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Projekts 

Izglītības programmas 

„Autotransports” 

tehnisko priekšmetu 

mācību metodisko 

materiālu izstrāde  
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P.Punculis 

Iekšdedzes 

motori 
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Otto motoru 

barošanas 

sistēmas 
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Saturs  
 Degvielas tvertne, degvielas sūkņi, degvielas un gaisa filtri*. 

 Degmaisījuma iedalījums un tā sastāvs dažādiem motora 
darbības režīmiem.  

 Karburatora  sistēmas. 

 Iesmidzināšanas sistēmas: 

o “KE Jetronic”, 

o “L Jetronic”, 

o “ME Motronic”, 

o “MED Motronic”. 

 Sadegšanas process. 

 Detonācija, tās devējs. 

 Kolektori. 

 Kontroljautājumi (pēc katras apakšnodaļas). 

* Nodaļā apskatītie jautājumi attiecas arī uz dīzeļmotoru 
barošanas sistēmām. 
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Termini  

Degmaisījuma sagatavošana – process, kas tiek 
realizēts, lai izveidotu tādu degmaisījumu, ko 
varētu sadedzināt Otto motorā. 

No karburatora smidzinātāja vai iesmidzināšanas 
sistēmas sprauslas tiek izsmidzināta degviela sīku 
pilienu veidā.  

Degmaisījums ir sīki izsmidzināto degvielas 
pilienu maisījums ar atmosfēras gaisu. 

Motora darbības laikā no cilindra degkameras nav 
iespējams pilnībā izvadīt sadegušās izplūdes gāzes.  

Darba maisījums veidojas sajaucoties 
degmaisījumam un izplūdes gāzēm, kuras bija 
palikušas cilindra degkamerā. 
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Otto motora 

barošanas sistēmas 

elementi 

1. Degvielas 
tvertne, 

2. ielietne, 

3. filtrs, 

4. spiediena 
regulators, 

5. aktīvās ogles 
filtrs, 

6. cauruļvads no 
tvertnes, 

7. degvielas 
atplūdes 
cauruļvads, 

8. degvielas 
sadalītājs. 

Autora veidots 

attēls izmantojot [9] 
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Otto motora (ar 

karburatoru) barošanas 

sistēmas elementi 

1. Degvielas bāka, 

2. degvielas 
līmeņrādis, 

3. degvielas krāns,  

4. filtrs,  

5. degvielas 
sūknis, 

6. izplūdes vārsts, 

7. cilindrs,  

8. ieplūdes vārsts, 

9. karburators,  

10. gaisa filtrs, 

11. izpūtējs.  

 

Autora veidots attēls izmantojot [1] 

 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

10 

Degvielas tvertne 

Degvielas tvertnes tilpumu izvēlas tādu, lai ar automobili 
varētu nobraukt 700 ... 900 km. 

Lai novērstu benzīna (dīzeļdegvielas) zudumus 
iztvaikošanas rezultātā, degvielas tvertni hermētiski 
noslēdz.  

Lai degvielas tvaiku spiediens nepārsniegtu pieļaujamo 
lielumu, agrāko gadu izlaiduma automobiļu degvielas 
tvertnes vākā iebūvēja tvaika vārstu, kas atvērās pie lielāka 
degvielas tvaiku spiediena un gaisa vārstu, kas degvielas 
līmenim pazeminoties, neļāva tvertnē rasties retinājumam.  

Dažu modeļu automobiļiem tvaika vārstu un gaisa vārstu 
ievietoja korpusā, kuru šļūtene savienoja ar benzīna tvaiku 
separatoru, kur kondensējās benzīna tvaiki.  
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Degvielas tvertne ar 

separatoru 
1. Stiprinājuma 

elements, 

2. degvielas 
līmeņrāža 
pludiņš,  

3. degvielas 
līmeņrāža 
devējs, 

4. separators,  

5. separatora 
vadības vārsts, 

6. degvielas 
ielietne.  Autora veidots attēls izmantojot [7] 
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Degvielas tvertnes izvietojums 

Degvielas tvertne var tikt izveidota: 

o kā četrstūrainas vai apaļas formas ģeometriska 

tilpne (kravas automobiļiem), 

o sarežģītas formas tilpne ar atsevišķām savstarpēji 

savienotām tvertnēm, kura kopē automobiļa 

konstruktīvo veidolu. 

Degvielas tvertni                                                             

vieglajiem automobiļiem                                                              

un furgoniem izvieto                                                                                

zem virsbūves. 

Autora veidots attēls izmantojot [6] 
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Degvielas 

tvertne 

1. Degvielas tvertne, 

2. degvielas ielietne,  

3. aizsargskārds,  

4. degvielas līmeņa 

devējs, 

5. degvielas padeves 

modulis ar 

degvielas sūkni.  Attēli no [10] 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

14 

Phaeton  un Audi A8 degvielas tvertne 

 

Autora veidoti attēli izmantojot [6] 
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Degvielas tvertne 

Degvielas tvertni kravas automobiļiem izgatavo 
no dzelzs skārda. Tai ir vienkārša – regulāra 
forma. 

No iekšpuses un ārpuses to pārklāj ar korozijas 
izturīgu aizsargslāni. 

Lielāko izmēru degvielas tvertnēs iebūvē 
šķērssienas, kas samazina degvielas šļakstīšanos 
automobiļa sānsverēs vai braucot līkumā. 

Vieglajiem automobiļiem degvielas tvertnes 
izgatavo gan no dzelzs skārda, gan no plastmasas. 
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Degvielas tvertne 

No plastmasas izgatavoto degvielas tvertņu 
bīstamība slēpjas to iespējamajā deformācijā, jo 
degviela var sakarst līdz 120 ºC (piemēram, 
“Common Rail” un sprauslas – dīzes sistēmas). 

Straujos līkumos un stāvos ceļu kāpumos degviela 
var saplūst vienā tvertnes pusē, traucējot normālu 
degvielas padevi. 

Lai to novērstu,                                                                    
izmanto papildtvertni                                                                    
(Catch Tanks), kur                                                         
ievieto zemspiediena sūkni                                                     
un dažkārt inžektorsūkni. Attēls no [6] 
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Degvielas 

padeve (Audi 

RS4 un A8) 
 

Autora veidoti attēli 

izmantojot [6] 
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Zemspiediena 

sūkņa izvietojums 
1. Degvielas tvertne, 

2. papildtvertne, 

3. degvielas sūknis, 

4. degvielas padeve, 

5. degvielas atplūde, 

6. degvielas padeve 
uz inžektorsūkni, 

7. inžektorsūknis, kas 
papildtvertnē 
nodrošina augstāku 
degvielas līmeni kā 
degvielas tvertnē. 

Attēls no [6] 
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Degvielas tvaiku absorbcija 

Jaunāko konstrukciju automobiļos degvielas 
tvertni savieno ar aktīvās ogles filtru, kas absorbē 
degvielas tvaikus, neļaujot tiem nokļūt atmosfērā. 

Magnētiskais vārsts, ko vada elektrovadības bloks 
(EVB), periodiski, atkarībā no motora darbības 
režīma, degvielas tvaikus padod uz motora 
ieplūdes kolektoru, kur tie tiek iesūkti cilindros un 
sadedzināti. 

