releja kontakti, t. i., kad iedegas kontrol- 
spuldze. Kontaktu savienošanās spriegumu regulē, izmainot a t
speres 14 spriegojumu, t. i., palokot tās atbalstu  15.

Starteris  d ī k g a i t a s  r e ž ī m ā  jāpārbauda kā pirms iz
jaukšanas, tā arī pēc remonta. Sajā pārbaudē var noskaidrot s ta r 
tera tehnisko stāvokli, kā arī remonta un montāžas kvalitāti.

Lai pārbaudītu starteri dīkgaitas režīmā, tas jānostiprina 
skrūvspīlēs vai kādā citā spīļierīcē un jāieslēdz akumulatoru bate
rijas s trāvas ķēdē kopā ar mērinstrumentiem (slēguma shēmu sk. 
116. zīm.). Pēc tam jānoslēdz strāvas ķēde un uz mērinstrumentu 
skalām jānolasa spriegums un s trāvas stiprums, bet ar tahometru 
jāizmērī s tar tera  enkura griešanās ātrums.

Ja  s tartera  patērētās strāvas stiprums ir lielāks un enkura grie
šanās ātrums mazāks par to, kāds norādīts 35. tabulā, jāsecina, 
ka starterim  ir mehāniski traucējumi (neeļļoti enkura vārpstas 
gultņi, enkurs pieskaras polu kurpēm) vai arī elektriski traucē
jumi (tinumu vijumu savstarpējs savienojums vai savienojums ar 
masu).

J a  patērētās strāvas stiprums ir mazāks vai atbilst 35. tabulā 
uzrādītajām  vērtībām, bet startera  enkura griešanās ātrums m a
zāks par normālo, jāsecina, ka s tar tera  ķēdē ir slikti kontakti 
(slikts vadu pievienojums, saeļļojies kolektors, atlodējušies enkura 
tinumu gali no kolektora lamelēm).

S t a r t ē r a  p ā r b a u d e  d ī k g a i t a s  r e ž ī m ā  n e d r ī k s t  
p ā r s n i e g t  v i e n u  m i n ū t i .

Pilnīgi n o b r e m z ē t u  s t a r t e r i  pārbauda šādi (116. zīm.). 
Sakabes zobratu cieši satver ar bremzēšanas spīli 2, kuras galu 
notur ar dinamometru 3. S tartera  1 elektriskā ķēdē ieslēdz ampēr- 
metru (virknē ar starteri) un voltmetru (paralēli startera  spailēm ).
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Pēc tam ieslēdz strāvu, nolasa mērinstrumentu rādījumus un, 
reizinot dinamometra uzrādīto spēku (kG) ar sviras pleca garumu 
L  (m), nosaka startera  attīstīto griezes momentu. S tartera  patērē
tās strāvas stiprumam un attīstītam griezes momentam, ja  sprie
gums ir normāls, jāa tb ils t  35. tabulā uzrādītajām  vērtībām.

116. zitn. Nobremzeta startera parbaude:
/  — starteris; 2 — bremzēšanas spīle; 3 — dinamometrs; L  — 

sviras pleca garums.

Ja  s tartera  attīstītais griezes moments ir mazāks, bet patērētās 
strāvas stiprums ir lielāks par 35. tabulā uzrādīto, jāsecina, ka 
startera  tinumos ir traucējumi vai arī starteris  ir nepareizi sa
montēts.

Ja  griezes moments un strāvas stiprums ir mazāki par normā
lām vērtībām, tas norāda, ka startera  ķēdē ir slikti kontakti. Ja 
spriegums ir normāls, traucējumi jāmeklē tieši starterī.

Pārbaudot starteri pilnīgi nobremzētā stāvoklī, s t r ā v u  
d r ī k s t  i e s l ē g t  n e  i l g ā k  p a r  5 s e k u n d ē m ,  lai nepār- 
degtu tinumi.

2. STARTERA TEHNISKĀ APKALPE

Aptuveni startera  jauda ir vienāda ar sprieguma un strāvas 
stipruma reizinājumu. Lai pie maza sprieguma automobiļa elektro
iekārtā (12 V) iegūtu lielu jaudu, jābūt ļoti lielam startera  pa
tērētās strāvas stiprumam (vairāki simti ampēru). Sādu ļoti stipru 
strāvu var iegūt tikai tad, ja  ir ļoti m aza ķēdes (akumulatoru 
baterijas, startera, slēdža, un vadu) pretestība.

Tādēļ automobiļa ekspluatācijas laikā, izpildot tehniskās ap
kalpes darbus, jāraugās, lai startera  un savienošanas vadu pre-
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testlba būtu iespējami mazāka, t. i., lai visos savienojumos būtu 
ļoti labs kontakts.

Dzinēja iedarbināšanas laikā rūpīgi jānovēro s tartera  dar
bība.

Izpildot katru o t r o  t e h n i s k o  a p k a l p i ,  jānoņem s ta r 
tera aizsarglenta un jāpārbauda kolektora un suku tehniskais s tā 
voklis, bet no startera  jāiztīra  putekļi. To veic, izpūšot starteri ar 
saspiestu gaisu. S tartera  gultņus eļļo s tartera  montāžas laikā. 
D īkgaitas uzmavu eļļo, to iegremdējot karstā  eļļā.

3. STARTERA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI UN TO NOVĒRŠANA

Startera  elektrodzinēja attīstītā jauda  un griezes moments ir 
atkarīgs no enkura un elektromagnēta polu magnētiskā lauka 
intensitātes. Jo intensīvāki ir magnētisko spēku lauki, jo lielāku 
griezes momentu attīsta  starteris.

Magnētisko lauku intensitāte savukārt ir atkarīga no strāvas 
stipruma, kas plūst caur s tartera  ķēdi, kā arī no tā, vai aktīvi 
darbojas visi s tartera  (kā enkura, tā elektromagnēta) tinumi.

S trāvas stiprumu startera  ķēdē, ja  akumulatoru baterija ir labā 
tehniskā stāvoklī, ievērojami samazina pretestības pieaugums s ta r 
tera ķēdes savienojumos: startera  tinumu pievienojumu (pielodē- 
jumu) vietās, suku un kolektora saskares vietās, kā arī pretestība 
slēdzī un ārējo vadu savienojumos.

Kontakts starp sukām un kolektoru pasliktinās, ja  kolektors 
ir netīrs vai apdedzis, sukas ieēdušās turētājos vai pārāk nodilu
šas, kā arī tad, ja ir kļuvušas vaļīgas vai salūzušas suku turētāju 
atsperes.

Kolektors pastiprināti apdeg, ja  atsevišķas kolektora lameles 
ir izcēlušās no kolektora virsmas, kā ari tad, ja  ir atlodējušies 
enkura tinumi no kolektora lamelēm.

Startera  elektrodzinēja tinumu daļa (elektromagnēta vai en
kura) var izslēgties no aktīva darba tad, ja  bojātas izolācijas dēļ 
vijumi savienojas savstarpēji vai ar masu, kā arī tad, ja  izolētās 
sukas savienojas ar masu caur netīrumiem.

Dažkārt starteris, neraugoties uz to, ka elektrodzinējs ir teh
niska kārtībā, tomēr negriež dzinēja kloķvārpstu; šādos gadījumos 
iespējams, ka ir salūzusi dakšas svira, izslīd sakabes mehānisma 
dīkgaitas uzmava vai pārāk nodiluši zobratu (startera un spara 
rata) zobi.

Ja  starteris  ir tehniskā kārtībā, tad, tiklīdz dzinējs sāk dar
boties, dīkgaitas uzmavai jāatvieno s tartera  zobrats no elektro
dzinēja enkura vārpstas.

J a  dīkgaitas uzmava ir ieķīlējusies un sakabes mehānisms uz
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enkura vārpstas ir ieēdies, dzinēja spara rats sāk griezt startera  
elektrodzinēja enkura vārpstu ar ļoti lielu ātrumu. Tādā gadījumā 
attīstās lieli centrbēdzes spēki, kas spēj izmest enkura tinumus 
no rievām un izcelt kolektora lameles no kolektora, tādējādi sa 
bojājot starteri.

Izslēdzot starteri, spēcīgā dakšas sviras atspere atvelk sakabes 
mehānismu atpakaļ. Ja  šī atspere ir salūzusi vai arī sakabes me
hānisms ir ieķīlējies uz enkura vārpstas, s tartera  zobrats paliek 
sazobē ar spara ra ta  zobratu.

Starteris nemaz nedarbojas, ja  ir pārtraukta  s tartera  s trāvas 
ķēde vai bojāti elektrodzinēja tinumi.

Starteriem, kuriem ir elektromagnētiskā distances vadīšana 
(sk. 115. zīm.), var būt traucējumi relejos un to ķēdēs. Ieslēdzot 
starteri, ar spiedpogu vai aizdedzes slēdzi ieslēdz strāvu ieslēg
šanas releja tinumā. Ieslēgšanas relejs savukārt, kontaktiem sa 
vienojoties, ieslēdz strāvu vilces releja tinumos.

Ieslēgšanas relejs nestrādā normāli, ja  ir pārtraukums ieslēg
šanas releja tinuma ķēdē vai arī nepareizs ir releja regulējums. 
Arī pēc kontaktu savienošanās, ja  kontakti ir stipri apdeguši, 
strāva var neieplūst vilces releja tinumos.

Ja  ieslēgšanas relejs ir tehniskā kārtībā, vilces relejs pēc 
startera  ieslēgšanās pārbīda sakabes mehānismu, sazobē zob
ratus un, savienojot s tartera  slēdža kontaktus, ieslēdz strāvu s ta r 
terī.

Vilces relejs šo uzdevumu neveic, ja  ir pārtraukum s releja 
vilkmes tinumā vai arī abos — vilkmes un noturēšanas tinumos.

Ja  ieslēgšanas releja vai s tartera  slēdža kontakti ir sametinā- 
jušies (saķepuši) vai sakabes mehānisms ir ieķīlējies uz startera  
enkura vārpstas, starteris  neizslēdzas arī pēc dzinēja iedarbinā
šanas. Tādā gadījumā dzinējs nekavējoties jāap tur  un jāpārbauda 
starteris.

Ja  starteris nedarbojas, jāieslēdz kāda spuldzīte, piemēram, 
iekšējā apgaismojuma, pēc tam jāieslēdz starteris  un jānovēro 
spuldzīte. Ja  spuldzītes gaisma s tartera  ieslēgšanas momentā ne
izmainās, traucējums jāmeklē startera elektrodzinēja ārējā ķēdē, 
ieskaitot slēdžus un relejus. Ja  ārējā ķēde ir tehniskā kārtībā, 
traucējumi jāmeklē elektrodzinēja.

Ja  s tartera  ieslēgšanas momentā spuldzītes gaisma kļūst ļoti 
vāja, vispirms jāpārbauda akumulatoru baterijas uzlādēs pakāpe 
un tehniskais stāvoklis, bet pēc tam kontakti visos s tartera  ķēdes 
vadu savienojumos; beidzot, ja  traucējums vēl nav atrasts, jā p ā r 
bauda elektrodzinēja tehniskais stāvoklis. Jāpiezīmē, ka ari pārāk 
bieza eļļa dzinēja karterī (ziemā) var radīt spuldzītes, spilgtuma 
samazināšanos.

Ja, ieslēdzot starteri, dzirdams raksturīgs vilces releja darbības 
(ieslēgšanās) troksnis, traucējums jāmeklē elektrodzinēja ķēdē.

204



Ja  ieslēgšanās troksnis nav dzirdams, traucējums jāmeklē ieslēg
šanas  vai vilces releja tinumu ķēdēs.

Sajā nolūkā ieslēgšanas spailes B un C savieno ar vadu (releju 
noslēdz īsi).

Ja pēc spaiļu B un C savienošanas starteris  ieslēdzas, t rau 
cējums jāmeklē ieslēgšanas releja ķēdē. To var ērti pārbaudīt ar 
kontrolspuldzīti. Vispirms jāpārbauda vadi, bet pēc tam ieslēgša
nas relejs. Lai pārbaudītu ar kontrolspuldzīti ieslēgšanas releja 
tinumu, no releja-regulatora £1 spailes jāatvieno vads.

Ja  noskaidrojies, ka traucējums ir vilces releja tinumos, ar 
kontrolspuldzīti jāpārbauda ķēdes B—B posms. Pēc tam, ieslēdzot 
aizdedzes slēdzi, jāpārbauda ķēdes C—C posms.

Ja  šie ķēdes posmi nav bojāti, vadu partraukum s ir vilces re
leja vilkmes tinumā.

Ja  vadu pārtraukums ir noturošā tinumā, pēc s trāvas ieslēgša
nas dzirdami atkārtoti vilces releja darbības trokšņi un startera 
zobrata sitieni pret spara  ra ta  zobratu.

Līdzīga rakstura troksnis dzirdams tad, ja ir izlādēta vai 
bojāta akumulatoru baterija vai s tartera  ķēdes savienojumos ir 
palielināta pretestība. So traucējumu dēļ stipri samazinās releja 
spaiļu spriegums un noturošais tinums vairs nevar noturēt vilkmes 
releja enkurīti ievilktā stāvoklī.

Ja  dzirdami atkārtoti vilces releja darbības trokšņi un zobratu 
triecieni, vispirms jāpārbauda akumulatoru baterijas tehniskais 
stāvoklis, bet pec tam startera  elektrodzinēja ķēdes tehniskais 
stāvoklis. Tikai tad, kad ir pārliecība, ka akumulatoru baterijā un 
elektrodzinēja ķēdē traucējumu nav, jāpārbauda vilces releja ti
numi.

Traucējumus vadu savienojumos un slēdzī var novērst, arī a t
rodoties ceļā. Ja  izrādās, ka traucējums ir s tartera  elektrodzinējā 
vai distances vadīšanas relejos, garāžā jāatgriežas, nelietojot 
starteri.

Pēc atgriešanās garāžā starteris jānoņem no automobiļa, jā 
izjauc, rūpīgi jāpārbauda atsevišķu daļu tehniskais stāvoklis un 
traucējumi jānovērš, izpildot attiecīgus remonta darbus. Ja  trau
cējumi ir distances vadīšanas relejos, tad noņem tikai tos.

Startera  elektrodzinēja traucējumus novērš tāpat kā elektro- 
ģeneratora traucējumus. Atšķirībā no elektroģeneratora starterim 
nedrīkst padziļināt izolāciju starp kolektora lamelēm, jo startera 
suku dilšanas putekļi sa tur ļoti daudz vara, kas, uzkrājoties starp 
kolektora lamelēm, savieno tās  īsi.

Distances vadīšanas relejiem traucējumus novērš tāpat kā 
releja-regulatora ierīcēm.

Ja  starteris  neizslēdzas, dzinējs nekavējoties jāaptur, jāatvieno 
akumulatoru baterija un jānoskaidro s tartera  neizslēgšanās cēlo
nis (startera sakabes mehānismā vai distances vadīšanas ierīcēs).
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Lai saudzētu starteri, jāievēro šādi s tartera  ekspluatācijas no- 
teikumi:

1) startera  vienreizējas ieslēgšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 
10— 15 sekundes, jo starteris  ir aprēķināts īslaicīgam darbam;

2) ja  dzinēja temperatūra ir zemāka par mīnus 5 līdz mīnus 
10 °C, pirms s tartera  lietošanas dzinēja dzesēšanas sistēmā jāielej 
karsts ūdens, bet karterī jāielej sasildīta eļļa un dzinēja kloķ
vārpsta vairākas reizes jāapgriež ar iedarbināšanas kloķi. Pēc 
ilgstošas stāvēšanas dzinēju bez iepriekšējas sildīšanas var droši 
iedarbināt tikai tad, ja  ārējās vides temperatūra nav zemāka par 
5—8 °C. Ziemā, kā arī vasarā, dzinēja iedarbināšanas laikā ietei
cams nospiest sa jūga pedāli;

3) pēc dzinēja iedarbināšanas s tartera  tiešās vadīšanas pedālis 
nekavējoties jāatlaiž.

4. STARTERA EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI



VIII. APGAISMES UN SIGNALIZĀCIJĀS IERĪCES

1. APGAISMES IERĪČU TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Automobiļa apgaismes sistēmā ietilpst ārējā, iekšējā un pārne
samā apgaismojuma ķēdes, kā ari virziena rādītāji un «stop» sig
nāls. Tā kā automobiļa ārējais apgaismojums vajadzīgs ne tikai 
automobiļa kustības joslas pārredzēšanai, bet arī automobiļa ga
barītu norādīšanai naktī, apgaismes sistēmai un ierīcēm vienmēr 
jābūt labā tehniskā stāvoklī.

PSR Savienības ielu un ceļu satiksmes noteikumi aizliedz 
ekspluatēt automobiļus, kam apgaismes ierīču un signālierīču 
skaits, izvietojums un krāsa  neatbilst Vissavienības valsts s tan
darta  vai rūpnīcu izgatavotāju tehniskajiem noteikumiem. Nav 
atļauts uzstādīt automobilim sarkanus gabarīta  lukturus priekšā 
un baltus aizmugurē. M iglas lukturu izvietojums automobilī pa
rādīts 117. zīmējumā.

Ja  gaismas punktu skaits un izvietojums automobilī atbilst 
Vissavienības valsts s tandarta  un rūpnīcu tehniskajiem noteiku
miem, tad, pārbaudot automobiļa apgaismes sistēmas darbību, vis
pirms jāpārbauda elektrisko ķēžu un atsevišķu gaismas punktu 
tehniskais stāvoklis un regulējums. Veicot pārbaudi dienā, pēc 
apgaismojuma ieslēgšanas ar attiecīgajiem slēdžiem, personīgi ap
skatot automobili, jāpārliecinās, vai darbojas visi ārējie gaismas 
punkti. Veicot pārbaudi tumsā, par gaismas punktu darbību var 
spriest arī pēc gaismas atspī
duma uz apkārtējiem priekš
metiem. A tpakaļgaitas gais
mu pārbauda, ieslēdzot pār
nesumu kārbā atpakaļgaitas 
pārnesumu.

Obligāti jādarbojas visiem 
automobiļa gaismas pun
ktiem. Izņēmuma gadījumā, 
ja  apgaismojums sabojājies 
ceļā, pieļaujama automobiļa
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kustība arī tad, ja  nedarbojas visi gaismas punkti- Sādā gadījumā, 
vadoties no kustības drošības viedokļa, obligāti jābūt kreisās 
puses apgaismojumam kā automobiļa priekšpusē, tā arī aiz
mugurē.

Visiem gaismas punktiem jābūt tīriem un labā tehniskā s tā 
voklī. Sevišķa vērība jāpievērš priekšējo lukturu tehniskajam s tā 
voklim un darbībai, jo no tiem ir atkarīgs ceļa apgaismojums un 
pretimbraucošā transporta  vadītāju  apžilbinājuma intensitāte.

Priekšējo lukturu tehnisko stāvokli un darbību raksturo gais
mas (tuvās un tālās) intensitāte un plūsmas virziens.

118. zltn. Automobiļa priekšejo lukturu nostādīšanas 
shēma:

1 — gaismas plankuma robeža; 2 — lukturu centru aug
stuma līnija; 3 — kreisās puses luktura centra līnija;
4 — automobiļa ass; 5 — labas puses luktura centra 

līnija; L  — lielo lukturu atstatums no ekrāna.

Saskaņā ar PSR Savienības ielu un ceļu satiksmes noteiku
miem priekšējo lukturu tuvajai gaismai jāapgaism o ceļš vismaz 
30 m attālumā un tālajai gaismai — 100 m attālumā. Lukturos 
jābūt pareizi ievietotiem standartizētiem stikliem.

No kustības drošības viedokļa ir ļoti svarīgi, lai priekšējie luk
turi būtu pareizi nostādīti un lai tālās un tuvās gaismas plūsmas 
virziens atbilstu noteikumiem. Automobiļus, kuriem ir nepareizi 
nostādīti priekšējie lukturi, ekspluatēt aizliegts.

Priekšējo lukturu nostādījumu pārbauda uz speciāli iezīmēta 
ekrāna (118. zīm.). Līniju atstatumi uz ekrāna norādīti 36. tabulā.

Augšējās horizontālās līnijas 2 augstums atbilst priekšējo 
lukturu prožektoru centru augstumam.

Priekšējo lukturu tālās gaismas plūsmas virziena pārbaudei 
automobili nostāda uz horizontāla laukuma, stateniski ekrānam
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Priekšējo lukturu nostatījuma pārbaudes kontroldati
36. tabula

Automobiļa
marka

Priekšējo lukturu 
atstatums L  no 

ekrāna (m)

Apakšējās hori
zontālās līnijas 
A —A augstums 

(mm)

Vertikālo malējo 
līniju B —B  a t
statums no ass 

līnijas (mm)

«Moskvič-407» 7,5 760 585
«Pobeda» M-20 7,5 790 625
«Volga» M-21 7,5 765 700
GAZ-51A 7,5 850 600
ZIL-164A 10,0 950 520
GAZ-53F 7,5 1100 740
ZIL-130 10,0 1030 800

un noteiktā (sk. 36. tabulu) a ttālum ā L no tā. Automobiļa priek
šējie riteņi jānostāda neitrālā  stāvoklī. Gaisa spiedienam riepās 
jābūt normālam, bet atsperojumam — labā tehniskā stāvoklī.

Sākot pārbaudi, aizsedz vienu lukturi, ieslēdz tālo gaismu un 
novēro gaismas plankuma a trašanās  vietu uz ekrāna. J a  lukturis 
uzstādīts pareizi, gaismas plankuma centram jāa trodas  pret apak
šējās horizontālās līnijas A—A (augstumā h) un savas malējās 
vertikālās līnijas 3 vai 5 krustpunktu.

Līdzīgi pārbauda arī otra luktura nostatījumu, aizsedzot 
iepriekš pārbaudīto lukturi.

Priekšējo lukturu nostatījuma pārbaudes ierīce attēlota 119. zī
mējumā. Pārbaudi veic šādā secībā. Nostāda automobili uz līdzena 
laukumiņa; riteņiem jābūt neitrālā stāvoklī atbilstoši taisnvir- 
ziena kustībai. Tad piebīda ierīci cieši automobiļa priekšējiem

119. zlm. Automobiļa priekšejo lukturu parbaudes ierīce:
I, 2 un 3 — karkasa stieņi; 4 — korpuss; 5  — fotoelements; 6 — galvanometrs; 7 — spīle;

8 — kontroles ekrāns.
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riteņiem un nostāda optiku lukturu centru augstumā. Pēc tam 
ieslēdz tālo gaismu un novēro gaism as plankuma a trašanās  vietu 
uz kontroles ekrāna 8. Gaismas plankuma centram uz ekrāna j ā 
atrodas pret horizontālās un vertikālās līnijas krustpunktu.

Lukturu tālās gaism as intensitātes m ērīšanas ierīcei ir pie
montēts fotoelements 5 un galvanometrs 6. Gaismas plūsma, krī

tot uz fotoelementu 5, rada 
EDS, kura vērtība atka
rīga no luktura gaismas 
intensitātes. Gaismas in
tensitāti nolasa uz galva- 
nometra 6 skalas.

Gaismas plūsmas vir
ziena regulēšanas paņē
miens ir atkarīgs no 
priekšējo lukturu konstruk
cijas un iebūves veida 
automobilī.

Ja  lukturi ir iebūvēti 
priekšējo riteņu spārnos, 
to gaismas plūsmas vir
zienu regulē, noņemot luk
tura dekoratīvo apmali un 
sagāžot prožektora optiku 
ar divām regulēšanas 
skrūvēm horizontālā un 
vertikālā plaknē (120. 
zīm.).

Ja  lukturi ir nostipri
nāti uz riteņu spārniem, 
to gaismas plūsmas vir
zienu regulē, atlaižot no
stiprināšanas uzgriežņus 
un sagāžot pašus lukturus 
(piemēram, kravas auto
mobiļiem ZIL-164A).

M i g l a s  l u k t u r i e m  
jāpārbauda gaismas plankuma forma. Sajā  nolūkā automobilis 
jānostāda stateniski ekrānam tā, lai miglas lukturu a tstatum s no 
ekrāna būtu no 3 līdz 5 m. Tad jāieslēdz miglas lukturi un jāno
vēro uz ekrāna gaismas plankuma forma. Miglas lukturu radītais 
gaismas plankums ir šaura  horizontāla josla ar skaidri izteiktu 
augšējo malu.

« S t o p »  s i g n ā l a  darbību ērti pārbaudīt pēc ampērmetra 
rādījumiem.

S l ē d ž u  un p ā r s l ē g u  darbību pārbauda, tos atkārtoti dar
binot.

120. zim. Automobiļa GAZ-51A priekšejo luk
turu gaismas plūsmas virziena regulēšana: 
a — horizontālā plāksnē; b — vertikālā plāksnē.
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V i r z i e n a  r ā d ī t ā j u  spuldzēm jāmirgo 60— 120 reizes 
minūtē. P a r  virziena rādītāju  darbības pareizību var spriest, no
vērojot automobiļa vadīšanas dēlī iebūvēto kontrolspuldzi. Kon- 
trolspuldze mirgo tikpat bieži kā attiecīgās automobiļa puses v ir
ziena rādītāju  spuldzes.

J a  virziena rādītāja  spuldze kādā automobiļa pusē nemirgo, 
mirgo reti vai deg vāji, tas  nozīmē, ka automobiļa šīs puses vir
ziena rādītāju  spuldžu ķēdē ir pārtraukums (izdegusi spuldze, 
slikts kontakts).

2. APGAISMES IERĪČU TEHNISKĀS APKALPES

Apgaismes sistēmas ierīcēm vienmēr jābūt labā tehniskā s tā 
voklī. Tāpēc tehniskās apkalpes darbi jāveic iespējami rūpīgāk.

I k d i e n a s  t e h n i s k ā  a p k a l p ē  jāpārbauda visu apgais
mošanas un signalizācijas ierīču darbība.

P i r m a j ā  un o t r a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē
1) jāpārbauda lukturu nostiprinājums, nostatījums un darbība;
2) jāpārbauda kontroles un mērinstrumentu apgaismojums, kā 

arī gabarīta  lukturu, virziena rādītāju un pakaļējo lukturu dar
bība.

3. APGAISMES IERĪČU DARBĪBAS TRAUCĒJUMI, TO CĒLOŅI 
UN NOVĒRŠANA

Apgaismošanas sistēmas darbības traucējumu dēļ spuldzes ne
deg, mirgo vai deg blāvi.

Viena vai dažas spuldzes nedeg, ja ir pārtraukum s spuldžu 
s trāvas ķēdē, ieskaitot pašu spuldzes kvēldiegu, kā arī tad, ja 
spuldzes ķēdē ir īssavienojums.

Ja  braucienā spuldzes s trāvas ķēde no satricinājumiem brīžiem 
savienojas un brīžiem pārtraucas, spuldze deg nevienmērīgi un 
mirgo. Spuldzes var nevienmērīgi degt arī tad, ja  spuldzes ķēdē 
ir nepastāvīgs īssavienojums un strādā vibrācijas bimetāla droši
nātājs.

Spuldze deg blāvi tad, ja  tās s trāvas ķēdē ir slikts kontakts 
un palielināta ķēdes pretestība. Slikta kontakta vietā rodas liels, 
sprieguma kritums, kas samazina spriegumu uz spuldzes kvēl
diega galiem.

Viena luktura spuldze vāji deg arī tad, ja  ir pārtrūcis šī luk
tura vads, kas savieno spuldzi ar masu (121. zīm.).

Pēc 121. zīmējuma redzams, ka ieslēgta ir tālā gaisma, bet 
kreisās puses spuldzes m asas vads ir pārtrūcis. Caur labās puses 
spuldzes tālās  gaismas kvēldiegu strāva plūst pa normālu ceļu; 
šis kvēldiegs deg normāli. Turpretim uz kreisās puses lukturi
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strāva plūst pa abiem kreisās puses spuldzes kvēldiegiem un tālāk 
pa labās puses spuldzes tuvās gaismas kvēldiegu uz masu; kreisās 
puses luktura spuldze deg blāvi.

Blāvu lukturu gaismu rada ari netīrs atstarotājs, netīrs vai 
nestandarta  izkliedētāj stikls un pārāk mazas jaudas  spuldzes.

Arī traucējumi strāvas avotu darbībā var  veicināt apgaismo
juma intensitātes samazināšanos.

Ja  nedeg atsevišķa spuldze, parasti pārbauda šo spuldzi (vai 
kvēldiegs nav pārdedzis), tās kontaktu ar ietveri un gala kontaktu

(vai tie nav oksidējušies). Izdegušai spuldzei balons no iekšpuses 
parasti pārklājas ar tumši pelēku blāvu pārsegumu, kā arī re
dzams pārdedzis kvēldiegs.

Spuldzi var pārbaudīt, pieslēdzot to akumulatoru baterijas 
spailēm vai ari ar apmaiņas paņēmienu, t. i., apmainot apšaubāmo 
spuldzi pret jaunu  spuldzi un pārbaudot, vai tā deg.

J a  izrādās, ka spuldze nav bojāta un tai ir labs kontakts, tad, 
izmantojot apgaismošanas sistēmas shēmu, izdala ķēdes posmu, 
kurā iespējams pārtraukums. Ja, piemēram, nedeg kreisā gabarīta  
luktura spuldze, ķēdes pārtraukum s jāmeklē vienīgi posmā starp 
attiecīgo gabarīta  lukturi un sazarojumu uz otru gabarīta  lukturi 
(122. zīm.).

Turpretim, ja nedeg abas gabarīta  lukturu spuldzes, pā r trau 
kums jāmeklē ķēdes posmā līdz pat centrālā gaismas pārslēdzēja l  
spailei, ieskaitot arī pārslēdzēju (123. zīm.).

Līdzīgi jārīkojas arī tad, ja  nedeg vienas priekšējā luktura 
spuldzes tuvās gaismas kvēldiegs, tālās gaismas kvēldiegs vai 
abu spuldžu tuvās vai tālās gaismas kvēldiegi. Pēdējā gadījumā 
traucējums jāmeklē ķēdes posmā starp lukturiem un kājas pār
slēgu (124. zīm.). Tālāk aiz kājas pārslēga strāvas avota virzienā 
traucējums nav jāmeklē, jo aiz tā ir kopējs vads, kas baro kā 
tuvas, tā arī tālās gaismas spuldzes kvēldiegus.

121. zīm . Strāvas ceļš, ja 
ir notrūcis vads, kas sa
vieno viena luktura spul

dzi ar masu.

122. zim. Ķēdes posms, kas jāpār
bauda, ja nedeg kreisās puses ga

barīta spuldze.
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Sādā veidā izmantojot apgaism ošanas shēmu, var izdalīt arī 
pārējos iespējamo traucējumu posmus, ja  nedarbojas citi gaismas 
punkti.

Pārbaudes gaitā traucējuma vietu izdalītā ķēdes posmā var 
konkretizēt ar kontrolspuldzi vai arī loģiski secinot, ka traucējums 
ir tikai vienā, bet ne divās un vairākās vietās. Tā, piemēram, ja 
nedeg gabarīta  lukturu spuldzes, visticamāk, ka traucējums ir 
centrālajā  pārslēdzējā vai arī posmā N— N (sk. 123. zīm.), jo tas 
ir kopējs abiem gabarīta  lukturiem.

Ja  turpretim nedarbojas ne tālā, ne tuvā gaisma, traucējums 
jāmeklē posmā starp kājas un centrālo pārslēdzēju (124. zīm.).

J a  nedarbojas visa apgaismojuma sistēma un ierīces, nav no
zīmes pārbaudīt atsevišķas ķēdes, bet traucējums jāmeklē centrā
lajā pārslēdzējā vai posmā starp centrālo pārslēdzēju un aizde
dzes slēdzi.

J a  nav kontrolspuldzes, iespējamās traucējumu vietas (izņemot 
spuldzes) var pārbaudīt, attiecīgos posmus ar atsevišķu vadu sa 
slēdzot īsi. So paņēmienu var ērti izmantot, pārbaudot slēdžu 
tehnisko stāvokli.

Ja  noskaidrots, ka vadi un slēdži līdz nestrādājošam  gaismas 
punktam ir tehniskā kārtībā, traucējumi jāmeklē lukturos, tos da
ļēji izjaucot. Lukturī traucējumi jāmeklē spuldžu ietverēs, atsperī
gos kontaktos un vadiņos, jo iespējams, ka ir oksidējušās ietveru 
kontaktvirsmas un atsperīgie kontakti, iestrēguši vai atlūzuši a t
sperīgie kontakti (spuldzes tos nesniedz), pārtrūkuši vadiņi vai 
slikts kontakts vadiņu pievienojumu vietās.

Līdzīgi traucējuma vietu noskaidro arī tad, ja  brauciena laikā 
kādā lukturī gaisma no satricinājumiem sāk mirgot.

Ja, piemēram, viena luktura gaisma nav spoža, jāpārbauda 
prožektora tīrība. J a  blāvu gaismu rada slikts kontakts, tas ne
kavējoties jānotīra.

123. zim . Ķēdes posms, 
kas jāpārbauda, ja nedeg  
abas priekšējo gabarītu 

lukturu spuldzes:

124. zim . Ķēdes 
posms, kas jāpār
bauda, ja_ nedeg 
abu priekšējo luk
turu tuvā vai tālā

/  — centrālais gaismas pār
slēdzējs.

gaisma:
/  — kājas pārslēgs.
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Ja viens lukturis darbojas normāli, bet otrs vāji, iespējams, 
ka traucējums ir tieši lukturī, piemēram, atvienojies luktura m a
sas vads.

Vietu, kur apgaism ošanas sistēmā ir īssavienojums, norāda 
vibrācijas termobimetāla drošinātājs, kas iebūvēts automobiļa 
gaismas ķēdē pie centrālā pārslēdzēja. īssavienojuma gadījumā 
šis drošinātājs, bimetāla plāksnītei sakarstot, pārtrauc s trāvas 
ķēdi, bet atdziestot — to savieno. Drošinātāja kontaktiem atvie
nojoties un savienojoties, dzirdams raksturīgs troksnis, pēc kura 
var secināt, ka ir radies īssavienojums. Darbojoties bimetāla dro
šinātājam, vienlaikus ar to svārstās  ari ampērmetra šautra. Ja  
īssavienojums nav pilnīgs, tad  spuldžu gaisma mirgo reizē ar 
drošinātāja kontaktu savienošanos un atvienošanos.

Lai precīzāk noteiktu, kādās patērētāju strāvu ķēdēs ir īssa 
vienojums, pēc kārtas  jāpārslēdz centrālais pārslēdzējs un citi 
gaismas slēdži ieslēgtā un izslēgtā stāvoklī. Tiklīdz būs izslēgta 
bojātā ķēde, bimetāla drošinātājs pārtrauc darboties; tādējādi var 
noskaidrot, kādu patērētāju ķēdēs ir īssavienojums.

Automobiļu «Pobeda» M-20, «Volga» M-21 u. c. apgaism oša
nas sistēmas ķēdēs ierīko arī spiedpogas termobimetāla drošinā
tāju. Sāds drošinātājs, īssavienojuma gadījumā bimetāla plāksnī
tei sakarstot un izliecoties, pilnīgi pārtrauc visu to patērētāju 
darbību, kuru ķēdēs drošinātājs ir ieslēgts. Lai savienotu strāvas 
ķēdes, jānospiež drošinātāja poga.

Ja  pirms pogas nospiešanas īssavienojums nav novērsts, dro
šinātājs atkal pārtrauc s trāvas ķēdi un šofera kabīnē dzirdams 
raksturīgs drošinātāja izslēgšanās troksnis.

I z d e g u š ā s  s p u l d z e s  apmaiņas secība lukturos ir a tka
rīga no spuldzes optiskā elementa konstrukcijas.

Lukturos ar hermētisku optisko elementu spuldzi apmaina, 
neizjaucot optisko elementu. Apmaiņas secība ir šāda: noņem 
ārējo (dekoratīvo) apmali 6 (125. zīm.) un iekšējo gredzenu 5, 
izņem optisko elementu 1 un atvieno (izvelk) pārejas kontaktu 
bloku 4 kopā ar vadiem. Pēc tam nospiež ietveri 3, pagriež to 
pretēji pulksteņa rādītāju  kustības virzienam un no optiskā ele
menta 1 izņem ietveri 3 un spuldzi.

Apmainot spuldzes, jāraugās, lai optiskā elementā neiekļūtu 
putekļi un netīrumi, jo putekļi, pārklājot a ts taro tāja  virsmu, var 
ievērojami samazināt lukturu gaism as plūsmas intensitāti. Tāpēc 
spuldzes jāapm aina no putekļiem tīrā gaisā. Nedrīkst slaucīt un 
pat aizskart ar roku atstaro tāja  spoguļgludo virsmu.

A t s t a r o t ā j a  virsmu var nomazgāt ar vates tamponu, kas 
samitrināts siltā tīrā ūdenī. M azgāšana jāveic ar apļveida kustī
bām, stipri nespiežot tamponu un to bieži apmainot.

Pēc m azgāšanas ats tarotājs  apgrieztā stāvoklī ar a ts tarotāja  
virsmu uz leju jānosusina istabas temperatūrā. A tstarotāja  spo-
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125. zlm. Automobiļa ZIL-164A priekšējais lukturis ar hermētisku optisko
elementu:

/  — optiskais elements; 2 — korpuss; 3 — ietvere; 4 — pārejas kontaktu bloks;
5 — iekšējais gredzens; 6 — dekoratīvā apmale.

guļgludo virsmu, it īpaši, ja  tā pārklāta a r  alumīnija kārtiņu, 
nav ieteicams tīrīt pēc cita paņēmiena.

Lukturiem ar hermētisku optisko elementu a ts taro tāja  virsma 
jām azgā tikai galējas nepieciešamības gadījumā, jo katra  pat vis
rūpīgākā m azgāšana  var samazināt ar alumīniju pārklātās a ts ta 
rotāja virsmas spožumu. Atstarotājs, kam spoguļvirsma ir ļoti 
blāva, jāapm aina  pret jaunu.

S a p l ī s i s  l u k t u r a  optiskā elementa izkliedētāj stikls ne
kavējoties jāapm aina  pret jaunu. Caur izkliedētājstikla plaisu, 
it īpaši vasarā, optiskā elementā var iekļūt daudz putekļu un ne
tīrumu, un a ts taro tājs  kļūs nederīgs.

Lukturim ar hermētisku optisko elementu izkliedētājstiklu ap
m aina šādā secībā:

1) izņem optisko elementu;
2) atvalcē atstarotāju, ar skrūvgriezi atlokot visas a ts taro tāja  

austiņas;
3) noņem bojāto izkliedētājstiklu un izņem gumijas blīvgre- 

dzenu;
4) ar viegliem vesera sitieniem vai ar plakanknaiblēm izlī

dzina a tstaro tāja  austiņas;
5) ja nepieciešams, izmazgā atstarotāju;
6) ievieto a ts taro tājā  gumijas blīvgredzenu tā, lai tas blīvi 

piekļautos atstarotājam;
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7) ievieto jaunu stiklu un, nolokot a ts taro tāja  austiņas, to 
nostiprina.

Austiņas vēlams pielocīt ar speciālu palīgierīci. Ja  tādas nav, 
tās  var pielocīt arī ar knaiblēm; darbs jāveic ļoti uzmanīgi, lai 
nesaplēstu stiklu.

Izkliedētājstiklam pēc iemontēšanas lukturī jāa trodas  ar uz
rakstu «Bepx» uz augšu; pretējā gadījumā pasliktinās ceļa ap
gaismojums un var pastiprināti apžilbināt pretimbraucošā t ran s
porta vadītāju. Tāpēc arī nedrīkst lietot nestandarta  stiklu.

G a b a r ī t a  un p a k a ļ ē j o s  l u k t u r o s  spuldzītes ievēro
jami vieglāk apmainīt. Sajā  nolūkā jāizskrūvē skrūvītes, kā arī 
jānoņem rāmītis un izkliedētāj stikls; pēc tam var apmainīt izde
gušo spuldzīti.

B o j ā t i  s l ē d ž i  jāremontē vai jāapmaina. Apmainot slē
džus, jāraugās, lai vadus nesamainītu vietām. Ja  vadus centrāla
jam gaismas pārslēdzējam pieslēdz nepareizi, var gadīties, ka 
termobimetāla drošinātājs nepārtrauc apgaism ošanas ķēdi un īs 
savienojuma gadījumā var sadegt vadi.

4. SKAŅAS SIGNĀLS

PSR Savienības ielu un ceļu satiksmes noteikumi aizliedz lie
tot skaņas signālu visās apdzīvotās vietās no pīkst. 0.00 naktī 
līdz pīkst. 6.00 rītā, bet pilsētās un vietās, kur atrodas sanatori
jas  un kūrortu iestādes — visu diennakti (izņēmums — ja  redza
mība ir mazāka par 20 m).

Neraugoties uz to, skaņas signālam  vienmēr jābūt tehniskā 
kārtībā; tas  var ievērojami atvieglot transporta  kustību uz ceļiem 
ārpus apdzīvotām vietām un tādējādi palielināt kustības dro
šību. Skaņas signāla tehnisko stāvokli automobilī pārbauda pēc 
dzirdes.

Skaņas signāla darbību raksturo skaņas stiprums, tonis un 
tīrība.

S k a ņ a s  s t i p r u m s  ir atkarīgs no s trāvas stipruma ska
ņas signāla ķēdē. Skaņa pavājinās, samazinoties s trāvas stip
rumam skaņas signālu ķēdē, jo samazinās membrānas svārstību 
amplitūda. Strāvas stiprums var samazināties, ja  ir slikts kon
takts skaņas signāla ārējā strāvas ķēdē (vados, slēdzī un relejā) 
vai iekšējā strāvas ķēdē (apdeguši kontakti un kļuvuši vaļīgi 
vai oksidējušies tinuma galu pievienojumi). Signāla kontakti p a 
ātrināti apdeg, ja  bojāts kondensators vai papildu pretestība. 
J a  ķēdē ir pārtraukums, skaņas signāls pilnīgi pārtrauc darboties.

S k a ņ a s  t o n i s  ir atkarīgs no membrānas svārstību skaita 
laika vienībā. Skaņas tonis ir augstāks, ja  lielāks ir membrānas 
svārstību skaits laika vienībā. Skaņas tonis izmainās, izmainoties 
skaņas signāla regulējumam.
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S k a ņ a  k ļ ū s t  n e t ī r a ,  ja  ir vaļīgs signāla nostiprinā
jums, signāli skaras pie m etāla daļām vai arī ir plīsusi mem
brāna.

S k a ņ a s  s i g n ā l s  n e i z s l ē d z a s ,  ja  tā slēdzī vai relejā 
neatvienojas kontakti, kā arī tad, ja vads starp signālu un slēdzi 
(ja nav releja) ir savienojies ar masu.

Ja  nedarbojas tikai viens signāls, traucējumu atrod, atvienojot 
vienu un pēc tam otru signālu no releja C spailes.

Ja  nedarbojas visi skaņas 
signāli, jāizslēdz relejs, sa 
vienojot C un B spailes. Ja 
pēc releja izslēgšanas signāli 
darbojas, jāsecina, ka traucē
jums ir relejā.

Signāliem un relejam 
pārbauda tinumu pievieno
jumu un papildu pretestības.
Netīri un apdeguši kontakti 
jānotīra; pēc tam jāpārbauda 
signālu darbība un tie jāno- 
regulē.

S k a ņ a s  s i g n ā l u  p ā r 
b a u d e  un r e g u l ē š a n a .
Skaņas signālus pārbauda ar 
kontroles mērinstrumentiem 
(20 A ampermetru un 15 V 
voltmetru). Sajā nolūkā 
(126. zīm.) pēc kārtas releja 
spailei pieslēdz vienu un otru
skaņas signālu. Skaņai jābūt tīrai, pietiekami stiprai un ar patī
kamu toni. Viena skaņas signāla  patērētās s trāvas  stiprums ne
drīkst pārsniegt 3,5—5,0 A.

Turpinot pārbaudi, abus signālus pieslēdz C spailei. Abiem 
signāliem jādarbojas vienlaicīgi, to skaņām jābūt ar savstarpēji 
atšķirīgiem, bet kopā labi harmonējošiem toņiem. Kopējās patē
rētās strāvas stiprums nedrīkst pārsniegt 7— 10 A.

S k a ņ a s  s t i p r u m u  r e g u l ē  ar regulēšanas uzgriezni 9 
(127. zīm. a ), izmainot ar to pārtraucēja  kontaktu saskares 
spēku. Sajā nolūkā jāatbrīvo pretuzgrieznis 10, jāieslēdz signāls 
un jāgriež regulēšanas uzgrieznis 9 uz vienu vai otru pusi, līdz 
iegūst vajadzīgā stipruma skaņu.

S k a ņ a s  t o n i  r e g u l ē ,  izmainot plakanatsperes 6 sprie
gojumu un atstarpi starp enkurīti 7 un serdi 3. Lai izmainītu 
plakanatsperes 6 spriegojumu, jāatlaiž  augšējais uzgrieznis 5 un 
jāpievelk apakšējais uzgrieznis 4. Lai toni paaugstinātu , uz
griezni 4 griež pulksteņa rādītāju kustības virzienā, lai toni pa
zeminātu, — pretējā virzienā.

126. zini. Signālu pārbaudes shēma.
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Ja, šādi regulējot, nevar iegūt vajadzīgo skaņas toni, jāregulē 
a tstarpe starp enkurīti 7 un serdi 3. Sai nolūkā vispirms ar uz
griežņiem 4 un 5 nostāda plakanatsperi 6 paralēli enkurītim 7. 
Tad atbrīvo uzgriezni 8 un pagriež enkurīti 7 par tik, lai iegūtu 
vajadzīgo atstarpk Toņa paaugstināšanai a tstarpe jāsamazina, 
pazemināšanai — jāpalielina. Atstarpei starp enkurīti 7 un serdi 3 
jābūt no 0,7 līdz 0,8 mm.

S k a ņ a s  s i g n ā l u  r e l e j a  p ā r b a u d e  un r e g u l ē 
š a n a .  Skaņas signālu relejam (127. zīm. b) pārbauda atstarpi

127. zīm. Skaņu signāls:

a — signāla shēma; b — signāla releja shēma;
1 — alumīnija disks; 2 — membrāna; 3 — serde; 4 un 5 — uzgriežņi; 
6 — tērauda plakanatspere; 7 — enkuritis; 8 — uzgrieznis; 9 — regulē
šanas uzgrieznis; 10 — pretuzgrieznis; l i  ~  kontakti; 12 — releja serde; 
13 — releja enkuritis; 14 — ierobežotājs; 15 — kontakti; 16 — statne..
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starp kontaktiem 15 (0,4—0,7 mm) 
un atstarpi starp serdi 12 un enku- 
rīti 13 (1,0— 1,2 mm).

Atstarpi starp serdi 12 un enku- 
rīti 13 regulē, lokot ierobežotāju 14, 
bet atstarpi s tarp kontaktiem 15, -— 
lokot statni 16.

Releja kontaktu 6 (128. zīm.) s a 
vienošanās un atvienošanās spriegu
mu pārbauda, ieslēdzot releju aku
mulatoru baterijas 4 ķēdē kopā ar 
mērinstrumentiem.

Lai noteiktu spriegumu, ar reo
statu  5 izmaina ķēdes pretestību un 
novēro voltmetra rādījumu. Releja 
kontaktu 6 savienošanās spriegumam 
jābūt no 6 līdz 8 V, bet atvienoša
nās spriegumam — vismaz 5 V. Mo
mentu, kad savienojas releja kon
takti 6, konstatē ar kontrolspuldzi 3, 
kas iedegas kontaktu savienošanās 
momentā.

Releja kontaktu savienošanās 
spriegumu noregulē, izmainot a tspe
res 1 spriegojumu, t. i., lokot a tspe
res nostiprinājuma pamatni 2.

128. zīm. Signālā releja parbau- 
des shēma:

1 — atspere; 2 —• pamatne; 3 *~s 
kontrolspuldze; 4 — akumulatoru 
baterija; 5 — reostats; 6 — releja 

kontakti*



IX. VISPĀRĪGS PĀRSKATS PAR TRAUCĒJUMIEM 
ELEKTROIEKĀRTAS STRĀVAS ĶĒDĒS

Elektroiekārtas s trāvas  avotiem un patērētājiem var rasties 
kā mehāniska, tā arī elektriska rakstura traucējumi.

Progresējot mehāniskā rakstura traucējumiem, var rasties 
elektriskā rakstura traucējumi.

Galvenie elektriskā rakstura traucējumi visās elektriskajās 
ierīcēs ir šādi: tinumu pārtrūkums, tinumu vadu savienojums ar 
masu un vijumu savstarpējs savienojums, kā arī palielināta pre
testība kustīgo kontaktu saskares vietās, piemēram, starp elektro- 
ģeneratora sukām un kolektoru, starp pārtraucēja kontaktiem un 
citur.

130. zim. Tinuma pār
baude, noteicot, vai tas 
nav pārrauts vai pār-

Tinumu vadu savienojumu ar masu var pārbaudīt, izmantojot 
kontrolspuldzi (129. zīm.), ko pieslēdz m aiņstrāvas tīklam. Spul
dzes spriegumam jāatbilst tīkla spriegumam. Pirms katras  pār
baudes jāpārliecinās, vai nav bojāta kontrolspuldze; to izdara, 
savstarpēji savienojot abu vadu smailes. Kontrolspuldze nav bo
jāta, ja pēc smaiļu savienošanas tā deg.

Tinumam ir pārtraukums, ja  kontrolspuldze, ieslēgta virknē 
ar pārbaudāmo tinumu, nedeg (130. zīm.).

Ja pārbaudāmajai elektriskajai ierīcei ir vairāki paralēli tinumi, 
kā, piemēram, relejam-regulatoram, pirms viena tinuma pārbau
des ar kontrolspuldzi jāatvieno pārējo tinumu gali, jo pretējā ga-

129. zim. Tinuma pār
baude, noteicot tā savie

nojumu ar masu.



dījumā kontrolspuldze degs ari tad, ja pārbaudām ajam  tinumam 
ir pārtraukum s (sk. 131. zīm. — strāvas  ķēde noslēgusies pa otru 
tinumu).

Pārbaudot iespējamo vada savienojumu ar masu, ar kontrol- 
spuldzes vadu smailēm skar tinuma galu un masu. J a  tinuma izo
lācija nav bojāta, t. i., tinumam nav savienojuma ar masu, kon
trolspuldze nedegs.

Meklējot tinumu vijumu iespējamos savstarpējos savienojumus, 
nosaka tinuma pretestību un to salīdzina ar attiecīgās ierīces 
tehniskajiem datiem. Ja  izmērītā pretestība ir mazāka par tehnis
kajos datos norādīto, jāsecina, ka dotajam tinumam ir vijumu

tinuma nav iespejams noteikt.

savstarpējs savienojums. Tinumu pretestību ļoti ērti var izmērīt 
ar ommetru, kam ir savs s trāvas avots (piemēram, kabatas bate
rija). J a  nav ommetra, tinuma pretestību var noteikt arī ar volt- 
metru (15—20 V) un ampērmetru (25—30 A).

Tinuma pretestību (£2) nosaka pēc Oma likuma, dalot sprie
gumu tinuma vadu galos ar strāvas stiprumu.

Ar kontrolspuldzi tinuma vijumu savstarpējo savienojumu ne
var konstatēt, jo ar redzi nav iespējams precīzi noteikt spuldzes 
degšanas spilgtuma maiņu.

Palielinātu pretestību kustīgo kontaktu saskares vietās, piemē
ram, starp pārtraucēja kontaktiem, nosaka ar voltmetru (skalai 
jabūt graduētai no 1 līdz 3 V). Sajā  nolūkā voltmetru pieslēdz 
paralēli savienotajiem pārtraucēja kontaktiem (132. zīm.) un no
vēro voltmetra rādījumus. J a  kontaktu saskares virsm as ir ļoti 
labā tehniskā stāvoklī (pilnīgi t īras un savstarpēji saskaras visā 
virsmā), voltmetra šau tra  nostājas skalas 0 iedaļas tuvumā. Ja  
kontakti ir netīri, voltmetrs rāda zināmu sprieguma kritumu. Ja  
sprieguma kritums pārsniedz 0,15 V, kontakti noteikti jātīra.

Lai nesabojātu voltmetru, pārbaudes laikā kontaktus nedrīkst

131. zini. Neatvienojot tinumu ga
lus no pārējās ķēdes, pārtraukumu

132. zun. Partrauceja kontaktu 
pārbaude ar voltmetru.
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atvienot, jo, atvienojot tos, voltmetrs būs pakļauts ievērojami lie
lākam spriegumam (līdz 12 V), kas vairākkārt pārsniedz skalas 
graduējumu (1—3 V).

Automobiļa elektroiekārtas strāvas ārējo ķēžu tehnisko stā
vokli, ja strāvas avoti un patērētāji nav bojāti, var pārbaudīt, 
ķēdes ārēji apskatot un darbinot patērētājus.

Ārējā apskatē īpaša vērība jāpievērš vadiem zem dzinēja pār
sega un zem dubļu spārniem. Vadi, kas atrodas zem dzinēja pār
sega, ir pakļauti augstas temperatūras, naftas produktu un ne
tīrumu iedarbībai, un to izolācija paātrināti bojājas. Vadi zem 
spārniem savukārt pakļauti ceļu netīrumu iedarbībai. Ļoti svarīgi, 
lai vadiem minētajās vietās būtu papildu izolācijas tinums.

Atverēs, pa kurām vadi izvilkti caur metāla sienām, jābūt 
ievietotiem izolācijas (gumijas) ieliktņiem, lai vadi tieši neskartu 
metāla šķautnes. Jāievēro, ka vadu kūļi un atsevišķi vadi cieši jā 
nostiprina ar skavām vai citādi, lai tie, automobilim pārvietojo- 
ties± nemētātos un nebojātos vadu izolācija.

īpaša  vērība jāpievērš kūstošo drošinātāju stieplīšu diametram 
un jāraugās, lai tas nebūtu lielāks par pieļaujamo; pārdegušu 
kūstošā drošinātāja stieplīti nedrīkst aizstāt ar resnāku stiep- 
līti.

Dažādu strāvas ķēžu tehnisko stāvokli pārbauda, ieslēdzot pēc 
kārtas patērētājus un novērojot to darbību tieši vai arī pēc ampēr- 
metra rādītāja  šautras novirzes izmaiņām.

Ekspluatācijā liela vērība jāveltī s trāvas ķēžu vadu tehniska
jam stāvoklim, jo no tā ir a tkarīga ne tikai patērētāju normāla 
darbība, bet arī automobiļa ugunsdrošība. īssavienojums var ras
ties no bojātiem vadiem, kā arī no nekārtībā esošajiem drošinā
tājiem. Jāatceras, ka īssavienojums savukārt var būt par grūti 
likvidējama ugunsgrēka cēloni, jo vadu izolācija deg ļoti intensīvi.

Lai atvieglotu dažādu strāvas ķēžu pārbaudi, lieto burtu, ci
paru vai krāsu sistēmu. Tā, piemēram, pēc burtu sistēmas savieno 
vienādu burtu spailes strāvas avotu un aizdedzes sistēmas ķēdēs. 
Krāsu sistēma ļauj noteikt vadu kūļa viena vada abus galus.

Automobiļa eleldroiekārtas strāvas ķēžu pārbaudi ļoti atvieglo 
elektroiekārtas izvērstā shēma, kas ir vēl vērtīgāka, ja  tajā  parā
dītas arī vadu krāsas.

Arī pārnesamā spuldze atvieglo strāvas ķēžu pārbaudi.
Ļoti svarīgi iegaumēt, kādu patērētāju ķēdēs ir ieslēgti droši

nātāji, it īpaši kūstošie. Tas dažkārt ievērojami atvieglo traucē
juma atrašanu  kādā no strāvas ķēdēm.

Automobiļa elektroiekārtas ķēžu darbības traucējumus var ieda
līt divās grupās.

P i r m a j ā  g r u p ā  ietilpst vada strāvu nesošās daļas bojā
jumi, kas pilnīgi pārtrauc s trāvas ķēdi vai apgrūtina strāvas 
plūsmu, piemēram, pārtrūkuši vadi, slikti vai oksidējušies kon
takti.
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O t r a j ā  g r u p ā  ietilpst vadu izolācijas bojājumi, kas rada 
īssavienojumus un strāvas noplūdi.

J a  s trāvas  ķēdei ir pārtraukums, tad nedarbojas dotajā ķēdē 
ieslēgtais patērētājs. Vispirms jānoskaidro, vai nav izdedzis kūs
tošais drošinātājs, ja  tāds ir ša jā  ķēdē. Sai nolūkā pārbauda pā
rējo šī paša drošinātāja ķēdē ieslēgto patērētāju darbību. Ja  
pārējie šajā ķēdē ieslēgtie patērētāji darbojas, jāsecina, ka droši
nātā js  nav bojāts, bet pārtraukum s jāmeklē tieši vadā.

133. zim. Kontrolspuldze:
/ — aizsargsietiņŠ; 2 — spuldze; 3 — kontaktadata; 4 — ietvere; 5 — rok

turis; 6 — vads.

Vada pārtraukum u ļoti reti labi var redzēt no vada ārpuses; 
parasti vads ir pārlūzis izolācijas iekšpusē, pie lodētiem uzga
ļiem vai tādās vietās, kurās vads ir pakļauts locīšanai. P ā r trū 
kušo vadu ērti var a tras t  ar kontrolspuldzi (133. zīm.).

Sajā nolūkā vadu ar aligatora spīli pievieno masai (134. zīm.) 
un ar smaili skar pēc kārtas  visus ķēdes pieslēgus — virzienā no 
patērētāja uz s trāvas avotu — vai otrādi.
Pēc 134. zīmējuma redzams, ka pā rtrau 
kums atrodas starp spailēm 4 un 5, jo 
spailei 4 pieslēgtā kontrolspuldze nedeg, 
bet, pieslēdzot to spailei 5, kontrolspuldze 
iedegas. Turpinot vada bojājuma meklē
šanu, rūpīgi jāpārbauda tikai ķēdes posms 
starp spailēm 4 un 5.

Ja  bojātais vads atrodas kopējā vadu 
kūlī, tad parasti vada pārtraukum s jā 
meklē pie spailēm vai pie vadu uzgaļiem.

Atsevišķs vads var pārtrūkt arī kaut 
kur vidū. Precīzi pārtrūkuma vietu var 
atrast, rūpīgi pārbaudot visu vadu. Sai 
nolūkā ar asu kontrolspuldzes smaili caur
dur vada izoJāciju, Jīdz smaiJe skar strāvu 
nesošās stieples.

Pārtrūkušo vadu var atrast, arī pēc 
kārtas  «šuntējot», t. i., ar papildu vadu

134. zim. Efektriskās ķē
des pārrāvuma vietas* no

teikšana ar kontrolspuldzi:
i  — patērētājs; 2, 3, 4, 5, 

6 un  7 — spailes.
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savienojot pārbaudām ās ķēdes atsevišķu posmu spailes. Bojājums 
atrodas tajā  ķēdes posmā, pēc kura galu savienošanas ar papildu 
vadu patērētājs sāk darboties.

Jāievēro, ka ar atsevišķu vadu ī s i  d r ī k s t  s a v i e n o t  
slēdzi, pārslēgu, releju, atsevišķu pieslēgu vai ķēdes atsevišķu 
vadu, bet n e d r ī k s t  s a v i e n o t  ī s i  patērētāju, jo ķēdes no
slēgums paralēli patērētājam  ir īssavienojums.

Dažreiz bojājuma vietu var noteikt arī pēc temperatūras, jo 
tās vietas, kur ir slikts vai oksidējies vada pievienojums, ievēro
jami sakarst.

Precīzāk sliktus vai oksidējušos kontaktus var noteikt ar volt- 
metru, kam skala graduēta  līdz 15 V. Pārbaudi veic līdzīgi kā ar 
kontrolspuldzi (sk. 135. zīm.).

135. zīm . Spaiļu kontaktu parbaude ar voltmetru:
a — voltmetra ieslēgšana pirms nn pēc spailes; b — voltmetra ieslēgšana

paralēli spailei.

Salīdzinot voltmetra rādījumus pirms un pēc pieslēga, var no
teikt, vai dotajā vadu savienojumā ir sprieguma kritums un cik 
tas  liels.

Vēl precīzāk vada pievienojuma tehnisko stāvokli var noteikt, 
pieslēdzot voltmetru paralēli vadu savienojumam. Voltmetra ska
lai jābūt graduētai līdz 1 vai 3 V, skalas iedaļas vērtībai jābūt 
0,1 V. Ja vada pievienojumā ir labs kontakts, voltmetra šautrai 
jānostājas pret skalas 0 iedaļu. Sprieguma kritums vadu savieno
jumu vietā nedrīkst pārsniegt 0,10—0,15 V.

ī s s a v i e n o j u m a  gadījumā vads bojātas izolācijas vietā 
savienojas tieši ar masu; strāva plūst, apejot patērētājus, tās 
stiprums strauji palielinās, bet spriegums ārējā ķēdē samazinās 
līdz nullei. īssavienojuma gadījumā patērētāji pārtrauc darbo
ties. Tā, piemēram, ja  brauciena laikā elektroiekārtā rodas īssa
vienojums, dzinējs noslāpst, pat arī tad, ja  īssavienojums nav 
radies aizdedzes sistēmā. Turpretim, ja ir pārtrūcis vai atvieno
jies vads, nedarbojas tikai tas patērētājs, kura ķēdē ir pārtrau 
kums.
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Strāvas patērētājiem (spuldzēm, aizdedzes spolei, signāliem 
u. c.) īssavienojums nav bīstams, jo tad caur tiem vispār vairs 
neplūst strāva. Turpretim akumulatoru baterijai, kā arī īssavie
nojuma ķēdes vadiem un virknē ieslēgtajiem mērinstrumentiem, 
piemēram, ampērmetram, īssavienojums ir ļoti bīstams. īssavie
nojuma gadījumā intensīvi bojājas akumulatoru baterija, sāk degt 
vadi un var izcelties ugunsgrēks.

Lai pasargātu  elektroiekārtu no īssavienojuma kaitīgās iedar
bības, atsevišķās ķēdēs ieslēdz drošinātājus.

b
136. zim. īssavienojuma vietas noteikšana ķēdes 

posmā no akumulatoru baterijas līdz slēdžiem; 
a — īssavienojuma posms vēl nav izslēgts, kontrol- 
spuldze deg; b — īssavienojuma posms ir izslēgts, 

kontrolspuldze nedeg.

īssavienojuma gadījumā atvienojas īssavienojuma ķēde; visi pā
rējie patērētāji turpina normāli darboties, bet nestrādājošais patē
rētājs un pārdegušais drošinātājs norāda, kurā s trāvas ķēdē ir 
radies īssavienojums. Turpretim, ja īssavienojums ir radies ķēdes, 
kurās nav drošinātāju, automobilī jū tam a degošas gumijas smaka 
un, ja  īssavienojuma ķēde noslēdzas caur ampērmetru, ampēr- 
metra šau tra  strauji novirzās skalas izlādes daļā līdz tās galam.

Šādos gadījumos nekavējoties jāizslēdz visi patērētāji un 
jāatvieno vads no akumulatoru baterijas.

Pieslēgt akumulatoru bateriju un patērētājus drīkst tikai pēc 
tam, kad ir a tras ts  un novērsts īssavienojums.

Lai konstatētu, vai īssavienojums ir posmā no akumulatoru 
baterijas līdz slēdžiem (136. zīm. a), jāatvieno vads no akumu
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latoru baterijas, starp  atvienotā vada galu  un bateriju  jāieslēdz 
kontrolspuldze un jāizslēdz visi patērētāji. Ja  kontrolspuldze deg, 
var secināt, ka īssavienojum s ir ķēdes ša jā  posmā.

Lai konstatētu, tieši kurā ķēdes posmā ir īssavienojum s (136. 
zīm. b),  virzienā no akum ulatoru baterijas atvieno vienu ķēdes 
posmu pēc otra. Līdzko atvieno posmu, kurā ir īssavienojum s, 
kontrolspuldze nodziest. Precīzāk īssavienojum a vietu a tras ta jā  
ķēdes posmā meklē vispirm s vietās, kur vads virzās caur atve
rēm m etāla sienā vai gar asiem detaļu stūriem; pēc tam  pārbauda 
vada nostip rināšanas un uzgaļu vietas.

137. zīm. īssavienojuma vietas noteikšana, iesledzot 
agrāk izslēgtos ķēdes posmus: 

a — ieslēgts nebojāts ķēdes posms, kontrolspuldze deg 
'vāji vai arī nedeg nemaz; b — ieslēgts ķedes' posms, 
kurā atrodas īssavienojums, kontrolspuldze deg spilgti.

Ja  īssavienojum s nav konstatēts ķēdes posmā starp  akum ula
toru bateriju  un slēdžiem, t. i., kontrolspuldze nedeg, īssavieno
jum s jām eklē tālāk  kāda patērētā ja  ķēdē posmā starp  šo patērē
tā ju  un slēdzi.

Lai konstatētu, kura patērētā ja  ķēdē ir īssavienojum s, pec kār
tās  ieslēdz visus patērētājus. Ieslēdzot patērētāju , kura ķēdē nav 
īssavienojum a (137. zīm. a),  kontrolspuldze deg blāvi, jo tā 
ieslēgta virknē ar patērētāju  un tādēļ saņem  m azāku spriegumu; 
arī patērētā ja  spuldze tad deg blāvi.

Tiklīdz ieslēdz patērētāju , kura ķēdē ir īssavienojum s (137. zīm.
b),  kontrolspuldze iedegas spilgti, jo saņem  nesam azinātu  sprie
gumu; patērētāja  spuldze pilnīgi nodziest.
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Turpinot pārbaudi, līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā nosaka 
īssavienojuma vietu attiecīgajā patērētāja  ķēdes posmā.

Vadu traucējumu novēršana. Pārtrūkuša  vada galus var sa 
vienot arī ceļa apstākļos. Sajā nolūkā savienojamo vadu galiem 
40—50 mm garumā noņem izolāciju un galus rūpīgi notīra. Pēc 
tam vadu galus savieno 138. zīmējumā norādītajā  secībā un sa 
vienojumu vietu rūpīgi notin ar izolācijas lentu.

138. zim. Partrukuša vada galu savieno
šanas- secība:

I, II,  I I I ,  IV,  V  un VI  — operāciju secība.

139. zim. Vadu galu pievie
nošana spailēm:

I, I I  un I I I  — operāciju secība.

Pēc atgriešanās garāžā vadu galu savienojuma vietu rūpīgi 
salodē ar mīkstu lodi, lietojot kolofoniju.

Ja  vadam ir notrūcis uzgalis, vada galā jāizveido cilpa (139. 
zīm.). Vada gals, ko pievieno spailei, līdz cilpai jānotin ar izolā
cijas lentu. Tiklīdz iespējams, vada galam uzgalis jāpielodē. 
Vadu uzgaļus var izgatavot no misiņa skārda. Uzgalis ir rūpīgi 
jānoalvo; tikai pēc tam to var pielodēt vada galam.

Lai radītu labāku vada un spailes kontaktu, vads jāatvieno 
no spailes un ar smalku smirģeļpapīru rūpīgi jānotīra  spaile, 
vada uzgalis un paplāksne; pēc tam vadu atkal pievieno spailei.
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X. S P ĒKA PĀRVADS

1. SPEĶA PĀRVADA AGREGATIJ TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Spēka pārvada agregātu  tehnisko stāvokli pārbauda ārējā ap
skatē, izmēģinot automobili gaitā, kā ari speciālos stendos diag
nostikas stacijās.

Ārējā apskatē pārbauda, vai eļļa neizplūst caur spēka pārvada 
agregātu (pārnesumu kārbas, kardānpārvada un dzenošā tilta) 
savienojumiem un blīvslēgiem.

Eļļa nedrīkst arī izplūst caur sajūga kartera apakšējā daļā 
izveidoto atveri. Sāda eļļas izplūde norāda, ka nav blīvs kloķ
vārpstas pakaļējais gultnis, un ļoti iespējams, ka sajūgs ir sa- 
eļļojies.

Automobiļa gaitā spēka pārvada tehnisko stāvokli raksturo 
atsevišķu agregātu  darbības troksnis un sasiluma pakāpe. Spēka 
pārvada agregātiem jās trādā  klusi, bez atsevišķiem klaudzieniem, 
it īpaši nevienmērīgā kustības režīmā: automobili izkustinot no 
vietas, pārslēdzot pārnesumus un strauji izmainot ātrumu gaitā.

Pārnesumu kārbas un dzenošā tilta temperatūra nedrīkst pār
sniegt apkārtējās vides temperatūru ne vairāk kā par 60°C. Pēc 
agregātu  regulēšanas jāpārbauda, vai agregāti gultņu vietās pa
stiprināti nekārst, t. i., vai gultņi nav pārāk cieši pievilkti.

Sajūgs. Sajūga tehniskajam stāvoklim ir liela nozīme ne vien 
sajūga, bet arī visa automobiļa spēka pārvada (it īpaši pārne
sumu kārbas zobratu un sinhronizatoru), kā arī dzinēja darbmūža 
ilguma pagarināšanā. Sajūga tehniskais stāvoklis ietekmē arī 
automobiļu kustības drošību. Tāpēc PSR Savienības ielu un ceļu 
satiksmes noteikumi aizliedz ekspluatēt automobiļus, kam sajūgi 
nav tehniskā kārtībā: buksē, nepilnīgi izslēdzas vai ieslēdzas ar 
rāvieniem (nevienmērīgi).

Pārbaudot sajūga tehnisko stāvokli, kā arī noteicot darbības 
traucējumu, jā atceras, ka

1) sajūgam  pilnīgi jāatvieno dzinējs no dzenošajiem riteņiem 
(pilnīgi jāizslēdzas);

2) vienmērīgi jāsavieno dzinējs ar dzenošajiem riteņiem (vien
mērīgi jāieslēdzas);
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3) jāpārvada neizslīdot vislielākais dzinēja attīstītais griezes 
moments;

4) jebkuros apstākļos jādarbojas klusi, bez pastiprinātiem 
trokšņiem;

5) sajūgam  ar hidraulisko piedziņu šķidruma līmenim galvenā 
cilindra rezervuārā jābūt 15—20 mm zem ieliešanas atveres aug
šējās malas.

140. zlm. Sajūga brīvgājienā noteikšanas palīg
ierīce:

/  — lineāla augšējais rāmītis; 2 — lineāla apakšējais 
rāmītis; 3 — palīgierīces pamatne.

Pēc tam  jāpārbauda sajūga pedāļa brīvgājiens. Sai nolūkā pēc 
iesēšanās kabīnē vispirms lēni jānospiež un jāatla iž  sa jūga  pedā
lis; pēc tā brīvkustības (nospiešanas pretestības) aptuveni var 
novērtēt sa jūga  pedāļa brīvgājienu.

Precīzi sajūga pedāļa brīvgājienu pārbauda ar speciālu palīg
ierīci (140. zīm.). Sajūga pedāļa brīvgājiena vērtības norādītas 
37. tabulā.

37. tabula
Sajūga pedāļu darbības raksturojums

Automobiļa marka
Sajūga pedaļa

brīvgājiens (mm) pilns gājiens (mm)

«Moskvič-407» 22—28 _
«Moskvič-408» 22—28 —
«Pobeda» M-20 35—45 —
«Volga» M-21 32—40 Vismaz 150
GAZ-51A un GAZ-53F 35—45 125— 150
ZIL-164A 20—25 125— 150
ZIL-130 un ZIL-164A 35—50 180
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Turpinot sajūga pārbaudi, strauji jānospiež un jāatla iž  sajūga 
pedālis un jānovēro tā pārvietošanās. Pedālim brīvi, bez rāvie
niem un ieēšanās jāpārvietojas abos galējos stāvokļos. Sajūga 
piedziņā ieslēgšanas un izslēgšanas laikā nedrīkst būt dzirdami 
nekādi pastiprināti un savdabīgi trokšņi. Pēc pedāļa atla išanas 
pedālis jāpavelk ar roku; tas  nedrīkst tālāk pārvietoties.

Lai izkustinātu automobili no vietas, pilnīgi jāizslēdz sajūgs, 
nedaudz jānogaida un jānovēro, kā pārnesumu kārbā ieslēdzas 
pirmais pārnesums; zobratiem jāsazobējas pilnīgi un bez trokšņa.

Pārvarot lielas slodzes (stāvā kāpumā vai sliktā ceļā) sajūga 
diski nedrīkst savstarpēji izslīdēt (buksēt).

Vai sajūga diski neizslīd, dzinējam attīstot maksimālo griezes 
momentu, var arī pārbaudīt, automobilim stāvot uz vietas. Sai 
nolūkā, dzinējam strādājot, pievelk rokas bremzi, pārnesumu kārbā 
ieslēdz tiešo pārnesumu, nospiež gāzes pedāli un vienlaicīgi atlaiž 
sajūga pedāli; ja sajūga diski izslīd, dzinējs nenoslāpst. Jāpie
zīmē, ka šo pārbaudes paņēmienu nav ieteicams lietot bieži, jo tas 
veicina sajūga nolietošanos.

Pārnesumu kārba. Ārējā apskatē uz vietas pārbauda, vai no 
pārnesumu kārbas neizplūst eļļa, vai karterī nav radušās plaisas 
un lūzumi, vai tehniskā kārtībā ir pārnesumu kārbas un tās  sa
vienojumu nostiprinājumi, kā arī dzenamās vārpstas pakaļējā 
gultņa tehnisko stāvokli un nostiprinājumu.

Pārnesumu kārbas dzenamās vārpstas pakaļējā gultņa teh
nisko stāvokli un nostipinājumu raksturo dzenamās vārpstas 
aksiālā un radiālā pārvietošanās. Lai noteiktu dzenamās vārpstas  
aksiālo pārvietošanos, no dzenamās vārpstas atvieno kardānpār- 
vada priekšējo galu. Pēc tam ar rokām pārbīda dzenamo vārpstu 
aksiālā virzienā abos galējos stāvokļos un ar bīdmēru izmēra 
atstatumus no vārpstas gala līdz kartera gultņa vāka vai nostip
rināšanas skrūves vienai un tai pašai vietai. Abu mērīšanas rezul
tātu  starpība ir vienāda ar vārpstas aksiālās pārvietošanās lie
lumu.

Dzenamās vārpstas radiālo spēli pārbauda, pakustinot vārpstu 
šķērsvirzienā uz vienu un otru pusi.

Pārnesumu kārbas dzenamās vārpstas aksiālā pārvietošanās 
pēc Autotransporta zinātniskās pētniecības institūta pētījumiem 
nedrīkst pārsniegt 0,5 mm, bet radiālā pārvietošanās vispār ne
drīkst būt jūtama.

Automobiļa gaitā pārnesumu kārbas zobratu un gultņu teh
nisko stāvokli aptuveni var noteikt pēc pārnesumu kārbas kartera 
temperatūras un trokšņa pārnesumu kārbā tās darbības laikā. 
Pārnesumu kārbā nedrīkst būt dzirdami nekādi trokšņi.

Brauciena laikā, it īpaši pārvietojoties pa nelīdzeniem ceļiem, 
neviens no pārnesumiem nedrīkst patvaļīgi izslēgties. Visiem pār
nesumiem, lietojot pareizus pārslēgšanas paņēmienus, jāslēdzas 
viegli un bez trokšņa.
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Kardānpārvads. Ārējā apskatē jāpārbauda, vai kardānpārva- 
dam nav ārēji redzamu bojājumu, kā, piemēram, iespiedumi vai 
locījumi. Sevišķi rūpīgi jāpārbauda visas nostiprināšanas detaļas, 
kā arī jāapskata, vai eļļa neizplūst caur kardānu krusteņu gultņu 
un vārpstu  a tbalstgultņu brivslēgiem. Ierievju savienojumu gumi
jas  aizsargapvalkiem un blīvslēgiem jābut labā tehniskā stāvoklī.

Kardānkrusteņu gultņu tehnisko stāvokli pārbauda, pakustinot 
kardānvārpstu  ar rokām (141. zīm.) kardānkrusteņa aksiālā un 
radiālā virzienā.

141. zltn. Kardānparvada krusteņa 142. zīm. Ierīce pakaļēja dzenoša tilta 
gultņu tehniskā stāvokļa pārbaude. summārās spēles parbaudei.

Jū tam a spēle aksiālā virzienā norāda, ka vaļīgi ir adatgultņu 
nostiprinājumi; radiālā spēle norāda, ka ir izdiluši adatgultņi.

Lai pārbaudītu kardānpārvada ierievju savienojumu, jāatvieno 
kardānpārvada gals un jāpārbīda kardāns pa rievām aksiālā vir
zienā; kardānam  jāpārvietojas brīvi un bez ieēšanās.

Ierievju sānisku nodilumu aptuveni var noteikt, pagrozot kar
dānu aiz vārpstas gala un novērojot kardāna pārvietojumu attie
cībā pret vārpstu pa aploci.

Precīzi ierievju nodilumu var noteikt, izmērot četru ierievju 
platumus, kas vienmērīgi sadalīti pa aploci; nodilums nedrīkst 
pārsniegt 0,5 mm.

No automobiļa noņemtam kardānpārvadam , skatoties uz to no 
gala, jāpārbauda, vai abas dakšas atrodas vienā plāksnē; vienas 
dakšas leņķiskā novirze attiecībā pret otru norāda, ka vārpsta 
ir savērpta.

Dzenošais tilts. Ārējā apskatē konstatē, vai dzenošajā tiltā nav 
radušās plaisas, lūzumi un neblīvumi, kā arī pārbauda visu no
stiprinājumu tehnisko stāvokli.

Dzenošā tilta zobratu un gultņu nodilumu var noteikt pēc
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dzenošā tilta summ ārās spēles un dzenošās vārpstas aksiālās 
spēles.

Dzenošā tilta kopējo spēli nosaka uz riteņa aploka ar vien
kāršu ierīci (142. zīm.).

Darbu veic šādā secībā:
1) paceļ ar domkratu vienu riteni, līdz tas var brīvi griezties;
2) novieto ierīci tā, lai tās  šautra  atrastos uz vienas kopējas 

vertikāles, kas iet caur riteņa centru, bet šau tras  gals būtu riteņa 
aploka ārējās m alas augstumā;

3) pievelk automobiļa rokas bremzi;
4) pagriež pacelto riteni vairākas reizes pa labi un pa kreisi 

līdz malējiem stāvokļiem, lai izspiestu ziežvielu no spraugām 
starp berzes virsmām;

5) riteņa abos galējos stāvokļos pret ierīces šautru ar zīmuli 
ievelk svītriņas uz riteņa aploka;

6) ar bīdmēru vai lineālu izmērītais atstatum s starp svītriņām 
ir dzenošā tilta kopējā spēle.

Lai dzenošais tilts darbotos normāli un turpmākā ekspluatā
cijā pastiprināti nediltu, summārā spēJe automobiļiem GAZ-51A 
un ZIL-164A nedrīkst pārsniegt 45 mm.

Ja dzenošā tilta summārā spēle pārsniedz 45 mm, jāpārbauda 
dzenošā tilta dzenošās vārpstas aksiālā pārvietošanās. To veic 
šādā secībā:

1) atvieno kardānpārvada pakaļējo galu no dzenošā tilta dze
nošās vārpstas;

2) izskrūvē vienu gultņu čaulas nostiprināšanas bultskrūvi 
un ar to piestiprina īpašu palīgierīci (143. zīm.), kurā iestiprina 
indikatoru tā, lai indikatora mērstieņa galviņa skartu dzenošās 
vārpstas galu;

143. zim. Pakaļējā tilta dzenošās vārpstas aksiālās pārvietošanās 
pārbaudes palīgierīce:

1 — spārnuzgrieztiis; 2 — balsts; 3 — indikators; 4 — skrūve*
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3) pārbīda ar rokām dzenošo vārpstu uz priekšu un atpakaļ 
un uz indikatora skalas nolasa vārpstas  aksiālās pārvietošanās 
lielumu.

Dzenošās vārpstas  aksiālā pārvietošanās automobiļiem GAZ-51A 
un ZIL-164A nedrīkst pārsniegt 0,1 mm. Ja  aksiālā pārvietošanās 
pārsniedz 0,1 mm, jāregulē dzenošās vārpstas  gultņi. Pēc gultņu 
noregulēšanas dzenošā tilta kopējai spēlei jāsam azinās par 
10— 15 mm.

J a  dzenošās vārpstas  aksiālā pārvietošanās nepārsniedz 
0,1 mm, bet dzenošā tilta summ ārā spēle pārsniedz 45 mm, japār- 
bauda diferenciāļa kārbas nostiprinājums vai arī jāapm aina pārāk 
nolietojušās detaļas. Ja  dzenošā tilta summ ārā spēle pārsniedz 
45 mm, dzenošā tilta detaļas pastiprināti dilst un var pat lūzt.

Diferenciālis. Diferenciāļa tehnisko stāvokli (automobilim s tā 
vot uz vietas) var pārbaudīt šādā secībā: paceļ dzenošā tilta 
vienu galu, līdz ritenis vairs neskar atbalstvirsmu, izslēdz pār
nesumu, atlaiž rokas bremzi un ar rokām pagriež pacelto riteni. 
Ja  diferenciālis ir darba kārtībā un nav ieēdies, paceltam ritenim 
jāgriežas viegli.

Diferenciāli var pārbaudīt ari šādi: paceļ visu dzenošo tiltu, 
līdz abi riteņi nepieskaras zemei, ieslēdz pārnesumu vai pievelk 
centrālo rokas bremzi un ar rokām griež vienas puses riteni. Ja 
diferenciālis ir darba kārtībā un nav ieēdies, vienam ritenim brīvi 
jāgriežas vienā virzienā, bet otram ritenim — pretējā virzienā.

2. SPĒKA PĀRVADA AGREGĀTU TEHNISKAS APKALPES

Veicot i k d i e n a s  t e h n i s k o  a p k a l p i ,  jānovēro agre
gātu  darbība un to tehniskais stāvoklis.

Automobiļa p i r m a j ā  t e h n i s k a j ā  apkalpē jāizpilda šādi 
darbi:

1) jāizdara  ikdienas tehniskās apkalpes darbi;
2) jāsaeļļo sa jūga  mehānisma, sa jūga  vadīšanas, pārnesumu 

kārbas vadīšanas un kardānpārvada slīdošie rievsavienojumi un 
atbalstgultņi;

3) jāpārbauda šķidruma līmenis sajūga hidrauliskas vadīšanas 
galvenā cilindra rezervuārā un eļļas līmenis pārnesumu kārbas 
un dzenošā tilta karteri;

4) jāpārbauda sa jūga  pedāļa atvilcējatspere un jānoregulē 
pedāļa brīvgājiens;

5) jānostiprina pārnesumu kārba, kardānatloki, pusasu atloki 
un galvenā pārvada karteris.

Automobiļa o t r a j ā  t e h n i s k a j ā  apkalpē jāizpilda šādi 
darbi:

1) jāsaeļļo kardānsavienojumi;



2) japielej vai jaapm aina eļļa pārnesumu karbas un dzenoša 
tilta karteri;

3) jānostiprina pārnesumu kārbas un dzenošā tilta karteru un 
vārpstu gultņu vāki, centrālā bremze un kardānparvada atbalst- 
gultnis;

4) jāpārbauda kardānu spēle.

3. SPĒKA PĀRVADA AGREGĀTU EĻĻOŠANA

Optimālais eļļas apmaiņas periodiskums p ā r n e s u m u  k ā r 
b a s  u n  d z e n o š ā  t i l t a  k a r t e r i  ir a tkarīgs no automobiļa 
ekspluatācijas apstakļiem. Eļļas apm aiņas periodiskums kravas 
automobiļiem norādīts 38. tabulā.

38. tabula
Eļļas apmaiņas periodiskums kravas automobiļiem pārnesumu karba 

un dzenošā tilta karteri

Eļļas apmaiņas 
vieta

Optimālais eļļas apmaiņas periodiskums, 
automobilim strādājot dažādos ekspluatā

cijas apstakļos (km)

smagos vidējos vieglos

Pārnesumu kārba 
Dzenošais tilts

7000—8000
6000-7000

9000— 10 000 
7000— 8000

10 500— 12 000 
8000— 9000

Sajūgiem eļļo spiedēj gultņus, pārnesumu kārbas dzenošās 
vārpstas priekšējo gultni, kas atrodas kloķvārpstā un sajūga va
dīšanas mehānisma savienojumu vietās. Sajūga spiedēj gultņus 
eļļo ar konsistentu ziežvielu 1-13.

Automobiļu «Moskvič-407» sajūga spiedējgultni izgatavo no 
presēta grafīta; tas  nav jāeļļo. Automobiļu ZIL-130 spiedēj gultnis 
ir piepildīts ar ziežvielu visam gultņa darbmūžam; arī tas eks
pluatācijas laikā nav jāeļļo. Automobili remontējot, spiedējgultni 
apmaina.

Jāatceras, ka sajūga spiedējgultņa un pārnesumu kārbas pri
mārās vārpstas priekšējā gultņa pārmērīga eļļošana veicina sa 
jūga disku saeļļošanos un slīdēšanu.

P ā r n e s u m u  k ā r b a s  distances vadīšanas mehānisma 
vārpstu gultņus saeļļo, iespiežot ar presi solidolu caur eļļošanas 
vārstiem. Sviru un stieņu savienojumu vietas eļļo, uzpilinot uz 
tām nedaudz šķidro eļļu.

Lai pārbaudītu eļļas līmeni, jāizskrūvē iegrieznis, kas atro
das pārnesumu kārbas kartera sanos; eļļas līmenim jabūt līdz 
atveres apakšējai malai. Vieglajiem automobiļiem «Moskvič» eļļas 
līmeni pārnesumu kārbas karteri pārbauda ar līmeņa mērstieni, 
līdzīgi kā dzinēja karterī.
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Eļļa pārnesumu kārbas karteri jāapm aina tūlīt pēc darba, ka
mēr tā vēl ir silta un pilnīgi iztek no kartera.

Ja  izlaistā eļļa ir ļoti netīra vai taja  ir daudz metāla daļiņu, 
pārnesumu kārba jāizskalo ar petroleju. Lai izskalotu pārnesumu 
kārbu, jāpaceļ automobiļa pakaļējais tilts (viss vai tikai viena 
puse). Pēc tam pārnesumu kārbas karterī līdz ieliešanas atveres 
malai jaielej petroleja vai dīzeļdegviela, jāiedarbina dzinējs, jā 
ieslēdz pirmais pārnesums un jāļauj dzinējam 1—2 minūtes s trā 
dāt brīvgaitā ar mazu kloķvārpstas griešanās ātrumu. Pēc tam 
jāizlaiž skalošanas šķidrums un pārnesumu kārbā jāielej vajadzī
gās m arkas eļļa.

Pārnesum u kārbu eļļošanai lieto lielas viskozitātes eļļas (tās 
ir biezas un grūti tek), ko grūti ieliet karterī, it īpaši ziemā. Lai 
eļļu varētu vieglāk un ātrāk  ieliet karterī, ieteicams eļļu pirms 
ieliešanas sasildīt. Eļļas ieliešanai lieto speciālas iepildīšanas 
tvertnes, kurām ir ar roku darbināmi vai pneimatiskie sūkņi vai 
arī pneimatiskas ierīces, kuras padod eļļu, izmantojot saspiestu 
gaisu.

Ja  šādu eļļas ieliešanas ierīču nav, eļļu var ieliet ar šļirci vai 
arī ar piltuvi un gumijas šļūteni. Lietojot šim nolūkam piltuvi, tā 
jānovieto blakus automobilim pēc iespējas augstāk par pārnesumu 
kārbu.

Eļļas šķirni pārnesumu kārbu eļļošanai izvēlas atbilstoši rūp
nīcas izgatavotājas norādījumiem un gadalaikam.

K a r d ā n u  adatgultņus eļļo ar nigrolu, to ievadot ar presi 
kardānkrustenī caur eļļošanas vārstu, līdz eļļa sāk izplūst caur 
drošības vārstu, kas atrodas krusteņa pretējā pusē. K a t e g o 
r i s k i  a i z l i e g t s  kardāna gultņus eļļot ar konsistentu, biezu 
ziežvielu, jo tad gultņi ātri nolietojas.

Ierievju slīdošos savienojumus eļļo, iespiežot eļļu savienojumā 
caur eļļošanas vārstiem.

A t b a l s t g u l t n i  eļļo, tajā  iespiežot ar presi solidolu caur 
eļļošanas vārstu. Solidols gultnī jāievada tik ilgi, līdz vecā ziež- 
viela sāk izplūst gar gultņa blīvslēgiem. Gorkijas rūpnīcā izgata
votie automobiļu kardānpārvada atbalstgultni piepildīti ar ziež
vielu visam darbmūžam; tie ekspluatācijas laikā papildus nav 
jāeļļo.

Ja  tehniskās apkalpes laikā kardānos nevar iespiest eļļu, kar
dāni jāizjauc un jāizmazgā.

D z e n o š ā  t i l t a  eļļošanas noteikumi neatšķiras no pār
nesumu kārbas eļļošanas noteikumiem.

Stingri jaievēro automobiļu izgatavotājas rūpnīcas norādījumi 
eļļas šķirņu izvēlē, it īpaši tas attiecas uz automobiļiem, kuru ga l
venajiem pārvadiem ir hipoidālas sazobes zobrati («Volga» 
M-21 u. c.). Ielejot šo automobiļu dzenošā tilta karterī hipoidālās 
eļļas vietā automobiļu transmisijas eļļu, dzenošā tilta galvenais 
pārvads ļoti intensīvi nolietojas.
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4. SAJū GA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI UN TO NOVĒRŠANA

Ekspluatācijas procesā sa jūgam  var rasties š ā d i  t r a u c ē 
j u m i :  sa jūgs nepilnīgi izslēdzas, sa jūgs nepilnīgi ieslēdzas (iz
slīd, buksē), sa jūgs ieslēdzas pārāk asi, darba laikā sajūgā dzir
dams troksnis un atsevišķi klaudzieni.

Sajūgs nepilnīgi izslēdzas, ja sajūga diski (dzenošie un dze
namie) savstarpēji saskaras arī vēl pēc tam, kad sajūga pedālis 
ir nospiests līdz galam.

Sajūga nepilnīgas izslēgšanās cēloņi:
1) pārāk liels sa jūga pedāļa brīvgājiens;
2) nepareizi noregulēta divdisku sajūga priekšējā dzenamā 

diska atvirze no spara rata;
3) izslēgšanas sviriņu iekšējie gali atrodas nevienādā attālumā 

no spiedējgultņa;
4) izlocījušies dzenamie diski;
5) sajūga hidrauliskajai piedziņai nav blīvi cauruļvadu savie

nojumi;
6) neblīvas hidrauliskās piedziņas cilindru manšetes;
7) hidrauliskās piedziņas sistēmā ir iekļuvis gaiss.
Berzes spēks starp sajūga diskiem ir atkarīgs no disku saspie

šanas spēka un berzes koeficienta starp disku uzlikām.
Ja sajūga pedāļiem nav brīvgājiena, pārāk nodilušas dzenamo 

disku uzlikās un kļuvušas vaļīgas darba atsperes vai ieēdušies 
piedziņas savienojumi, kā arī tad, ja pārtrūkušas sa jūga  piedziņas 
atvilcējatsperes, sa jūga diski tiek saspiesti vāji.

Raksturīgākais sajūga darbības traucējumu cēlonis ir nepa
reizs sajūga pedāļa brīvgājiens. Ekspluatācijas procesā sajūga 
brīvgājiens parasti samazinās, jo dzenamie diski, uzlikām no
dilstot, kļūst plānāki, sasveras izslēgšanas sviriņas un to iekšējie 
gali tuvojas spiedēj gultnim.

Sajūga dzenamo disku uzlikām nodilstot, izplešas un kļūst 
vaļīgas darba atsperes. Tās kļūst vaļīgas arī tad, ja sajūgs, i lg
stoši buksējot, pārkarst, sa jūgu ilgstoši tur izslēgtu vai arī to 
pārāk lēni ieslēdz (pārāk lēni atlaiž pedāli).

Berzes spēks starp diskiem ievērojami samazinās, ja izdilst 
disku darba virsmas, tās kļūst netīras, kā arī tad, ja starp dis
kiem iekļūst eļļa. Sajūga diski saeļļojas, ja ir nodilis kloķvārpstas 
pakaļējā gala blīvslēgs, kā arī tad, ja pārāk saeļļo sajūga spiedēj- 
gultni.

Ja  uz dzenošo disku darba virsmām ir vietēja rakstura nodi
lumi, dzenamiem diskiem atsevišķās vietās ir izdrupušas uzlikās 
vai vaļīgas kļuvušas uzliku kniedes, berzes spēks starp diskiem 
sajūga ieslēgšanas laikā palielinās nevienmērīgi. Tas savukārt, 
sākot braucienu, kā arī pārslēdzot pārnesumus, rada automobiļa 
kustībā rāvienus.

Sajūgs asi ieslēdzas arī tad, ja ir ieēdusies spiedējgultņa uz-
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mava uz nekustīgās vadčaulas, kļuvis vaļīgs dzenamā diska pie* 
stiprinājums rumbai, salūzušas demfera atsperes un izdilušas 
dzenamā diska un pārnesumu kārbas dzenošās vārpstas rievas.

Vienmērīgs čīkstošs troksnis sa jūgā  rodas, ja  nav saeļļots 
vai ir sagruvis spiedēj gultnis; šāds troksnis var būt arī tad, ja 
nav atstarpes starp izslēgšanas sviriņām un spiedējgultni.

Sajūga  darbības traucējumus ievērojami veicina ilgstoša sa 
jūga buksēšana, manevrēšanā regulējot automobiļa kustības ā t
rumu ar sajūgu vai izslēdzot sajūgu, ilgstoši braucot ar inerci.

Novēršot sa jūga  d a r b ī b a s  t r a u c ē j u m u s ,  pirms sajūga 
remonta jāveic tā eļļošanas, nostiprināšanas, apskates un regulē
šanas darbi. Ja  tādējādi sajūga darbības traucējumus nevar no
vērst, sa jūgs jāizjauc un jāremontē.

Sajūga hidrauliskā piedziņa jāa tgaiso  un jāpiepilda ar bremžu 
šķidrumu (144. zīm.). To veic šādā secībā:

1) piepilda galvenā cilindra rezervuāru ar bremžu šķidrumu;
2) pievieno galvenā cilindra rezervuāra vākam ar roku darbi

nāmu gaisa sūkni;
3) sūknējot gaisu rezervuārā, piepilda visu sistēmu ar bremžu 

šķidrumu;

144. zlm. Automobiļa «Volga» M-21 sajūga hidrauliskas piedziņas atgaisošana: 
1 — galvenais cilindrs; 2 — darba cilindrs.
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4) pievieno darba cilindram atgaisošanas šļūtenltes vienu 
galu; šļūtenltes otru galu iegremdē stikla traukā ar bremžu 
šķidrumu;

5) lai atgaisotu sistēmu, izskrūvē darba cilindrā par 3/4 ap
grieziena atgaisošanas vārstu; beidzoties gaisa izplūdei caur a t
gaisošanas šļūtenīti, vārsts  jāaizskrūvē.

6) papildina bremžu šķidrumu rezervuārā līdz normālam līme
nim un pārbauda atgaisošanas kvalitāti, izmērot darba cilindra 
virzuļa kāta gājienu; tam jābūt vismaz 19 mm.

5. SAJū GA REGULĒŠANA

V i e n d i s k u  s a j ū g i e m  ar  m e h ā n i s k o  p i e d z i ņ u  
ekspluatācijas laikā regulē tikai sajūga pedāļa 5 brīvgājienu. Sim 
nolūkam izmaina sajūga piedziņas mehānisma vilktņa 3 garumu 
(145. zīm.). Regulēšanu veic šādā secībā: atlaiž kontruzgriezni 1 
un, griežot sfērisko uzgriezni 2, izmaina vilktņa 3 garumu. Pe
dāļa 5 brīvgājiena samazināšanai sfērisko uzgriezni 2 uzskrūvē 
(vilktni 3 saīsina), bet palielināšanai — uzgriezni 2 noskrūvē 
(vilktni pagarina) .  Beidzot regulēšanu, nedrīkst aizmirst pievilkt 
kontruzgriezni 1. Pēc regulēšanas jāpārbauda sajūga pedāļa brīv
gājiens un sajūga darbība.

Dažu mārku automobiļiem sajūga pedāļa brīvgājienu ērtāk 
var noregulēt, ja pirms regulēšanas atvieno pedāļa atvilcējatsperi.

Automobilim «Pobeda» M-20 sajūga pedāļa 1 brīvgājienu re
gulē, izmainot bīdītāja 4 garum u (146. zīm.). Lai palielinātu pe
dāļa brīvgājienu, bīdītājs jāsaīsina, bet, lai samazinātu, — jā 
pagarina.

Automobiļu ZIL-164A divdisku sa jūgam  ekspluatācijas procesā 
regulē sajūga pedāļa brīvgājienu, kā arī vidējā dzenošā diska 
gājienu un izslēgšanas sviriņu iekšējo galu stāvokli attiecībā 
pret spiedgultni. Sajūga pedāļa brīvgājienu regulē tāpat kā vien- 
diska sajūgam. Lai noregulētu vidējā dzenošā diska gājienu, jā 
noņem sajūga kartera apakšējā daļa un ar iedarbināšanas kloķi 
jāpagriež kloķvārpsta par tik, lai viena no trim regulēšanas skrū
vēm atrastos kartera apakšējā daļā. Pēc tam regulēšanas skrūve 
jāieskrūvē līdz galam (skrūve atmetas pret vidējo dzenošo disku) 
un jāatlaiž par 5 «knaukšķiem»). Vienam «knaukšķini» atbilst 
skrūves pārvietojums aksiālā virzienā par 0,25 mm. Līdzīgi re
gulē arī pārējās divas skrūves.

Izslēgšanas sviriņu stāvokli regulē tikai ārkārtējas nepiecie
šamības gadījumā pēc ilgstošas sajūga darbības. Regulēšanas 
darbus ieteicams veikt pēc sajūga noņemšanas no automobiļa. 
Automobilī šo regulējumu var izpildīt tikai pēc pārnesumu kārbas 
noņemšanas.