Sistēmā var būt pretvārsts, kas reģenerācijas vārsta 
atteikuma gadījumos, periodos, kad motors 
darbojas, novērš degvielas tvaiku nokļūšanu 
aktīvās ogles filtrā.  
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Degvielas tvaiku 

absorbcija 

1. Degvielas tvertne, 

2. degvielas tvaiki, 

3. aktīvās ogles filtrs, 

4. tvaika vārsts, 

5. elektroniskais  
vadības bloks 
(EVB), 

6. magnētiskais 
vārsts, 

7. degvielas spiediena 
regulators, 

8. iesmidzināšanas 
sprausla. 

 Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Degvielas tvaiku absorbcijas 

sistēmas darbība 

 

Animācija no [9] 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

22 

Degvielas tvertnes ventilācija 

Lai nodrošinātu drošu degvielas uzpildīšanu un 
degvielas tvaiku pārspiediena novēršanu degvielas 
tvertnei sasilstot, ir nepieciešama degvielas 
tvertnes ventilācijas sistēma. 

Vienlaicīgi, motora darbības laikā, ir jānodrošina 
atmosfēras gaisa ieplūde degvielas tvertnē. 

Degvielas tvertnē ir kompensācijas telpa (2 ... 5 
litri), kas nodrošina degvielas tilpuma izmaiņas tās 
izplešanās rezultātā.  

Kompensācijas telpa ir savienota ar aktīvās ogles 
filtru. 
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Degvielas tvertnes ventilācijas 

sistēma 

 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Degvielas 

tvertnes 

elementi 

Pirmā kompensācijas telpa 
(1) ir paredzēta īslaicīgai 
degvielas tvaiku 
uztveršanai, uzpildot 
automobili.  

Degvielas uzpildes laikā 
degvielas tvaiki izplūst pa 
iepildīšanas cauruli un tiek 
nosūkti ar iepildīšanas 
pistoles nosūcējiekārtu. 

Blakus degvielas tvertnes 
vāciņam ir kompensācijas 
vārsts, kas, degvielas 
uzpildes laikā, novērš 
degvielas tvaiku izplūdi no 
otrās kompensācijas telpas. 

 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Degvielas 

tvertnes 

elementi 

Lodītes (drošības) 
vārsts novērš degvielas 
nokļūšanu aktīvajā 
ogles filtrā un izplūšanu 
apkārtējā vidē 
gadījumā, kad 
degvielas tvertne ir 
pilnīgi piepildīta un 
automobilis atrodas 
slīpumā.  

Šādā gadījumā ieplūdes 
vads uz aktīvās ogles 
filtru tiek noslēgts ar 

lodītes vārstu. 

 
Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Zemspiediena degvielas sūknis* 

Degvielas zemspiediena sūknis degvielu no 
degvielas tvertnes pievada karburatoram, 
augstspiediena sūknim vai sprauslām (sistēmās ar 
degvielas iesmidzināšanu). 

Degvielas sūkņus izvieto ārpus vai ievieto 
degvielas tvertnē (t.s. ”iegremdējamie” sūkņi). 

Degvielas iesmidzināšanas iekārtās lielākoties 
izmanto iegremdējamos sūkņus. 

Zemspiediena degvielas sūkņi iedalās:  

 Pēc piedziņas veida:  

o ar mehānisko piedziņu, 

o ar elektrisko piedziņu. 
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Zemspiediena degvielas sūkņi* 

Pēc darbības principa zemspiediena 
degvielas sūkņi iedalās: 

1. diafragmas sūkņi, 

2. elektriskie rullīšu sūkņi, 

3. zobratsūkņi ar iekšējo sazobi, 

4. virzuļtipa sūkņi, 

5. skrūves tipa sūkņus, 

6. sānkanālu un perifērijas sūkņi, 

7. divpakāpju sūkņi, 

8. degvielas padeves moduļi.  
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Diafragmas sūkņa elementi 
1. Korpuss,  

2. izplūdes 
vārsts, 

3. sietiņš,  

4. ieplūdes 
vārsts, 

5. diafragma,  

6. atspere,  

7. kāts,  

8. ekscentrs.  
Autora veidots attēls izmantojot [10] 
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Diafragmas 
sūkņa darbība 

– ieplūdes fāze 

Sadales vārpstas 
ekscentram (1) griežoties  
pārvietojas svira (2) uz leju 
pārbīdot kātu (3). 

Kāts (3) ir saistīts ar sūkņa 
diafragmu (4).  

Kāta kustība lejup izsauc 
diafragmas (4) izliekšanos 
un retinājuma veidošanos 
telpā (7). 

Retinājuma iespaidā atveras 
ieplūdes vārsts (6) un telpā 
(7) ieplūst degviela. 

Izplūdes vārsts (5) ir 
noslēgts. Autora veidots attēls izmantojot [10] 
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Degvielas 

izplūde 

Ekscentram (1) turpinot 
rotēt, atsperes (8) spēka 
iespaidā pārvietojas svira 
(2) atbrīvojot kātu (3). 

Kāts (3) pārvietojas uz 
augšu, vienlaicīgi atsperes 
(9) radītais spēks 
diafragmu (4) izliec uz 
augšu radot telpā (7) 
spiedienu. 

Spiediena iespaidā atveras 
izplūdes vārsts (5) un no 
telpas (7) izplūst degviela 
piepildot pludiņkameru. 

Spiediens vienlaicīgi 
aizver ieplūdes vārstu (6). 

 

Autora veidots attēls izmantojot [10] 
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Degvielas 

daudzuma 

regulēšana 

Degvielas sūkņa ražīgumu 
nosaka sviras (2) gājiens, 
jeb ekscentra (1) 
ekscentricitāte, ko nav 
iespējams izmainīt. 

Ekspluatācijas laikā mainās 
motora darba režīms, 
vienlaicīgi izmainās 
patērētās degvielas 
daudzums. 

Kad pludiņkamera ir 
piepildīta ar degvielu, 
diafragma (4) paliek 
izliektā stāvoklī, nodrošinot 
degvielas spiedienu vadā un 
tās vienmērīgu padevi. 

Sūknis ir automātiski 
izslēdzies. 

 

Autora veidots attēls izmantojot [10] 
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Diafragmas sūknis Piedziņas vārpstai 
pagriežoties, 
bīdītājs pārvietojas 
uz leju un caur 
vārstu virs diska 
telpā ieplūst 
degviela. 

Piedziņas vārpstai 
turpinot rotēt, tā 
pagriežas un, 
ekscentram spiežot 
uz bīdītāju, virzulis 
pārvietojas uz augšu 
telpā esošo degvielu 
padodot uz 
degvielas kolektoru. 
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Diafragmas 

sūkņa 

darbība 
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Diafragmas 

sūkņu 

ekspluatācija 

Diafragmas sūknis ir 
nostiprināts pie 
motora blokkartera un 
vasaras periodā 
pastiprināti sakarst. 

Vienlaicīgi sakarstot 
degvielai, kas atrodas 
degvielas vados un 
tvertnē, sūknī esošā 
degviela var iztvaikot, 
radot degvielas un 
tvaiku maisījumu, ko 
sūknis nesūknē. 

Gan ieplūdes, gan 
izplūdes vārsts var būt 
noslēgtā stāvoklī. Autora veidots attēls izmantojot [10] 
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Elektriskais rullīšu sūknis 

1. Korpuss,  

2. degvielas 
ieplūde, 

3. pārplūdes vārsts, 

4. rullīšu sūknis, 

5. enkurs,  

6. izplūdes vārsts, 

7. degvielas 
izplūde. 

Autora veidots attēls (augšējais) 

izmantojot [5] 
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Elektriskais rullīšu sūknis* 

Sūknis kopā ar elektromotoru ir izvietoti kopējā 
korpusā, kurš ir piepildīts ar degvielu.  

Degviela dzesē elektromotora tinumus un bez tās 
nav pieļaujama sūkņa darbināšana, jo tad 
elektromotors pārkarst un tā tinumi var sadegt.  

Degvielas sūknis ir ekscentrisks rullīšu sūknis, 
kuru piedzen elektromotors. 

Rotors ir ekscentriski nostiprināts degvielas sūkņa 
korpusā.  

Rotorā pa aploci izveidotajos padziļinājumos ir 
ievietoti rullīši.  
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Elektriskais rullīšu sūknis tā 

darbība* 
1. Korpuss,  

2. rullītis,  

3. rotors, 

4. ieplūdes 

kanāls, 

5. izplūdes 

kanāls, 

6. pārplūdes 

vārsts, 

7. aizsargsiets.  
Autora veidots attēls (augšējais) izmantojot [5] 
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Elektriskā rullīšu sūkņa darbība 

Rotoram griežoties, rullīši, centrbēdzes spēka 
iespaidā, tiek piespiesti pie sūkņa korpusa un 
noblīvē spraugu starp rotoru un sūkņa korpusu. 

Rotoram griežoties, rullītis pārvieto pirms tā esošo 
degvielu, līdz tā sasniedz izplūdes kanālu. 

Sakarā ar telpas samazināšanos sūkņa izplūdes 
pusē paaugstinās degvielas spiediens un sūknis 
attīsta ~ 0,5 MPa lielu degvielas spiedienu. 

Sūknī iemontētais pārplūdes vārsts uztur 
nepieciešamo spiedienu degvielas padeves 
sistēmā.   
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Elektriskā rullīšu sūkņa darbība 

Degvielas sūknis darbojas visu laiku, kad darbojas 
motors. 

Pēc aizdedzes ieslēgšanas līdz motora iedarbināšanas 
momentam, kad jau ir sasniegts nepieciešamais 
degvielas spiediens, sūknis var tikt atslēgts. 

Sūkņa ražība ievērojami pārsniedz motora iespējami 
lielāko degvielas patēriņu.  

Tas nodrošina pastāvīgu degvielas cirkulāciju 
maģistrālē, novērš degvielas tvaiku korķu veidošanos 
sistēmā un izlīdzina degvielas temperatūru. 
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Zobratsūknis  ar iekšējo sazobi  

A – Ieplūdes 

kanāls, 

B – izplūdes 

kanāls. 

1. Iekšējais 

zobrats, 

2. ārējais 

zobrats. 

 
Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Skrūves tipa sūknis  

1. Korpuss,  

2. piedziņas 
vārpsta, 

3. dzītā 
vārpsta, 

4. degvielas 
izplūde, 

5. enkurs,  

6. degvielas 
ieplūde. Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Sānkanāla sūknis 

A – Ieplūdes 
kanāls, 

B – izplūdes 
kanāls. 

1. Skrejrats,  

2. apaļas 
formas 
sānkanāls
. 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Virpuļsūknis  

A – Ieplūdes 

kanāls, 

B – izplūdes 

kanāls. 

1. Skrejrats, 

2. piedziņas ass, 

3. gredzenveida 

kanāls, 

4. lāpstiņas.  Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Virpuļsūkņa darbība 

 

Animācija no 

[10] 
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Divpakāpju 

sūknis 

1. Ieplūdes kanāls, 

2. pirmais 

(sānkanāla) 

sūknis, 

3. otrais (iekšējās 

sazobes 

zobratu) sūknis, 

4. enkurs,  

5. pārplūdes 

vārsts, 

6. izplūdes kanāls, 

7. kontaktspailes.  

 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Degvielas padeves modulis 

1. Aizsargfiltrs,  

2. primārais sūknis, 

3. sekundārais sūknis, 

4. degvielas 
līmeņrāža pludiņš, 

5. degvielas izplūdes 
vārsts,  

6. kontaktspailes, 

7. degvielas atplūde, 

8. elektromotora 
rotors.  

Autora veidots attēls izmantojot [5] 

Attēls no [9] 
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Inžektorsūknis  
Inžektor-
sūknis ir 
hidrau-
liski 
darbi-
nāms 
sūknis ko 
lieto, lai 
no 
degvielas 
tvertnes 
iesūknētu 
degvielu 
sūc-
tvertnē. 

 
Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Filtri, to iedalījums* 

Filtru uzdevums ir atdalīt no gaisa vai degvielas 
mehāniskos piemaisījumus un ūdeni, kuru daļiņu 
lielums pārsniedz 10 mkm. 

Degvielas filtru lielākoties uzstāda tūlīt aiz 
degvielas sūkņa. Dažkārt to uzstāda degvielas 
kolektora galā. 

Pēc pielietojuma degvielas                                               
filtrus iedala: 

o priekšattīrīšanas filtros,  

o rupjajos filtros,  

o smalkajos filtros, 

o aizsargfiltros. 
Attēls no [5] 
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Filtru iedalījums 

Pēc darbības principa filtrus 
iedala: 

o virsmas filtros (sieta filtri), 

o tilpuma filtros (šķiedru filtri), 

o saķeres filtros – kad netīrumi 
pielīp pie lipīgās filtra 
elementa virsmas t.s. slapjie 
filtri, 

o centrbēdzes filtros, 

o magnētiskajos filtros. 

 

 

Attēls no [10] 
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Prasības filtriem 

Degvielas filtriem tiek izvirzītas sekojošas 
prasības: 

o laba filtrēšanas spēja, 

o neliela caurplūdes pretestība, 

o vienkārša nomaiņa (tīrīšana), 

o nelieli izmēri, kas savukārt ir atkarīgi: 

no filtra resursa, 

filtrējošo poru lieluma, 

filtrēšanas efektivitātes, 

vidējā piemaisījumu lieluma. 
Attēls no [10] 
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Sietu filtri 

 A – ar filtrējošiem diskiem, B – ar filtrējošo cilindru. 
Attēli no [5] 
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Virsmas un tilpuma filtri 

A – papīra (virsmas) filtrs, B – tilpuma filtrs, 

C – filtrējošā elementa biezums, D – tilpuma filtrs. 

Autora veidoti attēli izmantojot [5] 
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Degvielas filtrs 
1. Korpuss,  

2. blīvējums,  

3. ieplūdes kanāls, 

4. iekšējais kanāls, 

5. papīra 

filtrelements, 

6. izplūdes kanāls, 

7. vāciņš,  

8. blīve.  