V i e n d i s k a  s a j ū g i e m  ar  h i d r a u l i s k o  p i e d z i ņ u
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(147. zīm.) regulē tikai pedāļa brīvgājienu. Pirms regulēšanas 
jāpārbauda šķidruma līmenis un, ja nepieciešams, jāpapildina 
šķidrums rezervuārā. Vēlams arī atgaisot sa jūga  piedziņas hid
raulisko sistēmu.

145. zīm. Automobiļa ZIL-130 sajūga pedaļa brīvgājienā regulēšana:
1 — pretuzgrieznis; 2 — sfēriskais uzgrieznis; 3 — vilktnis; 4 — mērlineals; 5 — pedālis.
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Sajūga pedāļa brīvgājienam (intervālā no 32 līdz 40 mm) 
atbilst

1) 0,5— 1,0 mm liela ats tarpe starp galvenā cilindra 14 pie
dziņas bīdītāju 11 un cilindra virzuli 12;

146. zlm. Automobiļa «Pobeda» M-20 sajūga pedaļa brīvgājiena regulešana:
A — pedāļa brīvgājiens ( 3 8 - 7-45  mm); B — atstarpe (2,5 mm);

1 — pedālis; 2 — izslēgšanas sviriņa; 3 — spiedējuzmava; 4 — bīdītājs.

2) galvenā cilindra virzuļa 12 pārvietojums, līdz tā m anše
tes 13 mala aizver pārplūdes urbumu 15;

3) 2,5—3,3 mm liela ats tarpe starp spiedēj gultni 7 un izslēg
šanas sviriņu 6 skrūvju galiem.

Spiedējgultņa un izslēgšanas sviriņu normālai atstarpei a t
bilst dakšas sviras 8 ārējā gala pārvietojums par 3—4 mm. Pirms 
atstarpes regulēšanas jāatvieno atvilcējatspere 1. Pēc tam ar 
roku jāsasver dakšas svira 8 galējos stāvokļos un ar bīdmēru 
jāizmērī sviras 8 ārējā gala pārvietojums. So atstarpi regulē, iz
mainot darba cilindra 16 bīdītāja 9 garumu. Sajā  nolūkā jāatlaiž  
pretuzgrieznis 18, jāsa tur  uzgalis 17 un jāgriež bīdītājs 9, līdz 
dakšas sviras 8 ārējais gals pārvietojas par 3—4 mm. Pēc regulē
šanas jāpievelk pretuzgrieznis 18 un jāpievieno atvilcējatspere 1.
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Pareizai piedziņas bīdītāja 11 un cilindra virzuļa 12 a t 
starpei atbilst 3—6 mm liels pedāļa 10 pārvietojums. Pirms šīs 
atstarpes regulēšanas jāatvieno atvilcējatspere 1 un jāpārbauda, 
vai sa jūga pedālis 10 viegli grozās ap asi 4-, pēc tam jāsasver

147. zlm . Automobiļa «Volga» M-21 sajūga izslēgšanas mehānisms:
I — atvilcēj atspere; 2 — gumijas paliktnis; 3 — paliktņa plauktiņš; 4 — pedāļa ass; 
5 — ekscentriskā tapa; 6 — izslēgšanas sviriņa; 7 — spiedejgultnis; 8 — dakšas svira; 
9 — darba cilindra bīdītājs; 10 — pedālis; 11 — piedziņas bīdītājs; 12 — galvena cilindra 
virzulis; 13 *— manšete; 14 — galvenais cilindrs; 15 — pārplūdes urbums; 16 — darba 

cilindrs; 17 — uzgalis; 18 — pretuzgrieznis.

pedālis 10 galējos stāvokļos un ar lineālu jāizmērī pedāļa pārvie
tojums. So atstarpi regulē ar ekscentrisko tapu 5. Sajā nolūkā 
jāatlaiž  tapas 5  pretuzgrieznis un tā jāgriež, līdz pedālis 10 p ā r 
vietojas par 3—6 mm. Griežot ekscentrisko tapu 5 pulksteņa r a 
dītāju kustības virzienā, pedāļa 10 pārvietojums samazinās, bet, 
griežot pretējā virzienā, — palielinās. Pēc regulēšanas jāpievelk 
pretuzgrieznis.

Ja, griežot ekscentrisko tapu 5, nevar_ noregulēt sa jūga pe
dāļa 10 pārvietojumu 3—6 mm intervālā, jāpārbauda pedāļa brīv
gājiens.

Ja  pilns sajūga pedāļa brīvgājiens ir mazāks par 32—40 mm, 
iespējams, ka nepareizi ir noregulēta sajūga spiedējgultņa 7
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izslēgšanas sviriņu 6 a tstarpe vai arī, sabriestot galvenā cilindra 
virzuļa manšetei 13, tā ir aizvērusi galvenā cilindra 14 pārplūdes 
urbumu 15.

Turpinot regulēšanu, jāizslēdz sajūgs un ar mērlineālu jāiz
mērī dakšas sviras 8 ārējā gala pilns pārvietojums; tam jābūt 
vismaz 19 mm.

Ja  dakšas sviras 8 gala pārvietojums ir mazāks par 19 mm, 
jāpārbauda sajūga pedāļa 10 pilns gājiens; tam  jābūt vismaz 
150 mm.

Ja  sajūga pedāļa pilns gājiens ir mazāks par 150 mm, to pa
lielina, nogriežot daļu no gumijas paliktņa 2 vai arī palokot uz 
leju paliktņa plauktiņu 3.

Automobilim «Moskvič-408» sajūga pedāļa brīvgājienu regulē, 
izmainot starpliku kopējo biezumu starp galvenā cilindra ķer
meni un dzinēja nodalījuma sienu. Lai palielinātu brīvgājienu, 
starpliku kopējais biezums jāpalielina, lai samazinātu, — jā sa 
mazina.

Sajūga spiedējgultņa apmaiņa. M ontāžas darbu apjoms, ap
mainot sajūga spiedēj gultni, ir a tkarīgs no sajūga konstrukcijas.

Lai apmainītu spiedējgultni automobiļiem GAZ-51A, «Pobeda» 
M-20 un «Volga» M-21, jāveic šādi galvenie darbi: jāatvieno kar- 
dānpārvads no pārnesumu kārbas un automobiļa rām ja šķērssijas 
starpgultņa, jāizņem sajūga izslēgšanas dakša un janoņem sajūga 
kartera apakšējā daļa; pēc tam jānoņem pārnesumu kārba kopā 
ar uzmavu un spiedēj gultni. Pirms pārnesumu kārbas noņemša
nas jāatvieno spidometra piedziņas lokanā vārpsta, jāizskrūvē 
spiedējgultņa eļļošanas ziežtrauciņš un jāiebīda sa jūga  karterī 
lokanā šļūtene. Pēc šo darbu veikšanas bojāto spiedējgultni var 
izņemt no sajūga kartera  un nopresēt no uzmavas.

Pirms jauna spiedējgultņa uz- 
presēšanas gultņa un uzmavas 
saskares virsmas jānoziež ar plānu 
ziežvielas kārtiņu un jāpārbauda, 
vai jaunais spiedēj gultnis ir pie
pildīts ar ziežvielu; pēc tam spie
dējgultni uzpresē uzmavai.

Sajūgs ir izbalansēts kopā ar 
dzinēja kloķvārpstu; tāpēc, lai sa 
glabātu kloķvārpstas un sajūga 
balansējumu, pēc remonta sajūgs 
jāsaliek iepriekšējā stāvoklī. Lai 
izpildītu šo noteikumu, pirms sa
jūga  noņemšanas neatkarīgi no 
automobiļa m arkas jāpārliecinās, 
vai uz sajūga apvalka un spara 
rata  ir iecirstas to savstarpējā

148. zini. Zīmes uz spara rata un 
sajūga apvalka:

1 — iecirstā zīme uz sajūga apvalka; 
2 — iecirstā zīme uz spara rata.
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stāvokļa zīmes (148. zīm.). Ja  šādu zīmju nav, noteikti j ā 
iezīmē spara rata un sajūga apvalka savstarpējais stāvoklis.

Ja  remonta gaitā sajūgs jāizjauc, tad pirms izjaukšanas jāpā r
liecinās, vai ir montāžas zīmes uz sajūga dzenošā diska un spie- 
dējdiska, jo pēc sajūga samontēšanas kā apvalkam, tā arī dzeno
šajam diskam un spiedēj diskam jāa trodas  iepriekšējā stāvoklī 
attiecībā pret dzinēja spara ratu.

Sajūga dzenamā diska apmaiņa. Lai apmainītu sajūga dze
namo disku, jānoņem sajūgs. Sajūga daļas bieži vien no sajūga 
kartera  var  izņemt tikai tad, ja tās atrodas noteiktā stāvoklī. Tā, 
piemēram, izņemot no kartera automobiļa GAZ-51A sajūga daļas, 
spiedējdisks 2 jāsagriež tā, lai apvalka viens izcilnis atrastos uz 
leju, bet dzenamais disks 1 jāpaceļ uz augšu (149. zīm.).

149. zim. Spiedej diska un dzenamā diska novieto
jums sajūga izņemšanas laikā.

/  — dzenamais disks; 2 — spiedējdisks.
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Izņemot no kartera sajūga dzenamo disku, jāievēro, kāds ir 
bijis tā stāvoklis. Tā, piemēram, automobiļa GAZ-51A sajūga dze
namais disks pret spara ratu jāiemontē ar rumbas īsāko galu, 
«Moskvič-407» un «Volga» M-21 — ar piekniedētām atsperīgām 
plāksnītēm utt. Pēc dzenamā diska izņemšanas rūpīgi jāp ā r
bauda,- vai nav a trau tas  no kniedēm frikcijas uzlikās, vai tās nav 
saeļļotas un pārāk nodilušas.

Dzenamais disks vai tikai frikcijas uzlikās jāapm aina pret jau 
nām, ja  uzlikās ir bojātas vai kniežu gala virsmas nodilums sa 
sniedz 0,1 mm un vairāk.

150. zīm . Dzenama diska parbaude un taisnošana:
1 — dzenamais disks; 2 — indikators; 3 — taisnotājs.

Lai noņemtu nolietojušās uzlikās, vispirms a r  piemērota dia
metra urbi izurbj kniedes un tās  ar dorni uzmanīgi izdzen, lai 
nebojātu atsperīgās plāksnītes.

Jaunu uzliku diskam piekniedē ar misiņa kniedēm, tās  atknie- 
dējot no atsperīgo plāksnīšu puses ar īpašu dornīti. Pēc pieknie- 
dēšanas kniežu galviņām jābūt iegremdētām uzlikās vismaz 
1,0— 1,6 mm dziļumā.

Izremontētu dzenamo disku pārbauda samērā vienkāršā palīg
ierīcē (150. zīm.). Tā, piemēram, automobiļa GAZ-51A sajūga 
dzenamais disks 120 mm rādiusā no diska centra nedrīkst mest 
šķērsvirzienā vairāk par 0,7 mm, «Moskvič-407» — ne vairāk par 
0,75 mm utt.

Ja  disks šķērsvirzienā met vairāk, disku var uzmanīgi iztaisnot.
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Remonta laikā jāizvairās skart ar eļļainām rokām uzkniedēto 
uzliku berzes virsmas.

Sajūga pārējo detaļu remonts. Samontējot sa jūgu pēc remonta, 
zem darba atsperēm jāpaliek siltuma izolācijas un metāla pa
plāksnes. M etāla paplākšņu biezumam jābūt vienādam ar jauna 
un izremontēta spiedējdiska biezumu starpību. Ja  neievieto paplāk
snes, sajūgs, uzņemot lielas slodzes, var izslīdēt.

Pārkarsušas (noteic pēc krāsas), salūzušas un nosēdušās 
atsperes jāapm aina pret jaunām. Nosēdušās atsperes konstatē, 
pārbaudot tās zem slodzes. Vienlaicīgi vēlams visas atsperes ap
mainīt pret tādas pašas krāsas atsperēm kā vecās.

Ja, apskatot sa jūga detaļas, konstatē, ka tās jāapm aina vai 
jāremontē, sa jūgs jāizjauc. Sajūgu izjauc noslogotā stāvoklī zem 
preses vai īpašā palīgierīcē. Pirms izjaukšanas jāatzīmē spiedēj
diska stāvoklis attiecībā pret sa jūga apvalku.

Pēc sa jūga  samontēšanas jāpārbauda izslēgšanas sviriņu iek
šējo galu stāvoklis. Visu sviriņu iekšējiem galiem jābūt vienā 
plaknē. Novirze no kopējas, spara ratam paralēlas plaknes ne
drīkst pārsniegt 0,4 mm (GAZ-51A).

Pēc sajūga remonta tas  jāiemontē automobilī. 5a jā  nolūkā 
pārnesumu kārbas dzenošās vārpstas priekšējā gultņa urbumā 
jāieziež apmēram viena tējkarote ziežvielas 1-13 un spara  rata, 
kā arī spiedējdiska berzes virsmas jānoslauka ar tīru benzīnā sa 
mitrinātu lupatiņu. Pēc tam sajūga karterī ievieto dzenamo disku, 
kas jāiecentrē ar pārnesumu kārbas rezerves dzenošo vārpstu vai 
speciālu dorni un spiedējdisku, kā ari jāpagriež dzinēja kloķ
vārpsta par tik, lai sa jūga apvalka un spara rata zīmes atrastos 
viena pret otru. Beidzot montāžu, sa jūga apvalks jānostiprina 
pie spara rata, vienmērīgi pievelkot pa aploci visas skrūves.

6. PĀRNESUMU KĀRBAS DARBĪBAS TRAUCĒJUMI 
UN TO NOVĒRŠANA

Pārnesum u kārbas darbībā galvenokārt ir šādi traucējumi: 
eļļas sūces, pārāk liela dzenamās vārpstas  aksiālā spēle, apgrūti
nā ta  pārnesumu ieslēgšana un izslēgšana, patvaļīga pārnesumu 
ieslēgšanās un izslēgšanās, asi klaudzieni, kā arī pastiprināts, 
vienmērīgs zobratu darbības troksnis.

Eļļa var izplūst no pārnesumu kārbas kartera caur vārpstu 
blīvslēgiem, vāka un kartera savienojumu vietās, kā arī gar pār
slēgšanas sviru, vārpstu gultņiem un aizgriežņiem. Šī traucējuma 
cēlonis var būt pārāk augsts eļļas līmenis karterī, aizsērējis vēdi- 
nāšanas  vārsts, vaļīgi savienojumi, nodiluši blīvslēgi un bo
jā tas  starplikas, kā arī izdiluši sviru un vārpstu kakliņi un gultņi. 
Ja  eļļa izplūst no kartera, vispirms jāpārbauda eļļas līmenis.

Palielināta dzenamās vārpstas  aksiālā spēle rodas, ja  vārpstas
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pakaļējais gultnis karteri ir vaļīgs, kā arī tad, ja ir nodilis vārp
stas gultņa atbalstkakliņš (gultņa iekšējais gredzens grozās uz 
v ā rp s ta s) .

Pārnesum u grūti (vai pat neiespējams) ieslēgt vai izslēgt, ja 
ir ieēdies fiksators, nodilušas vai salūzušas pārslēgšanas dakšas, 
pārāk nodiluši sinhronizatoru bloķējošie gredzeni vai izregulēju- 
sies distances piedziņa.

Pārnesum s automobiļa gaitā patvaļīgi var izslēgties,
a) ja nodilušas vai salūzušas pārnesumu pārslēgšanas un 

fiksēšanas detaļas, kas atrodas pārnesumu kārbas vākā;
b) ja  nepareizs ir distances piedziņas regulējums;
c) ja nodiluši zobratu zobi, it īpaši zobratu uzmavām, kam ir 

īsi iekšējās sazobes zobi;
d) ja izdiluši vārpstu (dzenošās un dzenamās) gultņi, nodilu

šas gultņu atbalstvirsmas, vaļīgs gultņu nostiprinājums un izdi
lušas rievas; šo bojājumu dēļ vārpstu garenasis neveido vienu 
kopēju taisni vai arī nav paralēlas.

Klaudzienu cēlonis var būt salūzuši zobratu zobi. Ja  kārbā 
rodas stiprs, vienmērīgs zobratu troksnis, tas norāda, ka pārne
sumu kārbas karterī ir pārāk zems eļļas līmenis, kārbā ielieta 
pārāk šķidra eļļa vai arī nodiluši zobratu zobi un gultņi.

Eļļas sūces caur pārnesumu kārbas kartera savienojumiem ir 
ļoti nevēlami traucējumi, jo rodas ne tikai eļļas zudumi, bet ga l
venais — nepietiekams eļļas līmenis var radīt pārnesumu kārbas 
detaļu lūzumus un ieķīlēšanos.

Ja  savienojums nav blīvs, vispirms jāpārbauda eļļas līmenis 
un vēdināšanas vārsta  tīrība. Ja  eļļas līmenis ir normāls, bet 
eļļa tomēr izplūst, jāpievelk neblīvie savienojumi. Tikai tad, ja 
pēc savienojumu pievilkšanas eļļa nepārstāj izplūst, jāapmaina 
neblīvās starplikas un blīvslēgi.

Dzenamās vārpstas aksiālo spēli samazina, ievietojot s ta rp 
liku starp gultņa vāku un karteri. Ja  vārpstas aksiālā spēle ne
samazinās, jāapm aina gultnis vai jāremontē karteris.

Ja  grūti pārslēgt pārnesumus, kā arī tad, ja  pārnesumi gaitā 
patvaļīgi izslēdzas, vispirms jāmēģīna noregulēt pārnesumu kār
bas distances vadīšanas mehānisms. Apmainīt un remontēt pār
nesumu kārbu un tās detaļas lietderīgi tikai pēc pārnesumu kār
bas izjaukšanas un traucējumu tiešā cēloņa noskaidrošanas.

Ja  pārnesumu kārbā ir stiprs, vienmērīgs zobratu darbības 
troksnis, vispirms jāpārbauda un, ja  nepieciešams, jāpapildina 
eļļas līmenis pārnesumu kārbas karterī. Ja  eļļas līmenis ir nor
māls, traucējums jānovērš, remontējot pārnesumu kārbu. Līdzīgi 
arī novērš pārnesumu kārbas zobratu darbības klaudzienus.

Pārnesumu kārbas distances vadīšanas mehānismu regulē
šana. Automobiļa «Volga» M-21 pārnesumu kārbas distances vadī
šanas mehānismu regulē, izmainot vilktņu 6 un 7 garumu (151. 
zīm.). To veic šādi:
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1) ieslēdz trešo pārnesumu un pārliecinās, vai pārnesumu pār
slēgšanas svira 2 atrodas horizontālā stāvoklī. Sviru nostāda hori
zontālā stāvoklī, izmainot vilktņa 6 garumu, t. i., griežot skrūvē
jamo uzgali;

151. zīm. Automobiļa «Volga» M-21 pārnesumu kārbas distances vadīšanas
mehānisms:

/  — pārslēgšanas vārpsta; 2 — pārslēgšanas svira; 3 — stūres vārpstas apvalks; 4 un 
5 — sviras; 6 un 7 — vilktņi; 8 — atpakaļgaitas gaismas slēdzis.

2) nostāda pārslēgšanas sviru 2 neitrālā stāvokli un pār
bauda, vai pārslēgšanas vārpsta  1 brīvi pārvietojas stūres vā rp 
stas  apvalka 3 virzienā, ko sasniedz, izmainot vilktņa 7 garumu;

3) svārstot sviras 4 un 5 pārnesumu kārbas sānu vākā, pār
liecinās, vai pārnesumi pilnīgi ieslēdzas un izslēdzas. Neitrālā 
stāvoklī un ieslēgtu pārnesumu stāvokļos abām svirām jābūt droši 
fiksētām ar pārnesumu kārbas fiksatoriem;

4) pievelk abu vilktņu 6 un 7 pretuzgriežņus;
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5) pārbauda automobiļa a tpakaļgaitas  gaism as slēdža 8 dar
bību.

Atpakaļgaitas gaismai jāiedegas, ieslēdzot a tpakaļgaitas 
pārnesumu. Ja  gaisma neieslēdzas, jāa tla iž  slēdža 8 piestiprinā
šanas  skavas skrūve un jāpagriež slēdzis vajadzīgajā stāvoklī. 
Jāatceras, ka a tpakaļgaitas  gaism a ieslēdzas tikai tad, ja  ir 
ieslēgta aizdedze.

Ja, veicot eļļošanas, nostiprināšanas un regulēšanas darbus, 
traucējumus nevar novērst, pārnesumu kārba jānoņem no auto
mobiļa; pēc tam jānoņem pārnesumu kārbas vāks un jāpārbauda 
detaļu (zobratu, zobu vainagu un sinhronizatora) tehniskais s tā 
voklis.

Pārbaudes gaitā galvenā vērība jāpievērš pārbīdāmo zobratu 
un ar tiem sazobējamo zobratu zobiem, kā arī darbā visbiežāk 
lietojamo zobratu iekšējo un ārējo zobu vainagiem un sinhroniza- 
toru bloķēšanas gredzeniem.

Lai pārbaudītu sinhronizatora bloķēšanas gredzenu tehnisko 
stāvokli, gredzens jāuzbīda uz attiecīga zobrata gala konusa un 
a r  spraugmēru jāizmērī a tstarpe starp bloķēšanas gredzenu un 
zobrata vainagu. Ja  šī a tstarpe ir mazāka par pieļaujamo 
(0,5 mm — «Moskvič-407» un 0,2—0,3 mm — «Volga» M-21), 
bloķēšanas gredzens jāapm aina pret jaunu.

Apmainot nodilušos zobratus, vēlams, lai pēc apmaiņas nesa- 
zobētos jauni zobrati ar lietotiem zobratiem.

Starp rotējošām detaļām (pārnesumu kārbas vārpstu vai riteņa 
rumbu) un to sadarbīgo gultņu gredzeniem jābūt spiedsēžai, bet 
starp nekustīgām detaļām (pārnesumu kārbas karteri un grozām- 
asi) un to savdabīgo gultņu gredzeniem — slīdsēžai.

Spiedsēžā gredzenus montē ar viegliem vesera sitieniem vai 
uzpresē. Lai nesabojātu gultni, spēks jāpieliek gredzenam ar me
tāla (vēlams vara) uzliktņa starpniecību.

Iemontējot gultni, jāraugās, lai tas  nebūtu sašķiebies. Lai 
gultņa gredzenu spiedsēžā varētu vieglāk iemontēt, vēlams pirms 
montāžas gultni sakarsēt eļļā līdz 70—80 °C. Iemontējot gultni, 
tā gredzena berzes virsmām jābut pārklātām ar plānu ziežvielas 
kārtiņu.

Spiedsēžas gultņa gredzenu nomontē ar speciāliem novilcē
jiem, izspiedējiem vai presi.

Velšanās gultņu apmaiņa. Velšanās gultņus apmaina, ja tiem 
ir pārāk liela aksiālā un radiālā spēle vai arī ja  ir šādi bojā
jumi: plaisas gredzenos, sarievojumi gultņa gredzenu skrejvir- 
smās vai lodīšu (rullīšu) izdrupumi.

Spēle gultnī palielinās, nodilstot lodītēm (rullīšiem) un to 
skrejvirsmai gultņa gredzenā.

Gultni iemontējot, jāraugās, lai gultņa viens gredzens būtu 
iemontēts slīdsēžā (spēle no 0 līdz 0,03—0,04 mm), bet otrs — 
spiedsēžā (uzspīlē 0,01—0,03 mm).



7. KARDĀNPĀRVADA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI 
UN TO NOVĒRŠANA

K ardānpārvads darbojas normāli —■ bez vibrēšanas un rāvie
niem tikai tad, ja  tas labi centrēts un dinamiski izbalansēts.

Balansējumu pārbauda speciālā mašīnā. Kardānpārvadu izba- 
lansē, piemetinot vārpstai attiecīgajās vietās tērauda plāksnītes.

Balansēšana jāveic pilnīgi sakomplektētam kardānpārvadam  
(vārpstas kopā ar kardāniem), un pēc izbalansēšanas jāiezīmē 
slīdošā kardāna stāvoklis uz vārpstas.

Kardānpārvada balansējumu izjauc nepareiza slīdošā kardāna 
montāža uz vārpstas. Pārvada  balansējumu bez tam  izjauc arī 
vārpstas  iespiedumi, locījumi un vārpstai piekaltuši dubļi vai 
māli. Kardānpārvadiem, kam iekšējās ierievas ir vārpstai, bet ārē
jās  kardāna dakšai, piemēram, automobilim «Pobeda» M-20, ba
lansējumu izjauc arī pārmērīgi bieža ierievu savienojuma eļļo
šana, jo solidols, lielākā daudzumā nokļūstot cauruļveida vārpstā, 
parasti nogulstas vārpstas  vienā pusē.

Vaļīgi rokas bremzes un kardānu atloku nostiprinājumi, ak
siālā spēle kardānkrusteņu gultņos, bojāti adatgultņu blīvslēgi, 
izdiluši kardāni un ierievju savienojumi, kā arī bojāts balsts (va
ļīgs nostiprinājums, sagruvis gumijas gredzens un gultnis) vei
cina kardānpārvada vibrēšanu, kā arī rada rāvienus un troksni 
tajā.

Kardānpārvada un dzenošā tilta mehānismu darbība ievēro
jami pasliktinās, rodas vibrācijas un pat klaudzieni, ja  kardāna 
abas dakšas neatrodas vienā plaknē, bet ir savstarpēji nobīdītas 
nepareizas montāžas vai ari vārpstas  savērpes dēļ.

K ardānpārvada kardānkrusteņu, gultņu un ierievu savienojumu 
dilšanu veicina bojāti blīvslēgi un gumijas aizsargpārvalki, ne
pareizs kardānpārvada balansējums un nepareiza montāža. Slī
došā savienojuma nepietiekamas eļļošanas dēļ var iestrēgt ierievju 
savienojums.

Ja  kardānkrusteņu gultņu blīvslēgi nav blīvi, tad, eļļojot kar
dānu, eļļa var neizplūst pa drošības vārstu, kas a trodas’krusteņa 
centrā, bet gan gar gultņu blīvslēgiem.

J a  kardānpārvads s trādā slikti (vibrē, klaudz vai darbojas 
a r  rāvieniem), vispirms jāpārbauda kardānpārvada piestiprinā- 
jums pārnesumu kārbai un dzenošā tilta vārpstai, kā arī balsta 
nostiprinājums un jāpievelk kardānkrusteņu adatgultņu vāciņu 
nostiprināšanas skrūves. Pievelkot nostiprinājumus, jāpārbauda 
kardānpārvada montāžas pareizība. Pēc tam rūpīgi jāieeļļo kar
dāni, slīdošo ierievu savienojums un balsta gultnis.

Ja  pēc šo darbu izpildes kardānpārvada darbība neuzlabojas, 
traucējumi jānovērš, apmainot vai remontējot bojātās detaļas. Ja 
bojāti kardānu adatgultņu blīvslēgi, vārpstu rievu savienojumu

249



blīvslēgi un gumijas aizsargpārvalki, bojātās detaļas nekavējo
ties jāapmaina. Pretējā gadījumā, iekļūstot netīrumiem, intensīvi 
izdilst kardānu gultņi un vārpstu rievu savienojumi. Lai apmai
nītu bojātos vai pārāk nolietojušos kardānu adatgultņu blīvslē
gus u. c. detaļas, kardānpārvads jāizjauc. Pirms izjaukšanas rū 
pīgi jāpārbauda, vai ir iezīmēts kardānpārvada daļu (galvenās 
vārpstas un starpvārpstas, vārpstu un kardānu dakšu) savstarpē
jais stāvoklis, jo, izmainot kardānpārvada daļu savstarpējo s tā 
vokli, tiek izjaukts balansējums, rodas inerces slodzes un inten
sīvāk izdilst kardānpārvada savienojumi.

Lai izjauktu kardānu, vispirms jāatbrīvo adatgultņu čaula. 
Kravas automobiļiem to izdara, atlokot noturplāksnītes un izskrū
vējot gultņa vāka nostiprināšanas skrūves. Atbrīvojot vieglo auto
mobiļu kardānu adatgultņus, jāuzsit ar veseri gultņa čaulai no 
ārpuses, lai gultņa noturgredzens dakšas iekšpusē kļūtu brīvāks. 
Pēc tam ar skrūvgriezi vai tievu dornīti izņem noturgredzenu un 
ar veseri, lietojot koka vai vara  izsitēju, izdzen abus adatgultņus 
(152. zīm.). Pēc tam apgriež kardānu otrādi un ar krusteni iz
dzen no dakšas otru adatgultni.

Iemontējot adatgultņus kardānu dakšās, jāraugās, lai gultņos 
būtu visas adatas. Iztrūkstošās adatas nedrīkst aizstāt ar adatām 
no citiem gultņiem. Ja  iemontē tādu adatgultni, kam nav visas 
adatas, vai ari ja  adatas ir dažāda diametra, gultnis ātri nolieto-

152. zlm. Kardānā savienojuma izjaukšana:
a — gultņu izpresēŠana; b — krusteņa izņemšana.
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jas. Gultņi, kas nav pilnā komplektā, kā ari tādi, kuriem adatu 
diametri ir dažādi, jāapm aina pret jauniem.

Izņēmuma gadījumā bojātu adatgultni var aizstāt ar bronzas 
čaulu. Čaulas izmēriem jāatbils t  adatgultņa izmēriem.

Krustenis kardānā jāiemontē ar eļļošanas vārstu  uz vārpstas 
pusi. Pēc kardānu samontēšanas jāpārbauda, vai viena dakša 
brīvi svārstās  attiecībā pret otru vismaz par 15°.

Samontēts kardānvārpstu  komplekts, kurā ir divi kardāni, jā 
pārbauda ar indikatoru, vai pārvads pārāk nemet visā vārpstas 
garumā. Tā, piemēram, automobiļa GAZ-51A galvenā kardān- 
vārpsta  visā garum ā drīkst mest ne vairak par 1,2 mm, kardāna 
starpvārpsta  — ne vairāk par 0,1 mm. «Moskvič-407» kardān- 
vārpsta  visā garumā drīkst mest ne vairāk par 0,3 mm. Ja  vārp
sta met vairāk, tā jāiztaisno presē aukstā stāvoklī. Taisnošanas 
laikā jānoņem ķīļrievu dakša.

8. DZENOŠĀ TILTA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI 
UN TO NOVĒRŠANA

Dzenošā tilta darbībā var rasties šādi traucējumi: eļļas iz
plūde, klaudzieni, pastiprināts zobratu darbības troksnis, gaudo
jošs zobratu darbības troksnis, vietēji tem peratūras paaugstinā
jumi u. c.

Eļļa var izplūst caur dzenošā tilta kartera savienojumiem, kā 
arī gar blīvslēgiem un skrūvtapām. Iespējamie eļļas izplūdes 
cēloņi ir šādi:

1) pārāk augsts eļļas līmenis karterī;
2) aizsērējis kartera ventilācijas vārsts;
3) kļuvuši vaļīgi kartera savienojumi;
4) nodiluši blīvslēgi vai bojātas starplikas;
5) neblīvas skrūvtapas. Eļļa var izplūst arī caur plaisām, kas 

radušās kartera sienās, un atlūzumiem.
Klaudzienu cēloņi pakaļējā dzenošajā tiltā var būt šādi:
a) kustībā pa taisni: sagruvis riteņu rumbas rullīšu gultnis, 

sagruvuši dzenošā zobrata vārpstas gultņi, izlūzuši zobi kādam 
no galvenā pārvada zobratiem;

b) kustībā pa līkni: ieēdušies diferenciāļa satelīti;
c) strauji izmainot kustības režīmu: vaļīgas diferenciāļa kār

bas nostiprināšanas skrūves;
d) izkustinot automobili no vietas: nodiluši dzenošā zob

rata  vārpstas gultņi, vaļīgs dzenošā zobrata vārpstas gultņu 
čaulas piestiprinājums karterim, vaļīgs dzenošā zobrata vārpstas 
atloka nostiprinājums.

Nepareiza pakaļējā dzenošā tilta zobratu sazobes regulējuma 
ietekme uz dzenošā tilta darbību krasi izpaužas, automobilim pā r
vietojoties ar ātrumu no 25 līdz 75 km/st.

251



Ja  vienmērīgā automobiļa kustībā ir dzirdams ass zobratu dar
bības troksnis, tas norāda, ka zobu saskares kontakts atrodas uz 
dzenamā zobrata zobu platajiem galiem. Ja  dzirdams ass zob
ratu darbības troksnis, automobili bremzējot ar dzinēju, jāsecina, 
ka zobu saskares kontakts atrodas uz dzenamā zobrata zobu 
šaurajiem galiem. Ja  zobu saskares kontakts pārvietojies uz 
dzenamā zobrata zobu galvām, tad, bieži pārslēdzot pārnesumu, 
dzirdams pulsējošs zobratu darbības troksnis.

Nepārtraukta gaudojoša trokšņa cēloņi dzenošā tiltā var būt 
šādi:

1) nepietiekams eļļas daudzums dzenošā tilta karterī vai pā
rāk šķidra eļļa;

2) izdilušas vai bojātas gultņu gredzenu velšanās virsmas;
3) nepareiza zobratu sazobe;
4) nodiluši vai bojāti dzenošā tilta zobrati;
5) vaļīgi gultņu, diferenciāļa kārbas un citi nostiprinājumi;
6) pārāk cieša zobratu sazobe.
Pārtraukta  gaudojoša zobratu darbības trokšņa cēloņi var būt 

šādi:
1) deformēti zobrati vai vaļīgs zobratu nostiprinājums;
2) bojāts diferenciālis;
3) izdiluši diferenciāļa kārbas gultņi.
Dzenošā tilta kartera temperatūra var ievērojami paaugstinā

ties, ja karteri ir pārāk zems eļļas līmenis, darbā lieto pārāk 
šķidru eļļu vai arī pārāk  cieši ir pievilkti dzenošā zobrata un 
riteņu rumbu gultņi.

Dzenošā tilta darbības traucējumi izpaužas palielinātā dzenošā 
zobrata vārpstas aksiālā spēlē un dzenošā tilta summārā spēlē, ko 
var konstatēt, pārbaudot dzenošā tilta tehnisko stāvokli.

Dzenošā tilta detaļu (zobratu un gultņu) nolietošanos (dil
šanu un izdrupšanu) ievērojami veicina gultņu un zobratu sazo
bes nepareizs regulējums un nesavlaicīgi veikti regulēšanas darbi.

Eļļas izplūde caur savienojumu vietām rada eļļas zudumus un 
eļļas līmeņa pazemināšanos karteri.

Ja  rodas eļļas sūce, vispirms jāpārbauda eļļas līmenis dze
nošā tilta karterī, jāiztīra kartera ventilācijas vārsts  un jāpievelk 
neblīvo savienojumu nostiprinājumi. Ja  ari pēc tam  eļļa tomēr 
izplūst no kartera, jāapm aina bojātās starplikas un blīvslēgi. 
Dzenošais tilts, kam radušās plaisas karterī un ir lūzumi, jāno
dod remontā.

Lai novērstu klaudzienus, vispirms jāpievelk dzenošā zobrata 
vārpstas gultņu čaulas un jāregulē dzenošā zobrata vārpstas 
gultņi. Ja  ir sagruvuši gultņi un lūzuši zobratu zobi, jāremontē 
tilts. Ja  dzirdams pastiprināts zobratu darbības troksnis, vis
pirms jānostiprina un jānoregulē gultņi; pēc tam  jānoregulē ko
nisko zobratu sazobe.
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Ja  dzenošā tilta kartera tem peratūra ir pārāk augsta, vispirms 
jāpārbauda eļļas līmenis un tās kvalitāte karterī, bet pēc tam jā 
regulē galvenais pārvads vai riteņu gultņi, kas pastiprināti karst.

Tikai pēc tam, ja, veicot eļļošanas, nostiprināšanas un regu
lēšanas darbus, dzenošā tilta darbības traucējumus nevar novērst, 
tilts jānodod remontā.

Jāatceras, ka zobrati jāapm aina tikai pāri, jo, apmainot tikai 
pāra vienu zobratu, tiek traucēta zobratu sazobe, zobrati intensīvi 
nolietojas un darba laikā dzirdams stiprs troksnis.

Dzenošā tilta regulēšana. Lai pagarinātu  g a l v e n ā  p ā r 
v a d a  konisko zobratu pāra darbmūžu, jābūt pareizi noregulētai 
zobratu sazobei. Lielas slodzes ietekmē, kad pārnesumu kārbā ir 
ieslēgts zemākais (pirmais) pārnesums un karburatora droseļ- 
vārsts  ir pilnīgi atvērts, deformējas gultņu detaļas, zobrati pār
bīdās aksiālā virzienā un starp tiem palielinās spēle.

Lai zobratu pārbīde aksiālā virzienā (pārvarot lielas slodzes) 
būtu pēc iespējas mazāka, automobiļa galvenā pārvada un dife
renciāļa gultņus iemontē iepriekš nospriegotus, t. i., rūpnīcā m ontā
žas procesā spēli gultņos ne tikai pilnīgi novērš, bet gultņus pat 
iepriekšēji nospriego.

Gultņos, tos iepriekš nospriegojot, rada piepūli, kas aptuveni 
ir vienāda ar 50% no gultņu maksimālās piepūles, gultņus 
maksimāli slogojot; tāpēc, automobilim pārvietojoties ar ieslēgtu 
paaugstinātu  pārnesumu, gultņos nav spēles. Tikai kustībā ar 
zemāko pārnesumu un pilnīgi atvērtu droseļvārstu gultnis atbrī
vojas no iepriekšējā spriegojuma un ta jā  var rasties neliela spēle.

Galvenajiem pārvadiem un diferenciāļiem regulē koniskos ru l
līšu gultņus un konisko zobratu sazobi. Cita veida gultņu, kā arī 
cilindrisko zobratu pareizu darbību sasniedz ar attiecīgā mezgla 
precīzu montāžu.

Ekspluatācijas procesā parasti regulē tikai galvenā pārvada 
dzenošā koniskā zobrata gultņus, jo šo gultņu nepareizs regulē
jums veicina ne tikai galvenā pārvada gultņu, bet ari galvenā 
pārvada un diferenciāļu zobratu nolietošanos. Bez tam  ekspluatā
cijas procesā dzenošā zobrata vārpstas gultņu iepriekšējais no- 
spriegojums izzūd un, gultņiem izdilstot, tajos rodas spēle.

D i f e r e n c i ā ļ a  k ā r b a s  gultņus parasti regulē tikai re 
montā, jo to regulējums automobiļa ekspluatācijas laikā izmainās 
ievērojami lēnāk.

Galvenā pārvada vārpstu koniskos rullīšu gultņus vai zobratu 
sazobi regulē, pārbīdot gultņu iekšējos gredzenus vai zobratus. 
Gultņus regulē, izmainot starpliku summāro biezumu (skaitu). Ko
nisko zobratu sazobi regulē, pārbīdot pašus zobratus: dzenošo 
zobratu pārbīda, izmainot starpliku kopējo biezumu (skaitu), bet 
dzenamo zobratu, — pārliekot starplikas no zobrata vārpstas 
viena gultņa uz otru. Abu gultņu regulēšanas starpliku summāro 
biezumu nedrīkst izmainīt, lai neizjauktu gultņu regulējumu.
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Diferenciālā karbas gultņus regule ar starplikam vai ar skrū
vējamiem gredzeniem.

Vispirms regulē gultņus un tikai pēc tam zobratu sazobi.
Veicot regulēšanas darbus, lai piekļūtu pie regulēšanas sta rp 

likām, daļēji jāizjauc dzenošais tilts; tāpēc regulēšanas darbi j ā 
veic tikai tad, kad ir pilnīga pārliecība par to nepieciešamību. 
Zobrati jāregulē, ja  dzenošā vai dzenamā zobrata vārpstas aksiālā 
spēle pārsniedz 0,1 mm vai arī ja  remonta laikā ir apmainītas a t
sevišķas dzenošā tilta detaļas.

Automobiļa «Volga» M-21 vienkāršā galvenā pārvada (153. 
zīm.) dzenošā zobrata vārpstas  gultņus regulē, izmainot regulē
šanas starpliku 3 skaitu.

Regulēšanas starpliku summāro biezumu izvēlas tādu, lai dze
nošajai vārpstai 2 nebutu aksiālās spēles, bet vārpstu varētu pa-

153. zīm . Automobiļa «Volga» M-21 pakaļējais tilts:
1 — uzgrieznis; 2 — galvenā pārvada dzenošā zobrata vārpsta; 3 — regulēšanas starp
likas; 4 — regulēšanas gredzens; 5 — diferenciāļa kārbas gultņu regulēšanas starplikas; 
6 — kardānpārvada atloks; 7 — bremzes skriemelis; 8 — skrūve; 9 — sprostčaula; 10 — 

pusass; 11 — blīvslēgs; 12 — bremzes disks; 13 — bremzes loks.
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griezt aiz kardāna piestiprināšanas atloka 6, pieliekot nelielu 
spēku. Pēc regulēšanas uzgrieznis 1 jāpievelk līdz galam.

Gultņu nospriegojuma spēku pārbauda ar dinamometru vai 
ar sviru un atsvariem. Ja  gultņi ir piestrādājušies, dzenošā zob
rata  pagriešanas spēkam 40 mm rādiusā jābūt 1—2 kG; jauniem, 
nepiestrādātiem gultņiem šis spēks ir no 6 līdz 10 kG.

Gultņu regulējumu pārbauda automobiļa gaitā. Sajā nolūkā, 
braucot 20—30 minūtes ar ātrum u 60—70 km/st, jānoteic galvenā 
pārvada kartera temperatūra; tā nedrīkst pārsniegt 90—95 °C. 
Ilgstošā kustībā ar lielu ātrum u temperatūra var palielināties 
līdz 100 °C un vairāk.

D i f e r e n c i ā ļ a  g u l t ņ u s  regulē, izmainot starpliku 5 
skaitu. Abu pušu starpliku biezumi aptuveni ir vienādi. Ja  palie
lina starpliku biezumu abās pusēs, palielinās gultņu nosprie- 
gums — un otrādi.

Pēc regulēšanas dzenamam 
zobratam jābūt viegli pagriežamam 
ar roku; zobratam nedrīkst būt 
aksiālā spēle (šķērsvirziena svār
stības). Spēli var pārbaudīt caur 
skrūvtapu vītņotiem urbumiem 
karterī vai caur dzenošā zobrata 
vārpstas urbumu karterī.

Z o b r a t u  s a z o b i  nosaka 
dzenošā un dzenamā zobrata sav
starpējais stāvoklis. Dzenošā zob
ra ta  stāvokli savukārt ietekmē 
regulēšanas gredzena 4 biezums.
Apmainot gredzenu 4 pret cita 
biezuma gredzenu vai arī pret vai
rākiem plānākiem gredzeniem, 
iespējams pārvietot dzenošo zob
ratu attiecībā pret dzenamo zob
ratu.

Galvenā pārvada dzenamā 
zobrata stāvokli regulē, pārliekot 
regulēšanas starplikas 5 no dife
renciāļa kārbas vienas puses uz 
otru pusi. Nedrīkst izmainīt regulē
šanas starpliku summāro biezumu 
abās diferenciāļa kārbas pusēs, jo 
tad izmainīsies arī diferenciāļa 
kārbas gultņu spriegojums.

Galvenā pārvada zobratu sa 
zobes pareizību pārbauda pēc zob
ratu zobu saskares kontakta. Sajā 
nolūkā dzenamā zobrata zobus

154. zīm . Zobu saskares kontakta 
plankumi uz galvena parvada dze
namā zobrata zobiem «Volga» M-21:
a — kontakta plankumi novietoti pa
reizi; b — kontakta plankumi novie
toti zobu augšējā daļā — dzenošais 
zobrats jāpiebīda dzenamam zobratam; 
c — kontakta plankumi novietoti zobu 
apakšējā daļā — dzenošais zobrats 
jāattālina no dzenama zobrata; d  — 
kontakta plankumi novietoti zobu Šau
rāka daļā — dzenamais zobrats jā  at
tālina no dzenošā zobrata; e — kon
takta plankumi novietoti zobu platāka 
vietā — dzenamais zobrats jāpiebīda 

dzenošam zobratam.
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pārklāj ar plānu krāsas slāni. Pēc tam satur dzenamo zobratu un 
pagroza uz vienu vai otru pusi dzenošo zobratu. Ja  zobratu sa 
zobe ir pareiza, zobu saskares kontakta laukumam jāa trodas  zoba 
augstuma vidū, nedaudz tuvāk zoba šaura jam  galam (154. zīm.). 
Ja  zobu saskares kontakts neatrodas pareizā vietā, zobrati jāpā r
bīda (154. zīm. b, c, d  un e).

Spēli starp zobratu zobu platajiem galiem var parbaudīt ar 
indikatoru. Spēlei starp jaunu zobratu zobiem jābūt no 0,12 līdz 
0,25 mm, bet starp lietotu zobratu zobiem — no 0,12 līdz 0,35 mm. 
So spēli var pārbaudīt, pagrozot kardānpārvada atloku 6 (153. 
zīm.). Atloka pārvietojumam pa ārm alu jābūt no 0,25 līdz 0,50mm.

Citu automobiļu mārku vienkāršos galvenos pārvadus regulē 
līdzīgi autombiļa «Volga» M-21 galvenajam pārvadam.

Automobiļa ZIL-130 divkāršā galvenā pārvada dzenošā zob
rata  vārpstas gultņus regulē, izvēloties pareiza biezuma regulēša
nas gredzenus 22 (155. zīm.).

Pirms gultņu regulēšanas jāpievelk līdz galam gultņu nostip
rināšanas uzgrieznis 17. J a  uzgriezni nevar pagriezt un dzenošā 
zobrata vārpstu var brīvi griezt ar roku un nav aksiālās spēles, 
gultņi nav jāregulē. Ja  pēc uzgriežņa 17 pievilkšanas dzenošā 
zobrata vārpstai ir aksiālā spēle vai to ir grūti pagriezt, gultņi 
jāregulē.

Pēc gultņu regulēšanas jāpārbauda to nospriegojums (156. zīm.). 
Sajā nolūkā ar rokām aiz atloka 2 nepārtraukti un vienmērīgi 
vairākas reizes pagriež dzenošo vārpstu un pēc piektā apgriezieņa 
ar dinamometru izmērī vārpstas griešanās pretestību.

Spēka momentam, kas nepieciešams dzenošās vārpstas pagrie
šanai, ja gultņi ir pareizi noregulēti un saeļļoti, jābūt 
0,10—0,35 kGm. Sāds moments atbilst 1,66—5,83 kG lielam spē
kam, kas pielikts dzenošā zobrata vārpstas atloka 2 nostiprināša
nas skrūves urbumam.

Pārbaudot regulējuma pareizību, gultņa vākam un blīvslēgam 
(sk. 155. zīm.) jābūt nobīdītam atloka 18 virzienā, lai blīvslēgs 
neizrādītu pretestību. Ja  regulējums neatbilst va jadzīgajam  vārp
stas pagriešanas momentam vai spēkam, regulēšana jāatkārto.

Pēc regulēšanas pievelk līdz galam gultņu nostiprināšanas uz
griezni 17. Pievelkot uzgriezni, vārpsta  nepārtraukti jāgroza, lai 
gultņu rullīši pareizi iegultos starp gredzeniem. Sķelttapas ievie
tošanai uzgriezni nedrīkst pagriezt atpakaļ.

S t a r p v ā r p s t a s  g u l t ņ u s  regulē pēc dzenošās vārpstas 
gultņu regulēšanas, izmainot regulēšanas starpliku 10 skaitu.

Sai nolūkā no abām pusēm jāizņem vienāda biezuma un vie
nāda skaita starplikas, lai dzenošais cilindriskais zobrats 8 a t
rastos tieši pret dzenamo cilindrisko zobratu 1. Zem katra  vāka 
jābūt vismaz vienai 0,05 mm un vienai 0,10 mm biezai starplikai.

K o n i s k o  z o b r a t u  s a z o b e s  regulēšanai dzenošo zob
ratu  pārbīda, izmainot regulēšanas starpliku 11 komplekta bie-
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155. zlm. Automobiļa ZIL-130 divkaršais galvenais parvads:
1 — dzenamais cilindriskais zobrats; 2 — skrūve; 3 — aizturis; 4 — regulēšanas gredzens; 5 — diferenciāļa kārba; 6 —- gultnis; 7 — re- 
duktora karteris; 8 — dzenošais cilindriskais zobrats; 9 un 27 — starpvārpstas gultņu vāki; 10 un 11 — regulēšanas starplikas; 12 un 
14 — gultņi; 13 — distances gredzens; 15, 23 un 26 — skrūves; 16 — blīvslēgs; 17 — gultņa nostiprināšanas uzgrieznis; 18 — atloks; 19 — 
vāks; 20 — paplāksne; 21 — gultņa ligzda; 22 — regulēšanas gredzens; 24 — dzenošais koniskais zobrats; 25 — dzenamais koniskais zob

rats; 28 — starpvārpstas gultnis; 29 — diferenciāļa kārbas gultņa vāks; 30 — uzgrieznis; 31 — atturplāksne; 32 — pus ass zobrats.



zumu. Lai saglabātu  starpvārpstas  gultņu regulējumu, nedrīkst 
izmainīt abu gultņu regulēšanas starpliku summāro biezumu.

D i f e r e n c i ā ļ a  g u l t ņ u s  iemontē iepriekš nospriegotus. 
Diferenciāļa aksiālo spēli gultņos novērš, ja  to abās pusēs 
vienmērīgi pievelk regulēšanas gredzenus 4 tā, lai dzenamais

156. zlm . Gultņu spriegojuma pārbaude:
/  — dzenošā vārpsta; 2 — atloks; 3 — dinamometrs; 4 — skrūvspīles; 

5 — dzenošais koniskais zobrats; 6 — karteris.

cilindriskais zobrats 1 a trastos simetriski attiecībā pret dzenošo 
zobratu 8. Pievelkot regulēšanas gredzenus 4, diferenciālis dažas 
reizes jāpagriež, lai gultņu rullīši pareizi iegultu starp saviem 
gredzeniem.

Lai iegūtu pareizu gultņu iepriekšēju spriegojumu, regulēša
nas gredzenus pievelk no abām pusēm par vienu robu, vienlaikus 
nostādot regulēšanas gredzenus tā, lai to robi atrastos pret 
sprostiem.

Regulēšanas gredzeni jāsāk pievilkt stāvoklī, kad diferenciāļa 
gultņos nav aksiālās spēles, ko noteic ar indikatoru.

Pēc diferenciāļa gultņu regulēšanas jāpievelk gultņu vāku 29 
nostiprināšanas uzgriežņi 30. Pēc tam uzgriežņi jānosprosto ar 
šķelttapām.

Pēc regulēšanas dzenošā tilta tehniskais stāvoklis jāpārbauda 
automobiļa gaitā.

258



Galvenajam pārvadam  jās trādā  klusi, tas nedrīkst karst. Ja  
karteris pastiprināti karst (var konstatēt, pieliekot roku), jāse
cina, ka gultņi un zobrati nav pareizi noregulēti.

Automobiļu «Volga» M-21 un «Moskvič-407» pusass 
blīvslēga un gultņa apmaiņa

Lai apmainītu pusass blīvslēgu vai gultni, pusass jāizņem no 
apvalka. Sajā  nolūkā paceļ dzenošā tilta attiecīgo galu, to a t
balsta uz steķa un noņem riteni. Tad noņem bremzes skriemeli 7 
(sk. 153. zīm.), atskrūvē četras skrūves 8, noņem loku atsperi, 
izvērš bremzes lokus 13 un bremžu hidrauliskās piedziņās atvieno 
cauruļvadu.

Pēc tam pusasi 10 kopā ar gultni var izņemt no apvalka. Sim 
nolūkam pusass ar viegliem vesera sitieniem (caur mīkstu pa
liktni) jāizkustina un jāizņem. Ja, šādi rīkojoties, pusasi neiz
dodas izkustināt, jāizmanto īpašs novilcējs.

Bojātu gumijas blīvslēgu 11 no pusass apvalka izņem, lietojot 
skrūvgriezi vai riepu montāžas lāpstiņu. Jaunu blīvslēgu vispirms 
samitrina transmisijas eļļā un pēc tam ar īpašu spiedni iepresē 
pusass apvalka ligzdā.

Lai noņemtu bojātu pusass gultni, vispirms jānoņem sprost- 
čaula 9, kas uzpresēta ar zināmu uzspīli; čaulas noņemšana kon
struktīvi nav paredzēta. Tāpēc sprostčaula, lai to noņemtu, 
jāsagrauj.

Jaunu  uz pusass uzpresētu gultni nostiprina ar jaunu sprost- 
čaulu. Vispirms sprostčaula ir jāsakarsē  un tikai pēc tam to uz- 
presē uz pusass tā, lai čaulas gala ārējais nofāzējums būtu vērsts 
pusass rievotā gala virzienā.



XI. RITOŠA IEKĀRTĀ

1. RITOŠĀS IEKĀRTAS AGREGĀTU TEHNISKA STĀVOKĻA 
PĀRBAUDE

Uz automobiļa ritošo iekārtu pastāvīgi darbojas triecienu slo
dzes. Šādi apstākli veicina rāmja, priekšējā tilta un atsperojuma 
deformēšanos, nostiprinājumu atslābšanu un berzes virsmu dil
šanu, kas izmaina tilta un riteņu stāvokli attiecībā pret automo
biļa rāmi.

Slikts ritošās daļas tehniskais stāvoklis veicina apriepojuma 
un virsbūves nolietošanos, palielina degvielas izlietojumu, apgrū
tina automobiļa vadību un pasliktina automobiļa gaitas laidenību.

Automobiļa rāmis, kas ir automobiļa pamats, uzņem visas slo
dzes un notur pareizā savstarpējā stāvoklī visus automobiļa a g 
regātus. Automobiļa rām ja tehnisko stāvokli aptuveni var pārbau
dīt, rāmi ārēji apskatot.

Nedrīkst pieļaut rām ja garensiju izlieci, sijām un balstiem 
nedrīkst būt plaisu, visiem kniežu un bultu nostiprinājumiem jā- 
būt tehniskā kārtībā.

Ārējā apskatē jāpārbauda vilcējierīču tehniskais stāvoklis; jūg- 
kāsim ir brīvi jāpārvietojas un jūgkāša  noslēgšanas ierīces ne
drīkst būt bojātas; jūgkāsim jābūt nosprostotam, lai tas nea t
rautos.

Priekšējais tilts. Slikts automobiļa priekšējā tilta tehniskais 
stāvoklis un nepareizs riteņu nostatījums ievērojami apgrūtina 
automobiļa vadāmību, samazina kustības drošību, pastiprina riepu 
dilšanu un palielina degvielas izlietojumu.

Pārāk stingra grozāmasu tapu sēža čaulās apgrūtina automo
biļa vadāmo riteņu pagriešanu un vājina riteņu stabilizāciju — 
riteņu automātisku atgriešanos neitrālā stāvoklī. Priekšējā tilta 
savienojumu izdilums palielina grozāmasu un riteņu svārstīšanos 
ap tapām. Priekšējā tilta sijas deformācija (savērpe un saliece), 
savienojumu izdilums, kā arī atsperojuma defekti izjauc priekšējo 
riteņu nostatījuma regulējumu. Tāpēc automobiļa ekspluatācijas 
laikā priekšējā tilta tehniskam stāvoklim jāveltī īpaša uzmanība.

P ar  vispārēju priekšējā tilta tehniskā stāvokļa pasliktināšanos
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var spriest pēc priekšējo riteņu riepu dilšanas intensitātes un 
dilšanas nevienmērīguma visā riepas profila platumā. Tāpēc ari 
ekspluatācijas laikā rūpīgi jāuzrauga priekšējo riteņu riepu teh
niskais stāvoklis.

Priekšējā tilta savienojumos, braucot pa nelīdzenu ceļu vai 
akmeņu bruģi, nedrīkst būt dzirdami stipri klaudzieni.

G r o z ā m a s u  t a p u  un č a u l u  izdilums izpaužas šī s a 
vienojuma radiālā un aksiālā spēlē. No kustības drošības vie
dokļa noteicošā nozīme ir tapu radiālai' spēlei to čaulās.

Grozāmasu tapu un čaulu savienojumus aptuveni pārbauda, 
pakustinot paceltu priekšējās ass riteni ar lauzni (sviru). Lai no
teiktu aksiālo spēli, lauznis jāievieto riteņa diska apakšējā atverē 
starp bremzes skriemeli un riteņa aploku, bet, lai noteiktu radiālo 
spēli, — zem riteņa. Veicot šo darbu, parasti viens cilvēks kustina 
riteni, bet otrs zem automobiļa novēro vai iztausta grozāmass un 
sijas savstarpējo kustību.

Berzes pretestību grozāmass tapas un čaulas savienojumā var 
pārbaudīt, atvienojot no tilta stūres stieņus, noņemot riteni un 
grozot ar dinamometru grozāmasi aiz vītņotās daļas. Spēks, kāds 
nepieciešams grozāmass pagriešanai, GAZ sērijas automobiļiem 
nedrīkst pārsniegt 10 kG, bet ZIL sērijas automobiļiem — 20 kG.

R i t e ņ u  g u l t ņ u  spēli aptuveni pārbauda šādi:
1) paceļ ass galu, līdz ritenis vairs neskar zemi;
2) novēro riteņa griešanos; riteni pagriežot ar roku, tam jā 

griežas brīvi — bez aksiālās spēles un ieķīlēšanās. No rokas 
grūdiena ritenim brīvi jārotē, vienmērīgi jāapstājas , bet pēc ap
stāšanās  nedaudz jāpagriežas atpakaļ. Riteņu aksiālā spēle 
vieglajiem automobiļiem nedrīkst pārsniegt 1 mm, bet kravas 
automobiļiem — 1,5 mm.

G r o z ā m a s s  tehnisko stāvokli rūpīgi pārbauda pēc riteņa 
rumbas noņemšanas. Apskatot pārbauda, vai grozāmasī nav plai
sas un vai nav bojāta ass gala vītne.

P laisas grozāmass gultņu vietās rodas materiāla noguruma 
dēļ, un, tām paplašinoties, automobiļa gaitā var nolūzt riteņa 
ass un notikt avārija.

P laisas var konstatēt, izklaudzinot grozāmasi vai arī lietojot 
magnētisko defektoskopu.

Grozāmasī plaisas, to izklaudzinot, konstatē šādi:
1) noslauka asi ar sausiem diegu galiem;
2) ar diviem alumīnija vai bronzas veseriem viegli piesit 

grozāmasij vienlaicīgi no pretējām pusēm horizontālā un verti
kālā plaknē. Plaisas grozāmasī var konstatēt pēc ziežvielas, kas 
izspiedusies plaisu vietās. Plaisu konstatēšanai jālieto lēca ar 
5— 10 kārtīgu palielinājumu.

M agnētiskās defektoskopijas paņēmiens ir ievērojami sarežģī
tāks par izklaudzināšanas paņēmienu, bet precīzāks.
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P r i e k š ē j o  r i t e ņ u  g u l t ņ u  tehnisko stāvokli pārbauda 
pēc rumbu noņemšanas, rūpīgi apskatot gultņu gredzenus, rullī
šus (vai lodītes) un separatorus. Gultņu gredzeniem un rullīšiem 
(lodītēm) nedrīkst būt plaisas, vietēja rakstura izdilumi, nogu
ruma pazīmes un kvēles krāsas. Nedrīkst būt bojāti arī gultņu 
separatori, jo tad tie traucē gultņu rullīšu (lodīšu) velšanos.

A u t o m o b i ļ a  a t s p e r o j u m s  mīkstina triecienus, kas ro
das brauciena laikā pa nelīdzenu ceļu. Atsperojums ievērojami 
ietekmē automobiļa gaitas laidenību un kustības ātrumu, it īpaši 
kustībā pa nelīdzeniem ceļiem. Slikts atsperojuma tehniskais s tā 
voklis veicina automobiļa ritošas daļas, virsbūves un apriepo- 
juma nolietošanos.

Ārējā apskatē vispirms jāpārbauda atsperojuma komplektējums 
un tā tehniskais stāvoklis. Atsevišķās atsperu lapās nedrīkst būt 
lūzumu vai plaisu. Lapām savstarpēji labi jāpieguļ; sprauga starp 
lapām posmā, kas garāks par V3 no atsperes lapas garuma, ne
drīkst pārsniegt 0,5 mm. Lapas nedrīkst izbīdīties sāņus vairāk 
par 3 mm; nedrīkst būt lapu savstarpējas pārbīdes garenvirzienā; 
atsperes centralajai bultai jabut veselai.

Atsperu izliece jāpārbauda nenoslogotam automobilim uz hori
zontāla laukuma, izmērot ar tērauda mērlineālu atstatum us no 
asīm līdz rāmja garensijām.

Labās puses un kreisās puses atsperu izliece automobiļiem 
GAZ-51A nedrīkst atšķirties vairāk par 10 mm, bet automobiļiem 
ZIL-164A — ne vairāk par 15 mm.

Atsperu elastību aptuveni var noteikt, apskatot atsperojumu 
pilnīgi noslogotam automobilim. Atsperu lapām nedrīkst būt 
pārliece uz leju; neatkarīgā atsperojuma svirām jābūt horizontālā 
stāvoklī; sviru iekšējie gali nedrīkst nosvērties uz leju.

Atsperu galu pievienojumu rāmim, savienotājčaulu un tapu 
tehnisko stāvokli (izdilumu) var pārbaudīt, pakustinot ar lauzni 
atsperes galu attiecībā pret rāmi. Čaulu un tapu ievērojamu iz
dilumu var konstatēt pēc detaļu savstarpējā novietojuma, tās 
apskatot.

Amortizatoriem ārējā apskatē pārbauda, vai gar blīvslēgiem, 
vākiem un plaisām nesūcas amortizatoru šķidrums. Amortizatora 
pievienojumu čaulu tehnisko stāvokli var pārbaudīt, pakustinot 
savienojumus ar lauzni.

Amortizatora darbību var arī pārbaudīt, darbinot to ar rokām 
(pēc atvienošanas no ass); darbinot amortizatoru abos virzienos, 
jā jū t  ievērojama pretestība, kā arī nedrīkst but brīvgājiena un 
ieēšanās; amortizatoru tehnisko stāvokli var arī noteikt, pašūpojot 
automobiļa virsbūvi.

Arī stabilizatora nostiprinājumu pārbauda ārējā apskatē.
Neatkarīgam atsperojumam ārējā apskatē pārbauda, vai teh

niskā kārtībā ir atsperojuma nostiprinājumi un vai sviras nav iz
liektas.
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Savienojumu izdilumu pārbauda ar lauzni, pakustinot savieno
jumu detaļas vienu attiecībā pret otru pēc atsperojuma savieno
jumu atslodzes ar domkratu.

Gaitā par atsperojuma tehnisko stāvokli vislabāk var spriest 
braucienā pa nelīdzenu ceļu ar pilnu kravu. Intensīva automobiļa 
šūpošanās norāda, ka amortizatori ir bojāti. Bieža atsperu caur
sišana norāda uz to atslābumu; caursitot atsperēm, jūtami ļoti 
asi triecieni. Braucienā pa nelīdzenu ceļu atsperojumā nedrīkst 
būt dzirdami klaudzieni un citi trokšņi, kas, uzņemot triecienus, 
rodas izdilušajos savienojumos. Vieglajiem automobiļiem šo trie
cienu radīto troksni ievērojami pastiprina automobiļa virsbūve. 
Atsperu gumijas savienojumi un atsperu lapas darba laikā ne
drīkst čīkstēt.

P r i e k š ē j o  r i t e ņ u  t e h n i s k o  s t ā v o k l i  nosaka riteņu 
sagāze un savirze, grozāmasu tapu šķērssagāze un garensagāze, 
kā arī riteņu pagriezes leņķu savstarpējā sakarība un pagrieziena 
leņķu maksimālās vērtības.

P r i e k š ē j o  r i t e ņ u  š ķ ē r s s a g ā z i  raksturo leņķis a 
vai |3 s tarp riteņa plakni 2 un vertikāli 1 (157. zīm.).

Riteņu pozitīva šķērssagāze atvieglo riteņu pagriešanu, ļauj 
bez slīdēšanas riteņiem velties pa ceļa virsmu, kā ari atslogo ri
teņu rumbu ārējo mazo gultni.

P r i e k š ē j o  r i t e ņ u  s a v i r z e s  lielumu raksturo riepu 
atstatum u B un A starpība, kas mērīta priekšējās ass aizmugurē 
un priekšpusē (158. zīm.). Riteņu savirze mazina riteņu sagāzes 
ietekmi uz riepu dilšanu. Priekšējie riteņi brauciena laikā riteņu 
rites pretestības dēļ cenšas izvērsties ar priekšmalām uz āru. Sāda 
riteņu izvēršanās iespējama tāpēc, ka riteņu gultņos, grozāmasu 
tapu čaulu un stūres vadīšanas šķērsstieņu savienojumos vienmēr 
ir lielāka vai mazāka spēle.

157. zīm. Riteņu šķērssagazes shēma:
1 — vertikāle; 2 — riteņa griešanās 
plakne; 3 — tapas ass; a  — pozitīvais 
sagāzes leņķis; P — negatīvais sagāzes 

leņķis.
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158. zim. Riteņu savirzes shēma:
A — riepu atstatums ass priekšpusē; B —' 

riepu atstatums ass aizmugurē.



Savirzot priekšējo riteņu priekšmalas nedaudz uz iekšu, riteņi 
brauciena laikā nedaudz izvēršas, nostājas  savstarpēji paralēli 
un tādēļ pareizi bez izslīdēšanas veļas pa ceļa virsmu.

G r o z ā m a s s  t a p a s  g a r e n s a g ā z i  raksturo leņķis a 
s tarp tapas ass virzienu 2 automobiļa garenplaknē un vertikāli 1 
(159. zīm.).

Grozāmass tapas garensagāze stabilizē automobiļa kustību, 
cenšoties vienmer atgriezt vadāmos riteņus neitrālā stāvoklī. Auto

mobiļa stabilizācijas spēja tapas garensagāzes dēļ atkarīga no 
kustības ātruma. Jo lielāks ir kustības ātrums, jo lielāks ir stabili
zējošais moments.

G r o z ā m a s s  t a p a s  š ķ ē r s s a g ā z i  raksturo leņķis |5 
starp tapas ass virzienu 2 automobiļa šķērsplaknē un vertikāli l  
(160. zīm.).

Tapas šķērssagāze stabilizē automobili neatkarīgi no tā kustī
bas ātruma, jo pacelta automobiļa priekšgala svars cenšas priek
šējos riteņus pagriezt atpakaļ neitrālā  stāvoklī.

P r i e k š ē j o  r i t e ņ u  s a g r i e z e s  l e ņ ķ u  s a v s t a r p ē j ā  
s a k a r ī b a  nosaka riteņu savstarpējo stāvokli automobiļa pa
grieziena laikā. Lai automobiļa priekšējie riteņi pagriezienā (līknē) 
pareizi veltos ar minimālu slīdi šķērsvirzienā, iekšējam ritenim j ā 
pagriežas par lielāku leņķi nekā ārējam ritenim (161. zīm.).

Pirms priekšējo riteņu un grozāmasu tapu stāvokļa leņķu pār

159. zīm. Grozamass tapas 
garensagāzes shēma:

160. zini. Grozām
ass tapas šķērssa- 

gāzes shēma:1 — vertikāle; 2 — tapas 
ass; a  — tapas sagāzes leņ

ķis garenplaknē. 1 — vertikāle; 2 — 
tapas ass; P — tapas 
sagāzes leņķis šķērs

plaknē.
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baudes jānovērš spēles stūres stieņu savienojumos, grozāmasu 
tapu un čaulu savienojumos, riteņu rumbu gultņos un pārējos 
priekšējā tilta detaļu savienojumos, kā arī jāpārbauda gaisa 
spiediens apriepojumā (gaisa spiedienam jābūt normālam).

161. zim . Riteņu sagriezes leņķi, braucot pa aploci:
O — automobiļa pagriešanas centrs; a  — arēja riteņa pagriešanas 

leņķis; j3 — iekšējā riteņa pagriešanas leņķis.

P r i e k š ē j o  r i t e ņ u  un g r o z ā m a s u  t a p u  s a g ā z i  
p ā r b a u d a  ar dažādām stacionārām vai pārnesamām  ierīcēm.

Pārnesam ās TAPO m arkas ierīces komplektā ietilpst
1) lineāls priekšējo riteņu savirzes pārbaudei;
2) ierīce riteņu un grozāmasu tapu sagāzes leņķu pārbaudei; 

šī ierīce sastāv no metāla korpusa, kurā iemontēti četri līmeņrāži; 
divi līmeņrāži, kas atrodas mugurpusē (bez skalam ), paredzēti 
ierīces sākotnējam nostatījumam, bet pārējie divi līmeņrāži, kuri 
a trodas priekšpusē un kuru skalas ir graduētas, paredzēti riteņu 
un grozāmasu tapu sagāzes leņķu pārbaudei (162. zīm.).

Lai ierīci nostiprinātu uz riteņu rumbas, ierīces korpusam ir 
skrūvspīle ar sfērisku savienojumu;

3) divas ierīces riteņu sagriezes leņķu mērīšanai. Katrai šai 
ierīcei ir metāla skārda kaste ar grādos sadalītu skalu un rādī
tāja šautra;
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162. zīm. Ierīce priekšējo riteņu un 
grozāmasu tapu sagāzes pārbaudei garen- 

plaknē un šķērsplaknē:
/  — riteņu sagāzes pārbaudes skala; 2 — ta 
pas šķērssagāzes pārbaudes skala; 3 — tapas 

garensagāzes pārbaudes skala.

4) divas palīgierīces ri
teņu sagriezes atvieglošanai; 
katrai šai ierīcei ir divi (pla
kans un izdobts) diski; dis
kiem, kas paredzēti viegla
jiem automobiļiem diametrs 
ir 250 mm, bet kravas auto
mobiļiem un autobusiem — 
500 mm.

Darba vietā jābūt apska
tes bedrei ar līdzenām hori
zontālām malām vai horizon
tālam laukumiņam ar cietu 
un līdzenu virsmu.

Riteņu un grozāmasu tapu 
stāvokļa leņķus pārbauda 
šādā secībā:

1) nosaka priekšējo ri
teņu sagāzes leņķus;

2) izmēri priekšējo riteņu 
savirzi;

3) nosaka grozāmasu tapu 
garensagāzes un šķērssagā
zes leņķus un riteņu sagrie
zes leņķu savstarpējo saka
rību.

163. zini. Ierīce priekšējo riteņu nostādīšanas un sagriezes
leņķu pārbaudei:

/  — korpuss; 2 — grozāmais disks; 3 — šautra; 4 — riteņu pagrie
šanās leņķu noteikšanas skala; 5 — rāmītis; 6 — stienis.



P r i e k š e j o  r i t e ņ u  s a  g ā z e s  l e ņ ķ i  nosaka šadi:
1) noņem priekšējo riteņu dekoratīvos diskus un nostāda ri

teņus stāvoklī, kas atbilst taisnvirziena kustībai;
2) piestiprina ierīci labās puses priekšējā riteņa rumbai tā, 

lai ierīces mugurpuse būtu uz augšu un ar līmeņrāžiem nostāda 
ierīci horizontālā stāvoklī; ierīces malai jābūt paralēli ritenim 
(163. z īm .) ;

3) pārbīda automobili par riteņa puspagriezienu, līdz grozām- 
ass tapas šķērssagāzes skalas līmeņrāža gaisa pūslītis nostājas 
pret skalas nulles iedaļu (sk. 162. zīm.), un nolasa uz attiecīgas 
skalas riteņa sagāzes leņķi.

Līdzīgi nosaka arī kreisās puses riteņa sagāzes leņķi.
P r i e k š ē j o  r i t e ņ u  s a v i r z e s  pārbaudes lineāls (164. zīm.) 

sastāv no vairākām teleskopiski izbīdītām caurulēm 1, milimetru 
iedaļu skalas 2, uzgaļiem 4 un augstum a noteikšanas ķēdītēm 5. 
Caurules 1 cenšas izbīdīt to iekšpusē novietotā atspere 7. Skalu 2 
var pārbīdīt caurules 1 garenvirzienā; to nostiprina ar skrūvīti 3.

Priekšējo riteņu savirzi pārbauda šādi (165. zīm.):
1) nostāda automobiļa priekšējos riteņus stāvoklī, kas atbilst 

taisnvirziena kustībai;
2) nostāda lineālu 50—75 mm garāku par atstatum u starp 

riepu iekšējām sienām;
3) ievieto lineālu starp riepām ass priekšpusē lineāla ķēdīšu 

augstum ā un nostāda pārbīdāmās skalas nulles iedaļu pret rādī
tāja  šautru;

4) pārbīda automobili uz priekšu, līdz lineāls nonāk ass aiz
mugurē ķēdīšu augstumā. Atsperes ietekmē lineāla gali izbīdās uz 
āru, rādītāja  šautra  pārvietojas pa skalu un norāda riteņu savirzi 
milimetros;

5) pabīda automobili atpakaļ, līdz lineāls nonāk ass priekšā 
ķēdīšu augstumā; lineāla rādītāja  šautrai jānostā jas  pret skalas 
nulles iedalu.

Ja  rādītāja šautra  neatrodas pret skalas nulles iedaļu, skalas 
nulles iedaļa jānostāda pret rādītāja  šautru un jāa tkārto  pār- 
baude.

Skalas nulles iedaļai attiecībā pret rādītāja  šautru jaizbīdas 
uz āru; pretējā gadījumā riteņi ar priekšmalām ir izvērsti uz 
āru — negatīva savirze.

G r o z ā m a s u  t a p u  g a r e n s a g ā z e s  u n  š ķ ē r s s a g ā 
z e s  l e ņ ķ u s  u n  r i t e ņ u  s a g r i e z e s  l e ņ ķ u  s a k a r ī b u  
n o s a k a  šādi:

1) novieto automobiļa priekšējos riteņus uz grozāmiem dis
kiem 2 (sk. 163. zīm.);

2) nostāda riteņus stāvoklī, kas atbilst taisnvirziena kustībai;
3) ieskrūvē pagarinātā jus  abu kastu rādītāju  skavu stieņos; 

noliek kastītes pret priekšējiem riteņiem tā, lai pagarinātāji
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164. zīm. Priekšējo riteņu savirzes parbaudes lineāls:
1 — izbīdāmās caurules; 2 — skala; 3 — skalas skrūvīte; 4 — uzgaļi; 5 — ķēdītes; € — rād ītā ja  šautra; 7 — atspere.



piespiestos riepai zem rumbas, bet rādītāju  šautras atrastos pret 
skalu nulles iedaļām, kam savukārt jāatrodas pret riteņu centriem;

4) pagriež priekšējos riteņus pa labi par kreisās puses riteņa 
ierīces skalas 20° leņķi un cieši pievelk rokas bremzi;

5) nostāda līmeņrāžu ierīci horizontālā stāvoklī tā, lai grozām- 
ass tapas šķērssagāzes skala būtu paralēla ritenim;

165. zim . Automobiļa priekšejo riteņu savirzes parbaude.

6) pagriež riteņus pa kreisi par 40° pēc kreisās puses riteņa 
ierīces skalas, t. i., par 20° uz pretējo pusi no skalas nulles 
iedaļas un uz attiecīgām skalām nolasa kreisās puses riteņa gro- 
zāmass tapas  sagāzes leņķus;

7) nosaka abu riteņu sagriezes leņķu sakarību, nolasa labās 
puses riteņa sagriezes leņķi, kad kreisās puses ritenis pagriezts 
pa kreisi par 20°;

8) noņem ierīci no riteņa, neizmainot riteņa stāvokli;
9) piestiprina ierīci labās puses ritenim un pārbauda labās 

puses riteņa grozāmasu tapu sagāzes leņķus un abu riteņu sa 
griezes leņķu sakarību, līdzīgi kā kreisās puses ritenim. Šajā ga
dījumā riteņi jāgriež uz pretējo pusi.

Riteņu un grozāmasu tapu stāvokļa leņķi norādīti 39. tabulā.
Vadāmo (priekšējo) riteņu stāvokļa leņķu vērtības 39. tabulā 

dotas pilnīgi noslogotiem automobiļiem. Ievērojami ērtāk ir regu
lēt riteņu stāvokli automobilim bez slodzes. Automobiļa «Volga»
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270
39. tabula

Automobiļu vadamo (priekšejo) riteņu stavokļa leņķu parametri

Automobiļa marka Riteņu sagāzes 
leņķis

Riteņu savirze 
(mm un grādos)

Grozamass tapas 
garensagāze

Grozamass tapas 
šķerssagāze

Ārēja riteņa sagrie- 
zes leņķis, ja iekše- 

jais ritenis pa
griezts par 20°

«Moskvič-407» 0°20'— 1°20' 1—3 mm 1° — 3° 6°50' — 7°50' 17°25'

«Moskvič-408» 0°10' — 1°10' 1—3 mm 1°— 3° 6°50' — 7°50' 17°25'

«P obeda»  M-20 —(T30' — +0°30' 1—2,5 mm 0 1 + ”o 5°10' — 6°50' 19°50'

«Volga» M-21 —0°30' — + 0°30' 1,5—3 mm 
0°10' — 0°25'

— 1°— + 1 ° 5°20' — 6°40' 18°30'

GAZ-51A 1° 2—4 mm- 2°30' 8° 17'30'

GAZ-53F 1° 1,5—3 mm 2°40' 8° 17°30'

ZIL-164A 0°45' — 1°15' 5— 8 mm 1°30' — 2°30' 7°45' —  8°15' 18°

ZIL-130 0’ — 1°15' 5—8 mm cyy__go 7°45' — 8?15' 18°



166. zim. Automobiļa «Volga» M-21 priekšeja riteņa un 
grozāmass tapas stāvokļa pārbaude ar stūreni un svērteni:

a  — tapas slīpuma leņķa pārbaude; b — riteņa sagāzes pārbaude; 1 un
2 — izciļņi; 3 — metāla taisnleņķa trīsstūris; 4 — bukse; 5 — vertikālā 

ass; 6 — aukliņa; 7 — atsvariņŠ; A — B = ±  2,5 mm.

167. zīm. Automobiļa «Moskvič-407» priekšejo riteņu sagazes 
pārbaude:

1 — uzgrieznis; 2 — ekscentriskā bukse; 3 — taisnleņķa stūrenis; 
B — A =  0 -t- 11 mm.



M-21 priekšējo riteņu stāvokļa leņķiem bez slodzes jābūt šādiem: 
riteņu sagāzei — no -ļ-O^O' ļī(jz — 0°40', bet grozāmass tapas 
garensagāzei — no -ļ-0°30' līdz — 1°30'.

Priekšējo riteņu stāvokli aptuveni var arī pārbaudīt, lietojot 
stūreni un svērteni.

Automobiļa «Volga» M-21 priekšējo riteņu stāvokļa pārbaude, 
lietojot stūreni un svērteni, parādīta  166. zīmējumā, bet auto
mobiļa «Moskvič-407» riteņu sagāzes pārbaude — 167. zīmējumā.

Pēc priekšējā tilta remonta jāpārbauda arī priekšējo riteņu 
maksimālais sagriezes leņķis.

Automobiļa priekšējo riteņu stāvokli gaitā pārbauda, rūpīgi 
novērojot automobiļa vadāmību un priekšējo riteņu riepu nodiluma 
raksturu. Tā, piemēram, ja  grozāmass tapas  apakšējais gals ir 
pārāk izbīdīts uz priekšu, grūtāk  ir griezt stūres ra tu  un pēc pa
grieziena tas loti strauji atgriežas neitrālā stāvoklī. Ja  turpretim 
tapas apakšējais gals ir pārāk sagāzts atpakaļ, pavājinās riteņu 
stabilizācija, priekšējie riteņi nepietiekami strauji atgriežas nei
trālā  stāvoklī un pasliktinās automobiļa stabilitāte kustībā pa 
taisni. Tāds automobilis slikti ietur taisnvirziena kustību.

2. RITOŠĀS IEKĀRTAS TEHNISKAS APKALPES

I k d i e n a s  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  izpilda šādus darbus:
1) apskatot automobili, pārbauda rāmja, atsperu, riteņu un 

riepu tehnisko stāvokli;
2) pārbauda eļļas līmeni priekšējā atsperojuma centrālās eļļo

šanas sistēmas rezervuārā. Ja  eļļas līmenis ir par zemu, rezervu
ārā jāpielej dzinēja eļļa.

P i r m a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  izpilda šādus darbus:
1) apskatot automobili, pārbauda rāmja, atsperu un amortiza

toru tehnisko stāvokli;
2) nostiprina atsperu savienojumus, to tapas un riteņus (ja 

iepriekšējās un tekošās tehniskās apkalpes starplaikā šīs daļas 
tika noņem tas);

3) pārbauda riepu tehnisko stāvokli un gaisa spiedienu aprie- 
pojumā. Ja  nepieciešams, jāiesūknē gaiss līdz normālam spiedie
nam. Iztīra no dubultriteņu starpām  un riepu protektoriem tajos 
iestrēgušos svešķermeņus;

4) saeļļo atsperojuma, vadāmā tilta un citus eļļojamos savie
nojumus (atbilstoši eļļošanas kartei);

5) pārbauda priekšējā neatkarīgā atsperojuma atsperu, sviru 
un šķērssagāzes stabilizatora un statņu tehnisko stāvokli;

6) pārbauda priekšējā atsperojuma centralizētas eļļošanas sis
tēmas darbību;

7) pēc tehniskās apkalpes pārbauda ritošās iekārtas tehnisko 
stāvokli automobiļa gaitā.
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O t r a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  izpilda šādus darbus:
1) apskatot automobili, pārbauda priekšējā un pakaļējā tilta 

stāvokli attiecībā pret rāmi (vai tie nav sašķiebušies); pārbauda 
rām ja jūgierīces, kā arī atsperu un amortizatoru tehnisko stāvokli;

2) nostiprina priekšējo un pakaļējo atsperu skavas, balstus un 
bultas, priekšējo atsperu gumijas spilvenus (buferus) un amorti
zatorus;

3) pārbauda riteņu loku, disku un riepu tehnisko stāvokli un 
gaisa spiedienu apriepojumā; ja spiediens par zemu, piesūknē 
gaisu. Iztīra no dubultriteņu s tarpām  un riepu protektoriem tajos 
iestrēgušos svešķermeņus;

4) apmaina riteņus atbilstoši riteņu apmaiņas shēmām, kā ari 
rūpīgi pārbauda apriepojuma tehnisko stāvokli un atlasa remontē
jam ās riepas un riepas, kurām jāa tjauno  protektors.

5) saeļļo atsperojuma, priekšējā tilta un citus eļļojamos sa 
vienojumus (atbilstoši eļļošanas kartei);

6) pārbauda vieglo automobiļu priekšējo riteņu sagāzes un 
sagriezes leņķus, grozāmasu tapu sagāzes leņķus, priekšējā a t
sperojuma atsperu un sviru tehnisko stāvokli un nostiprinājumu, 
šķērssagāzes stabilizatora stieņa un sta tņu  tehnisko stāvokli, kā 
arī vieglo un kravas automobiļu riteņu savirzi;

7) pēc tehniskās apkalpes pārbauda ritošās iekārtas tehnisko 
stāvokli gaitā.

3. AUTOMOBIĻA RITOŠAS IEKĀRTAS EĻĻOŠANA

Automobiļu tehnisko apkalpju laikā jāsaeļļo atsperojumu un 
priekšējo tiltu savienojumi, lapu atsperes un riteņu gultņi; jaap- 
maina ziežviela riteņu gultņos; jāpapildina vai jāapm aina eļļa 
amortizatoros.

Ziežvielu vieglo automobiļu pakaļējo riteņu rumbās papildina, 
pagriežot dažas reizes ziežtrauciņu vākus. Ziežvielu priekšējo 
riteņu rumbās papildina, piepildot rumbu vāciņus. Nav ieteicams 
pārpildīt riteņu rumbas ar ziežvielu, jo silstot ziežviela izspiežas 
no rumbas caur blīvslēgiem un saeļļo bremžu mehānismus.

Ja  riteņu rumbās ziežviela ir kļuvusi melna, tā jāapmaina, bet 
rumba un gultņi rūpīgi jāizmazgā a r  petroleju.

Rumbā vēlams iepildīt tikai instrukcijā norādīto ziežvielas 
daudzumu. Ar ziežvielu vispirms bagātīgi jāieziež gultņi; ziež
vielas pārpalikums jāsada la  pa rumbas iekšējo virsmu.

Šķidruma līmeni sviru amortizatoros pārbauda, izskrūvējot 
skrūvtapu amortizatora sānos. Šķidruma līmenim jāsniedzas līdz 
ielietnes apakšējai malai. Šķidrumu papildina, pielejot to ar īpašu 
kanniņu, pēc riteņa noņemšanas. Pēc šķidruma pieliešanas jāno
gaida, kamēr iztek liekais šķidrums no amortizatora, jo pretējā 
gadījumā amortizatora darbībā var rasties traucējumi. Izdilušajos

18 — 774 273



amortizatoros ieteicams lietot biezāku šķidrumu. Teleskopiskos 
amortizatorus ar šķidrumu piepilda tikai pēc to izjaukšanas.

Ja  šķidrums amortizatoros kļuvis pārāk netīrs, amortizatori 
jāizskalo ar benzīnu.

Lapu atsperes saeļļo ar grafīta ziežvielu. Kravas automobi
ļiem lapu atsperes var  saeļļot, neizjaucot atsperi; šajā  nolūkā jā- 
atbrīvo atsperes skava, jāpaceļ uz augšu rāmis, ar īpašu spīli 
jaa tdala  lapas un starp tām jāievada ziežviela.

Lai saeļļotu vieglo automobiļu atsperes, tās jāizjauc, rūpīgi 
jānolīdzina izdilumu vietas, jāieziež ar grafīta ziežvielu un pēc 
samontēšanas jānosedz ar auduma vai dermatīna pārvalkiem.

Ļoti ērti ir eļļot vieglo automobiļu priekšējo riteņu neatkarīgā 
atsperojuma un stūres iekārtas pievada savienojumus automobi
ļiem ar centralizēto eļļošanas sistēmu (atsevišķiem automobiļu 
«Volga» M-21 modeļiem). Sai nolūkā pēc katriem 200 km, bet ne 
retāk kā reizi dienā pirms izbraukšanas darbā (ziemā pēc 10— 15 
km nobraukuma) divas trīs reizes vienmērīgi jānospiež līdz g a 
lam, jāiztur un pēc tam jāatla iž  centrālās eļļošanas sistēmas 
pedālis.

Ja  pedālis, to nospiežot, pārāk viegli pārvietojas, sistēma jāat- 
gaiso. Lai atgaisotu sistēmu, noņem eļļas rezervuāra vāku, izņem 
filtru un ar 1,5—3,0 mm diametra stiepli nospiež uz leju lodītes 
vārstu, pēc tam vairakas reizes nospiež un atlaiž sūkņa pedāli, 
līdz gaisa pūslīši vairs neizplūst no sistēmas.

Periodiski jāpārbauda eļļas padeve eļļojamām vietām. Sai no
lūkā rūpīgi jānotīra visas eļļojamās vietas, vairākas reizes jāno
spiež un jāatlaiž  eļļas sūkņa pedālis un jāpārbauda, vai eļļa pie
plūst visiem savienojumiem. Ja  kādā savienojumā eļļa nepieplūst, 
atvieno attiecīgo caurulīti un dozatoru un caurulīti izpūš ar sa 
spiestu gaisu. Ieviešot centralizēto eļļošanas sistēmu, ievērojami 
palielinas savienojumu darbmūžs, jo savienojumus iespējams eļļot 
daudz biežāk un ar šķidru eļļu.

4. RIEPU KOPŠANA UN TO BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Lai riepas ātri nebojātos, tās rūpīgi jākopj. Riepas nedrīkst 
pārslogot, un gaisa spiediens riepās nedrīkst būt zemāks par 
normālo (168. zīm.). Ja  gaisa spiediens ir zemāks par normālo, 
riepas ātri sakarst un saīsinās to darbmūžs. Ievērojami riepu sa- 
karšanu ietekmē ārējā gaisa temperatūra. Augsta ārējā gaisa tem
peratūra iedarbojas uz riepām daudz graujošāk nekā liels brauk
šanas ātrums; tāpēc riepas vasarā  nolietojas ā trāk  nekā ziemā.

Tas notiek tāpēc, ka sakarstot gumija zaudē mehānisko iz
turību un elastīgumu. Riepas atsevišķas korda kārtas  atlobās, un 
beidzot var nolobīties arī riepas protektors. Tāpat no sakaršanas 
cieš arī riepas kamera — tā zaudē elastīgumu, sasprēgā un plīst.
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Automobiļu riepu kopšanā jāievēro šādi noteikumi:
1) automobiļu stāvvietām jābūt tīrām, tās nedrīkst būt notrai

pītas ar naftas produktiem. Kailais zemes klons sistemātiski jāno
tīra un jānobārsta  ar tīrām smiltīm;

2) stingri jāraugās, lai uz riepām nenokļūtu eļļa, benzīns un 
petroleja;

3) katru dienu pirms automobiļa izbraukšanas no garāžas  j ā 
pārbauda gaisa spiediens riepās. Nedrīkst izbraukt automobiļus,

168. ztm . Riepu noskrejiens (attiecinats pret normu) atkarība no
a — gaisa spiediena riepās; b ~~ automobiļa noslogojuma.

kam gaisa spiediens riepās neatbilst noteiktajai normai. Spiedienu 
var pārbaudīt tikai tad, kad riepas pēc brauciena ir jau pilnīgi 
atdzisušas;

4) katru dienu pēc automobiļa atgriešanās garāžā riepas jāap 
skata un jāizvelk no protektoriem tajos iestrēgušie svešķermeņi 
(naglas, stikli u. c.). Ja  riepā ir kaut nelieli bojājumi, tā tūlīt 
jāremontē;

5) automobiļu apskatēs periodiski jāizdara
a) priekšējo riteņu sagāzes un savirzes pārbaude;
b) stūres ra ta  brīvgājiena un riteņu gultņu spēļu pārbaude;
c) a tstatum a pārbaude starp riepām un dubļu aizsargiem, 

kā arī starp riepām un automobiļa virsbūvi;
6) nedrīkst a ts tā t  automobili stāvam  ar tukšām riepām;
7) ja  automobilim jās tāv  ilgāk par 10 dienām, to ieteicams 

pacelt uz steķiem;
8) lai pasargātu  kameru ventiļu vārstus no netīrumiem un 

bojājumiem, kā arī lai novērstu gaisa izplūdi no kameras, visiem
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ventiļiem obligāti jābūt nosegtiem ar metāla vai gumijas cepurī
tēm. Nedrīkst vārs tu  vietā ielikt aizbāžņus, tapiņas vai citus 
priekšmetus, kas neļauj pārbaudīt spiedienu riepās;

9) lai riepas saules staros m azāk sakarstu, vasarā  ieteicams 
riepu sānus nokrāsot baltus vai sudraba krāsā.

Autovadītāja pienākumi ceļā ir šādi:
1) automobilis jāizkustina no vietas vienmērīgi; pretējā gadī

jumā dzenošie riteņi var sākt griezties uz vietas (buksēt); tādē
jādi ātri nodilst protektors;

2) ja automobilis velk uz vienu pusi, tas tūlīt jāaptur, jāp ā r
bauda, vai nav pazeminājies gaisa spiediens kādā riepā, un 
jānovērš traucējums;

3) jā raugās, lai riepās vienmēr būtu norm āls gaisa spiediens;
4) nedrīkst braukt ar pazeminātu spiedienu riepā, kaut ari 

visai īsu ceļa gabalu, jo tad bojājas riepas auduma kārta;
5) ja spiediens riepās paaugstinājies, tām sakarstot, spiediens 

jāsamazina, atdzesējot riepas, nevis izlaižot gaisu;
6) lai pasargātu  riepas no bojājumiem, visi šķēršļi jāpārbrauc 

ar mazu ātrumu, kas nepārsniedz 5—7 km/st.;
7) lai pasargā tu  riepu sānu daļas no bojājumiem, nedrīkst 

piebraukt cieši pie trotuāra malām;
8) jāsam azina braukšanas ātrums ceļa līkumos un asos pa

griezienos. Braucot ar lielu ātrumu ceļa līkumā, var noraut riepas 
bortu un var notikt avārija;

9) bez vajadzības strauji nebremzēt.
Pēc riepas protektora nodiluma rakstura var spriest par cēloni, 

kas rada šādu nodilumu. Tā, piemēram, 169. zīmējumā attēloti 
automobiļa «Volga» M-21 riepu protektora raksturīgākie nodiluma 
veidi.

Lai novērstu riepu nevienmērīgu nodilšanu, automobiļiem pe
riodiski ik pēc 3000—3500 km nobraukuma riepas jāapm aina vie
tām pēc 17j0. zīmējumā attēlotās shēmas.

R i e p a s  a p m a i n a  kopā ar riteņiem; šo darbu ieteicams 
veikt automobiļa kārtējās tehniskās apkalpes laikā. Automobiļa 
rezerves riepa iekļaujama riepu apmaiņas plānā tikai tad, ja  tās 
kvalitāte ir līdzvērtīga pārējo riepu kvalitātei. Riepu apmaiņas 
secība, iekļaujot apmaiņas shēmā ari rezerves riepu, 170. zīmējumā 
parādīta ar pārtrauktu  līniju.

Apmainot automobiļa riepas pret jaunām, jāievēro, ka vieglo 
automobiļu priekšējiem riteņiem jāuzliek jaunas riepas, bet paka
ļējiem riteņiem — remontētās. Riepu un kameru bojājumi jānovērš 
nekavējoties tūlīt pēc to atklāšanas. Braukt ar bojātām riepām 
nedrīkst, jo tad tās var kļūt pilnīgi nelietojamas.

R i e p a s  p i r m s  r e m o n t a  uzmanīgi jānoņem no riteņu 
aplokiem, ievērojot šādus noteikumus:

1) riepas noņem un uzliek uz pilnīgi tīras grīdas. Sos darbus 
nedrīkst veikt uz kailas zemes. Ja  ceļā ir jāapm aina vai jāremontē
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riepa, tad, lai pasargā tu  to un riteņu aploku no netīrumiem, visas 
montāžas un demontāžas operācijas jāveic uz paklāja (brezenta);

2) jālieto speciālas montāžas lāpstiņas. Nedrīkst lietot smagus 
veserus un darba rīkus ar asām šķautnēm;

Vieglie
automobili

Kravas
autom obili

e- c  -r Braukšanas J  0 /  virziens

169. zitn. Automobiļa «Volga» M-21 riepu 
protektora (ar rombveida zīmējumu) rak

sturīgākie nodilumu veidi:
1 — nodilums, kas rodas, ja  riepas ilgstoši 
ekspluate ar paaugstinātu gaisa spiedienu;
2 — nodilums, kas rodas, ja  riepas iigstoši 
ekspluate ar pazeminatu gaisa spiedienu; 3 — 
vienpusīgs riepas protektora zīmējuma malas 
noapaļojums norāda, ka nepareiza ir priekšējo 
riteņu savirze; 4 — riepas protektora arē
jās vai iekšējās malas nodilums norāda, ka 
nepareizs ir priekšējo riteņu sagāzums; 5 _ — 
viens vai divi protektora Vidusdaļas atsevišķi 
izolēti nodilumi norāda, ka nepareizs ir riteņa 
bremžu skriemeļa un diska centrejums; ari 
strauja bremzēšana ātras braukšanas laika 
var radīt līdzīga rakstura nodilumu; 6 ~  
riepas protektora abu malu atsevišķi izolēti 
nodilumi novērojami uz labā prieksejā riteņa 
riepas. Šādi nodilumi rodas, ja  pārmērīgi Šū
pojas stūres parvada svārsta svira vai ne
pareizs ir riteņu balansejums; 7 — zaģveida 
protektora zīmējuma rombu nodilums rodas, 
automobili bremzējot; lai izlīdzinātu nodilumu, 
attiecīgā riepa jauzmontē uz automobiļa

pakaļējā riteņa.

170. zem.

a — ar 
jumu; b

Riepu pārvietošanas 
shēma: 

parasto protektora zīmē- 
— ar virzīto protektora 

zīmej urnu.

3) izmantot drīkst tikai 
pilnīgā kārtībā esošas un pēc 
izmēriem un tipiem atbilsto
šas riepas un kameras;

4) uzliekamām riepām, 
kamerām un aploku lentēm 
jābūt tīrām un sausām;

5) riteņa aplokam jābūt 
bez jebkādiem mehāniskiem 
bojājumiem (ieliekumiem, at- 
skarpēm u t t . ) ;

6) pirms riepas uzlikšanas tās iekšējā virsma un kamera 
jāpārklāj ar plānu talka kārtiņu; liekais talks jānoslauka;

7) riepu uzliekot, jāraugās, lai riteņa aplokā pareizi novietotos 
ne vien kamera, bet arī tās gaisa vārs ts  (ventilis), neļaujot tam 
sašķiebties.
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Pārdurtas  kameras bojājuma vietas noteikšanai kamera jāpie- 
sūknē ar gaisu un jāievieto traukā ar ūdeni. Gaisa burbulīši, kas 
izplūst no kameras, norāda bojājuma vietu. Ja  kameru nav iespē
jam s novietot traukā ar ūdeni, dūriena vietu var noteikt pēc šņā 
koņas, kas rodas, gaisam izplūstot no kameras. Ceļa apstākļos 
kameru remontam izmanto gumijas ielāpus un gumijas līmi, kas 
sastāv  no tīrītā benzīnā izšķīdināta dabīgā kaučuka.

Salīmējot kameru aukstā veidā, vispirms bojājuma vietas un 
ielāps labi jānotīra  ar skrāpvīli vai smilšpapīru. Pēc tam notīrītās 
virsmas jānom azgā ar benzīnu un jānoziež ar plānu gumijas 
līmes kārtiņu. Apmēram pēc 10 minūtēm, kad līme nožuvusi, bojā
juma vieta un ielāps otrreiz jāpārklāj ar līmes kārtiņu.