Autora veidots 

attēls izmantojot 

[10] 

Attēls no [9] 
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Degvielas filtrs 

Degvielas plūsmas ātrums caur filtru ir neliels, kas 
sekmē degvielā esošo mehānisko piemaisījumu 
uztveršanu.  

Filtrs atrodas degvielas maģistrālē tūlīt aiz degvielas 
sūkņa.  

Filtrā atrodas papīra elements, kura poras ir 
aptuveni 10 µm lielas.  

Pēc elementa atrodas siets, kurš uztver izšķīdušās 
papīra daļiņas.  

Šī iemesla dēļ nomainot filtru obligāti ir jāievēro 
cauri plūstošās degvielas virziens. 

Filtru nepareizi pievienojot papīra elements salokās 
un tā aktīvā (filtrējošā) virsma būtiski samazinās. 
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Degvielas filtrs 

Filtra maiņas 
intervāls ir 
atkarīgs no 
degvielas tīrības 
pakāpes. 

To norāda 
tehniskajā 
dokumentācijā. 

1. Degvielas  
izplūde, 

2. aizsargfiltrs, 

3. starpslānis, 

4. papīra filtrs, 

5. degvielas 
ieplūde.  Autora veidots attēls izmantojot [9] 
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Degvielas filtra novietojums 

Degvielas filtru bieži novieto zem automobiļa 
virsbūves pie degvielas tvertnes. 

Pie degvielas filtra ar fiksācijas skavu var būt 
piestiprināts arī spiediena regulators. 

Spiediena regulators                                                     
degvielas sistēmā uztur                                                         

~ 0,3 MPa lielu spiedienu.  

Autora veidoti attēli izmantojot [6] 
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Filtrs ar nosēdtrauku 

– ūdens atdalītāju* 

Degvielā esošo ūdeni 
iespējams atdalīt filtrā ar 
nosēdtrauku – ūdens 
atdalītāju. 

1. Rokas sūknis, 

2. atgaisošanas skrūve, 

3. degvielas padeve, 

4. degvielas izplūde, 

5. filtrelements, 

6. ūdens un nosēdumi,  

7. nosēdumu izlaišanas skrūve. Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Papildus degvielas filtri 

Labākai degvielas attīšanai tirdzniecības tīklā ir 
iespējams iegādāties papildus degvielas filtrus. 

Šos filtrus drīkst uzstādīt tikai degvielas vadā aiz 
zemspiediena degvielas sūkņa. 

Degvielas vadā līdz zemspiediena degvielas 
sūknim filtru uzstādīt nerekomendē, jo tā ir jūtīga 
pret palielinātu hidraulisko pretestību. 

Papildus filtra caurplūdes pretestība var apgrūtināt 
normālu degvielas padevi no tvertnes līdz 
zemspiediena sūknim. 
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Degvielas vadi 
Degvielas vadus izgatavo no dzelzs caurules vai grūti 
degošas, degvielas izturīgas gumijas vai plastmasas. 

Ilgstoši ekspluatējot degvielas cauruļvadi no gumijas vai 
plastmasas var kļūt cieti un poraini. 

Degvielas vadu montāžas laikā ir jānodrošina: 

o lai vadi netiktu mehāniski bojāti, 

o lai degvielas vados nerastos degvielas tvaiki, tos nedrīkst 
novietot tuvu mezgliem ar augstu temperatūru (piemēram, 
pie izpūtēja caurules, trokšņa slāpētāja), 

o degvielas vadu dehermetizācijas gadījumā degvielas 
tvaiki nedrīkst uzkrāties vadītāja kabīnē,  

o degvielas vadus nedrīkst izveidot ar līkumiem, kas traucē 
sistēmas atgaisošanu. 
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Gaisa filtrs* 

Gaisa filtra uzdevums ir atdalīt no motora 
cilindros ieplūstošā gaisa abrazīvās daļiņas 
(putekļus). 

Gaisā esošajām daļiņām nokļūstot motora 
cilindros tās sajaucas ar eļļu, kas izsauc strauju 
motora virzuļgrupas izdilumu. 

Gaisa filtru un tā darbību raksturo: 

o gaisa attīrīšanas spēja, 

o resurss, 

o gaisa filtra pretestība, 

o ieplūdes trokšņu slāpēšanas līmenis. 
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Kombinētais gaisa 

filtrs* 
Kombinētajā eļļas filtrā 
izmanto sekojošus gaisa 
attīrīšanas paņēmienus: 

o centrbēdzes, 

o inerces, 

o kontakta. 

1. Eļļas vanna, 

2. filtrējošais elements, 

3. centrbēdzes tīrītājs, 

4. aizsargsiets.  
Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Gaisa filtrs 

Vieglajos automobiļos pielieto gaisa filtrus, kas attīra 
gaisu izmantojot kontakta paņēmienu. 

Lai paaugstinātu motora jaudu, samazinātu degvielas 
patēriņu un nodrošinātu optimālo degmaisījuma 
sadegšanu, būtiska nozīme ir gaisa pārpilnības 
koeficientam, ko ietekmē arī ieplūstošā gaisa 
temperatūra. 

Ieplūstošā gaisa temperatūru regulē pārslēdzot aizvaru 
un gaisa filtrā iesūcot nevis auksto gaisu, bet gan pie 
motora blokkartera sasildīto gaisu. 

Atkarībā no gaisa temperatūras aizvara pārslēgšana 
var notikt vai nu ar roku, vai automātiski. 
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Gaisa 

filtrs 

1. Ieplūstošais 
aukstais gaiss, 

2. ieplūstošais 
siltais gaiss, 

3. pārslēdzējs, 

4. filtrējošais 
elements, 

5. izplūstošais 
gaiss. 

 

Autora veidots attēls izmantojot [10] 
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Ieplūstošā gaisa 

temperatūras regulēšana Automātiskajā 

režīmā, 

atkarībā no 

ieplūstošā 

gaisa 

temperatūras, 

regulētāj-

elements 

aizvaru piever 

vai atver. 

 Autora veidots attēls izmantojot [6] 
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Kontroljautājumi 

Kādas prasības izvirza degvielas tvertnei? 

Kādas ir degvielas tvertņu konstruktīvās 
īpatnības? 

Kādēļ ir nepieciešama degvielas tvaiku absorbcijas 
sistēma?  

Kāds ir tās darbības princips? 

Vai šī sistēma darbojas arī automobiļa uzpildes 
laikā? 

Kā novērš degvielas tvaiku nokļūšanu aktīvajā 
ogles filtrā un izplūšanu apkārtējā vidē gadījumā, 
ja degvielas tvertne ir pilnīgi piepildīta ar benzīnu? 
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Kontroljautājumi 

Kā iedalās zemspiediena degvielas sūkņi? 

Kādi apstākļi nosaka inžektorsūkņa izmantošanas 
nepieciešamību? 

Kā regulē diafragmas sūkņa padoto degvielas 
daudzumu? 

Kas ir jāievēro ekspluatējot elektrisko rullīšu sūkni 
un diafragmas sūkni? 

Cik lielu spiedienu spēj attīstīt zemspiediena 
degvielas sūkņi? 

Kādus elementus apvieno degvielas padeves 
modulis? 
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Kontroljautājumi 

Nosaukt attēlā apzīmētos elementus! 