Ielāpu drīkst uzlikt bojātai virsmai tikai pēc tam, kad nožuvusi 
otrreiz uzliktā līme. Lai nepaliktu gaiss starp kameru un ielāpu, 
ielāps jāizgludina un blīvi jāpiespiež kamerai.

Pēc atgriešanās garāžā kamera nekavējoties jānodod remontā, 
jo auksti līmētie ielāpi neiztur augstu  temperatūru un garākā 
braucienā, paaugstinoties riepu temperatūrai, atlobās.

Izturīgāku kameras līmējumu iegūst, lietojot karstās  vulkani
zācijas briketes. Arī šai gadījumā bojājuma vieta labi jānotīra  ar 
skrāpvīli vai rupju smilšpapīru un benzīnu. Pēc tam bojājuma 
vietai ar īpašām rokas skrūvspīlēm piespiež vulkanizācijas briketi 
un to aizdedzina. Briketei degot, rodas siltums, kas apmēram 
10 minūšu laikā kamerai pievulkanizē briketes jēlgumijas kārtiņu. 
Skrūvspīles no kameras noņem tikai tad, kad brikete un kameras 
bojātā vieta ir atdzisusi.

Ja uz naglas  vai cita asa priekšmeta pārdur bezkameru riepu, 
gaiss no tās neizplūst nemaz vai izplūst ļoti lēni. Tieši tāpēc, 
braucot ar lieliem ātrumiem, bezkameru riepas ir drošākas par 
parasto kameru riepām.

Naglu un citu līdzīgu asu ķermeņu dūrumus bezkameru riepās 
var izlabot uz ceļa, nenoņemot riepu no riteņa aploka. Riepu labo
šanai autovadītāja darba rīku komplektam ir pievienota riepu 
labošanas aptieciņa, kurā atrodas gumijas līme, īleni ar izgrie
zumu sānos un konisku gumijas tapu komplekts.

Remontējot riepu, vispirms jāizvelk ta jā  iestrēgušais priekš
mets, tad jānotīra  pārdurtā  vieta un vairākkārt jāievada dūrumā 
gumijas līme (ar zināmu starplaiku, lai līme paspētu nožūt). Pēc 
tam jānoziež ar  gumijas līmi attiecīgam dūrumam piemērotā (pēc 
diametra) gumijas tapa un jāļauj tai nožūt. Pēc nožūšanas tapa, 
izmantojot īlenu, jāievieto dūrumā un īlens jāizvelk (171. zīm.). 
Beidzot remontu, tapas ārējais gals jānogriež ar asu nazi. Riepu 
tūlīt pēc remonta var ekspluatēt.

Bezkameru un kameru riepas ir grūti noņemamas no riteņa 
diska aploka. Lai noņemtu riepu, tā vispirms jāatspiež no riteņa 
aploka borta. Ceļā to var izdarīt ar domkratu. Sai nolūkā dom
krata balsta plāksne jānovieto uz riepas un, ceļot automobili uz

278



171. zim. Bezkameru riepu remonta darbu secība, nenoņemot riepu no
riteņa diska aploka.

augšu, jāiespiež riepas apmale riteņa aplokā (vieglajiem automo
biļiem).

Ja  bezkameru riepa ir jau  veca, ilgstošā braucienā un ceļos 
ar biežiem un asiem līkumiem gaiss no tās pamazām sāk izplūst. 
Tāda riepa jānoņem un tajā  jāievieto parastā  kamera. Pirms rie
pas montāžas tās iekšējā virsma jāpārkiāj ar talku.

5. RIEPU ATLASE PROTEKTORA ATJAUNOŠANAI

Ja  automobiļa ekspluatācijas laikā riepas protektors ir nodilis, 
bet riepas karkass vēl ir vesels, tad  riepu var nodot riepu re- 
montrūpnīcā jauna  protektora uzvulkanizēšanai.

Riepas protektoru nevar atjaunot, ja riepai ir šādi bojājumi:
1) bojāts vai kļuvis kails apmales metāla gredzens, izstieptas 

vai deformētas apmales;
2) riepas gumija piesātināta ar eļļu, petroleju, naftu un citām 

vielām, kas šķīdina gumiju;
3) skaidri saskatām as gumijas novecošanās pazīmes, sacietē

jumi, sīku plaisu tīkls vai dziļas plaisas;
4) noslāņojušās vai sa trūkušas pa riepas aploci karkasa iekšē

jās  kārtas;
5) pilnīgi vai daļēji nodilis brekera kords;
6) ir divi vai vairāki karkasa plīsumi;
7) riepas ir kļuvušas netīras ar cementu un citiem materiāliem, 

ko nevar notīrīt;
8) riepas atrodas ekspluatācijā ilgāk par 5 gadiem no to iz

gatavošanas dienas.
Atkarībā no protektora nodiluma pakāpes un riepas karkasa 

tehniskā stāvokļa jauna  protektora atjaunošanai nododamās riepas 
var iedalīt divās remontgrupās (40. tabula).

Riepu kopšanas darbu izpilde. Gaisa spiedienu riepās aptuveni 
pārbauda, apskatot riepas deformāciju (nosēšanos). Precīzi gaisa 
spiedienu riepās pārbauda ar manometru pēc riepu atdzišanas.

Gaisa spiediens riepās nedrīkst atšķirties no normas vairāk 
par + 0 ,1  kG/cm2 (vieglajiem automobiļiem) un + 0 ,2  kG/cm2 
(kravas automobiļiem). Gaisa spiediena normas norādītas 41. ta 
bulā.
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Riepu remontgrupas
40. tabula

P i e z ī m e .  Riepas remontgrupa noteikti jaatzīme uz riepas sāniem.

41. tabula
Gaisa spiediens automobi|u riepās

Automobiļa Riepas izmērs
Gaisa spiediens (kG/cm2)

marka priekšējas riepas pakaļējas riepas

«Moskvič-407» 5,60— 15 1,7 1,7
«Pobeda» M-20 6,00— 16 2,2 2,2
«V olga» M-21 6,70— 15 1,8 1,8
GAZ-51A 7,50— 20 3,0 3,5

200— 20 3,0 3,5
GAZ-53F 8,00— 22,5 3,0 3,5

8,25— 20 3,0 3,8
ZIL-164A 8,25— 20

260—20
3,0
3,5

4,5

Z1L-130 260— 20 3,5 5,3
9,00— 20 3,5 5,3
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Bojājuma veids 1. grupa 2. grupa

Nodilums, riepas atse
višķu slāņu atlobīšanās, 
gumijotā slāņa griezums 
(bez korda bojājumiem)

Caurdur umi

Remonts pieļaujams

Ja caurdūrumu nav 
vairāk kā pieci, remonts 

pieļaujams

Remonts pieļaujams 

Remonts pieļaujams

Iekšējais vai ārējais 
riepas korda viena slāņa 
(vieglajiem automobi
ļiem) un divu slāņu 
(kravas automobiļiem) 
bojājums

Ja bojājums ir viens 
un tā garums nepār
sniedz 50 mm, tad rie
pas remonts ir pieļau
jams

Ja bojājums ir viens 
un tā garums nepārsniedz 
100 mm (vieglajiem auto
mobiļiem) un 150 mm 
(kravas automobiļiem un 
autobusiem), tad riepas 
remonts ir pieļaujams

Griezums, kas iet cauri 
visam riepas karkasa 
biezumam

Riepas remonts nav 
pieļaujams

Ja griezums ir viens 
un tā garums nepār
sniedz 50 mm (viegla
jiem automobiļiem) un 
100 mm (kravas auto
mobiļiem un autobusiem), 
tad riepas remonts ir 
pieļaujams



6. RITOŠAS IEKĀRTAS REGULĒŠANA

Automobiļu ritošās iekārtas regulēšanas darbu apjoms:
1) vieglajiem automobiļiem regulē priekšējo riteņu gultņus, 

riteņu savirzi un sagāzi, kā arī grozāmasu tapu sagāzi;
2) kravas automobiļiem regulē priekšējo riteņu gultņus un 

riteņu savirzi, kā ari pakaļējo riteņu gultņus;

172. zim . Priekšeja riteņa rumbas gultņu parbaude un regulešana:
1 — rumba; 2 — paplāksne; 3 — šķelttapa; 4 — uzgrieznis.

3) kravas un vieglajiem automobiļiem regulē grozāmasu tapu 
aksiālo spēli.

V i e g l o  a u t o m o b i ļ u  («Volga» M-21) p r i e k š ē j o  r i 
t e ņ u  g u l t ņ u s  regulē šādā secībā:

1) paceļ automobiļa priekšējo galu, līdz riteņi vairs neskar 
atbalstvirsmu, noņem riteņa dekoratīvo disku un noskrūvē riteņa 
rumbas vāciņu (172. zīm.);

2) izņem šķelttapu 3, atlaiž uzgriezni 4 par vienu robu (1/6 
apgrieziena) un pārbauda, vai ritenis brīvi rotē no rokas grūdiena; 
ja ritenis brīvi nerotē, jānovērš cēlonis, kas traucē riteņa grieša
nos;

3) vienmērīgi un bez rāvieniem ar atslēgu, kuras pleca garums 
ir 200 mm, pievelk uzgriezni 4, līdz ritenis nobremzējas; lai lodītes 
pareizi ievietotos s tarp gultņu gredzeniem, pievelkot uzgriezni 4, 
ritenis jāpagriež;

4) atlaiž regulēšanas uzgriezni 4 tā, lai uzgriežņa robs no
nāktu pret šķelttapas 3 urbumu grozāmasī; ja pēc uzgriežņa pie
vilkšanas šķelttapas urbumu var redzēt uzgriežņa robā, uzgrieznis
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jāatlaiž, līdz nākamais robs nostājas pret šķelttapas urbumu; ja 
šķelttapas urbums nav redzams uzgriežņa robā, uzgrieznis jā a t 
laiž, līdz aiznākamais robs nostājas  pret šķelttapas 3 urbumu; 
pēc tam ar šķelttapu jānosprosto uzgrieznis, nolokot šķelttapas 
garāko zaru pār grozāmass galu, tad jāpiepilda ar ziežvielu 
riteņa rumbas vāciņš un jāieskrūvē rumbas vāciņš;

5) pārbauda gultņu regulējuma spēli un gultņu temperatūru 
automobiļa gaitā. Spēle nav pieļaujama, jo tā veicina gultņu

173. zim. ZIL sērijas kravas automobiļu priekšējā 
riteņa rumbas gultņu nostiprinājums:

1 — rumbas vāks; 2 — pretuzgrieznis; 3 — atturpaplāksne; 
4 — attur gredzens; 5 — regulēšanas uzgrieznis.

priekšlaicīgu nolietošanos. Ja  regulēti veci, jau  piestrādājušies 
gultņi, pēc 8— 10 km nobraukuma ar roku nedrīkst sa just rumbas 
temperatūras paaugstināšanos. J a  paaugstinās rumbas tem pera
tūra, gultņu regulēšanas uzgrieznis 4 jāatla iž  par vienu robu. 
Neievērojamu rumbas temperatūras paaugstināšanos var pieļaut 
tikai tad, ja regulēšanas laikā ir uzlikts jauns blīvslēgs vai 
gultnis.

Lai pārbaudītu priekšējo riteņu rumbu temperatūru, automo
bili nedrīkst apturēt, lietojot kājas bremzi, jo bremzējot riteņu 
rumbas sasilst.

Līdzīgi regulē ari citu vieglo automobiļu, kā ari Gorkijas auto
rūpnīcā izgatavoto kravas automobiļu priekšējo riteņu gultņus.

ZIL sērijas kravas automobiļu priekšējo riteņu gultņiem ir 
citāds nostiprinājums (173. zīm.).

Regulēšanas uzgriezni 5 pēc pievilkšanas atlaiž par 1/8— 1/6 
apgrieziena (automobilim ZIL-130 par 1/5 apgrieziena).
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174. zini. Automobiļa 
«Volga» M-21 priekšējais 

tilts:
1 — augšējā ekscentriskā 
čaula; 2 — augšējā svira;

3 — augšējo sviru šķērsstie- 
nis; 4 — teleskopiskais amor
tizators; 5 un 9 — vītņotie 
pirksti; 6 — šķērssija; 7 — 
apakšējais gumijas šarnīrsj 
& — apakšējā ekscentriska 

čaula.



Kravas automobiļu pakaļējo riteņu rumbu gultņus regulē lī
dzīgi kā priekšējo riteņu gultņus, pievelkot un pēc tam atlaižot 
regulēšanas uzgriezni par 1/8— 1/6 apgrieziena (automobiļiem 
ZIL-130 par 1/5 apgrieziena).

Pirms pakaļējo riteņu gultņu regulēšanas jāizņem dzenošā 
pusass. Sai nolūkā jāatskrūvē pusass nostiprināšanas uzgriežņi 
un ar divām skrūvēm (pēc pretuzgriežņu 2 a tlaišanas, skrūvējot 
skrūves dziļāk pusass atlokā) atvelk pusass atloku no riteņa rum 
bas. Atbrīvojot regulēšanas uzgriezni 5, jāievēro detaļu novieto
jum a secība un to stāvoklis rumbā. Pēc regulēšanas visas rumbas 
gultņu nostiprinājuma detaļas pareizi jāiemontē rumbā; pretuz- 
grieznis 2 jāpievelk ar atslēgu, kuras pleca garum s ir 400 mm.

Priekšējo riteņu un grozāmasu tapu stāvokļa regulēšana. 
Pirms regulēšanas jāpievelk amortizatoru un šķērsijas nostiprinā
jumu uzgriežņi, jānoregulē priekšējo riteņu gultņi, jāpārbauda 
gaisa spiediens riepās, automobilis jānoslogo ar pilnu slodzi, j ā 
nostāda uz līdzena un horizontāla laukuma; priekšējie riteņi j ā 
nostāda neitrālā stāvoklī, kas atbilst taisnvirziena kustībai, bet 
atsperojuma apakšējām svirām jābūt horizontālā stāvoklī.

Automobiļa « V o l g a »  M-21 (174. zīm.) riteņu sagāzi un gro- 
zāmass tapas garensagāzi regulē, vispirms pagriežot apakšējo 
ekscentrisko čaulu 8. Tikai pēc tam, kad izmantota visa apakšējās 
čaulas 8 regulēšanas iespēja, griež augšējo čaulu 1. Pirms regu
lēšanas jāatlaiž  s ta tņa  šķelto galu savilkšanas skrūves. Jāātceras, 
ka, pagriežot apakšējo ekscentrisko čaulu 8 pulksteņa rādītāju 
kustības virzienā (skatoties no automobiļa priekšgala) par vienu 
apgriezienu, grozāinass tapas garensagāze samazinās par 0°35'. 
Pagriežot augšējo ekscentrisko čaulu 1 pulksteņa rādītāju  kus
tības virzienā par vienu apgriezienu, grozāmass tapas garensa
gāze palielinās par 0°35'’.

Automobiļiem «M o s k v i  č-403» un «M o s k v i č-408» priek
šējo riteņu un grozāmass stāvokli regulē, izmainot starpliku 2 
skaitu starp traversu un atsperojuma augšējās sviras iekšējo galu 
(175. zīm.).

P r i e k š ē j o  r i t e ņ u  s a v i r z i  kā kravas, tā arī vieglajiem 
automobiļiem regulē, izmainot stūres trapeces šķērsstieņu garumu.

Kravas automobiļiem stūres trapece ir nedalīta. Tāpēc, regu
lējot priekšējo riteņu savirzi, jāatla iž  šķērsstieņa uzgaļu 4 savilk
šanas skrūves 3 (176. zīm.) un ar cauruļatslēgu 2 jāpagriež 
šķērsstienis 1.

Automobiļa « V o l g a »  M-21 priekšējo riteņu savirzi regulē, 
izmainot divu šķērsstieņu 4 garumu (177. zīm.).

Regulēšanas darbus veic šādā secībā:
1) nostāda stūres ratu  stāvoklī, kas atbilst taisnvirziena 

kustībai;
2) novelk auklu gar abiem kreisās puses riteņiem to centru 

augstumā un, izmainot kreisās puses šķērsstieņa garumu, nostāda
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zim. Automobiļa «Moskvič-408» priekšejā riteņa un grozamass 
stāvokļa regulešana:

nostiprināšanas skrūve; 2 — regulēšanas starplikas; 3 — sprost- 
paplāksne; 4 -  aukliņa; 5 -  atsvars. Slogotam automobilim 

B — A =  0 — 7 mm.



176. zim. Automobiļa GAZ-51A stūres šķersstienis u n priekšejo riteņu savirzes 
regulēšana:

a  — stūres šķersstienis; b — riteņu savirzes regulēšana; /  — šķersstienis; 2 — caurul- 
atslega; 3 — savilkšanas skrūves; 4 — šķērsstieņa uzgaļi.

177. zim. Automobiļa «V olga» M-21 stūres iekārtās sviru un stieņu pārvads:
/  — grozāmass tapa^ 2 — sānu šķērsstieņa uzgalis; 3  — regulēšanas caurule; 4 — sānu 
šķērsstienis; 5 —_ stūres svira; 6 — vidējais šķērsstienis; 7 — svārsts; S — skavu no
stiprināšanas skrūve; 9 —  skavas; 10 — centrālās eļļošanas sistēmas caurulīte; 11 — 
sfēriskais pirksts; 12 — blīvejošie gredzeni; 13 — sfēriskais ieliktnis; 14 — atbalsta šķī

vītis; 15 — atspere.



kreisās puses riteni stāvokli, kas atbilst taisnvirziena kustībai, 
t. i., tā, lai aukla skar riepu tās priekšpusē un aizmugurē;

3) noregulē riteņu savirzi, izmainot labās puses šķērsstieņa 
garumu.

Regulēšanas laikā nedrīkst izmainīt stūres ra ta  stāvokli.
Automobiļa « P o b e d a »  M-20 priekšējo riteņu savirzi ieteicams 

regulēt, vienādi izmainot abu šķērsstieņu garumu.

178. zīm. Riteņa maksimālās sagriezes leņķa 
regulēšana:

1 — grozāmass; 2 — grozāmass atloks; 3 — pret- 
uzgrieznis; 4 — regulēšanas skrūve; 5 — izcilnis.

J a  stūres rats atrodas nepareizā stāvoklī, kā arī ja, remontējot 
stūres trapeci, ir izmainīts šķērsstieņu garums, ar auklu (pēc 
šķērsstieņu atvienošanas) jānostāda  abi riteņi stāvoklī, kas atbilst 
taisnvirziena kustībai. Pēc tam izmaina abu šķērsstieņu garumu, 
pievieno tos atpakaļ vietā un noregulē riteņu savirzi.

P r i e k š ē j o  r i t e ņ u  m a k s i m ā l ā s  s a g r i e z e s  l e ņ 
ķ u s  regulē ar regulēšanas skrūvi 4, kas atrodas grozāmass 1 a t
lokā 2 (178. zīm.).

G r o z ā m a s u  t a p u  a k s i ā l o  s p ē l i  regulē pēc remonta, 
ievietojot vajadzīgo starpliku skaitu starp grozāmass augšējo zaru 
un siju vai statni.

7. RITOŠĀS IEKĀRTAS TRAUCĒJUMI UN TO NOVĒRŠANA

Automobiļa rāmja remonts. Automobiļa rāmi remontē, ja  ir 
saliektas garensijas, saliekta priekšējā sija un sijās radušās 
plaisas, kā arī tad, ja kļuvuši vaļīgi kniežu savienojumi.

Ielocītas rām ja garensijas taisno aukstā stāvoklī. Priekšējo 
siju var taisnot arī karstā  stāvoklī. Sijas taisno ar speciālu presi 
(skava ar skrūvi) . Nelielas plaisas sainetina ar elektrisko loku 
vai gāzi.

Lielas plaisas, kas virzās šķērsām visai sijai, vai 450 mm g a 
ras plaisas sijas garenvirzienā novērš, ievietojot kārbveida ielik
tņus sijas profila iekšpusē. Kārbveida ieliktņi ļoti precīzi jāpielāgo 
sijas profila iekšpusei un pēc tam  jāpiemetina vai jāpiekniedē.
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Metinot sakarsētu kārbveida ieliktni, to blīvi ievieto rāmja sijā. 
Pēc tam  jāsam etina sijas plaisa un jāpiemetina sijai kārbveida 
ieliktnis.

Ja  kārbveida ieliktni piekniedē, tam  vispirms jāizveido kniežu 
urbumi; pēc tam ieliktnis jāievieto rām ja  sijā un, izmantojot 
ieliktni kā konduktoru, rām ja sijā jāizveido kniežu urbumi. Knie
des pirms ievietošanas urbumos jāsakarsē  līdz 800°C.

Dažreiz rāmja siju plaisas novērš, sijām piemetinot 8— 10 mm 
biezas tērauda plāksnes uzliktņus.

Vaļīgas rām ja kniedes jāapm aina. Sajā  nolūkā ar kalēja cirtni 
(cirtnis koka kātā) nocērt kniedes galvu un ar kalēja dorni iz
dzen kniedi no urbuma. Ja  kniedes urbums rāmī ir izstrādājies, 
to izrīvē, pielāgojot lielāka diametra kniedei.

Kravas automobiļa priekšējā tilta remonts. Ja  riteņu aksiālā 
spēle ir pārāk liela, vispirms jāpievelk riteņu rumbu gultņi. Ja 
riteņu aksiālā spēle arī pēc gultņu pievilkšanas paliek pārāk liela, 
priekšējais tilts jāremontē.

Kravas automobiļa priekšējo tiltu remontē šādos gadījumos: 
ja ir saliekta vai savērpta sija, pārāk liela ir grozāmass tapas 
radiālā spēle čaulās, izstrādājušies grozāmass tapu urbumi sijas 
galos, grozāmasīm nodilušas gultņu atbalstvietas (rēdzes), bojāta 
gultņu nostiprināšanas vītne, kā arī tad, ja  riteņu brīvkustību ne
var novērst, regulējot gultņus.

Pēc tilta izjaukšanas ļoti rūpīgi jāpārbauda grozāmasu un 
riteņu gultņu tehniskais stāvoklis, nosakot, vai grozāmasīm nav 
plaisas, vai nav bojātas asu vītnes.

Asi pārbauda ar kontroles stieni 1, prizmu 3 un atbilstoša 
leņķa stūreni 2 (179. zīm.).

Ass ir saliekta vertikālā plaknē, ja  stūreņa 2 īsā mala labi 
nepieguļ kontroles stienim 1. Ass ir saliekta horizontālā plaknē, 
ja  stūreņa 2 malas vienlaicīgi neatrodas pret kontroles mērstieņa /  
garenasi un prizmas 3 šķērsasi. Asi var pārbaudīt arī ar šablonu, 
ko izgatavo pēc jaunas  ass konfigurācijas.

Saliektā ass jāiztaisno aukstā stāvoklī. Asi karstā  stāvoklī 
drīkst taisnot tikai tad, ja  ass ir pārāk saliekta (avārijā) un to

nevar iztaisnot aukstā stāvoklī. 
Izdilušu ass galu urbumu re
monta veids atkarīgs no aksiālo 
atbalstgultņu tipa. Ja  atbalst- 
gultnis ir slīdgultnis (automo
bilim ZIL-164A), ass gala u r
bumu izrīvē atbilstoši remonta 
(palielināta) izmēra grozāmass 
tapai. Turpretim, ja  atbalstgult- 
nis ir lodīšu gultnis (automobi
lim GAZ-51A), ass gala urbumu 
izrīvē un tajā  iepresē tērauda

3 4
179. zīm. Automobiļa GAZ-51A priek

šējās ass pārbaude:
1 — kontroles mērstienis; 2 — stūrenis; 

3 — prizma; 4 — priekšējā ass.
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čaulu, ko pēc tam izrīvē atbilstoši grozāmass tapas nominālajam 
diametram vai lietotas, pārslīpētas tapas mazākam diametram. 
Grozāmasu tapu čaulu urbumu asīm jābūt uz vienas taisnes.

Izdilušas grozāmasu tapu čaulas izrīvē atbilstoši lielāka dia
metra grozāmasu tapai vai apmaina pret jaunām  čaulām, ko 
pielāgo grozāmass tapas nominālajam vai mazākajam  diametram.

Nodilušas grozāmass gultņu vietas uzrievo ar rievrullīti un 
noslīpē atbilstoši gultņu iekšējiem diametriem.

Grozāmasis, kurām ir plaisas vai to galu vītnes pārāk nodi
lušas (bojātas), jāapm aina pret jaunām.

Montējot priekšējo tiltu, grozāmass aksiālo spēli attiecībā 
pret ass galu regulē ar tērauda regulēšanas starplikām. Tās 
ievieto starp ass galu un grozāmass dakšas augšējo zaru.

Grozāmass aksiālā spēle uz tapas ekspluatācijā nedrīkst pār
sniegt 0,25 mm.

Neatkarīgā atsperojuma savienojumu remonta īpatnības. Neat
karīgo atsperojuinu remontē, ja riteņa aksiālā brīvkustība ir pārāk 
liela, kā arī tad, ja brauciena laikā atsperojuma dzirdami klau
dzieni. Vispirms jāpārbauda un jānoregulē riteņu gultņi.

Lai apmainītu grozāmass tapu, jānoņem ritenis, bremzes disks 
komplektā ar lokiem (neatvienojot šļūteni) un jāizdzen ķīļbulta, 
kas neļauj izkrist grozāmass tapai. Pēc tam, sitot pa grozāmass 
tapas apakšējo noslēgvāciņu, izsit augšējo vāciņu un ar veseri iz
dzen grozāmass tapu. Tapu var arī izbīdīt ar izvilcēju (skava ar 
skrūvi).

Iepresējot jaunas čaulas, jāraugās, 
lai tās nepārsegtu eļļošanas urbumus.

Izdilušās sviru savienojuma detaļas, 
pirksti un čaulas jāapm aina  pret jau 
nām.

Automobiļa «Moskvič-408» augšējo 
šarnīru pievelk, izņemot regulēšanas 
starplikas 2 (180. zīm.). Sfēriskā 
pirksta 10 aksiālajai spēlei locītavā 
pēc regulēšanas jābut 0,1—0,2 mm; 
ekspluatācijā tā pieļaujama līdz 1,0 mm.

Izjaucot šarnīru, jāiezīmē sfēriskā 
pirksta 10 stāvoklis attiecībā pret kor
pusu 1. Lai palielinātu sfēriskā pirksta 
darbinūžu, samontējot savienojumu, 
pirksts jāpagriež ap vertikālo asi par 
180°. Ja  visas regulēšanas starplikas ir 
izņemtas, bet savienojuma aksiālā spēle 
tomēr pārsniedz normu, jāapm aina 
ieliktņi 7 un 8, kā arī sfēriskais pirksts

180. zīm. Automobiļa 
«Moskvič-408» atsperojuma 

statnes augšējais šarnīrsavie
nojums:

1 — korpuss; 2 — regulēšanas 
starplikas; 3 — augšējā svira; 
4 — skrūve; 5 — vāks; 6 — 
atspere; 7 — ieliktnis; 8 — 
balstieliktnls; 9 — aizsargpar- 
valks; 10 — sfēriskais pirksts.
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10 (ja nepieciešams). Pēc detaļu apmaiņas savienojums jāno
regulē ar starplikām 2.

Automobiļu «Pobeda» M-20 un «Volga» M-21 priekšējo atsperu 
apmaiņa. Priekšējo atsperi var apmainīt šādi (181. zīm.). Atvieno 
stabilizatora statni no atsperes atbalstplauktiņa un ar domkratu 
paceļ atsperojuma siju par 15—20 mm. Izņem no priekšējās un

181. zirti. Automobiļu «Pobeda» M-20 un «Volga» M-21 priekšeja atsperojuma 
atsperes izņemšana, izmantojot pagarinātās bultskrūves.

pakaļējās sviras divas atsperes plauktiņa nostiprināšanas bult
skrūves. Atbrīvotajos urbumos ievieto divas citas bultskrūves 
(garums — 150 mm, diametrs — 10 mm, vītņotās daļas garums — 
vismaz 120 mm) un viegli pievelk to uzgriežņus.

Pēc tam izņem divas pārējās bultskrūves, kas satur atsperes 
plauktiņu, un pārmaiņus atlaiž abu ievietoto garo bultskrūvju 
uzgriežņus, līdz atspere pilnīgi atbrīvojas. Jaunā  atspere j ā 
ievieto ar noslīpēto galu uz augšu. Savienojumu nostiprina pretējā 
secībā. Starp atsperes augšējo galu un siju jāievieto gumijas 
plāksne. Ja  ir dažādas cietības atsperes, labajā pusē jāievieto 
stingrākā atspere.

Vieglo automobiļu pakaļējo atsperu remonts. Attiecīgo auto
mobiļa virsbūves pusi paceļ uz augšu, līdz ritenis vairs neskar
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zemi, atbalsta uz steķiem un noņem riteni. Paceļot ass galu, pil
nīgi atslogo atsperi. Tad atsperi atbrīvo no ass un rāmja. Pirms 
noņemšanas jāievēro atsperes stāvoklis attiecībā pret rāmi. Tā, 
piemēram, automobiļa «Volga» M-21 atsperes pakaļējā gala cilpa 
ir uzlocīta uz augšu, bet priekšējā gala cilpa izveidota tieši pret 
atsperes galveno lapu.

Atsperes priekšējā gala tapas izvilkšanai vēlams lietot vien
kāršu palīgierīci (skavu un divas skrūves). Skavu atbalsta pret 
balstu, kas piekniedēts virsbūvei, ieskrūvējot skrūves tapas gala 
urbumu vītnēs, izvelk tapu.

Pēc tam atsperi izjauc, lapas rūpīgi notīra no rūsas, nolīdzina 
(ar vīli vai uz slīpripas) atsperu lapu nodilumus, pārbauda lapu 
izlieci un apmaina bojātās lapas. Tad atsperu lapas noziež ar gra
fīta ziežvielu, samontē atsperi un tās  galus nosedz ar izturīga 
kokvilnas auduma un derinatīna pārvalkiem.

Atsperes montāžas laikā izdilušās gumijas čaulas jāapm aina 
pret jaunām. Gumijas čaulas, atsperei deformējoties, nedrīkst 
grozīties uz tapas vai atsperes gala cilpā, lai tās  ātri nenolietotos. 
Tādēļ jaunās  gumijas čaulas pirms ieinontēšanas jātur 2—3 minū
tes tīrā benzīnā. Ar benzīnu jānomazgā ari atsperes galu cilpas 
un tapas.

Vecās, bet ne pārāk izdilušās gumijas čaulas var iemontēt ar 
ciešāku sēžu. Sajā nolūkā starp abu čaulu galiem ievieto 2—3 mm 
biezas gumijas starplikas. Šādas starplikas var nogriezt no vecu 
čaulu galiem.

Atsperu tapu uzgriežņi jāpievelk vienmērīgi pa vienam apgrie
zienam, lai čaulas pareizi iegultos vietās. Lai nesalocītu balstu, 
pievelkot atsperes priekšgala tapas uzgriezni, starp balsta malām 
jāievieto distances čaula. Tapu uzgriežņus galīgi pievelk tikai pēc 
tam, kad automobilis ir pilnīgi nolaists uz zemes un sašūpots.

Samontētu atsperi pirms nostiprināšanas automobilī vēlams 
pārbaudīt presē. Atsperi presē izliec taisnu, tad pilnīgi atslogo un 
izmērī atsperes izlieci. Pēc tam atsperi atkal izliec taisnu, pilnīgi 
atslogo un vēlreiz izmērī izlieci. Ja  atsperes izliece pēc atkārtotas 
noslodzes nav samazinājusies, atsperi var iemontēt automobilī, 
pretējā gadījumā atspere nav derīga.



XII. STū RES IEKĀRTA

1. STORES IEKĀRTAS TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Automobiļa stūres iekārtas tehniskais stāvoklis ietekmē auto
mobiļa vadāmību un kustības drošību. Palielināta spēle stūres 
iekārtas savienojumos pagarina laiku, kas nepieciešams priekšējo 
riteņu pagriešanai, palielina triecienu slodzes un to ietekmi uz 
autovadītāju, veicina automobiļa priekšējās daļas vibrācijas raša 
nos un samazina automobiļa stabilitāti.

Grūti darbināms stūres pārvads savukārt pasliktina automo
biļa priekšējo riteņu stabilizāciju un apgrūtina automobiļa vadī
šanu.

Automobiļa kustības drošību ievērojami palielina stūres iekār
tas hidrauliskie pastiprinātāji, ko iebūvē jaunāko konstrukciju 
automobiļos (ZIL-130, «Caika» M-13 u. c.).

Hidrauliskie pastiprinātāji atvieglo stūres rata pagriešanu, mīk
stina ceļa nelīdzenumu radītos triecienus, ļauj kontrolēt, kā arī 
ietekmēt automobiļa kustības virzienu, plīstot automobiļa priekšējo 
riteņu kādai riepai.

Ārējā apskatē stūres iekārtai vispirms pārbauda visu stūres 
iekārtas daļu un savienojumu nostiprinājumus. Visiem uzgriežņiem 
jābūt cieši (stingri) pievilktiem un nosprostotiem saskaņā ar rūp
nīcas izgatavotājas ieteikumiem.

Jāapskata  arī stūres mehānisma karteris un jāpārliecinās, vai 
eļļa neizplūst caur kartera savienojumiem. Stūres sviru un stieņu 
savienojumu blīvslēgi nedrīkst būt bojāti, jo smiltis, iekļūstot 
blīvslēgos, veicina attiecīgo savienojumu intensīvu dilšanu.

Lai iegūtu iespējami precīzākus rezultātus, pirms stūres iekār
tas tehniskā stāvokļa pārbaudes jāpārbauda gaisa spiediens rie
pās, jāpārbauda un jānoregulē riteņu gultņi, jāpārbauda un jāno
vērš spēles grozāmasu tapu un čaulu savienojumos, jāpārbauda 
un jānoregulē priekšējo riteņu savstarpējais stāvoklis un jāsaeļļo 
visi stūres iekārtas savienojumi un riteņu gultņi.

Stūres iekārtas tehnisko stāvokli raksturo divi galvenie fak
tori:
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1) stūres ra ta  brīvgājiens;
2) stūres rata  pagriezes pretestība (berze).
S t ū r e s  r a t a  b r ī v g ā j i e n s  ir stūres ra ta  pagriešanas 

leņķis s tarp riteņu pagriezes sākuma stāvokļiem; stūres ra ta  brīv
gājienā ietilpst visu savienojumu spēles, sākot no stūres ra ta  līdz 
priekšējiem riteņiem. Pārāk  liels stūres ra ta  brīvgājiens stūri pa
dara nejutīgu, un palielinās leņķis, par kādu jāpagriež stūres 
rats, lai izmainītu automobiļa kustības virzienu. Abos gadījumos 
samazinās automobiļa kustības drošība, jo samazinās automobiļa 
stabilitāte  un automobiļa vadīšana kļūst grūtāka.

Pārbaudot stūres ra ta  brīvgājienu, priekšējiem riteņiem jābūt 
neitrālā (taisnvirziena kustības) stāvoklī, jo brīvgājiens ir a tka
rīgs kā no stūres ra ta  pagriezes leņķa, tā arī no stūres mehānisma 
konstrukcijas. Izgriežot stūres ratu no neitrālā stāvokļa, brīvgā
jiens palielinās; vislielākais stūres ra ta  brīvgājiens ir tā pagriezes 
galējos stāvokļos.

Aptuveni stūres rata  brīvgājienu var noteikt, pagriežot stūres 
ratu  uz vienu un otru pusi s tarp priekšējo riteņu pagriezes sā 
kuma stāvokļiem un novērojot stūres rata  loka pārvietojumu pa 
aploci.

Daudz precīzāk stūres ra ta  brīvgājienu var pārbaudīt ar TAPO 
ierīci (182. zīm.), kurai ir graduēta skala un rād ītā ja  šautra.

182. zlm. Stūres rata brīvgājienā parbaude ar TAPO ierīci:
1 -s  šautra; 2 — graduētā skala.
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Graduēto skalu uzliek uz stūres vārpstas  apvalka, bet rādītāja 
šautru nostiprina uz stūres rata  spieķa.

Stūres rata  brīvgājienu pārbauda šādā secībā:
1) nostāda automobiļa priekšējos riteņus neitrālā stāvoklī;
2) pagriež stūres ratu uz vienu pusi līdz riteņu pagriezes sā

kumam un nostāda skalas 2 nulles iedaļu pret rād ītā ja  šautru /;
3) pagriež stūres ratu  uz pretējo pusi līdz riteņu pagriezei 

un nolasa stūres ra ta  brīvgājienu pēc rādītāja  šau tras  /  stāvokļa, 
kādu tā ieņem pret graduēto skalu 2.

No kustības drošības viedokļa stūres ra ta  brīvgājiens nedrīkst 
pārsniegt 25°. Ja  stūres ra ta  brīvgājiens ir pārāk liels, jāpārbauda 
spēle stūres sviru un stieņu savienojumos un stūres mehānismā.

Spēli stūres sviru un stieņu savienojumos pārbauda divi cil
vēki: viens spēcīgi sagriež stūres ratu uz vienu un otru pusi, bet 
•otrs novēro sviru un stieņu savienojumu detaļu savstarpējo s tā 
vokli.

Ja  sviru un stieņu savienojumi ir izjaukti, jāpārbauda garen- 
stieņa sfērisko pirkstu nodilums, kas automobilim GAZ-51A ne
drīkst pārsniegt 2 mm, bet automobilim ZIL-164A — 2,5 mm.

Ja  arī pēc stūres iekārtas sviru un stieņu savienojumu pievilk
šanas stūres ra ta  brīvgājiens ir pārāk liels, jāpārbauda spēle s tū
res mehānismā.

Stūres mehānisma gliemeža aksiālo spēli pārbauda šādi:
1) paceļ automobiļa priekšējo tiltu, līdz riteņi vairs neskar 

zemi;
2) pagriež stūres ratu  no neitrālā stavokļa un atsien (cieši 

notur) šādā stāvoklī;
3) viens cilvēks saņem ar roku stūres vārpstās  apvalku, a t

balstot īkšķi pret stūres ra ta  rumbu; otrs spēcīgi pagroza priek
šējos riteņus uz vienu un otru pusi; roka uz stūres vārpstas ap
valka izjūt stūres ra ta  rumbas pārvietošanos aksiālā virzienā.

Gliemeža spēle gultņos nav pieļaujama.
Lai pārbaudītu gliemeža-rullīša sazobi, jāatvieno stūres iekār

tas garenstienis no stūres sviras un jām ēģina pašūpot sviru.
Ja  spēle stūres mehānismā ir palielināta, jāpievelk gliemeža 

gultņi un jānoregulē gliemeža-rullīša sazobe.
S t ū r e s  r a t a  p a g r i e z e s  p r e t e s t ī b a  ietver visas pre

testības, kādas ir stūres iekārtas savienojumos, ieskaitot arī gro- 
zāmasu tapu pretestību čaulās.

Autotransporta zinātniskās pētniecības institūta pētījumi pie
rāda, ka jaunu un kapitāli izremontētu GAZ un ZIL sērijas kra
vas automobiļu stūres iekārtas berzes pretestība ir ļoti plašās 
robežās un nereti pārsniedz pat 10 kG.

Pēc 10 000— 15 000 km nobraukuma no ekspluatācijas sākuma 
vai pēc remonta berzes spēks stūres ra ta  galējos stāvokļos sam a
zinās līdz 0,3—0,5 kG, bet stūres ra ta  vidējā stāvoklī — līdz 
0,3— 1,0 kG.
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Ekspluatācijas pieredze pierāda, ka stūres iekārta, kurai ir 
pārāk liela berzes pretestība, ir bīstamāka par stūres iekārtu ar 
pārāk lielu brīvgājienu, jo stūres iekārtas berzes spēks kavē v a 
dāmo riteņu stabilizāciju, t. i., to automātisku atgriešanos neitrālā 
stāvoklī. Tā, piemēram, ja šis spēks automobiļa ZIL-164A stūres 
iekārtā sasniedz apmēram 9 kG, stabilizācija pilnīgi izbeidzas. 
Sāda automobiļa vadīšana ir grūta  un bīstama.

Berzes pretestību stūres iekārtas mehānismā aptuveni var pār
baudīt ar dinamometru.

Pārbaudi veic šādā secībā:
1) atvieno stūres ga- 

renstieni no stūres mehā
nisma sviras;

2) ar dinamometru, 
griežot aiz spieķa stūres 
ratu, izmēri tā pagriešanas 
pretestību (183. zīm.).

GAZ sērijas automobi
ļiem maksimālais berzes 
spēks stūres pārvadā ne
drīkst pārsniegt 4 kG, bet 
ZIL sērijas automobi
ļiem — 6 kG. Berzes spēks 
gliemeža gultņos GAZ sē
rijas automobiļiem ne
drīkst pārsniegt 0,5 kG, 
bet ZIL sērijas automobi
ļiem — 0,8 kG. J a  konstatē 
atsevišķu mezglu ieēšanos 
un ja  maksimālais berzes spēks pārsniedz pieļaujamo vērtību, jā- 
parbauda atsevišķu stūres pārvada mezglu berzes pretestība.

Stūres iekārta ar hidraulisko pastiprinātāju (automobilim 
ZIL-130) darbojas normāli, ja pastiprinātāja  tvertnē ir pietiekams 
eļļas līmenis. Līmenim jābūt līdz attiecīgai zīmei, kas izveidota 
uz sūkņa tvertnes sānu sienas. Līmeņa pārbaudes laikā dzinējam 
jas trada  dīkgaitā, bet priekšējiem riteņiem jābūt neitrālā  stāvoklī. 
Dzinējam strādājot dīkgaitā ar mazu kloķvārpstas griešanās 
ātrumu, sagriež stūres ratu  uz vienu un otru pusi līdz galam 
(attīstot spiedienu uz atbalstu) un novēro, vai gaisa pūslīši no 
eļļas sūkņa neieplūst tvertnē. Sādi rīkojoties, vienlaikus ar pār
baudi atgaiso ari sistēmu.

Hidrauliskā pastiprinātāja  sūkņa piedziņas siksnas izliecei 4kG  
liela speķa ietekmē jābūt no 10 līdz 15 mm (184. zīm.).

Pēc tam J ā p ā rb a u d a ,  vai nav pārāk daudz nosēdumu eļļas 
tvertne un sūkņa filtros. Visiem pastiprinātāja  sav ieno jum iem ’jā- 
but blīviem.

183. zim. GAZ sērijas automobiļu stūres 
mehānisma gultņu regulējuma pārbaude ar 

dinamometru:
1 — dinamometrs.
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Autombiļa ZIL-130 stūres mehānisma regulējumu pārbauda 
šādā secībā:

1) atvieno garenstieni, noņemot stūres sviru no mehānisma 
vārpstas:

2) ar dinamometru, pagriežot stūres ra tu  aiz loka, pārbauda 
stūres rata  pagriezes pretestību trijos stāvokļos.

184. zlrn. Automobiļa ZIL-130 dzinēja piedziņas ķīļsiksnu 
nostiepuma shēma: 

a  — ģeneratora ķīļsiksnas izliece 10—15 mm (spēks P& =  4 kG); 
b — kompresora ķīļsiksnas izliece 10—15 mm (spēks — 3—4 kG; 
c — hidrauliskā stūres pastiprinātājā sūkņa ķīļsiksnas izliece 

10—15 mm (spēks JPc =  4 kG);
1 — kloķvārpstas s k r ie m e l is 2 — ģeneratora skriemelis; 3 — 
kompresora skriemelis; 4 — ūdenssūkņa skriemelis; 5 — hidrau

liskā stūres pastiprinātāja sūkņa skriemelis.

Pirm ajā stāvoklī stūres ratam  jābūt pagrieztam no neitrālā 
stāvokļa vairāk nekā par 2 apgriezieniem.

Stūres rata  pagriezes spēkam jābūt no 0,25 līdz 0,70 kG.
Otrajā stāvoklī stūres ratam  jābūt pagrieztam no neitrālā s tā 

vokļa par 3/4— 1 apgriezienu. Stūres rata  pagriezes spēks ne
drīkst pārsniegt pirmā stāvokļa pagriezes spēku vairāk par 
0,35 kG.

Trešajā stāvokli stūres ra tam  jaa trodas  neitrālā stāvoklī. S tū 
res rata  pagriezes spēks nedrīkst pārsniegt pagriezes spēku otrajā
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stāvokli vairak par 0,15—0,45 kG un nedrīkst but lielāks par 
1,2 kG.

Ja  stūres ra ta  pagriezes speķi šajos stāvokļos pārsniedz nora
dītās vērtības, jāregulē stūres mehānisms.

185. zim. Stūres hidrauliskā pastiprinātājā sūkņa parbaudes shēma:
J — hidrauliskā pastiprinātāja sūknis; 2 — manometrs; 3 — zemspiediena šļū
tene; 4 — ventilis; 5 — augstspiediena šļūtene; 6 — hidrauliskā pastiprinātāja

mehānisms.

Stūres iekārtas hidrauliskā piedziņā jāpārbauda sūkņa attīstī
tais spiediens. Sajā  nolūkā starp sūkni un augstspiediena šļūteni 
iemontē palīgierīci (185. zīm.), kurai ir ventilis 4 un manometrs 2 
(līdz 80 kG/cm2). Ar ventili 4 var noslēgt eļļas pieplūdi hidro- 
pastiprinātājā.

Sūkņa attīstīto spiedienu pārbauda, dzinējam strādājot dīk- 
gaitā. Sajā nolūkā atver ventili 4 un pagriež automobiļa priekšējos 
riteņus, līdz tie skar atbalstu. Eļļas spiediens nedrīkst būt
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mazāks par 60 kG/cm2. Ja  eļļas spiediens ir mazāks par 60 kG/cm2, 
lēni jāaizver ventilis un jānovēro spiediena pieaugums. Ja  eļļas 
spiediens palielinās vismaz līdz 65 kG/cm2, eļļas sūknis ir darba 
kārtībā, bet traucējumi jāmeklē stūres mehānismā, bet, ja  spie
diens nepalielinās, jāsecina, ka traucējumi ir eļļas sūkņa darbībā.

Ja  eļļas spiediens pēc ventiļa aizvēršanas ir lielāks par spie
dienu, kad ventilis ir atvērts, bet mazāks par 60 kG/cm2, traucē
jumi var būt kā stūres mehānismā, tā arī sūknī.

Lai eļļa nepārkarstu, ventili nedrīkst turēt aizvērtā stāvoklī 
un riteņus galējā pagriezes stāvoklī ilgāk par 15 sekundēm.

Pārbaudot sūkņa attīstīto spiedienu, eļļas temperatūrai tvertnē 
jābūt 65—75° C. Ja  eļļas temperatūra ir zemāka, eļļa jāsasilda. 
To veic šādi. Pagriež priekšējos riteņus no atbalsta  līdz atbalstam 
un katrā galējā stāvoklī notur stūri ne ilgāk par 15 sekundēm.

Stūres rata brīvgājiena pārbaudes laikā (automobilim ZIL-130) 
dzinējam jādarbojas dīkgaitā ar nelielu kloķvārpstas griešanās 
ātrumu.

Nedrīkst aizmirst, ka PSR Savienības ielu un ceļu satiksmes 
noteikumi aizliedz ekspluatēt automobiļus, ja to stūres iekārtām 
ir šādi traucējumi:

1) stūres ra ta  brīvgājiens lielāks par 25°;
2) bojāti un nenostiprināti ar šķelttapām stūres iekārtas sa 

vienojumi, nolietojušās stūres iekārtas detaļas vai arī tās  savie
nojumi pārāk stingri pievilkti.

2. STORES IEKĀRTAS UN PRIEKŠĒJĀ TILTA 
TEHNISKĀS APKALPES

Ekspluatācijas laikā nepārtraukti un ļoti rūpīgi jānovēro s tū 
res iekārtas un priekšējā tilta tehniskais stāvoklis, jo no tā tieši 
ir atkarīga automobiļa kustības drošība.

Tehnisko apkalpju laikā stūres iekārtai un priekšējam tiltam 
jāizdara šādi apkalpes darbi.

I k d i e n a s  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  jāpārbauda stūres 
rata  brīvgājiens un stūres iekārtas darbība automobiļa gaitā.

Automobiļa p i r m a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  jāizpilda 
šādi darbi:

1) jānostiprina stūres svira;
2) jāpārbauda sfērisko pirkstu un grozāmasu sviru nospros- 

tojums un kardānu nostiprinājums (automobilim ZIL-130);
3) jāpārbauda stūres ra ta  brīvgājiens un spēle stūres stieņu 

savienojumos;
4) jāsaeļļo visi stūres sviru un stieņu savienojumi;
5) jāpārbauda eļļas līmenis stūres mehānisma karterī un, ja  

nepieciešams, jāpapildina eļļa;
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6) jāpārbauda priekšējo riteņu gultņu spēle un jānoregulē 
gultņi;

7) jāpārbauda stūres hidrauliskā pastiprinātāja  blīvums, sūkņa 
piedziņas siksnas nostiepums un eļļas līmenis tvertnē;

8) pēc tehniskās apkalpes stūres iekārtas darbība jāpārbauda 
automobiļa gaitā.

Automobiļa o t r a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  jāizpilda 
šādi darbi:

1) apskatot automobili, jāpārbauda priekšējā tilta sijas tehnis
kais stāvoklis;

2) jāpārbauda un jānoregulē priekšējo riteņu savirze. Ja  ir 
novērota pastiprināta riepu dilšana, jāpārbauda riteņu sagāze, 
grozāmasu tapu šķērssagāze un garensagāze, kā arī priekšējo 
riteņu pagriezes leņķi;

3) jāpārbauda sfērisko pirkstu un grozāmasu sviru nostipri
nājum s un nosprostojums;

4) jānostiprina stūres svira uz vārpstas  un sfēriskais pirksts 
svirā;

5) jānostiprina stūres mehānisma karteris pie rāmja (pie 
rām ja balsta) un stūres vārpstas  apvalks pie kabīnes balsta. J ā 
pārbauda kardānu nostiprinājums (automobilim ZIL-130);

6) jāpārbauda spēle un berze stūres iekārtā, stūres stieņu sa 
vienojumos un grozāmasu un tapu savienojumos;

7) jāpārbauda stūres ra ta  nostiprinājums uz vārpstas;
8) jāsaeļļo stūres iekārtas sviru un stieņu savienojumi;
9) jāpapildina vai jāapm aina eļļa stūres mehānisma karterī 

(saskaņā ar eļļošanas karti);
10) jāpārbauda stūres hidrauliskā pastiprinātāja  blīvums, 

sūkņa piedziņas siksnas spriegojums un eļļas līmenis tvertnē; 
jāizmazgā sūkņa filtri;

11) pēc tehniskās apkalpes jāpārbauda stūres iekārtas dar
bība automobiļa gaitā.

Ievērojot, ka atkarībā no gadalaika stūres mehānisma karterī 
un hidrauliskajā pastiprinātājā  jālieto dažādu šķirņu eļļas, eļļa 
stūres iekārtas karteros jām aina  divas reizes gadā.

3. STORES IEKĀRTAS REGULESANA

Stūres stieņu-sviru savienojumus pievelk ar regulēšanas 
iegriežņiem, kas atrodas stieņu galos. Sajā  nolūkā jāizņem šķelt- 
tapa un ar speciālu skrūvgriezi, kas atrodas autovadītāja darba 
rīku komplektā, jāieskrūvē iegrieznis līdz galam  un jāatlaiž, līdz 
savienojumu var nosprostot ar šķelttapu.

S t ū r e s  m e h ā n i s m a m  a r  g l i e m e z i  un d i v z o b u  
r u l l ī t i  (autombiļiem GAZ-51A, «Pobeda» M-20 un «Volga» 
M-21) regulēšanas darbus veic šādā secībā:
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1) pievelk gliemeža gultņus, izņemot starplikas / ,  kas atrodas 
starp stūres mehānisma karteri un kartera vāku 2 (186. zīm.). 
Pirms regulēšanas noņem stūres sviru, atskrūvē sānu vāka pie
stiprināšanas skrūves un izbīda rullīti no sazobes ar gliemezi;

2) gliemeža-rullīša sazobi regulē, pārbīdot ar regulēšanas 
skrūvi rullīša vārpstu (187. zīm.). P irm s sazobes regulēšanas j ā 
noskrūvē slēgtais uzgrieznis 4 un jāatceļ sprostpaplāksne 3.

186. zim. Automobiļa GAZ-51A stūres mehānismā 
gultņu regulēšana:

t — regulēšanas starplika; 2 — kartera vāks; 3 — 
regulēšanas skrūve.

187. zīm. Stūres mehānismā gliemeža-rullīša sazobes regulēšana:
1 — speciālā atslēga; 2 — divzobu rullīša vārpstas gals; 3 — sprost

paplāksne; 4 — slēgtais uzgrieznis.
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Regulējumu pārbauda ar dinamometru. Gliemeža gultņu regu
lējumu pārbauda atsevišķi, bet sazobes regulējumu — kopā ar 
gultņu regulējumu.

188. zini. Automobiļa «Moskvič-407» stūres mehānisma 
regulēšana:

1 — regulēšanas uzgrieznis; 2 —- pretuzgrieznis; 3 — regulēšanas 
skrūve.

189. zim. Automobiļa ZIL-164A stūres mehānisma regulešana:
/ — regulēšanas starplikas; 2 — stūres sviras vārpsta; 3 — skrūves; 4 — saturētājs; 

5 — pakavpaplāksnes; 6 — slēgtais uzgrieznis; 7 — regulēšanas starplikas.
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Automobiļa «Moskvič-407» stūres mehānisma gliemeža gultņus 
pievelk ar regulēšanas uzgriezni 1 (188. zīm.), bet sazobi regulē 
ar skrūvi 3, kas atrodas kartera sānos.

S t ū r e s  m e h ā n i s m a m  ar g l i e m e z i  un t r l s z o b u  
r u l l ī t i  (automobilim ZIL-164A) regulēšanas darbus veic šādā 
secībā:

190. zini. Automobiļa ZIL-130 stūres mehānismā regulešana:
/  — stūres svira; 2 — zobu sektora vārpsta; 3 — zobu sektors;

4 — regulēšanas skrūve.

1) pievelk gliemeža gultņus, izņemot regulēšanas starplikas 
7 (189. zīm.), kas atrodas starp kartera vāku un karteri;

2) rullīša un gliemeža sazobi regulē (189. zīm.), pārliekot re
gulēšanas starplikas 1 no kartera pakavpaplāksnes 5 un vāka sa 
skares uz pakavpaplāksnes un slēgtā uzgriežņa 6 saskari.

Lai nesabojātu blīvi starp slēgto uzgriezni un stūres mehānisma 
karteri, paplāksnes nedrīkst pilnīgi izņemt.

A u t o m o b i ļ a  Z IL-130  s t ū r e s  m e h ā n i s m u  sāk re
gulēt, stūres ratam  atrodoties neitrālā stāvoklī, griežot regulēša
nas skrūvi 4 (190. zīm.).

Ja griež skrūvi 4 pulksteņa rād ītā ju  kustības virzienā, stūres 
rata pagriezes spēks palielinās — un otrādi.
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Ja  stūres rata  aksiālā spēle ir palielināta, ļāpievelk uzgriezni 1 
(191. zīm.).

Automobiļa ZIL-130 stūres hidrauliskajam pastiprinātājam  re
gulē sūkņa piedziņas siksnas spriegojumu (sk. 184. zīm.), pārbī
dot sūkņa piedziņas skriemeli.

191. zlm. Automobiļa ZIL-130 stūres vārpstas aksiālās 
spēles regulēšana:

1 — uzgrieznis; 2 — atslēga.

4. STORES IEKĀRTAS DARBĪBAS TRAUCĒJUMI UN 
TO NOVĒRŠANA

P ā r ā k  l i e l u  s t ū r e s  r a t a  b r ī v g ā j i e n u  rada vaļīgi 
nostiprinājumi, riteņu gultņu izdilums un izdiluši savienojumi 
stūres iekārtā, kā arī grozāmasu tapu un čaulu savienojumu iz
dilums.

Ekspluatācijas laikā izdilst stūres mehānisma gultņi, mehā
nisma gliemeža un rullīša darba virsmas, stūres sviru un stieņu 
savienojumi un kardāni (automobilim ZIL-130). Stūres rata  brīv
gājiens var palielināties arī tad, ja  ir kļuvušas vaļīgas vai salū
zušas sviru un stieņu savienojumu atsperes.

Lai samazinātu stūres rata  brīvgājienu līdz normālam, vis
pirms jāpārbauda un jānovērš palielinātā spēle riteņu gultņos un 
grozāmasu tapu spēle čaulās; pēc tam  jāpārbauda un jāpievelk 
visi nostiprinājumi stūres iekārtā, kā arī jāpārbauda un jāpievelk 
sviru un stieņu savienojumi.

Ja  pēc šo darbu izpildes stūres rata  brīvgājiens tomēr vēl
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ir pārāk liels, jāpārbauda un jāregulē stūres mehānisma gultņi 
un sazobe.

Ja  pēc minēto darbu izpildes stūres rata  brīvgājiens nav sa 
mazinājies līdz normālam, jāremontē stūres iekārta un, ja nepie
ciešams, jāapm aina atsevišķas detaļas (āboli, ieliktņi u. c.).

H i d r a u l i s k ā  p a s t i p r i n ā t ā j a  d a r b ī b ā  var rasties 
šādi traucējumi: bojājies eļļas sūknis, pārplīsusi šļūtene, pārtrū 
kusi sūkņa piedziņas siksna u. c.

Ja  stūres pastiprinātājs  pārtrauc darboties ceļā vai arī no
slāpst dzinējs, stūri drīkst darbināt tikai īslaicīgi, līdz traucējumu 
novēršanai pastiprinātājā. Ja  ilgstoši s trādā ar bojātu stūres 
pastiprinātāju, strauji izdilst pastiprinātājs  un ta jā  var rasties 
pat detaļu lūzumi.

Ja  ir bojāta vai pārtrūkusi sūkņa šļūtene, rīkojas šādi:
1) savieno sūkņa izplūdes kanālu ar tvertnes īscauruli;
2) ar koka aizbāžņiem blīvi noslēdz pastiprinātāja  ieplūdes 

un izplūdes atveres, lai ta jās  neiekļūst netīrumi;
3) tvertnē iepilda eļļu līdz vajadzīgajam  līmenim. Kā aizvie

totāju (līdz pārbraukšanai bāzē) var izmantot dzinēja eļļu;
4) lēni, nesteidzoties atgriežas garāžā.
Brauciena laikā jānovēro arī eļļas temperatūra tvertnē. Ja 

eļļas temperatūra pārsniedz 100°C, automobilis jāaptur, lai eļļa 
atdzistu.

S t ū r e s  r a t u  g r ū t i  p a g r i e z t ,  ja stūres mehānisma 
karterī nav eļļas, ja nav saeļļoti sviru un stieņu savienojumi, ja 
ir nepareizs (pārāk pievilkts) stūres mehānisma sazobes regulē
jums vai arī ja ir traucējumi stūres mehānismā (sagruvuši glie
meža gultņi, iestrēdzis rullītis, bojātās gliemeža un rullīša darba 
virsmas, iestrēgusi gultņos rullīšu vārpsta).

Lai novērstu šos traucējumus, vispirms jāpārbauda eļļas līme
nis stūres mehānisma karteri, jāsaeļļo visi sviru un stieņu savie
nojumi, kā arī grozāmasu tapas. Pēc tam jāpārbauda stūres me
hānisma regulējums. Ja  arī pēc šo darbu izpildes traucējumi nav 
novērsti, stūres mehānisms jāremontē.



XIII. BREMZES

1. BREMŽU SISTĒMAS PIEVADU TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

No bremžu konstrukcijas un tehniskā stāvokļa ir atkarīga 
automobiļa bremzēšanas dinamika. Jo lielāka ir bremžu darbības 
intensitāte, jo lielāku kustības ātrumu var pieļaut un jo lielāka ir 
kustības drošība. Reizē ar to palielinās automobiļa vidējais brauk
šanas ātrum s un darba ražīgums. Saskaņā ar starptautisko 
konvenciju, kurai pievienojusies arī PSRS, katrā automobilī jābūt 
iekārtotām divām bremžu sistēmām, kas darbojas viena no otras 
neatkarīgi.

B r e m ž u  h i d r a u l i s k a j a m  pievadam vispirms pārbauda 
bremzes pedāļa gājienu, kas sastāv  no pedāļa brīvgājiena, darba 
gājiena un rezerves gājiena.

Bremzes pedāļa brīvgājiens nedrīkst pārsniegt 15 mm (nor
māli 8— 14 mm). To aptuveni noteic, nospiežot ar kāju bremzes 
pedāli; precīzāk bremzes pedāja brīvgājienu pārbauda ar speciālu 
mērlineālu, tāpat kā sajūga pedāļa brīvgājienu.

Bremzes pedāļa darba gājiens (ieskaitot arī brīvgājienu), 
bremzējot ar maksimālo intensitāti, nedrīkst pārsniegt 2[% no pe
dāļa pilna gājiena; nospiežot pedāli, s tarp grīdu un pedāli jābūt 
vismaz 15—20 mm lielai atstarpei.

Bremzes pedāļa gājiena rezerve ( ' / 3  no pilna gājiena) nepie
ciešama tāpēc, ka, dilstot bremžu loku uzlikām, palielinās atstarpe 
starp bermzes skriemeli un lokiem.

Ja pedālis pēc pirmā nospiediena atmetas pret grīdu, bet tikai 
pēc atkārtotiem nospiedieniem sastop zināmu pretspiedienu, jāse
cina, ka hidrauliskā pievadā ir iekļuvis gaiss.

Turpinot bremžu pievada apskati, jāpārbauda šķidruma līmenis 
galvenā cilindra rezervuārā. Līmeņa pazeminājums, kas ir lielāks 
par 15—20 mm no ielietnes atveres augšmalas, norāda, ka šķid
rums izplūst caur pievada savienojumu vietām.

Gumijas šļūtenes, kas savieno riteņu bremžu darba cilindrus 
a r  maģistrāli, nedrīkst pieskarties automobiļa daļām.

Bremžu galvenā un darba cilindra virzulis nedrīkst iestrēgt 
cilindrā; virzulim cilindrā jāpārvietojas ļoti brīvi.
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P n e i m a t i s k ā s  b r e m z e s  var darboties normāli tikai tad, 
ja gaisa spiediens balonos ir pietiekami liels. Gaisa spiedienam, 
izbraucot no garāžas, jābūt vismaz 4,5 kG/cm2, bet automobiļa 
gaitā — no 5,6 līdz 7,4 kG/cm2. īslaicīgs spiediena pazeminājums 
pieļaujams tikai tad, ja  automobili bieži un atkārtoti bremzē.

Lai, bieži bremzējot, neizlietotu visu balonos esošo gaisu, ilg
stošos ceļa kritumos kategoriski aizliegts izslēgt dzinēju.

G a i s a  k o m p r e s o r a  tehnisko stāvokli raksturo tā ražī
gums un gaisa spiediens balonos. Normālos darba apstākļos kom
presors nedrīkst pārkarst. Virzuļa pirksti, gultņi un vārsti ne
drīkst klaudzēt. Kompresora siksnas izliecei 3—4 kG spēka ietekmē 
jābūt no 10 līdz 15 mm (sk. 184. zīm.).

Starp atslodzes vārstu  kātiem un divplecu sviru regulēšanas 
skrūvju galiem jābūt 0,25—0,35 mm atstarpēm; a tstarpes pār
bauda ar spraugmēru. Atslodzes vārstiem pilnīgi brīvi (bez iestrēg- 
šanas) jāpārvietojas un strauji jāaizveras atsperu ietekmē. Vārstu 
darbību pārbauda šādi. Nospiežot a r  roku divplecu sviru, atver 
atslodzes vārstus un, atlaižot divplecu sviru, ļauj vārstiem aiz
vērties. Tad pārbauda kompresora galvas sieniņu un cauruļvadu 
pievienojumu blīvumu (spiedienam jābūt 6,5 kG/cm2). Kompresora 
galvas sieniņas ir pietiekami blīvas, ja no virsmas, kas pārklāta 
ar ziepjūdeni, izdalās tikai nedaudz sīku gaisa pūslīšu.

Gaisa kompresora tehnisko stāvokli raksturo arī eļļas saturs 
kondensētā gaisa balonos. Eļļas saturam  jābūt minimālam.

S p i e d i e n a  r e g u l a t o r s  ir labā tehniskā stāvoklī un pa
reizi noregulēts, ja  automobiļa gaitā  gaisa spiediens balonos 
svārstās no 5,6 līdz 7,4 kG/cm2. Lai pārbaudītu d r o š ī b a s  
v ā r s t a  2 darbību (192. zīm.), jāpavelk drošības vārsta  kāts 1. 
Vārsts ir labā tehniskajā stāvoklī, ja pēc vārsta  k ā t a /  pavilkšanas 
gaiss sāk intensīvi izplūst, bet pēc kāta atla išanas — gaisa iz
plūde tiek pārtraukta.

Ja  drošības vārsts 2 darbojas normāli, maksimālais gaisa spie
diens balonos spiediena regulatora bojājuma gadījumā nedrīkst 
pārsniegt 9,0—9,5 kG/cm2.

Drošības vārsta blīvumu pārbauda ar ziepjūdeni, kad spiediens 
ir 8,0 kG/cm2. Vārsta blīvums ir apmierinošs, ja 5 sekunžu laikā 
gaisa pūslīša diametrs nepārsniedz 25 mm.

B r e m z e s  k r ā n a  tehnisko stāvokli pārbauda ar manometru. 
Pārbaudes laikā jāmērī

a) vienkāršam krānam — gaisa spiediens bremžu kamerās;
b) kombinētam krānam  — gaisa spiediens cauruļvadā, kas sa 

vieno piekabes maģistrāli, un automobiļa riteņu bremžu kamerās.
Mērījot gaisa spiedienu, kontroles manometrs jāpievieno auto

mobiļu riteņu bremžu kamerām un piekabes bremžu maģistrāles 
pievienošanas galviņai. Automobiļos ZIL-130 ir iemontēts m ano
metrs ar divām skalām: viena skala — spiediena mērīšanai balo
nos, otra skala — spiediena mērīšanai bremžu kamerās. Pēc tam,
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192. zim. Drošības varsta darbības parbaude:
/  — vārsta kāts; 2 — drošības vārsts; 3 — gaisa izplūdes atvere; 4 — labās puses

balons.

darbinot dzinēju dīkgaitā, spiediens bremžu sistēmā jāpalielina 
līdz 7,0—7,4 kG/cm2; gaisa spiedienam bremžu kamerās, ja brem
zes pedālis ir atlaists, jābūt vienādam ar nulli. Tad jānospiež 
bremzes pedālis ar 10— 12 kG lielu spēku. Šādā pedāļa stāvoklī 
gaisa spiedienam balonos un bremžu kamerās jāizlīdzinās, bet 
pedāļa galam jāa trodas  10—30 mm atsta tum ā no grīdas.

Norādīto pedāļa stāvokli pie dotā spēka un spiediena izlīdzinā
juma nosaka bremzes pedāļa vilktņa garums. Pareizam vilktņa 
garum am  (automobilim ZIL-130) atbilst šāds pedāļa brīvgājiens:

vienkāršam krānam  — 15—25 mm; 
kombinētam krānam  — 40—60 mm.

Ja bremzes pedāli nospiež ar mazāku spēku, pedālis pārvieto
jas  mazāk; arī gaisa spiedienam bremžu kamerās jābūt attiecīgi 
mazākam.

Ja automobilim ir kombinētais bremzes krāns (automobiļa un 
piekabes bremzēšanai) un bremzes pedālis ir atlaists, tad gaisa 
spiedienam piekabes maģistrālē  jābūt no 4,8 līdz 5,3 kG/cm2.

Darbinot bremzes krānu, jāpārbauda  arī krāna vārstu blīvums. 
Automobilim atrodoties kā nobremzētā, tā ari nenobremzētā s tā 
voklī, gaiss nedrīkst izplūst caur atveri, kas savieno bremzes
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krānu ar atmosfēru. Ja  nobremzētā stāvoklī gaiss tomēr izplūst, 
tas norāda, ka nav blīvs izplūdes vārsts. J a  gaiss izplūst neno
bremzētā stāvoklī, nav blīvs ieplūdes vārsts. Ja  caur atveri, kas 
savieno sistēmu ar atmosfēru, izplūst gaiss no kombinētā bremzes 
krāna, kad bremzi nedarbina, tad iespējams, ka nav blīvs pie
kabes krāna izplūdes vārsts vai automobiļa krāna ieplūdes vārsts. 
Ja  konstatē, ka vārsti nav blīvi, automobilis atkārtoti 2—3 reizes 
jānobremzē un atkārtoti jāpārbauda vārstu  blīvums.

Pneimatiskā pievada blīvumu var  pārbaudīt arī tad, ja  dzinējs 
nestrādā; pēc s traujas bremzes pedāļa nospiešanas gaisa spiedie
nam balonos nedaudz jāsam azinās un gaisa spiedienam riteņu 
bremžu kamerās jākļūst vienādam ar gaisa spiedienu balonos.

Laikā, kamēr pedālis ir nospiests, manometra rādītāja  šautra 
nedrīkst redzami pārvietoties. Rādītāja šau tras  pārvietošanās no
rāda, ka nav blīvi cauruļvadi, bremzes krāns vai bremžu kameras. 
Automobiļiem ZIL-164 un ZIL-164A vienā pilnā bremzēšanas pe
riodā gaisa spiediens balonos drīkst pazemināties ne vairāk kā 
1,0— 1,5 kG/cm2.

Pēc straujas pedāļa a tlaišanas gaisa spiedienam bremžu kame
rās ne vēlāk kā pēc 2 sekundēm jāsam azinās līdz nullei.

V i s a s  s i s t ē m a s  b l ī v u m u  pārbauda, novērojot spie
diena pazemināšanās intensitāti, kad dzinējs nestrādā. Sistēma ir 
pietiekami blīva, ja  spiediena pazeminājums balonos stundas laikā 
nepārsniedz 0,5 kG/cm2. Neblīvas vietas sistēmā konstatē šādi: 
stiprus neblīvumus — pēc dzirdes, vājus — ar ziepjūdeni.

2. KĀJAS BREMŽU MEHĀNISMA TEHNISKĀ STĀVOKĻA 
PĀRBAUDE UZ VIETAS

Kājas bremžu tehnisko stāvokli noteic automobiļa ārējā ap 
skatē, pārbaudot bremzēšanas intensitāti un novērojot automobiļa 
stabilitāti kontroles bremzēšanā.

Bremžu mehānismiem, automobilim nepārvietojoties, jā p ā r 
bauda atstarpe starp lokiem un bremzes skriemeli; pēc bremžu 
skriemeļa noņemšanas jāpārbauda bremžu skriemeļa un loku teh
niskais stāvoklis. Bremžu darbības intensitāte ir atkarīga no a t 
starpes starp bremžu lokiem un skriemeļa aploku. Ja  a tstarpe 
palielinās, samazinās automobiļa palēninājums un pagarinās 
bremzēšanas ceļš.

Parasti  bremzēšanas palēninājums atbilst tehniskajām normām, 
ja  atstarpe starp bremžu lokiem un skriemeli nepārsniedz šādas 
vērtības: 1,0 mm ZIL sērijas automobiļiem un 0,7 mm GAZ sērijas 
automobiļiem.

Automobiļu bremžu tehniskā stāvokļa pārbaudes analīze rāda,
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ka galvenais bremžu darbības pasliktināšanās iemesls ir atstarpes 
palielinājums starp bremžu lokiem un skriemeļa aploku. Atstarpei 
palielinoties, pasliktinās ne tikai bremžu darbības intensitāte, 
bet arī pastiprinās bremžu sistēmas detaļu dilšana, pazeminās 
bremžu darbspēja un darbības drošība.

Atstarpes s tarp bremzes kārbu un lokiem var pārbaudīt tikai 
tiem automobiļiem, kam bremžu skriemeļos šim nolūkam ir izvei
dotas lūkas. Atstarpes pārbauda ar spraugmēru (193. zīm.).

193. zini. Bremžu loku un skriemeļu atstarpes 
pārbaude ar spraugmēru.

Bremžu loku uzliku nodilums pieļaujams tikai līdz kniežu galvu 
iegremdējumam; uzliku virsma nedrīkst būt saplaisājusi vai ovāla, 
bet dilumam jābūt vienmērīgam. Bremzes skriemeļu darbīgajām 
virsmām un loku uzlikām jābūt tīrām, bez eļļas traipiem.

Ja  pareizi noregulēti bremžu mehānismi (ar pneimatisko pie
vadu), priekšējo riteņu bremžu kameru kātu gājienam jābūt no 
15 līdz 35 mm, bet pakaļējo riteņu — no 20 līdz 40 mm. Viena 
tilta labās un kreisās puses bremžu kameru kātu gājieniem jābūt 
gandrīz vienādiem.
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3. KĀJAS BREMŽU TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE  
AUTOMOBIĻA GAITĀ

Ekspluatācijā plaši ieviesies bremžu tehniskā stāvokļa pārbau
des paņēmiens pēc «bremzēšanas pēdām», t. i., pēc pilnīgi no
bloķētu riteņu slīdēšanas pēdām. Pārbaudi veic uz sausa un hori
zontāla laukuma ar cietu (vēlams asfalta) segumu. Sai nolūkā 
ar automobili ieskrienas, līdz tā ātrums sasniedz apmēram 
30 km/st, tad automobili strauji nobremzē un novēro bremzēšanas 
intensitāti un vienlaicīgumu.

Tiek uzskatīts, ka bremzes ir labā tehniskā stāvoklī, ja vien
laicīgi nobloķējas visi riteņi, aiz katra riteņa paliek «bremzēša
nas» pēdas un automobilis nesasveroties saglabā taisnvirziena 
kustību.

Autotransporta zinātniskās pētniecības institūts, pamatojoties 
uz ilgstošu pētījumu rezultātiem, kategoriski noliedz šādu pār
baudes paņēmienu kā neobjektīvu; nobloķētu riteņu slīdēšanas 
pēdas uz ceļa var būt tikai kā bremžu darbības intensitātes pa
pildu rādītājs. Ja  riteņu pēdas nav skaidri saskatām as uz ceļa, 
nav jāsecina, ka automobiļa bremzēšana notiek nepietiekami in
tensīvi.

Precīzi bremžu darbības intensitāti (bremzēšanas dinamiku) 
novērtē pēc bremzēšanas ceļa, palēninājuma un spēka, ar kādu 
jānospiež bremzes pedālis, lai nobremzētu automobili.

Bremžu darbības pārbaude pēc bremzēšanas ceļa. Attālumu, 
ko nobrauc automobilis no bremžu iedarbības sākuma līdz auto
mobiļa pilnīgai apturēšanai, sauc par b r e m z ē š a n a s  c e ļ u .  
Bremzēšanas ceļa garums ir atkarīgs no bremzēšanas sākuma 
ātruma, tāpēc bremzēšanas ceļu parasti nosaka, automobilim brau
cot ar noteiktu sākuma ātrumu — 30 km/st. Saistes koeficients 
starp ceļa segumu un riepām pārbaudes laikā nedrīkst būt mazāks 
par 0,6.

Kravas automobiļu bremzes pārbauda, braucot ar lietderīgo 
kravu un braucot bez lietderīgās kravas; kravas platformā ne
drīkst atrasties pasažieri.

Pārbaudot kājas bremzes, vieglos automobiļos un autobusos 
nedrīkst atrasties pasažieri.

Pirms pārbaudes bremžu mehānismiem jābūt aukstiem, t. i., 
tādiem, lai roku var neierobežoti ilgi turēt piespiestu bremzes 
skriemelim.

Pārbaudot bremžu darbību, bremzes pedālis jānospiež spēcīgi, 
bet bez trieciena. Pneimatisko bremžu pedālis jānospiež līdz a t
balstam.

Bremžu darbības pārbaudei pēc bremzēšanas ceļa garum a lieto 
speciālu pistoli un lentmēru. Bremzes pedāļa nospiešanas mo
mentā pistole izšauj uz ceļa virsmas krīta pulveri. Bremzēšanas 
ceļa garumu izmērī ar lentmēru. Attālumu mērī no uzšautā krīta 
plankuma centra līdz nobremzētam automobilim.
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Bremzēšanas ceļa noteikšana ir sarežģīta darba operācija, ku
rai nepieciešama samērā sarežģīta iekārta; grūtības rada arī pre
cīza bremzēšanas sākuma ātruma noteikšana.

Ievērojot minētās grūtības, Autotransporta zinātniskās pētnie
cības institūts neieteic lietot šo paņēmienu masveidā; kā bremžu 
darbības galveno pārbaudes paņēmienu ieteic automobiļa bremzē
šanas palēninājuma pārbaudi.

Bremzēšanas palēninājuma noteikšana. Dotā ātruma (m/s) 
samazināšanos vienā laika vienībā — 1 sekundē sauc par p a - 
l ē n i n ā j u m u .  Palēninājums ir tieši proporcionāls bremzēšanas

194. zini. Mehāniskais desellometrs:
1 — atsvars; 2 — korpuss; 3 — sprostskrūve; 4 — 
mikrometriskā skrūve; 5 — plakanatspere; 6 — signal- 
spuldze; 7 — vāks; 8 — kustīgā skrūve; 9 — pret- 

uzgrieznis.

spēkam un maz atkarīgs no bremzēšanas sākuma ātruma; palēni- 
nājumu var vienkāršāk izmērīt nekā bremzēšanas ceļu.

Bremzēšanas palēninājumu noteic ar īpašu m ēraparātu — de- 
sellometru (194. zīm.).

Ir konstruēts mehānisks desellometrs, ar kuru var noteikt, vai 
automobiļa palēninājums atbilst vai neatbilst robežvērtībai.

Desellometrs sastāv no atsvara 1, kas ar plakanatsperi 5 pie
kārts korpusa 2 vākam 7. P lakanatsperes un atsvara svārstību 
ierobežo regulējama mikrometriskā skrūve 4 un kustīga skrūve 8.

Ar mikrometrisko skrūvi 4 aparātu noregulē iepriekš uzdotam 
palēninājumam. Atsvara sasvēršanos slāpē kustīgā skrūve 8. Uz 
aparā ta  vāka 7 ir uzmontēta signālspuldze 6, kas iedegas
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momentā, kad atsvars  skar kontakta skrūvi, t. i., kad ir sasniegts 
uzdotais palēninājums. Ar sprostskrūvi 3 un pretuzgriezni 9 
fiksē mikrometriskās un kustīgās skrūves darba stāvokli. Ar desel- 
lometru automobiļa bremzēšanas palēninājumu nosaka divi cil
vēki -— autovadītājs un kontrolieris. Kontrolieris, kas sēd blakus 
autovadītājam, novieto uz grīdas noteiktam palēninājumam nore
gulētu desellometru tā, lai mikrometriskā skrūve būtu vērsta 
automobiļa kustības virzienā. Desellometrs jānostāda horizontālā 
stāvoklī, ko veic ar aparā tam  piemontēto līmeņrādi. Kad pār
baudāmā automobiļa kustības ātrums sasniedz 30 km/st, kontro
lieris dod rīkojumu autovadītājam nobremzēt automobili. Pēc rīko
juma saņemšanas autovadītājs izslēdz sajūgu un maksimāli inten
sīvi nobremzē automobili ar kājas bremzi.

Ja  automobiļa bremzēšanas intensitāte ir pietiekama, iedegas 
desellometra signālspuldze.

Bremzēšanas gaitā jānovēro automobiļa stabilitāte. Ja  taisn- 
virziena kustības ieturēšanai jāgriež stūres rats, jāregulē bremzes 
un pēc tam jāveic atkārtota pārbaude. Kontroles bremzēšanā r i
teņi var būt arī nenobloķēti.

PSRS ielu un ceļu satiksmes noteikumi aizliedz ekspluatēt 
automobili, ja, bremzējot ar kājas bremzi, tā bremzēšanas palēni- 
najums ir mazāks, bet bremzēšanas ceļš garāks par 42. tabulā 
dotajām vērtībām. Pārbaude jāveic uz sausa, horizontāla un lī
dzena ceļa; bremzēšanas sākuma ātrum am  jābūt 30 km/st.

42. tabula
Maksimālais bremzēšanas ceļš un minimālais 

bremzēšanas palēninājums

Automobiļa tips

Bremzēšanas 
cejš (m). 

ne lielāks par 
(ja brauk

šanas ātrums 
30 km/st)

Palēninā
jums 

(m/sek2), ne 
mazāks par

Vieglie automobiļi un automobiļi, kas konstruēti
uz to bāzes ........................................................................... 7,2 5,8

Kravas automobiļi ar celtspēju līdz 4,5 T un 
autobusi, kuru garums ir līdz 7,5 m ........................... 9,5 5,0

Kravas automobiļi ar celtspēju, lielāku par 4,5 T 
un autobusi, kuru garums pārsniedz 7,5 m . . . 11,0 4,2

Automobiļiem ar hidraulisku bremžu pievadu bremzes pedāļu 
nospiešanas spēks nedrīkst pārsniegt 70—90 kG.

4. ROKAS BREMŽU TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Rokas bremzei jābūt tādai, lai ar to varētu pilnīgi slogotu 
automobili noturēt uz vietas jebkurā kāpumā, kādu automobilis 
var pārvarēt. Tāpēc rokas bremzei jādarbojas tik intensīvi, lai 
ar to varētu nobloķēt stāvoša automobiļa pakaļējos riteņus.
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Rokas bremzes tehnisko stāvokli un darbību var pārbaudīt 
dažādi: ārēji apskatot, mēģinot izkustināt no vietas automobili, 
kas nobremzēts ar rokas bremzi, velkot automobili, kas nobremzēts 
ar rokas bremzi, noturot automobili uz slīpas plaknes un bremzē
jot automobili gaitā.

Arējā apskatē pārbauda rokas bremzes sviras gājienu, sviras 
nosprostojumu nobremzētā stāvoklī, pievada tehnisko stāvokli un 
bremžu regulējumu.

P a r  bremzes regulējumu aptuveni var spriest pēc rokas svi
ras pārvietojuma (gājiena): ja rokas bremzes svira ir pievilkta 
ar normālu spēku, līdz tās gājiena galējam stāvoklim jābūt vēl 
2—3 sprosta zobiem, svira nedrīkst atspiesties pret autovadītāja 
sēdekli.

Tomēr pēc rokas bremzes sviras gājiena vien nevar spriest 
par bremžu mehānisma tehnisko stāvokli.

Lai pārbaudītu rokas bremzes tehnisko stāvokli, izkustinot 
automobili no vietas, pievelk rokas bremzi, pārnesumu kārbā 
ieslēdz kādu no vidējiem pārnesumiem un mēģina automobili iz
kustināt no vietas. Tiek uzskatīts, ka rokas bremze darbojas labi, 
ja dzinējs noslāpst.

Tomēr šāds paņēmiens nav pietiekami objektīvs un veicina 
sajūga dilšanu.

Rokas bremzes tehnisko stāvokli var ari pārbaudīt, velkot auto
mobili, kam pievilkta rokas bremze. Ja  rokas bremze ir labā teh
niskā kārtībā, automobiļa pakaļējie riteņi nedrīkst griezties. Sādā 
pārbaudē uz spēka pārvada detaļām nedarbojas dinamiskas slo
dzes. Paņēmiena trūkums ir tas, ka nepieciešams spēcīgs vilcējs, 
un, velkot automobili ar nobloķētiem riteņiem, pastiprināti un 
nevienmērīgi nodilst riepas.

Nenoslogotam automobilim rokas bremzes darbību var pār
baudīt arī gaitā. Automobili, kura ātrum s ir apmēram 15 km/st, 
pievelkot rokas bremzes sviru, nobremzē un ar desellometru iz
mēri tā palēninājumu. Bremzēšanas palēninājumam jābūt ne m a
zākam par 2 m/s2; bremzēšanas ceļš nedrīkst pārsniegt 6 m. P a 
ņēmienam tomēr piemīt nozīmīgs trūkums — spēka pārvadā rodas 
lielas dinamiskās slodzes, ja  rokas bremzē ir centrālā.

Rokas bremzes darbību uz vietas pārbauda, uzbraucot ar pil
nīgi noslogotu automobili (jebkuru modeli) uz 16% (autovilcie- 
niem uz 8%) kāpuma un nobremzējot to ar rokas bremzi; bremzei 
jānotur automobilis uz vietas ne mazāk kā piecas minūtes.

Paņēmiena trūkums — pēc tehniskiem noteikumiem automobilis 
jāpārbauda ar pilnu kravu, kas autosaimniecībai rada zināmas 
grūtības; bez tam  jābūt iekārtotam speciālam dotā slīpuma lau
kumam.

Abi pēdējie rokas bremzes tehniskā stāvokļa pārbaudes paņē
mieni atbilst PSR Savienības ielu un ceļu satiksmes noteikumiem.
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5. BREMŽU SISTĒMAS TEHNISKĀS APKALPES

Automobiļa i k d i e n a s  t e h n i s k a j a  a p k a l p e  izpilda 
šādus darbus:

1) pārbauda bremžu pievadu (hidrauliskā un pneimatiskā) 
blīvumu;

2) pārbauda bremžu sistēmu darbību automobiļa gaitā.
Automobiļu p i r m a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  izpilda šā 

dus darbus:
1) pārbauda hidrauliskās un pneimatiskās bremžu sistēmas 

cauruļvadu un ierīču tehnisko stāvokli un blīvumu; konstatētie 
darbības traucējumi nekavējoties jānovērš;

2) pārbauda bremžu pneimatiskā pievada bremžu kameru kātu 
pirkstu nosprostojumu ar šķelttapām un bremžu hidrauliskā pie
vada bremzes pedāļa brīvgājienu un darba gājienu; ja  nepiecie
šams, bremzes jānoregulē;

3) pārbauda pneimatiskā bremžu pievada galvenā bremzes 
krāna piedziņu; konstatētie darbības traucējumi jānovērš;

4) nostiprina visas rokas bremzes detaļas — balstus, atbalsta 
asis un regulēšanas skrūvju pretuzgriežņus;

5) pārbauda rokas bremzes piedziņas tehnisko stāvokli un 
bremžu darbību; ja  nepieciešams, bremze jānoregulē;

6) saeļļo bremžu hidrauliskā pievada galvenā cilindra pie
dziņas savienojumus, pneimatiskā pievada bremzes krāna pie
dziņas savienojumus un bremžu mehānismu izciļņu vārpstu 
gultņus;

7) izlaiž kondensētu no bremžu pneimatiskā pievada saspiestā 
gaisa baloniem;

8) pēc tehniskās apkalpes pārbauda bremžu sistēmas darbību 
automobiļa gaitā.

Automobiļu o t r a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  izpilda šādus 
darbus:

1) pārbauda hidraulisko un pneimatisko bremžu sistēmu cau
ruļvadu un ierīču tehnisko stāvokli un blīvumu, kā ari drošības 
vārsta  darbību; konstatētie darbības traucējumi jānovērš;

2) pārbauda pneimatisko bremžu krāna piedziņu un krāna 
piestiprinājumu rāmim; pārbauda hidraulisko bremžu galvenā 
cilindra nostiprinājumu;

3) nostiprina gaisa balonus;
4) noņem riteņu diskus un bremžu skriemeļus. Pārbauda 

bremžu skriemeļu, loku, uzliku, atsperu un riteņu gultņu tehnisko 
stāvokli;

5) nostiprina riteņu bremžu kameras pie balstiem, bet bal
stus — pie tiltiem;

6) nostiprina priekšējo un pakaļējo riteņu kājas bremžu loku 
atspiedējizciļņu balstus un loku asis;
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7) nostiprina bremžu atbalsta diskus pie grozāmaslm un pus- 
asu apvalkiem;

8) apmaina ziežvielu riteņu rumbās un noregulē gultņus;
9) nostiprina pusasu atlokus;

10) pārbauda bremžu pneimatiskā pievada bremžu kameru 
kātu pirkstu nosprostojumu ar šķelttapām. Ja  nepieciešams, jāno
regulē a tstarpes starp bremžu lokiem un riteņu skriemeļiem;

11) pārbauda bremžu hidrauliskā pievada bremzes pedāļa 
brīvgājienu un darba gājienu; ja nepieciešams, pielej šķidrumu 
galvenā cilindra rezervuārā. Noregulē bremzes pedāļa brīvgājienu 
un atstarpes s tarp riteņu bremžu skriemeļiem un lokiem. J a  ir 
pazīmes, ka hidraulikas pievadā iekļuvis gaiss, sistēma jāatgaiso;

12) nostiprina rokas bremzes balstus un loku asis;
13) pārbauda rokas bremzes piedziņas tehnisko stāvokli un 

bremzes darbību; ja nepieciešams, noregulē bremzi. Nostiprina 
rokas bremzes loku regulēšanas bultu balstus;

14) saeļļo bremžu hidrauliskā pievada galvenā cilindra pie
dziņas savienojumus, pneimatiskā pievada bremžu krāna pie
dziņas savienojumus un bremžu mehānismu izciļņu vārpstu 
gultņus;

15) izlaiž kondensātu no bremžu pneimatiskā pievada sa 
spiestā gaisa baloniem;

16) pēc tehniskās apkalpes pārbauda bremžu sistēmas darbību 
automobiļa gaitā.

6. BREMŽU SISTĒMAS REGULĒŠANA

K ā j a s  b r e m ž u  h i d r a u l i s k a m  pievadam regulē tikai 
bremzes pedāļa brīvgājienu.

Automobiļiem «P o b e d a» M-20, «M o s k v i č - 407» un GAZ-53F 
pedāļa brīvgājienu regulē, izmainot galvenā cilindra virzuļa 4 
kāta 6 garumu (195. zīm.).

Automobilim «V o 1 g a» M-21 bremžu pedāļa brīvgājienu regulē 
ar ekscentrisko tapu 1, kas atrodas virzuļa 5 kāta 4 un pedāļa 3 
savienojuma vietā (196. zīm.).

Automobiļa «M o s k v i č - 408» bremzes pedāļa brīvgājienu re
gulē, izmainot starpliku skaitu starp galvenā bremžu cilindra 
korpusu un dzinēja nodalījuma sienu. Lai palielinātu brīvgājienu, 
starpliku kopējo biezumu palielina, lai samazinātu brīvgājienu,— 
samazina.

Automobiļa GAZ-53F bremžu hidrauliskā pievada h i d r o v a -  
k u u m a  p a s t i p r i n ā t ā j a m  regulē vakuuma vārstu  pārvie
tojumu. Sajā nolūkā noņem vadības vārsta  vāku 1 (197. zīm.), 
izskrūvē iegriezni 2, ar uzgriežņu atslēgu satur uzgriezni 3 un ar 
skrūvgriezi, skrūvējot vakuuma vārstu 4, izmaina tā gājienu. Ja
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195. zīm . Automobiļa GAZ-51A galvenais bremžu cilindrs:
1 — tvertnes vāks; 2 — starplika; 3 — manšete; 4 — virzulis; 5 — atbalstpaplāksne; 
6 — kāts; 7 — gumijas aizsargpārvalks; 8 — pret uzgrieznis; 9 — stiepnis; 10 — atspere; 

11 — pedāļa svira; 12 — kompensācijas atvere.

vakuuma vārsta  gājiens ir pareizi noregulēts, atmosfēras vārsta  5 
pārvietojumam bremzēšanas laikā jābūt 1,0— 1,5 mm.

B r e m ž u  p n e i m a t i s k ā  p i e v a d ā  pārbauda un regulē 
gaisa kompresoru, spiediena regulatoru, drošības vārstu, bremzes 
krānu, bremzes pedāļa piedziņu un gaisa spiedienu pneimatiskajā 
sistēmā.

K o m p r e s o r a m  r e g u l ē  piedziņas siksnas nostiepumu un 
atslodzes vārstu 3 atstarpi. Piedziņas siksnas nostiepumu regulē, 
pārbīdot kompresoru. Atslodzes vārstu  3 atstarpes regulē ar skrū
vēm, kas atrodas divplecu sviras 2 galos (198. zīm.).

S p i e d i e n a  r e g u l a t o r s  izslēdz gaisa kompresoru, ja 
gaisa spiediens sasniedz 7,0—7,4 kG/cm2, un ieslēdz kompresoru, 
ja spiediens samazinās līdz 5,6—6,0 kG/cm2.

Kompresora ieslēgšanas spiedienu regulē (199. zīm.), griežot 
atsperes vāciņu 7. Vāciņu uzskrūvējot, gaisa spiediens palieli
nās — un otrādi.
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197. zitn. Vakuuma un atmosfēras vārstu regulešana:
a — vadības vārsta vāka noņemšana; b — vārstu regulēšana; 1 — 
vāks; 2 — iegrieznis; 3 — uzgrieznis; 4 — vakuuma vārsts; 5 — at

mosfēras vārsts; 6 — divplecu svira.

Kompresora izslēgšanas spiedienu regulē, izmainot regulēša
nas starpliku 11 skaitu. Samazinot starpliku skaitu, gaisa spie
diens samazinās — un otrādi.

Automobili spiediena regulatoru regulē tikai ar atsperes vā
ciņu 7. Ja, pagriežot atsperes vāciņu, regulējumu nav iespējams

196. zīm . Automobiļa «Volga» M-21 galvenais bremžu cilindrs:
/ — ekscentriska tapa; 2 — pretuzgrieznis; 3 — bremzes pedālis; 4 — kāts; 5 — virzulis;

6 — galvenais cilindrs.



198. zīm. Pneimatisko bremžu pievada kompresors:
/ — cilindru galva; 2 — vārstu divplecu svira; 3 — atslodzes vārsts; 4 — spiedejvārsta atsperes korpuss;
5 — spiedēj vārsts; 6 — virzulis; 7 — klanis; 8 — kartera pakaļējais vāks; 9 — kloķvārpstā; 10 — dia

fragma; 11 — diafragmas kāts; 12 — vārstu divplecu sviras ass.

199. zim. Pneimatisko brem žu  pie
vada spiediena regulators:

1 — Šķiedru filtrs; 2 un 3 — lodīšu 
vārsti; 4 — vārstu ligzda; 5 — vār
stu stienis; 6 — centrējošās lodītes; 
7 — vāciņš; 8 — atspere; 9 — pret- 
uzgrieznis; 10 — kanals; 11 — regu
lēšanas starplikas; 12 — regulatora 

korpuss.



veikt, spiediena regulators jāizjauc, rūpīgi jāizmazgā benzīnā un 
pēc tam jānoregulē speciālā stendā.
D r o š ī b a s  v ā r s t u  (200. zīm.) darbības sākuma spiedienam 
(9,0 kG/cm2) noregulē, izmainot ar regulēšanas iegriezni atsperes 
3 spriegojumu. Ieskrūvējot iegriezni 1, spiediens 
palielinās —  un otrādi.

Pirms regulēšanas jāatla iž  un pēc regulēša
nas jāpievelk pretuzgrieznis 2.

Drošības vārsta  darbības sākuma spiedienu 
ērti noregulēt un pārbaudīt īpašā stendā.

Automobiļa ZIL-130 k o m b i n ē t a j a m  
b r e m z e s  k r ā n a m  (201. zīm.) ir divas ka
meras. Augšējā kamera domāta piekabes bremžu 
darbināšanai, bet apakšējā kamera — automo
biļa bremžu darbināšanai.

Bremzējot piekabes bremzes kamera iedarbo
jas  0,2—0,3 sekundes agrāk  par automobiļa 
kameru, lai bremzēšanas laikā piekabe nespies
tos virsū automobilim.

Krāna piekabes kameru ar rokas bremzes ^. • i -  x it - • j. i - i i  200. zīm. Drosibassviru var īeslegt neatkarīgi no automobiļa ka- vārsts:
meras. /  — regulēšanas ie-

Bremzes krānā regulē grieznis; 2 — pret-_ »  _ ^  uzgrieznis; 3 —■ at~
1) krana sviras 3 brīvgājienu; spere; 4 — vārsta

2) rokas bremzes piedziņas sviras 2 brīvgā- ii^d!^ 
jienu;

3) piekabes kameras kata 7 darba gājienu;
4) piekabes un automobiļa bremžu ieplūdes vārs tu  8 un 9 gā

jienus;
5) gaisa spiedienu bremzes krāna kamerās.
Bremzes krāna sviras 3 un rokas bremzes piedziņas sviras 2 

brīvgājienu regulē ar regulēšanas skrūvi 5 un gājiena ierobežo
tāju 1.

Piekabes kameras kāta 7 darba gājienu regulē ar regulēšanas 
skrūvi (gājiena ierobežotāju) 4.

Pirms regulēšanas jāatlaiž, bet pēc regulēšanas jāpievelk a t
tiecīgie regulēšanas skrūvju pretuzgriežņi.

Bremzes krāna piekabes un automobiļa kameras vārstu  8 un
9 darba gājienu regulē ar regulēšanas starplikām, kas ir ievietotas 
attiecīgo vārstu  ligzdās.

Gaisa spiedienu bremzes krāna piekabes kamerā regulē, griežot 
kāta 7 vadčaulu 6; vispirms jāatla iž  pretuzgrieznis. Pēc regulē
šanas pretuzgrieznis jāpievelk.

Līdzīgi regulē arī vienkameras bremzes krānu.
B r e m z e s  k r ā n a  p i e d z i ņ ā  (202. zīm .),izm ainotvilk tņa

1 garumu, regulē bremzes pedāļa stāvokli.
Izņemot pirkstu 13, atvieno vilktni 1 no starpsviras 14. Tad
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201. zītu. Automobiļa ZIL-130 kombinētais bremzes krāns:
A — uz piekabes maģistrāli; B  — uz bremžu kamerām; C — no gaisa balona; 1 — sviras 
gājiena ierobežotājs; 2 — rokas bremzes piedziņas svira; 3 — krāna svira; 4 — kāta 
gājiena ierobežotājs (regulēšanas skrūve); 5 — krāna sviras regulēšanas skrūve; 6 — 

vadčaula; 7 — kāts; 8 un 9 — vārsti.

atlaiž pretuzgriezni 11 un, griežot dakšu 12, izmaina vilktņa 1 
garumu.

Ja  bremzes krāna sviru brīvgājiens un piedziņas regulējums 
ir pareizs, ari bremzes pedāļa brīvgājiens ir pareizs.