Autora veidots 

attēls izmantojot 

[4] 
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Kontroljautājumi 

Kā iedalās filtri pēc to pielietojuma veida? 

Kā iedalās filtri pēc to darbības principa? 

Kādas prasības uzstāda degvielas filtriem? 

Kādēļ nomainot degvielas filtru obligāti ir jāievēro 
cauri plūstošās degvielas virziens? 

Kad izmanto degvielas filtru ar ūdens atdalītāju? 

Kādas prasības uzstāda degvielas vadiem? 

Kādi ir gaisa attīrīšanas paņēmieni? 

Kādēļ gaisa filtros iebūvē aizvarus? 
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Otto motoru iedalījums  

Otto motori lielākoties pieder pie motoru grupas ar 
ārējo degmaisījuma sagatavošanu – degmaisījums 
veidojas ārpus cilindra degkameras un to aizdedzina 
dzirkstele (ir arī izveidoti Otto motori ar tiešo 
degvielas iemidzināšanu – “MED Motronic”). 

Pēc degmaisījuma sagatavošanas paņēmiena Otto 
motori ar ārējo degmaisījuma sagatavošanu iedalās: 

o degmaisījuma sagatavošana izmantojot 
karburatoru,  

o degmaisījuma sagatavošana izmantojot 
elektromagnētiskās sprauslas (izmanto 
iesmidzināšanas sistēmās).   
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Degmaisījuma veidošanas 

pamatprincipi 

Degmaisījums veidojas sajaucoties sīki 
izsmidzinātām degvielas daļiņām ar gaisu. 

Degvielas izsmidzināšana notiek: 

o karburatorā, retinājuma rezultātā, 

o degvielu ar spiedienu izsmidzinot ieplūdes 
kolektorā gaisa strūklā vai degkamerā. 

Sagatavotā degmaisījuma sastāvs ir atkarīgs no 
izsmidzinātās degvielas un ieplūstošā gaisa 
daudzumu attiecības. 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

71 

Degmaisījuma veidošanas 

pamatprincipi 

Izsmidzinātās degvielas daudzumu 
ietekmē: 

o smidzinātāja žiklera izmērs,  

o degvielas spiediens. 

Ieplūstošā gaisa daudzums ir                       
atkarīgs no: 

o kolektora (ieplūdes vārstu) 
šķērsgriezuma laukuma, 

o retinājuma lieluma difuzorā vai gaisa 
kustības ātruma ieplūdes kolektorā. 

 

Attēls no [10] 
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Retinājuma veidošanās  

Gaisa ātruma un 
retinājuma 
vērtības dažādās 
ieplūdes kolektora 
vietās nosaka tā 
šķērsgriezuma 
laukums. 

Retinājuma 
lielumu dažādās 
ieplūdes kolektora 
vietās var noteikt 
izmantojot 
manometru. 

Autora veidoti attēli izmantojot [10] 
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Degvielas izsmidzināšana 

Gaisam plūstot caur difuzoru tā ātrums palielinās un 
difuzorā (visvairāk sašaurinātajā vietā) rodas 
retinājums. 

Degviela retinājuma iespaidā izplūst no smidzinātāja 
un, sajaucoties ar gaisu, veido degmaisījumu. 

Difuzorā izsmidzinātās degvielas daudzumu ietekmē 
spiediens                                                                  
pludiņkamerā un                                                      
retinājums dotajā                                                                                   
difuzora punktā. 

Autora veidots attēls izmantojot [10] 
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Degvielas strūkla 

No sprauslas izsmidzinātajā degvielas kūlī tā 

sākumā veido gludu strūklu, kas pēc tam sadalās 

atsevišķos elementos un beigās degviela ir sīku 

pilienu (miglas) veidā. 

Autora veidots attēls izmantojot [7] 
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Pilienu lielums 

Degvielas 
pilienu 
lielumu 
iespaido 
sprauslas 
urbuma 
diametrs, 
spiediena 
lielums 
degkamerā 
un izsmidzi-
nāšanas 
spiediens. 

Autora veidoti attēli 

izmantojot [7] 
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Degmaisījuma sagatavošanas veidi 

A. Ārējā  
degmaisījuma 
sagatavošana, 

B, C. iekšējā 
degmaisījuma 
sagatavošana.  

Degmaisījuma 
savirpuļošana var 
notikt: 

A. ieplūdes taktī,  

B. kompresijas taktī, 

C. darba taktī. 
Autora veidots attēls izmantojot [7] 
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Gaisa pārpilnības koeficients 

Gaisa pārpilnības koeficients λ ir faktiskā gaisa 

daudzuma L attiecība pret teorētiski nepieciešamo 

Lt, kāds ir nepieciešams degvielas sadedzināšanai. 

 

 

Normāls degmaisījums ir tad, kad 1g (kg) benzīna 

ir sajaukts ar 14,7 g (kg) gaisa. 

Šajā gadījumā gaisa daudzums nodrošina pilnīgu 

degvielas sadegšanu un gaisa pārpilnības jeb 

pāruma koeficients λ = l,0. 

λ = L/Lt 
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Degmaisījumu iedalījums  

Otto motora darbības nodrošināšanai atšķirīgos 
ekspluatācijas režīmos degkamerā ir jāpadod 
atbilstoša sastāva degmaisījums. 

Liess degmaisījums, kurā ir gaisa pārākums  (λ = 
l,0 …1,15) – motora darbība vidējas slodzes 
režīmā. 

Ļoti liess degmaisījums (λ > l,15). 

Trekns degmaisījums, kurā ir gaisa iztrūkums                 
(λ = 0,8 … 1,0) – motora darbība brīvgaitā.  

Ļoti trekns degmaisījums (λ < 0,8) – motora 
darbība paātrinājuma un pilnas jaudas režīmos.    
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Degmaisījuma veidi 

 

Autora veidots attēls izmantojot [6] 
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Degmaisījuma sastāvs dažādiem 

motora darbības režīmiem 

Iedarbinot aukstu motoru degmaisījumam jābūt ļoti 
treknam (λ = 0,3... 0,4), jo kloķvārpstas griešanās 
frekvence ir maza un gaisa plūsmas ātrums nav 
pietiekams, lai degviela labi izsmidzinātos. 

Motoram darbojoties brīvgaitā, tā kloķvārpstas 
griešanās frekvence ir neliela, degviela nepietiekami 
iztvaiko tāpēc, lai nodrošinātu motoram stabilu 
brīvgaitas režīmu, sagatavo treknu degmaisījumu   
(λ = 0,5 … 0,8). 

Lai ekonomētu degvielas patēriņu, vidējas slodzes 
režīmā sagatavo liesu degmaisījumu (λ = 1,15).  
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Degmaisījuma sastāvs dažādiem 

motora darbības režīmiem 

Pilnas slodzes režīmā motoram ir jāattīsta 
maksimālā jauda, tāpēc sagatavo treknu 
degmaisījumu (λ = 0,9). 

Paātrinājuma režīmā automobiļa motoram 
ir arī jāattīsta maksimālā jauda tāpēc, lai 
motoram būtu labas dinamiskās īpašības, 
degmaisījumam jābūt treknākam (λ = 0,85 
... 0,9).  
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Otto motoru barošanas sistēmu 

veidi 

Otto motoros degmaisījuma sagatavošanai 

izmanto sekojošas barošanas sistēmas: 

o karburatora degvielas padeves sistēmas, 

o degvielas iesmidzināšanas sistēmas. 