Bremzes krāna piekabes kameras rokas piedziņu regulē, izmai
not vilktņa 6 garumu, līdzīgi kā vilktņa 1 garumu.

7. KĀJAS BREMŽU MEHĀNISMU REGULĒŠANA

Izšķir daļējo un pilno bremžu mehānismu regulējumu.
Bremžu mehānismu daļējo regulēšanu izpilda tad, ja automo

biļa ekspluatācijas laikā nodilst bremžu loku uzlikās. Sai nolūkā 
ar īpašām regulēšanas ierīcēm, tuvinot bremžu loku augšgalus 
bremžu skriemeļiem, noregulē normālu atstarpi starp bremžu lo
kiem un skriemeļiem. Bremzes jāregulē pēc tam, kad bremžu 
mehānismi ir pilnīgi atdzisuši.

Bremžu mehānismu pilno regulēšanu veic pēc bremžu remonta.
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202. zim. Automobi|a ZIL-130 bremzes krana piedziņas mehānisms:
K kājas pievada vilktnis; 2 — aizsargpārvalks; 3 — balsts; 4 un 5 — regulēšanas skrūves; 6 —■ rokas pievada vilktnis (p iekabei): 7 un 

pretuzgriezms; 8 un 12 — dakšas; 9 un 13 — pirksti; 10 — rokas bremzes darbināšanas svira; 14 — starpsvira; 15 — pedāļa
vilktnis; 16 — pedālis; 17 — kabīnes grīda; 18 — atspere.



Sajā nolūkā a r  regulēšanas ierīcēm vispirms iecentrē bremžu lokus 
skriemelī un pēc tam noregulē normālas a tstarpes s tarp bremžu 
lokiem un skriemeli.

Lai vienas ass (labās un kreisās puses) riteņu bremzes darbo
tos pilnīgi vienādi, jācenšas noregulēt pilnīgi vienādas atstarpes 
labās un kreisās puses bremžu mehānismos.

H i d r a u l i s k o  b r e m ž u  m e h ā n i s m u  d a ļ ē j ā s  r e 
g u l ē š a n a s  nepieciešamību norāda pārāk liels bremzes pedāļa 
darba gājiens, vā ja  bremžu darbība, t. i., palielināts bremzēšanas 
ceļš.

Regulēšanas darbus izpilda šādā secībā (203. zīm.) :

203. zlm. Automobiļa «Volga» M-21 riteņu bremžu mehānismi: 
a — pakaļējo riteņu; b — priekšējo riteņu; /  — priekšējais loks; 2 — riteņa bremzes 
cilindrs; 3 — pakaļējais loks; 4 — ekscentrs; 5 — loku atbalsta pirksti; 6 — bremzes

atbalsta disks.

1) pacel asis, līdz riteņi vairs neskar atbalstvirsmu;
2) pārbauda un noregulē riteņu rumbu gultņus;
3) griež riteni un regulēšanas ekscentru 4 uz bremzes loka 

3 vai 1 pusi tikmēr, kamēr ritenis tiek nobremzēts;
4) turpinot griezt riteni uz to pašu pusi, pagriež ekscentru 4 

nedaudz pretējā virzienā, līdz ritenis sāk brīvi griezties;
5) līdzīgi noregulē visus pārējos bremžu mehānismu lokus. 
Jāievēro, ka viena priekšējā riteņa bremžu mehānisma abu

loku regulēšanai automobiļiem «Volga» M-21 un «Moskvič-407» 
ritenis jāgriež vienā (priekšgaitas) virzienā, jo katram  bremzes 
lokam ir savs bremzes cilindrs.

Ja  bremžu mehānisma lokiem ir viens kopējs bremzes cilindrs, 
priekšējā bremzes loka regulēšanai riteni griež priekšgaitas vir
zienā, bet pakaļējā loka regulēšanai ritenis jāgriež a tpakaļgaitas

5

6

1
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virzienā. Daļējā regulēšanā nedrīkst izkustināt ekscentriskās ta 
pas; pretējā gadījumā jāveic bremžu pilna regulēšana.

H i d r a u l i s k u  b r e m ž u  m e h ā n i s m u  p i l n ā s  r e g u 
l ē š a n a s  nepieciešamību nosaka bremžu mehānisma remonta 
izpilde.

Regulēšanas darbus izpilda šādā secībā:
1) paceļ asis, līdz riteņi vairs neskar atbalstvirsmu;
2) pārbauda un noregulē riteņu rumbu gultņus;
3) pagriež ekscentriskās tapas bremžu loku apakšējos galos 

tā, lai zīmes uz tapas galiem atrastos viena pret otru;
4) nospiež bremzes pedāli ar 12— 16 kG lielu spēku un no

sprosto pedāli; pedālis nedrīkst skart kabīnes grīdu;
5) atlaiž pretuzgriežņus un, pagriežot ekscentriskās tapas, 

cieši piespiež bremžu loku apakšējos galus skriemelim; tad, sa tu
rot tapas, pievelk pretuzgriežņus;

6) atlaiž bremzes pedāli un pārbauda, vai ritenis brīvi rotē;
7) izdarot daļējo (ekspluatācijas) regulēšanu, ar ekscentriem 

noregulē atstarpi starp lokiem un skriemeli.
Bremžu mehānismu regulējumu pārbauda pēc brauciena, ap

taustot riteņa diskus ar roku, lai pārliecinātos, vai tie nekārst.
P n e i m a t i s k o  b r e m ž u  m e h ā n i s m u  d a ļ ē j ā s  r e 

g u l ē š a n a s  nepieciešamību norāda pārāk liels bremzes kame
ras kāta gājiens un pasliktinājusies bremžu darbība, t. i., palieli
nāts  bremzēšanas ceļš.

Regulēšanas darbus izpilda tādā  pašā secībā kā hidraulisko 
bremžu mehānismiem; bremžu loku augšgalus izbīda, griežot glie
mezi 2, kas atrodas bremžu izciļņa vārpstas 1 svirā 3 (204. zīm.).

2  3 4 5

204. zīm. Automobiļa ZIL-164A bremžu loku un skriemeļa 
atstarpes regulēšana:

1 — izciļņa vārpsta; 2 — gliemezis; 3 — izciļņa vārpstas svira; 
4 — dakša; 5 — bremžu kameras kāts.
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Atstarpes s tarp bremžu lokiem un skriemeli jācenšas nore
gulēt tā, lai bremžu kameras kāta 5 gājiens būtu iespējami m a
zāks. Bremžu kameras kāta 5 gājiens pareizi noregulētam bremžu 
mehānismam ir šāds: priekšējiem riteņiem — no 15 līdz 35 mm; 
pakaļējiem riteņiem —  no 20 līdz 40 mm.

P n e i m a t i s k o  b r e m ž u  m e h ā n i s m u  p i l n ā s  r e g u 
l ē š a n a s  nepieciešamību nosaka bremžu mehānismu remonta iz- 
pilde.

Bremžu mehānismu pilno regulēšanu veic šādā secībā (205. 
zīm .):

205. zim. Automobiļa ZIL-164A riteņa bremzes mehānisms:
1 — bremžu kamera; 2 — kameras kāts; 3 — izciļņu svira; 4 — glieme
zis; 5 — gliemežrats; 6 —  izciļņu vārpsta; 7 — čaula; 8 —  bremžu 
disks; 9 — izcilnis; 10 un 12 — loki; 11 — ekscentriskā tapa; 13 —

atspere.



1) paceļ riteņu asi, līdz riteņi vairs neskar atbalstvirsmu, pār
bauda un noregulē riteņu gultņus, pagriež ekscentriskās tapas 
loku galos tā, lai to zīmes atrastos viena pret otru, un atlaiž 
izciļņu vārpstas  balsta piestiprināšanas skrūves;

2) nobremzē ar saspiestu gaisu (no 0,1 līdz 1,5 kG/cm2) 
bremžu mehānismus. Saspiestu gaisu var ņemt no bremžu sistē
mas baloniem vai arī ievadīt to bremžu kamerās no stacionāras 
maģistrāles.

Ja  saspiesta gaisa nav, jāatvieno bremžu mehānisma izciļņa 
vārpstas svira no bremzes kameras kāta un ritenis jānobremzē ar 
roku. Šajā nolūkā izciļņa sviru 3 pārvieto bremžu kameras kāta
2 pārbīdes virzienā;

3) pagriežot ekscentriskās tapas, cieši piespiež bremžu loku
10 un 12 apakšējos galus skriemelim un pievelk tapu pretuz- 
griežņus;

4) nepārtraucot bremzēšanu, pievelk izciļņu vārpstas 6 balsta 
nostiprināšanas skrūves;

5) pārtrauc bremzēšanu;
6) izpildot bremžu mehānismu daļējo regulēšanu, ar gliemež- 

pārvadu 4 un 5 noregulē a tstarpes starp bremžu loku 10 un 11 
augšgaliem un skriemeli (atbilstoši bremžu kameru kātu 2 gājie
niem) ;

7) nobremzējot un atbremzējot pārbauda bremžu kameru dar
bību; bremžu kameru kātiem 2 jāpārvietojas brīvi un bez iestrēg- 
šanas.

Regulējot bremžu mehānismu, nedrīkst izmainīt bremžu kameru 
kātu 2 garumus, izņemot gadījumus, kad veic kameru kātu re
montu.

8. ROKAS BREMŽU REGULĒŠANA

Visiem kravas automobiļiem un vieglajiem automobiļiem 
«Volga» M-21 ir centrālās rokas bremzes, kas ir pierīkotas pā r
nesumu kārbas dzenamajai vārpstai.

Viegliem automobiļiem «Moskvič-407», «Moskvič-408» un «Po- 
beda» M-20 kā rokas bremzi izmanto pakaļējo riteņu kājas bremžu 
mehānismus, kuru loku izbīdei ar rokas sviru ir izveidoti papildu 
mehānismi.

Rokas bremze jāregulē, ja  rokas svirai zobu sektorā nav 
vairs gājiena rezerves, kā arī tad, ja  bremze vāji darbojas.

Ja  rokas bremze ir pareizi noregulēta, tad, pievelkot rokas 
bremzes sviru, var pilnīgi nobloķēt visu mārku automobiļu paka
ļējos riteņus.

Automobiļa « M o s k v i č - 4 0 7 »  r o k a s  b r e m z e i  regulē pa
kaļējo riteņu bremžu mehānismu loku izvēršanas sviras stāvokli 
(ar ekscenfra regulēšanas skrūvēm) un rokas bremzes piedziņu 
(izmainot centrālās troses garumu).
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206. zim. Automobi|a «Moskvič-407» rokas bremze:
f — rokturis; 2 — priekšējā Irose; 3 — līkā svira; 4 — starptrose;5 — regulēšanas uzgalis; 6 — regulēšanas uzgrieznis; 7 — pakaļējā 

trose; 8 — bremžu loku iedarbināšanas svira; 9 — ekscentriska regulēšanas skrūve; 10 — pretuzgrieznis; 11 zobstienis.



Vispirms cenšas noregulēt rokas bremzes piedziņu, izmainot 
tikai centrālās troses garumu (206. zīm.). Regulēšanu veic šādā 
secībā:

1) paceļ pakaļējo tiltu, līdz riteņi vairs neskar atbalstvirsmu, 
pārliek rokas sviru galējā apakšējā stāvoklī un pārbauda, vai 
pakaļējie riteņi brīvi rotē (nebremzējas);

2) saīsina centrālo trosi, līdz pakaļējie riteņi tiek nobremzēti. 
Lai saīsinātu trosi, ar atslēgu satur starptroses 4 uzgali 5, bet ar 
otru atslēgu griež uzgaļa 5 regulēšanas uzgriezni 6, kas atrodas 
aiz līdzsvara sviras;

3) nedaudz atlaiž regulēšanas uzgriezni 6 un vairākas reizes 
ar rokas bremzi enerģiski nobremzē pakaļējos riteņus;

4) pārliek rokas bremzes sviru apakšējā galējā stāvoklī un 
pārbauda, vai pakaļējie riteņi brīvi rotē.

Ja, izmainot centrālās troses garumu, nevar noregulēt rokas 
bremzi, t. i., pilnīgi nobremzēt automobili, kā ari ja rokas bremzes 
svira pārvietojas vairāk par 165 mm, jāregulē pakaļējo riteņu 
bremžu mehānismu loku izvēršanas sviras stāvoklis, ko veic šādā 
secībā:

1) paceļ pakaļējo tiltu, līdz riteņi vairs neskar atbalstvirsmu, 
novieto rokas bremzes sviru galējā apakšējā stāvoklī un ar eks- 
centriem veic pakaļējo riteņu bremžu mehānismu daļējo regulē
šanu;

2) atbrīvo pakaļējās troses 7, atskrūvējot starptroses 4 uz
gaļa 5 uzgriezni 6;

3) noņem viena pakaļējā riteņa bremzes skriemeli;
4) sa tu r  ekscentrisko regulēšanas skrūvi 9 ar skrūvgriezi un 

atlaiž pretuzgriezni 10 par 1,5—2 apgriezieniem;
5) pagriež skrūvi 9  pulksteņa rādītāju  kustības virzienā, līdz 

bremžu loki sāk izbīdīties; pēc tam vēl nedaudz atskrūvē regulē
šanas  skrūvi 9 un, saturot to, pievelk pretuzgriezni 10;

6) uzliek bremzes skriemeli uz pusass v ītņ tapām  un pārbauda, 
vai ritenis brīvi rotē. Tad skriemeli nostiprina.

Līdzīgi regulē ari otra riteņa bremžu mehānismu.
Pēc abu bremžu mehānismu noregulēšanas jānoregulē centrā

lās troses garums.
Automobiļa «P o b e d a» M-20 r o k a s  b r e m z i  (207. zīm.) 

regulē, izmainot ar skrūvējamām uzgaļu dakšām 5 un 7 sānu 
trošu garumus, pievienojot sviru 4 citam izlīdzinātāja sviras 6 
urbumam un noregulējot rokas piedziņas mehānismu pakaļējo 
riteņu bremžu mehānismā (ar ekscentrisko regulēšanas skrūvi S).

Bremžu mehānisma regulēšanas darbus izpilda līdzīgi kā auto
mobilim «Moskvič-407». Vienādu labās un kreisās puses bremžu 
darbību_ sasniedz, attiecīgi noregulējot pakaļējo trošu garumus 
(ar skrūvējamām uzgaļu dakšām 5 un 7).

Automobiļa « V o l g a »  M-21 r o k a s  b r e m z e i  (208. zīm.) 
regule atstarpi starp bremzes skriemeli un lokiem (ar regulēšanas
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207. zim. Automobiļa «Pobeda» M-20 rokas bremze:
a — rokas bremzes pievads; b — bremzes mehānisms; 1 — uzgaļa dakša; 2 — trose; 3 — tapa; 4 — svira; 5 un 7 — sānu 
trošu uzgaļu dakšas; 6 — izlīdzinātāja svira; 8 ekscentriskā regulēšanas skrūve; 9 — uzgrieznis; 16 — atspere; 11 — iokis

izvēršanas svira; 12 — bremzes loki.



208. zlm . Automobiļa «Volga» M-21 rokas bremze:
1 — atspere; 2 — loku izvēršanas loceklis; 3 — svira; 4 — atbalsta pirksts; 5 — vāciņš;
6 — regulēšanas zvaigznīte; 7 — bremzes atbalsta disks; 8 — regulēšanas ierīce; 9 — 
piedziņas svira; 10 —  pirksts; 11 — dakša; 12 — trose; 13 — zobstlenis; 14 — rokas 

sprudmehānisms; 15 — bremzes rokas sviras rokturis.

7  6

zvaigznīti 6) un rokas sviras roktura 15 stāvokli, izmainot troses 
12 garumu ar regulēšanas uzgaļa dakšu 11.

Atstarpi starp bremzes skriemeli un lokiem regulē šādā secībā:
1) paceļ pakaļējā tilta vienu riteni, līdz tas vairs neskar at- 

balstvirsmu;
2) pārbīda rokas sviras rokturi 15 galējā apakšējā stāvoklī un 

atvieno trosi 12 no sviras 9;
3) ar skrūvgriezi caur lūku, kas izveidota bremzes skriemelī, 

pagriež regulēšanas zvaigznīti 6, līdz skriemelis tiek nobremzēts;
4) atlaiž regulēšanas zvaigznīti, līdz skriemelis, kad to pa

griež ar roku, sāk brīvi rotēt;
Pēc regulēšanas aizver ar vāku 5 bremzes skriemeļa lūku.
Rokas bremzes piedziņu regulē, ar regulēšanas dakšu 11 izmai

not troses 12 garumu.
Ja  regulējums ir pareizs, rokas bremzes sviras rokturim 15, 

to pievelkot, jāpārvietojas ne vairāk  kā par 5—7 zobstieņa 13 
zobiem.

22  —  774 329



Automobiļu Z I L - 164A un Z I L - 130 centrālo bremzi (209. 
zīm.) regulē, izmainot vilktņa 23 garumu un pievienojot vilktni 
23 citam regulēšanas sviras 16 urbumam.

Bremzes regulē šādā secībā:
1) paceļ pakaļējā tilta vienu galu, līdz ritenis vairs neskar 

atbalstvirsmu;

209. zini. Automobiļa ZIL-130 rokas bremze:
I — pārnesumu kārba; 2 — uzlika; 3 — skriemelis; 4 — balsts; 5 — blīvslēgs; 6 un
12  _  atsperes; 7 — ass; S un 24 — uzgriežņi; 9 — atloks; 10 -  skrūve; 11 — paplaksne;
13  _  bremzes loks; 14 — atspiedējizcilnis; 15 — bremzes disks; 16 — regulēšanas svira; 
17 un 23 — vilktņi; 18 un 22 — pretuzgriežņi; 19 un 21 — dakšas; 20 — savienotajloceklis; 
2 5  — sektors; 26 — sprūds; 27 — sprūda stiepnis; 28 — rokas bremzes svira; 29 —

rokturis.



2) atvieno vilktni 23 no rokas sviras 28;
3) pārbīda rokas sviru 28 priekšējā galējā stāvoklī;
4) skrūvējot dakšu 21 uz vilktņa 23, izmaina vilktņa garumu 

tā, lai pēc viiktņa 23 pievienošanas rokas svirai 28
a) sviras 28 priekšējā galējā stāvoklī bremze būtu pilnīgi 

atbrīvota (bremžu loki nepieskartos skriemelim);
b) bremze būtu pilnīgi nobremzēta, kad rokas svira 28 tiek 

pievilkta ne vairāk kā par četriem sektora 25 robiem.
Ja  dakša 21 ir uzskrūvēta vilktnim 23 līdz galam, rokas bremzi 

regulē, pievienojot vilktni 23 regulēšanas sviras 16 nākamajam 
urbumam. Pēc vilktņa pievienošanas nākošajam urbumam bremzes 
regulēšanu atkārto.

9. BREMŽU SISTĒMAS DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Automobiļu bremžu sistēmas darbības intensitāte ir a tkarīga 
no berzes spēka starp bremžu skriemeļiem un lokiem. Berzes 
spēks savukārt ir a tkarīgs no berzes koeficienta starp skriemeli 
un loku uzlikām, berzes virsmu saskares laukuma un no spēkar 
ar kādu bremžu lokus piespiež pie skriemeļa.

Jo lielāks ir berzes koeficients, saskares laukums un loku pie
spiešanas spēks, jo intensīvāk darbojas bremzes. Berzes koeficients 
starp bremžu skriemeļiem un lokiem ekspluatācijas laikā var 
ievērojami samazināties, jo nodilst un kļūst netīras loku uzliku 
darba virsmas. Ievērojami berzes koeficients samazinās, ja uz 
skriemeļu un loku darba virsmām nokļūst eļļa vai bremžu šķid
rums.

Eļļa nokļūst bremžu mehānismos caur neblīvajiem vai bojāta
jiem riteņu rumbu blīvslēgiem. Bremžu šķidrums var nokļūt 
bremžu mehānismos caur neblīvajām bremžu cilindru manšetēm.

Bremžu cilindru manšetu neblīvumu rada nodilušas manšetu 
un cilindru darba virsmas un neblīvs hidrauliskā pievada galvenā 
cilindra atplūdes vārsts. Pēdējā traucējuma dēļ hidrauliskā pie
dziņā nav paliekoša virsspiediena un manšetu m alas netiek pie
spiestas riteņu bremžu cilindra sienām.

Bremzes darbojas vāji ari tūlīt pēc automobiļa mazgāšanas, 
ja  bremžu mehānismos ir iekļuvis ūdens.

Bremžu skriemeļu un loku saskares virsmas laukums samazi
nās, ja  pārmērīgi ir nodilušas bremžu loku uzlikās, nevienmērīgi 
izdilušas vai sarievotas bremžu skriemeļu darba virsmas vai de
formējies skriemelis. Saskares virsmu laukums var samazināties 
arī tad, ja  pēc remonta nav pareizi pielāgoti un iecentrēti bremžu 
loki.

Dilstot bremžu loku uzlikām, palielinās ats tarpe starp bremžu 
lokiem un skriemeļiem; tāpēc ievērojami palielinās ari bremžu 
loku galu gājiens līdz skriemelim. Rezultātā hidrauliskā pievadā
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palielinās bremžu cilindru virzuļu un galvenā cilindra virzuļa 
gājieni un samazinās bremzes pedāļa gājiena rezerve līdz kabīnes 
grīdai.

Pneimatiskām bremzēm palielinās bremžu mehānismu izciļņa 
vārpstas pagriezes leņķis un bremžu kameru kātu gājiens. No
dilstot bremžu loku uzlikām, bremžu kameru kātu gājiens palie
linās tiktāl, ka saspiestais gaiss stipri izliec un piespiež diafragmu 
bremžu kameru sienām un spēks, ar kādu loki tiek piespiesti 
bremžu skriemeļiem, samazinās.

Ja  ir trūkušas bremžu loku atvilcējatsperes, pārāk mazas ir 
atstarpes s tarp bremžu lokiem un skriemeļiem, loki ir iestrēguši 
uz a tbalsttapām  vai arī ja  ir traucējumi bremžu pievadā, tad 
pēc bremzēšanas beigām loki var vēl pieskarties bremžu skrieme
ļiem un brauciena laikā riteņu bremzes stipri sakarst.

B r e m ž u  h i d r a u l i s k ā  p i e v a d a  traucējumu dēļ 
bremžu loku galu izbīdes spēks var  būt pārāk mazs, kā arī 
bremžu loki pēc pedāļa atla išanas vēl var skart bremžu skrieme
ļus.

Visraksturīgākais bremžu hidrauliskā pievada traucējums, kura 
dēļ bremžu loki pārāk vāji tiek piespiesti skriemelim, ir pievadā 
iekļuvušais gaiss.

Gaiss hidrauliskā pievadā var iekļūt gar galvenā cilindra vir
zuli, ja  strauji atlaiž bremzes pedāli, no rezervuāra vai tieši 
no atmosfēras. Gaiss iekļūst sistēmā, ja  šķidruma līmenis galvenā 
cilindra rezervuārā ir pārāk zems. Tieši no atmosfēras gaiss var 
iekļūt gar neblīvu virzuļa ārējo noslēdzošo daļu. Atbremzētā sis
tēmā gaiss var iekļūt gar bremžu cilindru manšetēm un neblīviem 
cauruļvadu un šļūteņu savienojumiem, kā arī ja  nav blīvs galvenā 
cilindra atplūdes vārsts un nav paliekoša virsspiediena bremžu 
pievadā.

Bremžu loku piespiešanas spēku skriemelim var samazināt arī 
neblīvi savienojumi, iestrēgušas cilindru virzuļu manšetes un pārāk 
liels pedāļa brīvgājiens, kā arī traucējumi hidrovakuuma pastip
rinātājā.

Bremžu šķidrums no sistēmas var izplūst caur neblīvajiem 
cauruļvadu un šļūteņu savienojumiem, kā arī gar cilindru m anše
tēm, ja cilindros ir iekļuvuši netīrumi, sarievotas cilindru darba 
virsmas vai arī plīsušas gumijas manšetes.

Automobiļa GAZ-53F bremžu hidrauliskā pievada h i d r o v a 
k u u m a  p a s t i p r i n ā t ā j s  atvieglo automobiļa bremzēšanu.

Nospiežot bremzes pedāli 1 (210. zīm.), vadības vārsts  9 sa 
vieno pastiprinātāja kameras 3 telpu 11 ar atmosfēru, bet kameras 
telpa 5 paliek savienota ar dzinēja ieplūdes cauruli. Spiedienu 
starpības rezultātā diafragma 4 pārvietojas pa labi un kāts 7 
iedarbojas uz hidrauliskā cilindra virzuli 8, tādējādi atvieglojot 
automobiļa bremzēšanu.
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210. zlm. Hidrovakuuma pastiprinātāja darbības shēma:
/  —■ bremzes pedālis; 2 — vienvirziena vārsts; S — kamera; 4 — diafragma; 5 un / /  —' 
kameras telpas; 6 — atspere; 7 — kāts; 8 — virzulis; 9 — vadības vārsts; 10 — vakuuma

vārsts.

J a  vakuuma vārs ta  10 gājiens ir pārāk liels, pastiprinātāja 
kameras telpa bremzēšanas laikā paliek savienota ar dzinēja 
ieplūdes cauruli un hidrovakuuma pastiprinātājs  nedarbojas.

Ja  bremžu h i d r a u l i s k ā  p i e v a d a  gumijas manšetes ir 
sabriedušas vai iestrēgušas, ja  s tarp galvenā cilindra virzuli un 
kātu ir nepietiekama atstarpe  vai ari ja hidrovakuuma pastiprinā
tā jā  radušies darbības traucējumi, tad  bremžu loki arī pēc b r e m ž u  
p e d ā ļ a  a t l a i š a n a s  v a r  v ē l  s k a r t  b r e m ž u  s k r i e 
m e ļ u s .

Pārtraucot automobiļa GAZ-53F bremzēšanu, vadības vārsts  
atvieno hidrovakuuma pastiprinātāja  telpu no atmosfēras un sa
vieno to ar dzinēja ieplūdes cauruli. Sādā gadījumā spiediens 
pastiprinātāja  kameras d iafragm as 4  abās pusēs izlīdzinās, a t
spere 6 pārbīda diafragmu un kātu pa kreisi un automobiļa brem
zēšana tiek pārtraukta.

Vakuuma vārsta  gājiens ir pārāk mazs, ja gar atmosfēras 
vārstu  un caur neblīvajiem savienojumiem telpā turpina ieplūst 
atmosfēras gaiss; tad ari pēc bremzes pedāļa atla išanas spiediens
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abās diafragmas 4 pusēs neizlīdzinās, bremžu loki paliek izvērstā 
stāvoklī un pieskaras bremžu skriemeļiem.

Lai bremžu hidrauliskais pievads vienmēr labi darbotos, ga l
venā un bremžu cilindru darba virsmām un gumijas manšetēm 
vienmēr jābūt labā tehniska stāvoklī, bet pievadā jābūt augstas 
kvalitātes tīram bremžu šķidrumam.

P ar  bremžu p n e i m a t i s k ā  p i e v a d a  traucējumiem var 
spriest pēc automobilī iebūvētā manometra rādījumiem.

Gaisa spiediena krišanās cēloņi, ja  nelieto kājas bremzi, var 
būt šādi (211. zīm.):

1) neblīvumi sistēmā posmā no kompresora 1 līdz bremzes 
krānam 10 ieskaitot — neblīvi cauruļvadu savienojumi, neblīvumi 
kompresora galvas savienojumos, neblīvi atslodzes vārsti kompre
sora galvā vai pārāk maza vārstu  atstarpe, neblīvi spiediena re
gulatora 2 vārsti, neblīvs drošības vārs ts  7 vai neblīvs bremzes 
krāna ieplūdes vārsts;

2) nepareizs spiediena regulatora vai drošības vārsta  regulē
jums;

3) traucējumi gaisa kompresora darbībā — vaļīga vai pār
trūkusi kompresora piedziņas siksna, piesērējis gaisa filtrs, neblīvi 
izplūdes vārsti un nodilušas cilindru-virzuļu grupas detaļas.

Ja  cilindru-virzuļu grupas detaļas ir nodilušas, kā arī tad, ja 
nav tehniskā kārtībā kompresora vārpstas  blīvslēgi, palielinās 
eļļas saturs gaisa balonos 6.

Gaisa spiediens balonos (automobiļa gaitā) var pārsniegt 
maksimālo, ja sistēmā ir šādi traucējumi:

1) spiediena regulatoram piesērējis gaisa filtrs, neblīvi vārsti 
vai arī nepareizs regulējums;

2) kompresora atslodzes ierīcē plīsusi vai kļuvusi neblīva dia
fragma, kā arī tad, ja  pārāk lielas ir atslodzes vārstu  atstarpes.

Gaisa spiediens stipri sam azinās bremzējot un turpina samazi
nāties, ja  pedālis paliek nospiestā stāvoklī un sistēmā starp brem
zes krānu un bremžu kamerām 12, ieskaitot krānu un kameras, 
ir neblīvas vietas.

Bremžu kameras var kļūt neblīvas, ja, pārāk cieši pievelkot 
savienojuma sastiprināšanas skrūves, deformē kameru atlokus.

Ja  savlaicīgi neizlaiž kondensātu no saspiestā gaisa baloniem 
vai arī ja kompresors ir bojāts, kondensāts un eļļa var nokļūt 
bremzes krānā un riteņu bremžu kamerās un sabojāt to gumijas 
detaļas (vārstus un diafragmas).

R o k a s  b r e m ž u  m e h ā n i s m i e m  atkarībā no to novie
tojuma automobilī var būt tādi paši traucējumi kā kājas bremžu 
mehānismiem.

Rokas bremzes darbojas vāji, ja to pievados ir izstiepušās 
troses, troses iestrēdz cauruļu apvalkos un izdiluši ir savienojumi.

Lai rokas bremzi uzturētu labā tehniskā stāvoklī, troses cauruļ- 
apvalkos savlaicīgi jāeļļo.
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211. zim . Automobiļa ZIL-130 bremžu pneimatiskais pievads:
1 —• kompresors: 2 — gaisa spiediena regulators; 3 — logu tīrītāja mehānisms; 4 — logu tīrītāja iedarbināšanas rokturis; 5 — mano
metrs (ar divām skalām); 6 — gaisa balons; 7 — drošības vārsts; 8 — krāns gaisa noņemšanai; 9 — bremzes pedālis; 10 — kombinētais 

bremzes krāns; 11 — kondensāta izlaišanas krāns; 12 — bremžu kameras; 13 — atvienošanas krāns; 14 — savienotāj galviņa,



10. BREMŽU DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja  ir traucēta bremžu darbība, bet bremžu pievads ir tehniskā 
kārtībā, vispirms jāregulē bremžu mehānismi. Ja  pēc regulēšanas 
bremžu darbība nav uzlabojusies, jānoņem attiecīgais ritenis un 
bremzes skriemelis un jāpārbauda bremzes mehānisma tehniskais 
stāvoklis.

Pirms hidraulisko bremžu loku noņemšanas uz bremžu cilin
driem jāuzliek no stieples izlocīta skava. Pretējā gadījumā sistē
mas pārspiediena ietekmē virzulīši var  izbīdīties no bremžu ci
lindriem.

Ja  bremzes skriemeļa darba virsma ir pārāk izdilusi un ir 
radusies atmala, tad, lai noņemtu skriemeli, vispirms ar regulē
šanas ierīcēm jāsabīda kopā bremžu loki.

Samontējot bremzes mehānismu, skriemeļa diluma atmala j ā 
novīlē vai jānovirpo.

Saeļļojušās uzlikās jānom azgā ar benzīnu un jānoslauka sau
sas. Eļļa iesūcas ari uzliku mikroplaisās, tāpēc vēlams uzlikās 
izkarsēt ar lodlampas liesmu. Netīras uzlikās jānorīvē ar rupju 
smirģeļpapīru. Ja  eļļa bremžu mehānismā ir iekļuvusi no riteņu 
rumbām, jāpārbauda ziežvielas daudzums un kvalitāte tajās, kā 
arī gultņu blīvslēgu tehniskais stāvoklis.

Ja  skriemeļu un uzliku nodilums pārsniedz pieļaujamās vērtī
bas, skriemelis jānovirpo un uzlikās jāapm aina pret jaunām. Iz
stiepušās vai pārtrūkušas atsperes jāapmaina. Pēc bremžu loku 
uzliku pārkniedēšanas bremzes loks rūpīgi jāpielāgo skriemelim, 
lai loks piekļautos skriemelim vienādi visā darba virsmā.

Lai loks labi piekļautos skriemelim, pēc skriemeļa izvirpoša- 
nas starp loku un uzliku (apmainot uzliku) ievieto attiecīga bie
zuma tērauda skārda loksni.

Bremžu hidrauliskā pievada darbības traucējumu novēršana. 
Ja  bremžu hidrauliskā pievada darbībā rodas traucējumi, vis
pirms jāpārbauda un, ja  nepieciešams, jānoregulē bremzes pedāļa 
brīvgājiens, jāpārbauda un jāpapildina šķidrums galvenā cilindra 
rezervuārā un, ja  ir pazīmes, kas norāda, ka sistēmā iekļuvis 
gaiss, sistēma jāatgaiso.

Tikai tad, ja  pēc šo darbu izpildes bremžu hidrauliskā pievada 
darbība neuzlabojas, sistēmā jāapm aina bremžu šķidrums. Cilin
drus izjauc un izmazgā spirtā; montējot rūpīgi saslapina cilin
drus, virzuļus un manšetes ar bremžu šķidrumu.

Cauruļvadi jāizskalo ar spirtu un jāizpūš ar saspiestu gaisu.
Pēc samontēšanas sistēmu piepilda ar bremžu šķidrumu, at- 

gaiso un papildina šķidrumu rezervuārā līdz normālam  līmenim. 
Bojātās gumijas manšetes jāapm aina pret jaunām. Ja  nav atbil
stošā diametra manšetu, var mēģināt ievietot manšetu iekšpusē 
īpašus izpletējgredzenus.
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Ja  cilindru darba virsmas ir sarievotas, cilindrus apmaina 
vai remontē.

Bremžu hidraulisko pievadu parasti atgaiso divi cilvēki. To 
veic šādā secībā:

1) iepilda bremžu šķidrumu galvenā cilindra rezervuārā, pie
vieno atgaisošanas šļūtenīti bremzes cilindra a tgaisošanas vār
stam un šļūtenes otru galu ievieto caurspīdīgā stikla traukā, kur 
ieliets bremžu šķidrums;

2) vairākas reizes nospiež un atlaiž bremzes pedāli, līdz pie
vadā rodas spiediens, — pedālis atmetas un vairs neaiziet līdz 
grīdai. Tad pedāli notur nospiestā stāvoklī, atver atgaisošanas 
vārstu  par 1/2—3/4 apgrieziena, līdz pedālis aiziet līdz grīdai. 
Pēc tam vārstu aizver un atlaiž pedāli.

So operāciju atkārto tik ilgi, kamēr no šļūtenes vairs neiz
plūst gaiss;

3) līdzīgi atgaiso visus pārējos bremžu mehānismus.
Ieteicams atgaisošanu sākt ar visgarāko un nobeigt ar vis

īsāko bremzes cilindra caurules pievadu, t. i., vēlams šo darbu 
sākt ar labās puses pakaļējo cilindru un beigt ar kreisās puses 
priekšējo bremzes cilindru.

Pielejot rezervuārā svaigu bremžu šķidrumu, vispirms jāno
skaidro sistēmā esošā šķidruma marka. Šajā nolūkā no galvenā 
cilindra rezervuāra izsūknē nedaudz šķidruma un ielej dzidrā caur
spīdīgā stikla traukā. Tad jauno bremžu šķidrumu pielej vecajam 
un novēro to sajaukšanos. Ja  abi šķidrumi labi sajaucas un ir 
viendabīgi, var jauno šķidrumu ieliet sistēmā. Ja  abi šķidrumi 
nesajaucas, bet noslāņojas, jauno šķidrumu nedrīkst pieliet veca
jam  šķidrumam.

Izvēloties bremžu šķidrumu, jāraugās, lai tas  nešķīdina un 
nebriedina gumiju.

Bremžu loku uzliku apmaiņa. Vienas ass abu (labās un krei
sās puses) bremžu mehānisma loku uzlikās jāapmaina vienlai
cīgi; izņēmuma gadījumā var apmainīt tikai abu bremžu mehā
nismu priekšējo un pakaļējo loku uzlikās. Apmainot loku uzlikās 
tikai vienas puses bremžu mehānismam, labās un kreisās puses 
bremzes sāk darboties nevienādi.

Apmainot loku uzlikās, jāievēro, ka tās vienam bremžu me
hānismam var  būt dažāda garuma. Montējot šādu mehānismu, j ā 
atceras, ka lokam ar īsāko uzliku jābūt aizmugurē.

Uzlikās bremžu lokiem piekniedē, pielīmē vai pieskrūvē. Pie- 
kniedētās uzlikās jāapm aina, kad tās nodilušas līdz pusei no 
jaunu uzliku biezuma (līdz kniežu galvām ). Uzlīmētas uzlikās 
apmaina, kad to nodilums sasniedz 80—90% no jaunu uzliku 
biezuma.

Bremžu lokam p i e  k n i e d ē t ā s  u z l i k ā s  apmaina šādā se
cībā. Vispirms izurbj vai izpresē no bremžu lokiem vecās kniedes.

337



Vecās kniedes nav ieteicams nocirst ar cirtni, jo cērtot var de
formēt loku urbumus.

Pēc veco uzliku noņemšanas no bremžu lokiem notīra rūsu un 
netīrumus un pārbauda loku izlieci ar šablonu. Ja  loku liekums 
neatbilst šablonam, loku izlīdzina ar veseri (vai presi) aukstā 
stāvoklī.

Tad pārbauda kniežu urbumus. Kniedēm blīvi jāguļ urbumos. 
Eliptiskus urbumus izrīvē lielāka diametra kniedēm vai aizmetina 
un izurbj jaunus caurumus nominālā diametra kniedēm.

Nodilušus loku galus uzmetina un apstrādā pēc šablona ar 
vīli (vai slīpripu). Pēc tam uz izremontētā bremzes loka uzliek 
un ar spīli nostiprina jaunu  uzliku un, izmantojot loku kā kon
duktoru, izveido uzlikā kniežu urbumus.

Kniežu urbumus uzlikā no ārpuses paplašina tā, lai uzlikās 
biezums urbuma vietā būtu apmēram 1,0 mm. Paplašinājum a ārē
jam diametram jāatbilst kniedes galvas diametram.

Uzlikās piekniedē ar misiņa, vara  vai alumīnija kniedēm. Mi
siņa kniedēm var būt cauruļveida kāti; vara un alumīnija kniedēm 
jābūt ar masīviem kātiem.

Uzlikās sāk piekniedēt no vidējām kniedēm un turpina pie- 
kniedēt, pārmaiņus virzoties uz vienu un otru uzlikās galu. Knie
dējot uzlikās, kniedes galva jāa tbals ta  uz skrūvspīlēs iespīlēta 
kniedes galvai atbilstoša diametra dorņa. Kniedes atkniedē no 
loka puses. Cauruļveida kāta kniedes atkniedē ar speciālu veido
tāju, kura gala centrā atrodas konisks izcilnis un gar gala m a
lām koncentrisks apcilnis. Uzliku galus pēc piekniedēšanas no
vīlē vai noslīpē ķīļveidā.

Uzkniedētai uzlikai jāpiekļaujas bremzes skriemeļa lokam visā 
tā virsmā. Loku bremzes skriemelī pielāgo, nolīdzinot uzlikās 
ārējo virsmu uz slīpripas vai ar skrāpvīli.

Bremžu lokam p i e l ī m ē t ā s  u z l i k ā s  apmaina šādā se
cībā. Vecās uzlikās nonem, nocērtot tās vai sakarsējot līdz 
300—350 °C.

Bremzes loka ārējo virsmu apstrādā ar rupjgraudainu slīp
ripu, lai virsmu attaukotu, notīrītu no oksīda un padarītu  to g ru
buļainu. Jaunu  uzliku rūpīgi attauko, nomazgājot šķīdinātājā. 
Pēc tam loka un uzlikās salīmējamās virsmas trīs reizes pārklāj 
ar līmi (EC>-2 vai BCJIO-T). Pēc katras pārklāšanas līmi nožāvē, 
līdz virsma kļūst lipīga. Pēc trešā pārklājuma nožūšanas uzlikās 
uzliek lokiem, loku pāri ievieto bremzes skriemelī vai lentas ap- 
skavā un lokus ar speciālu pagarinātu  skrūvi cieši iespīlē skrie
melī (vai lentas apskavā).

Sādi sagatavotus bremžu lokus ievieto elektriskā krāsnī un 
iztur vienu stundu 180—200 °C temperatūrā.

Pielīmētās uzlikās iztur 2—3 reizes lielāku bīdes slodzi nekā 
piekniedētās uzlikās.



XIV. VIRSBŪVE

1. VIRSBŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA PĀRBAUDE

Jāatceras, ka vieglais automobilis jānodod kapitālremontā 
tikai tad, ja nepieciešams virsbūves kapitālremonts. Atsevišķus 
agregātus ir daudz vienkāršāk nomainīt nekā izdarīt virsbūves 
kapitālremontu.

Tādēļ ļoti rūpīgi un savlaicīgi jāveic virsbūves tehniskās ap
kalpes un remontdarbi.

Lai saglabātu  virsbūvi, liela uzmanība jāpievērš pretkorozijas 
(krāsas un hroma) pārklājumiem.

Krāsojumu bojā nokrišņi, s trau jas  temperatūras maiņas un 
saules stari.

Nelabvēlīgos apstākļos atrodas automobiļa apakšējās daļas 
krāsojums, ko noberž riteņu mestie ceļa netīrumi, grants, oļi.

Lai saudzētu apakšējās daļas krāsojumu, vēlams automobiļa 
riteņu aizmugurē pie riteņu spārniem piestiprināt no gumijas lok
snes izgrieztus dubļu uztvērējus.

Pārbaudot virsbūves krāsojumu, īpaša uzmanība jāpievērš a t
sevišķu virsbūves daļu, piemēram, riteņu spārnu un virsbūves sa
laiduma vietām, kurās atrodas gumijas vai dermatīna starplikas. 
Sie savienojumi ilgstoši atrodas mitruma ietekmē, kas veicina 
koroziju.

Tāpat rūpīgi jāapskata  virsbūves karkasa un durvju apakšē
jās  malas un logu palodzes.

Krāsas pārklājumā nedrīkst būt nelielu krāsas pacēlumu, no- 
Iobījumu, rūsas un sīku (tīklveida) plaisu.

Virsbūvei jāpārbauda atsevišķu daļu nostiprinājumi, kā arī 
priekšējās sijas (vieglajiem automobiļiem) nostiprinājums pie 
virsbūves. Ja  šis nostiprinājums ir vaļīgs, virsbūvē var rasties 
plaisas, kuras ir grūti remontēt.

No kustības drošības viedokļa ļoti liela nozīme ir autovadītāja 
darba vietai. Jebkuri autovadītāja darba traucējumi veicina viņa 
nogurumu, kas samazina kustības drošību un darba ražīgumu.

Lai darba laikā kabīnē vai virsbūvē būtu piemērota tempera
tūra un tīrs gaiss, jāpārbauda virsbūves apsildes un vēdināšanas
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sistēmas. Lai virsbūvē vai kabīnē neieplūstu atgāzes no dzinēja 
nodalījuma, dzinēja izplūdes un kartera  ventilācijas sistēmām jā- 
būt blīvām, tāpat ari tehniskā kārtībā jābūt pedāļu noblīvējumiem 
kabīnes grīdā.

Izcila nozīme ir labai redzamībai no autovadītāja vietas. Vi
siem logiem, aizmugures novērošanas spogulim, stikla tīrītājiem 
un saules gaismas atstarotājiem jābūt labā tehniskā stāvoklī. Nav 
pieļaujams, ka uz vēja stikla uzlīmē uzrakstus, piekar amuletus, 
aizsedz vai piekrauj ar m antām  aizmugures novērošanas logu.

Automobiļa gaitā, it īpaši raitākā braucienā pa nelīdzenu ceļu, 
virsbūves savienojumi nedrīkst radīt nekādus trokšņus un klau
dzienus.

PSRS ielu un ceļu satiksmes noteikumi aizliedz ekspluatēt 
automobiļus, kuri ir netīri vai kuriem ir kaut viens no šādiem bo
jājumiem:

1) bojāts kabīnes (virsbūves) durvju aizslēgs;
2) bojāts kravas platformas bortu aizslēgs;
3) bojāta automobiļa vai piekabes vilkšanas sakabes iekārta 

vai vilcēja un puspiekabes atbalsta sakabes iekārta;
4) saplaisājis priekšējā loga stikls, vai tam ir defekti, kas 

pasliktina redzamību.

2. VIRSBŪVES TEHNISKĀS APKALPES

Automobiļa i k d i e n a s  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  jāizpilda 
šādi darbi:

1) kontroles apskatē jāpārbauda vieglo automobiļu virsbūve, 
kravas automobiļu kabīne un kravas platformas, logu stiklu aiz
mugures novērošanas spoguļa, bufera, sēdekļu u. c. tehniskais 
stāvoklis un virsbūves krāsojums;

2) jāpārbauda durvju mehānismu, logu stiklu pacēluma ierīču 
un kravas platformas bortu noslēgu tehniskais stāvoklis, kā arī 
stikla tīrītāju, vēdināšanas un apkures ierīču darbība;

3) jāiztīra vieglo automobiļu virsbūve, kravas automobiļu 
kabīne un kravas platforma;

4) jānomazgā un jānoslauka viss automobilis no ārpuses;
5) priekšējā loga noskalošanas sūkņa tvertne jāpiepilda ar 

tīru ūdeni.
Automobiļu p i r m a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  jāizpilda 

šādi darbi:
1) jāizpilda visi virsbūves tehniskā stāvokļa pārbaudes darbi, 

kas uzskaitīti ikdienas tehniskajā apkalpē;
2) jāpārbauda platformas piestiprinājums rāmim, kā ari riteņu 

spārnu un dubļu uztvērēju nostiprinājums;
3) jāieeļļo virsbūves kustīgie savienojumi (atbilstoši eļļošanas 

karte i) .
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Automobiļa o t r a j ā  t e h n i s k a j ā  a p k a l p ē  (papildus 
pirmās apkalpes darbiem) jāizpilda šādi darbi:

1) jānostiprina kabīne, kravas platforma un pārējās virsbūves 
daļas;

2) jāizpilda eļļošanas darbi (saskaņā ar eļļošanas karti).

3. VIRSBCVES UN KABĪNES IEKŠPUSES APKOPE

Lai atvieglotu automobiļu virsbūvju iekštelpu apkopi, grīdas 
jāpārklāj ar viegli noņemamiem rievotas gumijas paklājiem, sē
dekļi, atzveltnes un durvju paneļi jāpārklāj ar izturīga, viegli 
m azgājam a dekoratīva auduma pārklājiem.

Virsbūves iekštelpu tīrīšanas darbus vēlams veikt ārpus slēg
tām telpām vai ari telpās pie vaļējām durvīm. Sākot tīrīšanu, 
vispirms jāizņem un jānotlra  grīdas paklāji. Iekšējo apšuvumu, 
sēdekļus un atzveltnes notīra ar slotiņām vai putekļu sūcēju.

Traipu notīrīšanai, kas palikuši pēc vispārīgas tīrīšanas, lieto 
speciālus šķidrumus un šķīdinātājus.

Pirms tīrīšanas netīrumus vēlams pēc iespējas noņemt ar 
naža asmeni, tad tos tīra ar šķīdinātājā samērcētu tīru lupatiņu 
un beidzot ar sausu lupatiņu. Jāievēro, ka pārāk intensīva tīrī
šana ar lupatiņu var sabojāt audumu.

Mākslīgie audumi (autobims jeb tekstovinīts) periodiski jā 
nomazgā ar ūdens un neitrālu ziepju (bērnu ziepju) šķīdumu. 
Traipus no šāda auduma notīra ar tīru aviācijas benzīnu.

Tauku un eļļas traipus tīra  ar šķīdinātājiem: tetrahloroglekli, 
benzīnu, hloroformu, ēteri.

Darvas traipus atmiekšķē un notīra ar hloroformu, tetrahlor
oglekli vai benzīnu.

Elektrolīts jānotīra nekavējoties, jo sērskābe saēd audumu. 
Vispirms elektrolītu neitralizē, uzlejot uz traipa ožamo spirtu, un, 
nogaidot vienu minūti, notīra ar aukstu ūdeni.

Asins traipus notīra ar aukstu ūdeni; ja traipi ir sakaltuši, tie 
vispirms jāatmiekšķē, uzlejot uz traipiem ožamo spirtu un no
gaidot vienu minūti. Karstu ūdeni un ziepju ūdeni nedrīkst lietot, 
jo tie asins traipus tikai nostiprina.

Tintes traipus iztīra šādi. Ar pipeti uzpilina uz traipa skābeņ- 
skābi un nosusina ar dzēšlapu. Operāciju atkārto, kamēr traips 
pilnīgi izzūd; pēc tam šo traipa vietu notīra ar aukstu ūdeni.

4. AUTOMOBIĻA ĀRPUSES TĪRĪŠANA UN MAZGĀŠANA

Automobiļus atkarībā no m azgāšanas  darbu apjoma un iespē
jām  m azgā ar šļūteni no ūdensvada vai no speciāliem sūkņiem, 
kā arī speciālās m azgāšanas  mašīnās (kamerās).
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Lai saudzētu virsbūves krāsojumu un to nesaskrāpētu, nekādā 
gadījumā virsbūves pulētās virsmas nedrīkst slaucīt, kad tās  ir 
sausas.

Automobilis jām azgā ar karstu  vai aukstu ūdeni tūlīt pēc a t
griešanās no darba, kamēr vēl netīrumi un dubļi nav piekaltuši 
virsmām; jāatceras, ka karsts ūdens intensīvi bojā krāsojumu. 
Automobilis jām azgā ēnā vai slēgtā telpā. J a  automobili mazgā 
saulē, ūdenim ātri iztvaikojot, uz virsbūves virsmas paliek plan
kumi. Nedrīkst m azgāt virsbūvi, ja  temperatūra ir zemāk parO°C, 
kā ari nedrīkst izbraukt no telpām salā ar automobili, kam 
slapja vai tikko nomazgāta virsbūve, jo, ūdenim piesalstot, var 
rasties plaisas krāsojumā.

Lai ūdens mazgājot neiekļūtu virsbūves iekštelpās, pirms m az
gāšanas  rūpīgi jāaizver logi, durvis, dzinēja un kravas telpas 
pārsegi, vēdināšanas lūkas un durvju atslēgu atveres.

Vispirms ar spēcīgu koncentrētu strūklu nomazgā automobiļa 
apakšu, spārnu iekšpusi un riteņus.

Virsbūvi no augšas un sāniem mazgā ar izkliedētu strūklu, 
jo, skalojot ar koncentrētu strūklu, cietās netīrumu daļiņas var 
saskrāpēt krāsojumu.

Plānu dūņu slāni, kas paliek uz virsbūves pēc iepriekšējas no- 
skalošanas, nomazgā ar gumijas sūkli vai ziemišķādu, nepār
traukti un bagātīgi skalojot ar ūdeni.

Netīru, eļļainu dzinēju un dzinēja pārsegu no iekšpuses vis
pirms apmazgā ar petroleju, pēc tam ar spēcīgu ūdens strūklu; 
ūdens strūklu nedrīkst virzīt uz elektroiekārtas ierīcēm. Pirms 
dzinēja iedarbināšanas visas aizdedzes ierīces rūpīgi jānoslauka.

Minerāleļļu un gudronu no virsbūves spožās virsmas notīra 
a r  benzīnā viegli samērcētu mīkstu flaneli un pēc tam noslauka 
sausu.

Automobili mazgājot, nav atļauts lietot sodu, petroleju, ben
zīnu un minerāleļļas.

Pēc automobiļa m azgāšanas ieteicams tā spožās virsmas un 
stiklus noslaucīt ar sausu ziemišķādu vai flaneli.

Stipri netīrus stiklus ieteicams mazgāt, lietojot krītu (zobu 
pulveri). Vienādi tīru stikla virsmu iegūst, noraušot lieko ūdeni ar 
gumijas loksnīti, kas nostiprināta speciālā turētājā.

5. KRĀSOJUMA KOPŠANA

Neraugoties uz regulāru un rūpīgu automobiļa ārējo kopšanu, 
atmosfēras ietekmē un laika gaitā bojājas krāsojuma ārējais slānis 
un zūd tā spīdums.

Krāsojumu un tā spīdumu var saglabāt, ja  virsbūves spožās 
virsmas, kas krāsotas ar nitroemaljām, regulāri kopj ar

pulēšanas ūdeni Nr. 1;
pulēšanas vaska pastu Nr. 2;
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šķidru pulēšanas vaska sastāvu Nr. 3;
pulēšanas pastu Nr. 290.
Ar p u l ē š a n a s  ū d e n i  noņem netīrumus, kas palikuši pēe 

m azgāšanas uz labā tehniskā stāvoklī esoša virsbūves krāsojuma 
spožās virsmas.

Pirms lietošanas pulēšanas ūdens rūpīgi jāsaskalo; lai pulē
šanas ūdeni padarītu šķidrāku, tam jāpielej tīrs ūdens. Pulēša
nas secība ir šāda. Uz tīri nom azgātas virsm as ar mīksta flaneļa 
vai vates tamponu, izdarot riņķveida kustības, uzziež plānu pulē
šanas  ūdens slāni.

Apmēram pēc 5 minūtēm, kad ūdens ir nožuvis un virsma 
kļuvusi balta, ar tīru un mīkstu flaneli, izdarot riņķveida kustī
bas, nopulē virsmu līdz spīdumam.

Ar pulēšanas ūdeni ieteicams apstrādāt virsbūves krāsojuma 
spožās virsmas 1—2 reizes mēnesī.

Ar p u l ē š a n a s  v a s k a  p a s t u  Nr. 2 pasargā laba krā
sojuma spožo virsmu no mitruma un putekļu kaitīgās ietekmes 
un daļēji atjauno spīdumu.

So pastu tūlīt pēc uzklāšanas uzziež uz virsm as ar tīru un 
mīkstu flaneli, izdarot riņķveida kustības.

Ar pulēšanas vaska pastu ieteicams apstrādāt virsbūves spožo 
virsmu pavasara, vasaras  un rudens sezonā vienu reizi mēnesi, 
bet ziemas sezonā — vienu reizi divos trīs  mēnešos.

Ar š ķ i d r o  p u l ē š a n a s  v a s k a  s a s t ā v u  Nr. 3 ap
strādā virsbūves virsmu, kad tā ir daļēji zaudējusi spožumu (spī
dumu). Ar šo sastāvu virsbūves krāsotās virsm as apstrādā līdzīgi 
kā ar pulēšanas ūdeni.

Pēc virsmas apstrādes ar sastāvu Nr. 3 ieteicams virsmu ap
s trādāt ar pulēšanas vaska pastu Nr. 2.

Sastāvu ieteicams lietot reizi divos trīs mēnešos.
Ar p u l ē š a n a s  p a s t u  Nr. 290 apstrādā virsbūves krāso

juma virsmas, kuras ilgstošā automobiļa ekspluatācijā kļuvušas 
m atētas (nespodras) un kuru spīdumu nav iespējams atjaunot 
nedz ar pulēšanas ūdeni, nedz ari ar pulēšanas sastāvu Nr. 3.

Pulēšanu, lietojot pastu Nr. 290, izdara ar rokām vai ar elek
trisku vai pneimatisku pulēšanas mašīnu.

Jāievēro, ka pastas Nr. 290 sastāvā ietilpst abrazīvi materiāli 
un, to lietojot, tiek noņemts plāns krāsas slānis. Tāpēc ar šo pastu 
virsbūve jāpulē tikai tad, kad tas pilnīgi nepieciešams un ne 
biežāk kā 2 reizes gadā.

6. HROMĒTU DETAĻU KOPŠANA

Hroma pārsegums, neraugoties uz tā izturību, bojājas sēru 
saturošu gāzu un sāls, kā arī mehāniskas iedarbības ietekmē.

Sēru saturošas gāzes atrodas gaisā lielos rūpniecības centros 
un stāvvietas ar akmeņogļu izdedžu segumu.
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Sāls uz hromētām virsmām nosēžas no ceļa virsmas, kas a t
kalā ir nokaisīta ar sāli, kā arī no gaisa piejūras rajonos.

Mehānisku iedarbību rezultātā hroma pārklājumā var  rasties 
dziļas plaisas, līdz pat pamatmetālam, un tādēļ mitruma ietekmē 
korozija var izplatīties arī zem hroma slāņa.

Hromētās virsmas pēc rūpīgas nom azgāšanas ar ūdeni un no
sausināšanas vispirms jānotīra  ar petrolejā samitrinātu lupatu; 
pēc tam tās tīra ar tīrā ūdenī samērcētu lupatu un beidzot no
slauka sausas ar mīkstu, tīru lupatu.

Rūsu, kas radusies uz hromētām virsmām, notīra ar krītu vai 
zobu pulveri. Lai rūsa neatjaunotos, notīrītās vietas jāpārklāj 
ar bezkrāsas laku.

Rudens un ziemas sezonā vēlams hromētās virsmas pārklāt 
ar tehnisko vazelīnu. Ik pēc katriem trim četriem mēnešiem vaze
līna pārsegums jāatjauno, pilnīgi notīrot veco vazelīnu, jo tas, 
ilgstoši atrodoties gaisa skābekļa ietekmē, oksidējas un var vei
cināt koroziju.

7. VIRSBOVES BOJĀJUMI UN TO NOVĒRŠANA

Raksturīgākie virsbūves bojājumi ir iespiedumi, plaisas, rūsa, 
bojāts krāsojums.

Visgrūtāk izlabot iespiedumus, kas radušies, automobilim kus
tībā saskaroties ar šķēršļiem. Lai šādus bojājumus novērstu, j ā 
veic daudzas sarežģītas operācijas, ieskaitot pat bojātās vietas 
pārkrāsošanu. Visas šīs operācijas ir darbietilpīgas un prasa  no 
izpildītāja zināmu prasmi.

Iespiedumu raksturs var būt ļoti dažāds. Sastopami iespiedumi 
ar skārda izstiepumiem, asiem locījumiem, plaisām un pat p ā rrā 
vumiem.

Bojājumi var atrasties tādās vietās, kur pie tiem var ērti pie
kļūt no abām pusēm, kā arī vietās, kur nevar piekļūt no abām 
pusēm.

Pieejamās vietās bojājums jācenšas izlabot, nenoņemot detaļu 
no automobiļa.

Ja  bojājumam nevar piekļūt no abām pusēm, tad jānoņem visa 
detaļa (piem., riteņa spārns). Ja  bojājumam nevar piekļūt no 
abām pusēm pat pēc detaļas noņemšanas (piem., durvīm —  du- 
bultsienas), tad iekšējā sienā jāizgriež attiecīga lieluma atvere.

Iespieduma vietai vispirms ar koka, p lastmasas vai gumijas 
veseriem cenšas piedod sākotnējo formu. Pēc tam virsmu izlīdzina 
(izgludina), lietojot attiecīgas formas paliktņus un veserus ar 
izliektām un pilnīgi gludām (nopulētām) virsmām (212. zīm.).

Seklus iespiedumus var izlocīt bez vēlākas izlīdzināšanas, a t
sevišķos gadījumos pat saglabājot krāsojumu.
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212. zim. Instrumenti un ierīces automobiļu virsbūvju iespiedumu 
un citu defektu labošanai:

1 — iztaisnošanas veseris; 2 un 4 — veseri nelielu iespiedumu iztaisnošanai;
3 — veseris jumta renes labošanai; 5 un 5 — veseri rupjai skarda apstrādei;
7 un 8 — koka veseri; 9—17 — paliktņi virsbūves skārda dalu iztaisnošanai;

18, 19 un 20 — laktiņas.

Asus un dziļus iespiedumus sāk izlocīt no aso locījumu vietām; 
pēc izlocīšanas virsmu izlīdzina.

Ja  bojājuma vietā m ateriāls ir izstiepts, pēc izlīdzināšanas 
rodas izspiedums. Seklus izspiedumus novērš, rūpīgi izstiepjot 
skārdu apkārt izspiedumam. Sākotnējais izspiedums vienmērīgi 
pāriet uz visu apkārtējo virsmu un kļūst nemanāms. Stiprus iz
spiedumus pēc izlīdzināšanas novērš, izspieduma vidu sakarsējot 
ar gāzes liesmu līdz ķiršu sarkanai krāsai. Atsevišķos gadījumos 
skārds jāsakarsē  vairākās vietās apkārt izspieduma centram. Iz
spieduma novēršanu var paātrinā t ar koka vesera sitieniem.

Plīsumus un plaisas, kas rodas, izlīdzinot iespiedumu, same- 
tina ar gāzes liesmu. Pēc m etināšanas šuve jānolīdzina ar vīli 
vai slīpripu.

Ja  bojājuma vietā skārdu pēc metināšanas nevar pietiekami
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labi izlīdzināt, v irsmas iedobumus piepilda a r  FIOC-18 vai Ī10C-30 
m arkas alvas lodēm, pulveru plastmasām  vai speciālām m asti
kām, kuru pamatā ir epoksīda sveķi.

Ar alvas lodēm virsmas iedobumus piepilda šādā secībā. Vir
smu pēc izlīdzināšanas notīra ar slīppapīru vai tērauda suku, no
kodina ar hlorcinku un noalvo. Vanniņā izkausē lodi, līdz tā 
iegūst biezputras konsistenci. Pēc tam ar gāzes liesmu sasilda 
iedobuma virsmu un ar lāpstiņveida lodveseri lodi iepilda vir
smas iedobumos un nolīdzina.

Lodi iedobumos iepilda ar  nelielu rezervi, lai pēc tam varētu 
virsmu nolīdzināt ar vīli vai slīpripu. Alvas lodes ir dārgs un 
deficīts materiāls, tādēļ pēdējā laikā šajā nolūkā plaši lieto plast
m asas un mastikas.

Virsbūves krāsojuma vietēju bojājumu novēršana

Vispārīgi norādījumi. Automobiļu virsbūves krāso ar nitro- 
emaljas vai sintētiskās emaljas krāsām. Em aljas numurs un tonis 
ir norādīti etiķetēs, kas atrodas kastītē vadības paneļa un bagāžas 
telpas iekšpusē. Ja  šādas etiķetes nav, tad lietoto krāsu var  no
teikt šādi. Samitrina nitrokrāsas šķīdinātājā vates piciņu un 
parīvē ar to no ārpuses neredzamo emaljas virsmu. Ja  vates 
piciņa nokrāsojas, tad tas nozīmē, ka virsbūve nokrāsota ar nitro- 
emalju.

Ar sintētisko emalju krāsota virsma ir grubuļaina, turpretim 
ar nitroemalju pārklāta virsma ir spoguļgluda, jo to pēc nožūša- 
nas slīpē un pulē.

Krāsošanas darbi jāveic no putekļiem tīrās telpās, kur gaisa 
temperatūra nav zemāka par -f-15°C un gaisa mitruma saturs 
nav lielāks par 70%.

Virsbūves virsmu apkārt krāsojamai vietai nosedz ar papīra, 
papes vai saplākšņa loksnēm, ko virsmai piestiprina ar izolāci
jas  lentu, leikoplastu vai līmi (gumijas, dekstrīna). Stikli un 
hromētas virsmas jāpārklāj ar tehnisko vazelīnu vai solidolu.

Krāsas pirms lietošanas rūpīgi jāsaskalo, jo daži k rāsas kom
ponenti nogulsnējas trauka dibenā, un tad jāatšķaida ar šķīdinā
tājiem līdz vajadzīgajai konsistencei.

Nitroemaljas krāsu, ja krāsošanai lieto smidzinātāju, atšķaida 
ar šķīdinātāju Nr. 647; ja krāsošanai lieto otu, — ar šķīdinātāju 
Nr. 650.

Sintētisko emaljas krasu, ja krasošanai lieto smidzinātāju, a t
šķaida ar šķīdinātājiem Nr. 651 (vaitspirta un butanola maisī
jums 9 : 1) ,  ksilolu, solventu, tīrītu terpentīnu, vaitspirtu vai ar 
neetilētu 1. šķiras benzīnu.

Vajadzīgo krāsas darba konsistenci visbiežāk nosaka prak
tiski, izdarot izmēģinājuma krāsojumus uz metāla loksnes.

Virsbūves ārējām redzamām virsmām krāsu uzklāj ar smidzi-
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nātā ju  (pulverizatoru); neredzamām virsmām krāsu var uzklāt 
ari ar otiņu.

Nitroemaljas pārklājumus žāvē istabas temperatūrā; sintētis
kās emaljas pārklājumus žāvē mākslīgi a r  reflektoriem, ko novieto 
noteiktā a ts ta tum ā no žāvējamās virsmas.

Vietējā krāsojuma toni ir grūti pieskaņot pārējās virsmas to
nim, tāpēc ieteicams vienlaicīgi pārkrāsot veselu paneli. Atseviš
ķas virsbūves daļas, piemēram, riteņu spārnus, ieteicams noņemt 
un pilnīgi pārkrāsot.

Līdz metālam bojāta nitroemaljas krāsojuma izlīdzināšana. 
Lai iegūtu labas kvalitātes krāsojumu, precīzi jāievēro krāsoša
nas darba tehnoloģiskais process.

1. Iepriekš izremontēta metāla virsma jānoslīpē ar slīpēšanas 
papīru Nr.60, 80 vai 100 un ūdensizturīgu slīpēšanas papīru 180 
(lietojot ūdeni). Pēc tam slīpēto bojājuma vietu nomazgā ar 
ūdeni, noslauka un žāvē 1—2 stundas.

2. Noslīpēto metāla virsmu gruntē ar gruntskrāsu, ko noklāj 
uz virsmas ar krāsas smidzinātāju. Pēc gruntēšanas attiecīgo 
vietu žāvē ar reflektora lampām (1 stundu) vai 48 stundas ista
bas temperatūrā (18—23 °C).

Nožāvētu gruntskrāsas pārklājumu noslīpē ar slippapīru 
Nr. 150— 180 un noslauka ar tīru, sausu lupatu.

3. Lai noskaidrotu, vai krāsojamā virsma ir pilnīgi līdzena, 
uzklāj noskaidrojošu krāsas slāni, ko 18—23° temperatūrā žāvē 
20—30 minūtes. Virsmu gludumu pārbauda, virsmas apskatot vai 
tās  aptaustot ar roku.

4. Nelīdzenu virsmu špaktelē, uztriepjot ar lokanu metāla 
skārda vai gumijas loksnīti nitrošpakteli. Uztriepto špakteli žāvē 
istabas temperatūrā vismaz 2 stundas, pēc tam, lietojot ūdeni, 
noslīpē ar ūdensizturīgu slīppapīru Nr. 280—320, noslauka sausu 
un žāvē gaisā 1 stundu.

5. Šādi sagatavotu  virsmu pārklāj ar pieciem nitroemaljas 
slāņiem. Katru slāni 18—23 °C temperatūrā žāvē 20—30 minūtes. 
Pēc pēdējā slāņa uzklāšanas virsmu istabas temperatūrā žāvē vis
maz 12 stundas.

6. Nokrāsotu virsmu pulē ar pulēšanas pastu  Nr. 290.
S i n t ē t i s k ā s  e m a l j a s  k r ā s o j u m a  nelielu bojājumu

izlabošanas process līdzīgs nitroemaljas krāsojuma izlabošanas 
procesam.

Sintētiskās emaljas krāsojuma bojājumi jālabo ar sintētisko 
emalju. Izņēmuma gadījumos to var izdarīt arī ar nitroemalju.

Lai nitroemalja cieši saistītos ar sintētisko emalju un neno- 
lobītos no tās, no pārklājam ās virsm as ar slīpripu jānoslīpē krā
sojuma spožais slānis, kamēr virsma kļūst pilnīgi matēta.

Ar sintētisko emalju bojājuma vietu krāso divas reizes.
Nokrāsotā virsma jāžāvē mākslīgi ar reflektoru. Reflektora a t
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tālums no žavejamas virsmas un žavešanas ilgums atkarīgs no 
reflektora tipa.

Pārkrāsoto virsmu visefektīvāk var nožāvēt ar tumša staro
juma termoradiācijas caurulīšu reflektoru. Šādu reflektoru novieto 
200—300 mm no krāsotās virsmas. Pirmo emaljas slāni žāvē 
6— 10 minūtes, otru — 15—20 minūtes.

Spoguļa reflektoru (spuldzes jauda 500 W) novieto 200—300 
mm atstatum ā no pārkrāsotās virsmas; pirmo slāni žāvē 
15 minūtes, otru — no 40 līdz 50 minūtes.

Medicīnisko reflektoru (spuldzes jauda 109 W) novieto 40—50 
mm atstatumā no pārkrāsotās virsmas; pirmo slāni žāvē 15 mi
nūtes, otru — no 50 līdz 60 minūtes. Lai vienlaicīgi nožāvētu 
lielāku virsmu, var lietot vairākus medicīniskos reflektorus, ko 
novieto šahveidā.

Žāvēšanas laikā vēlams mainīt reflektora stāvokli, lai žāvē
jamā virsma nepārkarstu.

P ā r ē j ā s  a u t o m o b i ļ a  n e s p o d r ā s  v i r s m a s  p ā r 
k r ā s o  šādi:

1) melni krāsotas virsmas — ar melnu pentaftala emalju 
Nr. 68 vai asfalta-bitumena laku (dabīgi žāvējamu);

2) ar alumīnija krāsu krāsotas virsm as — ar  alumīnija 
nitrogliftala emulsiju;

3) instrukciju tabulas — ar bezkrāsas laku (dabīgi žāvējamu).
B o j ā t ā s  s p ē k a  p ā r v a d a  k r ā s o j u m a  v i e t a s  p ā r 

k r ā s o  ar melnu pentaftala emalju Nr. 68 vai asfalta-bitumena 
laku. Pirms krāsošanas attiecīgās vietas rūpīgi jānotīra no rūsas.

V i r s b ū v e s  g r ī d a s  a p a k š ē j o  v i r s m u ,  lai pasargātu 
to no korozijas, pārklāj ar bitumena mastikām. Izturīgs krāso
jums ir arī svina mīnijs, kas atšķaidīts pernicā; lai tas ātrāk 
žūtu, pernicai jāpiejauc 10— 15% terpentīna.

Lai pasargātu  virsbūvi no korozijas, vēlams ar dažu gadu 
starplaiku noņemt riteņu spārnus un citas virsbūves daļas, rūpīgi 
notīrīt tās  un pārkrāsot iekšpusi 2 reizes. Sevišķi rūpīgi jānotīra 
un jāpārkrāso savienojumu vietas.

Montējot noņemtās virsbūves daļas, skrūvju vītnes jāieziež ar 
nigrolu, lai neierūs.



XV. d r o š ī b a s  t e h n i k a

1. d r o š ī b a s  t e h n i k a  t e h n i s k a j ā s  APKALPĒS

Drošības tehnika ietver sevī visu jautājum u kompleksu, kas 
saistīti ar ražošanas procesu, autosaimniecības teritoriju, ražoša
nas telpām, darba vietu, darba rīkiem un ierīcēm, kā arī s trād
nieka personīgās aizsardzības līdzekļiem, darba apģērbu, darba 
higiēnu u. c.

A u t o s a i m n i e c ī b a s  t e r i t o r i j ā ,  iekārtojot ceļus un or
ganizējot kustību, jāparedz arī ceļi vai laukumi automobiļu pār
baudei gaitā, galvenokārt bremžu darbības pārbaudei. Sim ceļa 
posmam vai laukumam jābūt horizontālam, ar līdzenu un cietu 
segumu, kuram ar riteņu riepām ir augsts saistes koeficients.

R a ž o š a n a s  t e l p ā m  jābūt pietiekami gaišām, sausām, 
siltām, labi vēdinātām un bez caurvēja. Dabīgajam apgaismo
jumam, ko nosaka kā kopējā logu laukuma attiecību pret grīdas 
laukumu, jābūt ne mazākam par 1: 8,  bet mākslīgam apgaismo
jum am  — ne m azākam par 35 luksiem (10 vatu uz grīdas lau
kuma 1 m2). Atsevišķās darba vietās, kur veic ļoti precīzus dar
bus, jābūt arī pietiekami intensīvam vietējam apgaismojumam.

Veicot darbu zem automobiļa un tā kabīnē, parasti lieto pār
nesamu apgaismojumu (spuldzi). Pārnesam ām  spuldzēm jābūt 
pareizi iekārtotām. To darbības spriegums sausā vietā nedrīkst 
pārsniegt 36 V, bet mitrā vietā, piemēram, apskates kanālos, ne
drīkst pārsniegt 12 V.

Aukstā gadalaikā jābūt pietiekami augstai telpu temperatūrai; 
automobiļu tehniskās apkalpes un remonta telpās temperatūrai 
jābūt 16—20 °C.

Telpu vedinašanas intensitāti izsaka ar skaitli, kas rāda, cik 
reizes vienā stundā jāapm aina gaisa tilpums telpā atkarībā no 
telpā izpildāmo darbu veida.

Atsevišķu tehnisko apkalpju un remontdarbu izpildes laikā izda
lās kaitīgas gāzes un tvaiki. Telpas, kurās izpilda šādus darbus, 
ir ne tikai intensīvi jāvēdina, pievadot un novadot gaisu, bet ari 
atsevišķu darba operāciju izpildei ta jās  jāiekārto vietējas gaisa
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nosūkšanas ierīces. Lai pasargā tu  pārējās ražošanas telpas no 
kaitīgām gāzēm un tvaikiem, šādas telpas pilnīgi jāa tdala  no 
pārējām telpām ar šķērssienām.

Veicot atsevišķus tehnisko apkalpju un remonta darbus, s trād
nieka veselību var ietekmēt šādi ražošanas apstākļi:

1) automobiļu, agregātu, mezglu un detaļu m azgāšanā — 
mitrums, tvaiki (ūdens, petrolejas vai benzīna), sārmi un kar
stums;

2) varkalēju darbos, alvošanā un lodēšanā ■— svina un skābju 
tvaiki, karstums, tvana gāze;

3) dzinēju un barošanas sistēmu remontā automobiļiem, kas 
strādājuši ar etilētu benzīnu, — tetraetilsvins;

4) dzinēju izmēģināšanā un piestrādē — tvana gāze un citi 
sadedzes produkti, benzīna tvaiki, troksnis, satricinājumi;

5) automobiļu krāsošanā — šķīdinātāju tvaiki, laku un krāso
šanas materiālu aerosols;

6) kalšanas un termiskos darbos — augsta gaisa tempera
tūra, izstarošanas siltums un tvana gāze;

7) m etināšanas darbos — ultravioletie stari, putekļi un tvana 
gāze;

8) akumulatoru bateriju ladešana un remonta — ūdeņradis 
un sērskābes tvaiki.

Sevišķi kaitīga cilvēka veselībai ir t v a n a  g ā z e .  Tā, kopā 
ar gaisu iekļūstot cilvēka organismā, izspiež no asinīm skābekli 
un rada organisma saindēšanos. Tāpēc tvana gāzes koncentrā
cija tehnisko apkalpju telpu gaisā nedrīkst pārsniegt 0,03 mili
gramus uz 1 litru gaisa. Ja  tvana gāzes koncentrācija ir 
0,05 mg/1, cilvēks to nevar izturēt ilgāk par 1 stundu. Ja  koncen
trācija ir 0,65 mg/1, —  cilvēks zaudē samaņu. J a  tvana gāzes 
koncentrācijas gaisā ir 2,5 mg/1, pēc dažiem elpas vilcieniem cil
vēks zaudē samaņu un mirst.

Ja ventilācijas nav vai tā nestrādā, strādnieki var hroniski 
saindēties ar tvana gāzi. Saindējies strādnieks sūdzas par galvas 
sāpēm, reiboni, bezmiegu, uztrauktu un pastiprinātu sirds dar
bību, apetītes trūkumu, elpas trūkumu, pretīguma sajūtu  pret dzi
nēja atgāzēm.

Ievērojot tvana gāzes ļoti kaitīgo ietekmi uz cilvēka orga
n ism u^  jārūpējas, lai tvana gāzes saturs  gaisā būtu iespējami 
mazs. Sajā nolūkā attiecīgajā telpā jāiekārto ventilācijas sistēma 
gaisa apmaiņai. No telpā strādājošiem dzinējiem pa speciālām 
ventilācijas caurulēm, ko pievieno dzinēja izplūdes caurulēm, a t
gāzes jānovada tieši atmosfērā.

Nedrīkst iesildīt dzinēju slēgtās telpās. Automobilis stāvvietā 
jānovieto ar dzinēju izbrauktuves virzienā. Šis noteikums it īpaši 
jāievēro tad, ja  automobili glabā individuālās garāžās.

Ļoti kaitīgi cilvēka organismu ietekmē arī palielināta benzīna 
(etilētā un arī neelilētā) tvaiku koncentrācija.
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Cilvēkam, ieelpojot gaisu, kas satur 5— 10 mg/1 benzīna 
tvaiku, jau  pēc dažām minūtēm sāk sāpēt galva, rodas nepatī
kama sajūta kaklā, klepus, deguna gļotādas un acu iekaisums. 
Ilgāk atrodoties šādā gaisā, cilvēks uztraucas, viņam sāk reibt 
galva un tā gaita kļūst nestabila. Ja  benzīna tvaiku koncentrā
cija sasniedz 35—40 mg/1, tā kļūst bīstama cilvēka veselībai jau 
pēc 5— 10 minūšu ilgas uzturēšanās telpās ar šādu koncentrāciju. 
Lielāka benzīna tvaiku koncentrācija var radīt pēkšņu saindēša
nos un pat nāvi.

Uzsūcot benzīnu ar muti, benzīna tvaiki iekļūst elpošanas 
ceļos un var izraisīt plaušu iekaisumu. Benzīna norīšana var ra 
dīt bīstamu saindēšanos. Nokļūstot uz ādas, benzīns to sausina 
un veicina ādas saplaisāšanu.

Tā kā benzīns ļoti viegli iztvaiko, tā tuvumā gaisā rodas liela 
benzīna tvaiku koncentrācija; šāds vietējs benzīna tvaiku un 
gaisa maisījums ir bīstams no ugunsdrošības viedokļa, jo viegli 
uzliesmo. No ugunsdrošības viedokļa ļoti bīstami ir tukši un pus
tukši benzīna trauki, jo, benzīna tvaikiem tajos uzliesmojot, no
tiek ļoti spēcīga eksplozija.

Lai samazinātu benzīna tvaiku koncentrāciju gaisā, telpas in
tensīvi jāvēdina, jābūt blīvām dzinēju barošanas sistēmām, telpās 
benzīnu nedrīkst turēt vaļējos traukos, virs vannām, kurās mazgā 
detaļas ar benzīnu, jābūt vietējām nosūkšanas ventilācijas sistē
mām.

Cilvēku veselībai ļoti bīstams ir tetraetilsvins, kas ietilpst eti- 
lēto benzīnu sastāvā.

Telpās, kur izjauc un remontē dzinējus, kas strādājuši ar eti- 
lēto benzīnu, un degvielas aparatūru, jābūt labai ventilācijai, 
tvertnei vai vannai ar petroleju — neitralizēšanai, m azgāšanas 
traukam ar siltu ūdeni, ziepēm un dvielim roku noslaucīšanai.

Lietojot etilēto benzīnu, jāievēro speciāli drošības tehnikas no
teikumi.

Jā izsargās  ari no ilgstošas petrolejas ietekmes uz cilvēka ādu, 
jo petroleja var izraisīt asas hroniskas ādas slimības, ekzē
mas u. c. Tādēļ detaļas jām azgā ar otām, bet nevis ar diegu ga
liem; nav ieteicams bieži m azgāt rokas ar petroleju.

Sārmu koncentrācija agregātu un detaļu m azgāšanas šķīdu
mos nedrīkst pārsniegt 2—5% •

Ūdens temperatūrai automobiļu ārējai mazgāšanai, ja nelieto 
ierīces un apkārtējā gaisa temperatūra ir zem 0°C, jābūt ne ze
mākai par ~ļ-26°C.

Ultravioletie stari, kas rodas elektriskā loka metināšanā, ļoti 
kaitīgi ietekmē redzi, rada acu iekaisumus un veicina smagu acu 
slimību rašanos.

Aizliegts s trādā t  un novērot m etināšanas procesu bez gais
mas filtriem.

S t r ā d n i e k a  d a r b a  v i e t a i  jābūt apgādātai ar visu ne
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pieciešamo ērtai un drošai visu tajā paredzēto darbu izpildei. Lai 
automobilim varētu ērti piekļūt, darba posteņos iekārto apskates 
kanālus, automobiļu celtņus, estakādes un dažādas ceļamās ierīces. 
Ja  nav kanālu un automobiļu celtņu, darbā zem automobiļa j ā 
lieto speciālas, viegli pārbīdāmas redeles.

Kanālos jābūt divām izejām, uzbraukšanas trijstūrim un at- 
malām, kā arī automobiļa stāvokļa ierobežotājiem.

Automobiļus drīkst pacelt vienīgi a r  atbilstošas celtspējas 
celtņiem, kam jābūt apgādātiem ar  drošības ierīcēm, kas var  notu
rēt automobili paceltā stāvoklī.

Strādnieka darba vietā jābūt attiecīgam darba rīku un palīg
ierīču komplektam.

Visiem darba rīkiem jābūt labā tehniskā stāvoklī. Veseru un 
vīļu kātiem jābūt stingriem un labi nostiprinātiem. Cirtņiem un 
dorņiem nedrīkst būt atsistu atmalu, skrūvgriežu darba gali ne
drīkst būt izliekti un pārāk asi. Uzgriežņu atslēgām jābūt piemē
rotām attiecīgo skrūvju galvām un uzgriežņiem. No drošības 
tehnikas, kā ari no darba ražīguma viedokļa vislabākās ir uzmau
camās un gala atslēgas.

Visām elektriskajām ierīcēm jābūt labi sazemētām un aprīko
tām ar gumijotiem kabeļiem, kuru izolācijai jābūt labā tehniskā 
stāvoklī.

Darba vietai jābūt tīrai, ta jā  nedrīkst atrasties lieki priekšmeti. 
Pēc darbu izpildes darba vieta jānotīra  un jāsakārto.

P e r s o n ī g ā s  a i z s a r d z ī b a s  l ī d z e k ļ u s  lieto gadīju
mos, kad vispārīgie drošības tehnikas pasākumi nespēj aizsargāt 
strādnieka veselību.

Personīgos aizsardzības līdzekļos ietilpst aizsargacenes, gais
mas filtri, galvas vairogi, maskas, respiratori, rūpnieciskās gāz
maskas, specapģērbs, specapavi, cimdi un ziedes.

A i z s a r g a c e n e s  lieto, lai pasargātu  acis no sīkām metāla 
vai abrazīvu ķermeņu daļiņām un šķembām. Acenes izvēlas a t
karībā no izpildāmā darba rakstura.

G a i s m a s  f i l t r u s  lieto, lai pasargātu  acis no ultravioleto 
un infrasarkano staru kaitīgās ietekmes. Gaismas filtri savstarpēji 
atšķiras pēc blīvuma. Elektrometināšanā lietojamos 3C  markas 
gaismas filtrus iedala trīs klasēs, tos izvēlas atkarībā no elektro
metināšanas s trāvas stipruma. Gāzes metinātājiem paredzēti TC 
markas gaismas filtri, ko arī iedala trīs klasēs un izvēlas a tka
rībā no metināšanas degļa numura.

G a l v a s  v a i r o g u s  un m a s k a s  lieto, lai pasargā tu  seju 
no izkusuša metāla pilieniem un dzirkstelēm, piemēram, elektro
metināšanā.

R e s p i r a t o r u s  lieto, lai pasargā tu  elpošanas orgānus no 
gaisa putekļiem.

R ū p n i e c i s k ā s  g ā z m a s k a s  lieto, lai aizsargātos no kai' 
tīgo gāzu un tvaiku iedarbības.
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S p e c a p ģ ē r b s  pasargā  strādnieku no kaitīgās apkārtējās 
vides ietekmes, ražošanas netīrumiem, putekļiem, mitruma, staru 
enerģijas, aukstuma, agresīvām vielām (skābēm, sārmiem), dzirk
stelēm u. c.

Specapģērbam jāa tb ils t  apkārtējās vides temperatūrai un iz
pildāmā darba raksturam, jābūt ērtam un labi pieguļošam, lai tas 
nevarētu aizķerties aiz rotējošām detaļām.

C i m d u s ,  ko izgatavo no dažādiem materiāliem, lieto, lai 
pasargā tu  rokas no mehāniskiem bojājumiem, apdegumiem darbā 
ar skābēm, sārmiem un sakarsētu metālu.

Z i e d e s  lieto roku, sejas un citu atklātu ķermeņa daļu pasar
gāšanai no netīrumu, ūdens, dažādu agresīvu vielu (sārmu, 
skābju, šķīdinātāju u. c.), benzīna u. c. kaitīgās iedarbības, jo šo 
vielu ietekmē ķermeņa āda kļūst sausa, sasprēgā un rodas ādas 
slimības.

Kā aizsargziedes lieto ziedi XHOT-6, cinka ziedes Nr. 1 un 
Nr. 2 un prof. Rahmanova ziedi.

Ievērojot p e r s o n ī g o  h i g i ē n u ,  sistemātiski jātīra  un jā 
m azgā specapģērbs, parasti sodas-ziepju šķīdumā. Ļoti netīru 
specapģērbu pirms m azgāšanas  izmērcē petrolejā. Eļļainas vielas 
iztīra ar šķīdinātājiem.

Pirms darba roku un sejas āda jāierīvē ar ziedi. Ar kailām ro
kām, ja bojāta āda, nedrīkst ņemt svina detaļas, it īpaši svina 
oksīdus.

Darba telpā nedrīkst g labāt produktus. Nedrīkst ņemt produk
tus ar netīrām rokām. Jāēd speciālā telpā pēc rūpīgas roku un 
sejas nom azgāšanas un mutes dobuma izskalošanas.

Jāstrādā  atbilstošā specapģērbā un jālieto individuālie aiz
sarglīdzekļi.

Pēc darba jānovelk specapģērbs un rūpīgi jānomazgājas, 
vislabāk zem dušas. Ar ziedi ierīvētās rokas un seja jānomazgā 
vispirms ar aukstu, bet pēc tam ar siltu ūdeni un ziepēm. Roku 
atkārtotajai m azgāšanai nedrīkst lietot smiltis, zāģu skaidas, petro
leju, benzīnu u. tml., jo var rasties ādas bojājumi un iekaisumi.

2. DROŠĪBAS t e h n ik a  a t s e v iš ķ o s  d a r ba  p r o c e so s

D z i n ē j s  j ā i e d a r b i n a  ar starteri. Ar iedarbināšanas 
kloķi dzinēju vēlams iedarbināt tikai aukstā gadalaikā un pēc dzi
nēja remonta.

Iedarbinot dzinēju ar iedarbināšanas kloķi, tas  jāsa tver ar 
visiem pirkstiem vienā roktura pusē un jāgriež kloķvārpsta asiem 
pusapgriezieniem no apakšas uz augšu. Pirms dzinēja iedarbinā
šanas  pārnesumu kārbas svira jānovieto neitrālā stāvoklī un jāpie- 
velk rokas bremze. Ja  dzinēju iedarbina ar kloķi, tad vispirms
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jāpārliecinās, vai nav bojāts iedarbināšanas kloķis un sakabes 
uzgalis kloķvārpstas galā.

A u t o m o b i ļ a  un tā a g r e g ā t u  t e h n i s k o  s t ā v o k l i  
g a i t ā  pārbauda uz speciāli paredzēta ceļa vai laukuma auto- 
saimnieclbas teritorijā vai ārpus tās. Automobiļa kabīnē un virs
būvē pārbaudes laikā nedrīkst atrasties liekas personas, izņemot 
pārbaudītāju (mehāniķi).

Bremzes pēc pārbaudes drīkst regulēt tikai tad, ja automobi
lis ir pilnīgi apturēts un dzinējs izslēgts.

Aizliegts iedarbināt dzinēju un izkustināt automobili no vie
tas, pirms autovadītājs nav pārliecinājies, ka pārējās personas 
(regulētāji) atrodās drošā zonā.

A u t o m o b i ļ u  t e h n i s k ā  a p k a l p ē  un r e m o n t ā ,  kad 
automobili novieto tehnisko apkalpju vai remonta vietā, uz stūres 
rata  jāuzliek uzraksts: «Neiedarbināt dzinēju  —  strādā cilvēki.»

Lai automobilis, kad tam  izpilda tehniskās apkalpes darbus, 
paliktu nekustīgs, to nobremzē ar rokas bremzi un pārnesumu 
kārbā ieslēdz pirmo pārnesumu.

Atsevišķos gadījumos, apmainot riteņus, nepaceltos riteņus 
nosprosto pret velšanos ar ķīļiem (koka vai metāla).

Sevišķi uzmanīgam jābūt, s trādājot zem automobiļa.
Paceltais automobilis (atsperu un riteņu noņemšanai u. c.) 

jāatbalsta  uz speciāliem balstiem (steķiem). Nedrīkst s trādāt zem 
automobiļa, ja  tas  nav atbalstīts uz steķiem. Steķus nedrīkst aiz
stāt ar gadījuma priekšmetiem — akmeņiem, koka atgriezumiem, 
riteņu diskiem u. c.

Ja  automobili apkopj vai remontē un tas ir pacelts ar auto
mobiļu celtņiem (elektriskajiem, hidrauliskajiem), automobilis j ā 
nodrošina pret nokrišanu ar papildu metāla stieņiem; uz celtņa 
darbināšanas ierīcēm jāuzliek uzraksts: «N eaiztikt, zem automo
biļa strādā cilvēki.»

Aizliegts s trādāt zem automobiļa, kad darbojas dzinējs.
Automobiļa tuvumā aizliegts lietot jebkādu atklātu liesmu.
A u t o m o b i ļ a  d z i n ē j a m  aizliegts izdarīt jebkādus dzi

nēja tehniskās apkalpes, remonta un regulēšanas darbus (izņemot 
regulēšanu dīkgaitā), ja darbojas dzinējs.

Kad dzinējs strādā, jāizvairās skart ventilatoru. Pilnīgi iesilu
šam  dzinējam jāizsargās ar rokām skart izplūdes kolektoru, ra
diatoru un cilindru bloku.

Noņemot radiatora vāku, jāuzmanās, lai ūdens tvaiks neap- 
plaucētu rokas. Noņemot radiatora vāku, vēlams lietot cimdus. 
Vāks jāatver divos paņēmienos: pagriežot vāciņu no pilnīgi aiz
vērta stāvokļa pa kreisi, vispirms izlaiž ūdens tvaikus atmosfērā 
un tikai tad, turpinot griezt pa kreisi, noņem vāciņu.

Sevišķi jāuzmanās, ja dzesēšanas sistēmā iepildīts antifrīzs, 
jo tas ir ļoti indīgs un, iekļūstot cilvēka organismā, var radīt
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smagu saindēšanos. Lietojot antifrīzu, jāievēro speciāli drošības 
tehnikas noteikumi.

A k u m u l a t o r u  b a t e r i j u  tehniskajās apkalpēs un re
montdarbos aizliegts lietot atklātu liesmu, piemēram, pārbaudot 
elektrolīta līmeni, jo akumulatorā var uzliesmot sprāgstošā gāze.

Aizliegts pārbaudīt bateriju tehnisko stāvokli, radot īssavieno
jumu. Pārbaudot baterijas tehnisko stāvokli ar noslogojuma dakšu, 
jāuzmanās, lai rokas nepieskartos sakarsušajai papildpretestībai. 
Baterijas pieslēgšanai nedrīkst lietot nestandarta  vadus. Izņemot, 
pārnesot un uzstādot bateriju automobilī, jāuzmanās, lai elektro
līts nenokļūtu uz miesas, drēbēm vai apaviem. Pēc ūdens iztvai
košanas no elektrolīta tajā  paliek koncentrēta sērskābe, kas saēd 
drēbes, apavus un rada miesas apdegumus. Ja  elektrolīts ir nokļu
vis uz miesas, drēbēm vai apaviem, tas jāneitralizē ar 10% sārmq 
vai ožamā spirta šķīdumu vai arī — jānom azgā ar lielāku ūdens 
daudzumu.

Elektrolītu nedrīkst sagatavot stikla traukos, jo, strauji palie
linoties temperatūrai, stikla trauki var saplīst; šim nolūkam jā 
lieto tikai plastm asas vai māla trauki.

Sagatavojot elektrolītu, s ē r s k ā b e  j ā l e j  l ē n ā m  d e s 
t i l ē t ā  ū d e n ī .  Lejot ūdeni sērskābē, sērskābe ar sprādzienu 
izšļakstās un var nokļūt uz sejas, rokām, apģērbu u. c.

E l e k t r o i e k ā r t ā ,  veicot darbus, kas saistīti ar vadu at
vienošanu no spailēm, nepieciešams atvienot vienu vadu no aku
mulatoru baterijas, lai nerastos īssavienojums un neizceltos 
ugunsgrēks. Jāievēro, ka automobiļa elektroiekārtas vadu izolā
cija ļoti intensīvi deg. Vispār, ja  automobiļa elektroiekārtas vadi 
nav labā tehniskā stāvoklī, vēlams pēc darba atvienot vienu vadu 
no baterijas.

A p m a i n o t  a g r e g ā t u s ,  jālieto atbilstošas ceļamierīces 
un palīgierīces.

R i e p u  m o n t ā ž a i  jālieto piemēroti darba rīki un jāievēro 
montāžas secība.

Piesūknējot gaisu kravas automobiļa riteņu apriepojumā pēc 
riepu montāžas, ritenim jāuzliek aizsargrežģis, lai, noraujoties 
sprostgredzenam, tas  neievainotu strādnieku.

Ceļa apstākļos, iesūknējot gaisu kravas automobiļa apriepo
jumā, ritenis jānoliek ar sprostgredzenu uz leju.

B r e m ž u  tehniskajā apkalpē jāuzmanās, montējot loku sa- 
vilcējatsperes. Atsperu savilkšanai jālieto no attiecīga resnuma 
stieples izgatavotas vienkāršas palīgierīces.

Kondensātu no pneimatisko bremžu baloniem var izlaist tikai 
tad, ja balonos ir spiediens. Atverot ventili, jānostā jas  sāņus. 
Aizsalušu ventili nedrīkst sildīt ar lodlampu vai lāpu.

R ī k o j o t i e s  a r  b e n z ī n u ,  jāatceras, ka benzīns ir viegli 
uzliesmojoša viela, kas labi šķīdina gumiju, ziežvielas un krāsas
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un, nokļuvis uz ādas, var radīt ādas iekaisumus. No saindēšanās 
viedokļa ļoti bīstams ir etilētais benzīns.

Tāpat uzmanīgi jārīkojas ar traukiem, kuros g labājas benzīns, 
jo traukā palikušie benzīna tvaiki, saskaroties ar dzirksteli vai 
vaļēju liesmu, var viegli uzliesmot.

Piepildot automobiļa degvielas tvertni ar e t i l ē t o  b e n z ī n u ,  
jārīkojas ļoti uzmanīgi, lai benzīns nenokļūtu uz rokām un drē
bēm, kā arī lai to neieelpotu. Etilēto benzīnu nedrīkst sukt ar muti 
un m azgāt ar to rokas, drēbes un automobiļa detaļas. Ja  etilētais 
benzīns tomēr nokļūst uz ādas vai drēbēm, attiecīgā vieta vis
pirms jānomazgā petrolejā, bet pēc tam siltā ūdenī ar ziepēm. 
Ja  etilētais benzīns iekļūst acīs, acis jāizskalo ar 2% sodas šķī
dumu vai siltu, tīru ūdeni, bet pēc tam nekavējoties jāierodas pie 
ārsta.

Piepildot degvielas tvertni a r  benzīnu, nedrīkst ļaut benzīnam 
izšļakstīties uz automobiļa spārniem, a izsargstangas un citām 
detaļām. Izlijis benzīns ne vien bojā automobiļa virsbūves krāso
jumu, bet ir arī ļoti bīstams no ugunsdrošības viedokļa. It īpaši 
tas sakāms par automobiļiem «Moskvič-402» un «Moskvič-407», 
kuriem degvielas tvertnes iepildcaurule atrodas automobiļa aiz
mugures vidusdaļā (zem numura zīmes) un no kurienes izlijis 
benzīns var viegli nokļūt atgāzu izplūdes tuvumā uz izplūdes cau
rules gala vai aizsargstangas.

Lai novērstu ugunsgrēka izcelšanos automobilī, autovadītājam 
ļoti rūpīgi jāpārbauda elektriskās iekārtas vadu tehniskais stāvok
lis un jāraugās, lai caur barošanas sistēmas savienojumu vietām 
nesūktos degviela. Ja  automobilis tomēr aizdegas, tad uguns 
ierobežošanai un noslāpēšanai jāizmanto speciālie ugunsdzēšanas 
aparāti un smiltis vai arī jāpārsedz liesma ar blīvu drēbi. Uguns
grēku nekādā gadījumā nedrīkst dzēst ar ūdeni, jo tādā gadī
jumā benzīns nokļūst ūdens virspusē un liesmas apņem vēl lie
lāku laukumu. Automobiļa tehniskās apkalpes laikā nedrīkst lietot 
vaļēju liesmu; tāpat nedrīkst arī smēķēt.

B i e ž i  v i e n  z i e m ā  d z i n ē j a  d z e s ē š a n a i  i z m a n t o  
a n t i f r ī z u .  Antifrīzs, kura sastāvā ietilpst etilēnglikols, ir ļoti 
indīgs šķidrums. Tāpēc, rīkojoties ar antifrīzu, jāievēro īpaši pie
sardzības noteikumi un jābūt sevišķi uzmanīgiem. Pēc katras 
saskares ar antifrīzu rokas rūpīgi jānom azgā siltā ūdenī, lietojot 
ziepes.

Dzinēja darbību ieteicams pārbaudīt ārpus telpām vai telpās, 
no kurām atgāzes tiek pastāvīgi izsūknētas. Sliktākā gadījumā 
pilnīgi jāatver garāžas durvis.
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