Atkarībā no degvielas iesmidzināšanas vietas 

degvielas iesmidzināšanas sistēmas iedalās: 

o netiešās degvielas iesmidzināšanas sistēmas, 

o tiešās degvielas iesmidzināšanas sistēmas. 
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Karburatora elementi 

1. Degvielas 
cauruļvads, 

2. pludiņkamera ar 
pludiņu, 

3. gaisa vārsts, 

4. smidzinātājs,  

5. difuzors,  

6. degvielas 
līmenis, 

7. droseļvārsts,  

8. žiklers.  

 

 

Autora veidots attēls izmantojot [10] 
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Karburatora 

sistēmas  

Karburatoram ir sekojošas 
sistēmas: 

 Iedarbināšanas ierīce, kas 
sagatavo ļoti treknu 
degmaisījumu motora 
iedarbināšanas momentā. 

Brīvgaitas sistēma, kas 
sagatavo treknu 
degmaisījumu, kad motors 
darbojas brīvgaitā ar nelielu 
kloķvārpstas apgriezienu 
skaitu. 

Galvenā dozētājsistēma, kas 
sagatavo liesu degmaisījuma 
sastāvu, kad motors 
darbojas ar vidēju slodzi. 
 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Karburatora sistēmas 

Ekonomaizers, kas sagatavo treknu degmaisījumu 
pilnas slodzes režīmā, kad droseļvārsts ir pilnībā 
atvērts un motors maksimāli noslogots. 

Ekonostats, analoģiski kā ekonomaizers, sagatavo 
treknu degmaisījumu motora pilnas slodzes režīmā. 
Tam nav kustīgu elementu un degviela no ekonostata 
žiklera izplūst retinājuma rezultātā, kad droseļvārsts 
ir pilnībā atvērts un gaiss caur karburatora difuzoru 
izplūst ar lielu ātrumu. 

Paātrinātājsūknis, kas, strauji nospiežot akseleratora 
pedāli, sajaukšanās kamerā izsmidzina papildu 
degvielas porciju un patreknina degmaisījumu. 
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Iedarbināšanas ierīce 

                                                                1. Pludiņkamera,  

                                                                2. gaisa vārsts, 

                                                                3. daļējas gaisa 

                                                                  plūsmas vārsts, 

                                                                 4. difuzors,  

                                                                 5. droseļvārsts,  

                                                                 6. smidzinātājs. 

Autora veidots attēls izmantojot [2] 
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Brīvgaitas sistēma 

1. Brīvgaitas sistēmas 
degvielas žiklers, 

2. brīvgaitas sistēmas 
gaisa žiklers, 

3. gaisa vārsts, 

4. degmaisījuma 
kvalitātes 
regulēšanas 
skrūve, 

5. urbums, 

6. emulsijas kanāls. Autora veidots attēls izmantojot [2] 
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Galvenā dozētājsistēma (GDS) 

1. GDS degvielas 
žiklers, 

2. emulsijas caurule, 

3. GDS gaisa žiklers, 

4. pludiņkameras 
līdzsvarošanas 
kanāls, 

5. smidzinātājs,  

6. gaisa vārsts, 

7. difuzors,  

8. droseļvārsts.  Autora veidots attēls izmantojot [2] 
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Ekonomaizers 

Ekonomaizera vārstu atver mehāniskā veidā izmantojot 

sviru vai pneimoierīci. 

Ekonomaizers tiek mehāniski ieslēgts, kad droseļvārsta 

atvērums sasniedz 80 ... 85% no maksimālā atvēruma. 

Autora veidots attēls 

izmantojot [10] 
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Ekonomaizers  

1. Ekonomaizera 
vārsts, 

2. ekonomaizera 
žiklers, 

3. ekonomaizera 
pievads, 

4. smidzinātājs,  

5. droseļvārsts,  

6. ekonomaizera 
pievadsvira. 

Autora 

veidoti 

attēli 

izmantojot 

[10 un 2] 
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Paātrinātājsūknis  

1. Paātrinātājsūkņa 
virzulis, 

2. paātrinātājsūkņa 
pievads, 

3. smidzinātājs, 

4. spiedvārsts,  

5. paātrinātājsūkņa 
pievadsvira, 

6. paātrinātājsūkņa 
pretvārsts. 

 

 

 

Autora veidots attēls izmantojot [2] 
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Karburatoru iedalījums 

Atkarībā no kameru skaita karburatorus iedala:  

 vienkameru karburatoros,  

 divkameru karburatoros,  

 vairākkameru karburatoros. 

 

Autora veidoti attēli 

izmantojot [4] 
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Divkameru karburatori 
Divkameru un vairākkameru karburatori var būt: 

o ar vienlaicīgu droseļvārstu atvēršanos, 

o ar secīgu droseļvārstu atvēršanos. 

Karburatoriem ar secīgu droseļvārstu atvēršanos 
vidējas slodzes režīmā darbojas daļa no karburatora 
kamerām, bet pilnas slodzes režīmā visas kameras. 
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Divkameru karburatoru darbība 

 

Autora veidoti attēli izmantojot [10] 
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Degvielas līmeņa pārbaudes metodes 

Degvielas līmeņa pārbaudei karburatora 
pludiņkamerā izmanto sekojošas metodes: 

o pēc atzīmēm uz skatlodziņa, 

o izmantojot speciālu kontrolurbumu ar skrūvi, 

o mērot degvielas līmeni no pludiņkameras augšējās 
malas: 

ar stikla mērcaurulīti, 

ar bīdmēru, 

o mērot attālumu starp pludiņu un vāku (VAZ). 
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Degvielas 

līmeņa 

pārbaudes 

metodes 

 

Attēli no [2] 
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Karburatoru regulēšana 

Karburatorā regulē: 

o motora kloķvārpstas brīvgaitas griešanās 
frekvenci (ar degmaisījuma sastāva regulēšanas 
skrūvi un ar kloķvārpstas                                     
minimālās griešanās                                      
frekvences regulēšanas                                                          
skrūvi), 

o degvielas līmeni                                                              
pludiņkamerā (pieliecot                                                    
vai atliecot pludiņa                                                                                     
sviriņas mēlīti). 

   Autora veidots attēls izmantojot [10] 
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Kontroljautājumi 

Kādi ir degmaisījuma veidošanas pamatprincipi? 

Kādi faktori ietekmē izsmidzinātās degvielas 

pilienu lielumu? 

Kāds ir degmaisījuma sastāvs dažādiem motora 

darbības režīmiem? 

No kādām iekārtām un sistēmām sastāv 

karburators? 

Kā iedala karburatorus? 
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Kontroljautājumi 

Kādam nolūkam kalpo ekonomaizers? 

Kādēļ izmanto vairākkameru karburatorus, kā tie 
iedalās? 

Kā pārbauda degvielas līmeni karburatora 
pludiņkamerā? 

Kādā veidā regulē degvielas līmeni karburatora 
pludiņkamerā? 

Kā regulē motora minimālos apgriezienus un CO 
sastāvu izplūdes gāzēs? 
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Kontroljautājumi 

Nosaukt attēlā 

atzīmētos 

karburatora 

elementus! 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Kontroljautājumi 

Kura no karburatora 

sistēmām ir attēlota 

zīmējumā? 

1. Iedarbināšanas sistēma. 

2. Galvenā dozēšanas 

sistēma. 

3. Ekonomaizers. 

4. Paātrinātājsūknis.  
Autora veidots attēls izmantojot [10] 
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Kontroljautājumi 

Degvielas līmenis 
pludiņkamerā ir zemāk kā 
smidzinātāja gals. Kādēļ 
motoram darbojoties no 
smidzinātāja gala izplūst 
degviela? 

1. Pludiņkamerā rada papildus 
spiedienu. 

2. Palielina degvielas līmeni 
pludiņkamerā. 

3. Degvielu sūc ieplūdes 
kolektorā esošais retinājums. 

4. Degviela izplūst retinājuma 
iespaidā, ko rada difuzors.  

 Autora veidots attēls izmantojot [10] 
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Iesmidzināšanas sistēmas 

Automobiļos pielietotajai degvielas padeves 
sistēmai ir jānodrošina nepieciešamais 
degmaisījuma sastāvs visiem darba režīmiem. 

Izmantojot karburatora sistēmas ne vienmēr 
izdodas to nodrošināt (iedarbinot aukstu motoru 
pazeminātās temperatūrās, motora stabilu darbību 
zemās temperatūrās un slodzē ar samazinātiem 
apgriezieniem, paātrinājuma režīmos u.c.). 

Karburatora izmantošana nenodrošina arī vienādu 
degmaisījuma sadalījuma pa cilindriem un 
nepieciešamo izplūdes gāzu toksiskuma līmeni.  
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Iesmidzināšanas sistēmu 

iedalījums 

 
 

  

Pārtrauktā  Nepārtrauktā  

Ieplūdes kolektorā pirms  

ieplūdes vārsta 

Centrālā iesmidzināšanas  

sistēma pirms droseļvārsta 

Pēc iesmidzināšanas vietas 

Tiešā iesmidzināšanas sistēma 

Pēc iesmidzināšanas  

paņēmiena 
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Iesmidzināšanas sistēmu iedalījums 

Pēc degvielas iesmidzināšanas principa un sprauslu 
skaita izšķir:  

o daudzsprauslu iesmidzināšanas principu, kad katra 
cilindra ieplūdes kanālā degvielu izsmidzina 
individuāla sprausla, 

o centrālo iesmidzināšanas principu, kad degvielu 
ieplūdes kolektorā tieši virs droseļvārsta izsmidzina 
no vienas vai divām sprauslām – piemēram,“MONO 
JETRONIC”, 

mehāniskās (hidrauliskās) iesmidzināšanas 
sistēmas, 

elektromagnētiskās iesmidzināšanas sistēmas.   
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Iesmidzināšanas sistēmu iedalījums  

Netiešā iesmidzināšana (iesmidzināšanas sistēmas 
ar degvielas iesmidzināšanu ieplūdes kolektorā): 

 “K un KE Jetronic”, 

 “L Jetronic”, 

 “Mono Jetronic”, 

 “ME Motronic”. 

Tiešā iesmidzināšana (kad degviela līdzīgi kā 
dīzeļmotoram tiek iesmidzināta motora cilindrā): 

 “MED Motronic”.  

 

 

   



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

107 

Iesmidzināšanas sistēmu iedalījums 

Netiešās iesmidzināšanas veidi iedalās: 

o Neatkarīgi no ieplūdes vārstu stāvokļa 
(iesmidzināšanas momentu nesaskaņojot ar 
ieplūdes vārstu stāvokli):  

 simultantais iesmidzināšanas paņēmiens, 

 grupveida iesmidzināšanas paņēmiens. 

o Saistībā ar ieplūdes vārstu stāvokli 
(iesmidzināšanas momentu saskaņojot ar ieplūdes 
vārstu stāvokli): 

 sequentālais iesmidzināšanas paņēmiens, 

 selektīvais iesmidzināšanas paņēmiens. 
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Iesmidzināšanas sistēmu veidi 

Autora veidots attēls 

izmantojot [10] 
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Simultantais iesmidzināšanas 

paņēmiens 

Degvielas iesmidzināšana notiek no visām 
sprauslām vienlaicīgi.  

Autora veidots 

attēls 

izmantojot [4] 
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Grupveida iesmidzināšanas 

paņēmiens 

Degvielas iesmidzināšana notiek vienlaicīgi 
atsevišķām sprauslu grupām (piemēram, 1 un 3, kā 
arī 2 un 4 cilindriem) 

Autora 

veidots attēls 

izmantojot 

[4] 
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Sequentālais iesmidzināšanas 

paņēmiens 

Degvielas iesmidzināšanas moments tiek saskaņots 
ar vārstu atvērto stāvokli.  

Paņēmiens nodrošina visoptimālāko degmaisījuma 
veidošanās procesu. 

Autora 

veidots attēls 

izmantojot 

[4] 
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Selektīvais iesmidzināšanas 

paņēmiens 

Degvielas iesmidzināšanas moments tiek saskaņots 
ar vārstu atvērto stāvokli.  

Taču atsevišķā cilindrā izsmidzinātās degvielas 
daudzums var būt atšķirīgs. 

Autora 

veidots attēls 

izmantojot 

[4] 
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Netiešās iesmidzināšanas sistēma 
1. Degvielas 

padeve, 

2. ieplūdes 

kolektors, 

3. gaiss,  

4. droseļvārsts,  

5. izsmidzināšanas 

sprausla, 

6. degmaisījums,  

7. motors. 
Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Netiešās iesmidzināšanas sistēma 

1. Ieplūdes 
kolektors,  

2. ieplūdes vārsts, 

3. izsmidzinātās 
degvielas kūlis, 

4. izsmidzināšanas 
sprausla, 

5. degvielas 
padeve, 

6. gaiss,  

7. droseļvārsts.  

 

 

Autora veidots attēls izmantojot [7] 
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Tiešās iesmidzināšanas sistēma 
1. Degvielas 

padeve, 

2. ieplūdes 

kolektors, 

3. gaiss,  

4. droseļvārsts,  

5. izsmidzināšanas 

sprausla, 

6. degmaisījums,  

7. motors. 

 
Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Centrālās iesmidzināšanas sistēma 

1. Degvielas 

padeve, 

2. gaiss,  

3. izsmidzināšanas 

sprausla, 

4. droseļvārsts,  

5. ieplūdes 

kolektors, 

6. motors, 

7. degmaisījums.  

 
Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Centrālās iesmidzināšanas sistēma 

1. Cilindru galva, 

2. izsmidzinātās 
degvielas kūlis, 

3. sprausla,  

4. degvielas padeve, 

5. gaiss, 

6. signāls no 
elektroniskā 
vadības bloka, 

7. ieplūdes kolektors. 
Autora veidots attēls izmantojot [7] 
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Elektronisko iesmidzināšanas 

sistēmu apakšsistēmas 

Katra elektroniskā iesmidzināšanas sistēma iedalās 
sekojošās apakšsistēmās: 

o degvielas padeves sistēmā (nodrošina degvielas 
padevi no degvielas tvertnes, tās attīrīšanu un 
atplūdi), 

o ieplūdes sistēmā (nosaka cilindros iesūktā gaisa 
daudzumu vai masu, kā arī tā temperatūru), 

o vadības sistēmā, 

o iedarbināšanas sistēmā. 
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Degvielas padeves sistēma 
1. Degvielas 

sūknis, 

2. degvielas 
padeves 
cauruļvads, 

3. degvielas filtrs, 

4. degvielas 
kolektors,  

5. spiediena 
regulators, 

6. degvielas 
atplūde. 

 

Autora veidots attēls izmantojot [6] 
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Apakšsistēmas  

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Degvielas padeves sistēma 

Autora veidoti attēli izmantojot [5] 
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Degvielas padeves sistēma bez 

atplūdes 

 

Autora veidots 

attēls izmantojot 

[6] 
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Degvielas padeves sistēmas 

darbība 
Degvielu no degvielas tvertnes uzsūc sūknis un ar 
noteiktu spiedienu padod uz sadalītājcauruli 
(degvielas kolektoru). 

Degvielu attīra degvielas filtrs. 

Nepieciešamo degvielas spiedienu  nodrošina 
spiediena regulators. 

Lai samazinātu kaitīgo izmešu                                   
daudzumu izplūdes gāzēs sākot                                  
no 1995. gada automobiļu Jeep,                                         
Toyota u.c. motoru degvielas                                                
padeves sistēmās nepielieto                                             

atplūdes cauruļvadu. 

Autora veidots attēls 

izmantojot [5] 
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Primārais spiediena regulators  

Iespējami divējādi primārā degvielas spiediena 
regulatora montāžas varianti: 

1. Spiediena regulatoru montē pie degvielas kolektora. 
Šajā montāžas variantā degvielas spiediena lielums 
ir atkarīgs no retinājuma ieplūdes kolektorā.  

2. Spiediena regulatoru uzstāda degvielas tvertnē vai 
pie degvielas sūkņa vai filtra. Šajā montāžas 
variantā degvielas spiediens nav atkarīgs no 
retinājuma lieluma ieplūdes kolektorā. Konstrukcijā 
nav arī paredzēts degvielas atplūdes cauruļvads no 
spiediena regulatora uz degvielas tvertni.   



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

125 

Primārais spiediena regulators 

1. Atspere,  

2. vārsts,  

3. diafragma,  

4. no degvielas 

kolektora, 

5. uz degvielas 

tvertni, 

6. uz ieplūdes 

kolektoru. 
Autora veidots attēls izmantojot 

[7] un attēls no [9] 
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Degvielas kolektors 

Degvielas kolektors nodrošina degvielas padevi uz 
katru iesmidzināšanas sprauslu ar vienādu 
degvielas spiedienu. 

No mehāniskajiem piemaisījumiem attīrītā 
degviela nonāk degvielas kolektorā. 

Degvielas kolektorā                                        
izmantojot blīvētājelementus                                        
iemontē iesmidzināšanas                                         
sprauslas. 

Sprauslu skaits ir vienāds ar                                               
motora cilindru skaitu. 

 
Autora veidots attēls izmantojot [6] 
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Degvielas kolektors 

Kolektorā uzkrāj degvielas rezervi un tā tilpums 
pārsniedz motora darba cikla laikā izsmidzinātās 
degvielas daudzumu, tādējādi pasargājot degvielas 
sistēmu no spiediena svārstībām.  

Spiediena regulators uztur nemainīgu spiedienu 
starpību starp spiedienu ieplūdes kolektorā un 
spiedienu degvielas padeves sistēmā.  

“V” veida motoriem var būt viens “U” veida vai 
divi stieņveida kolektori. 

Degvielas spiediens kolektorā parasti nepārsniedz 
0,2 ... 0,4 MPa.  
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Degvielas kolektors 
Degvielas kolektoru 
nostiprina pie motora 
cilindru galvas.  

Pie tā stiprinās 
sprauslas un 
atsevišķos gadījumos 
spiediena regulators 
un pulsāciju slāpētājs. 

Pulsāciju slāpētāja 
uzdevums ir 
samazināt spiediena 
regulatora un sprauslu 
darbības rezultātā 
radušos troksni.  

Autora veidots attēls 

izmantojot [10] un attēls 

no [10] 
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Degvielas iesmidzināšanas sprauslas  

Degvielas iesmidzināšanas sprauslas iedalās: 

Mehāniskās iesmidzināšanas sprauslas: 

Mehāniskā iesmidzināšanas sprausla sāk 
izsmidzināt degvielu pie noteikta spiediena un 
darbojas visu motora darbības laiku. 

 Izsmidzinātās degvielas daudzums ir atkarīgs tikai 
no degvielas spiediena. 

Elektromagnētiskās iesmidzināšanas sprauslas: 

o caurplūdes (Top – Feed), 

o ar degvielu apskalotās (Bottom – Feed), 

o sprauslas ar gaisa pievadu. 
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Mehāniskā iesmidzināšanas 

sprausla 

1. Sprauslas 

korpuss, 

2. filtrs,  

3. adatvārsts, 

4. degvielas 

strūkla. 

 

 Mehāniskās iesmidzināšanas sprauslas izmanto “K 

un KE Jetronic” iesmidzināšanas iekārtās. 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Elektromagnētiskās sprauslas 
Pārējās iesmidzināšanas iekārtās degvielas 
iesmidzināšanai cilindru ieplūdes kanālos vai 
degkamerā izmanto elektromagnētiskās sprauslas. 

Elektromagnētisko sprauslu galvenās sastāvdaļas ir 
korpuss,  tinums un adatvārsts,  kas ir saistīts ar 
elektromagnēta enkuru. 

Ja elektromagnēta tinuma vijumos neplūst strāva, 
atspere sprauslas adatvārstu piespiež vārsta sēžai un 
noslēdz degvielas izplūdes kanālu.  

Pievadot tinumam elektriskās strāvas impulsu, 
enkurs kopā ar adatvārstu pārvietojas uz augšu 
atverot izplūdes urbumu. 
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Elektromagnētiskās sprauslas 

Nepieciešamo izsmidzinātās 
degvielas kūli iegūst 
pielietojot speciālas formas 
smidzinātājus. 

Degvielas iesmidzināšanas 
sprauslas, izmantojot 
speciālus blīvgredzenus, 
ievieto ieplūdes kolektora 
atverēs virs ieplūdes vārstiem, 
vai degkamerā (motoros ar 
tiešo iesmidzināšanu). 

 Attēli no [10] 
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Degvielas iesmidzināšanas 

sprauslas 
Elektromagnētisko sprauslu izsmidzinātās degvielas 
daudzums ekspluatācijas apstākļos ir atkarīgs no 
sprauslas atvērtā perioda ilguma, taču to ietekmē arī 
spiediens degvielas kolektorā un izplūdes atveres 
šķērsgriezums. 

Sprauslas atvērtā perioda ilgumu nosaka elektroniskā 
vadības bloka elektriskā impulsa garums, kuru nosaka 
vadoties no: 

o droseļvārsta stāvokļa devēja datiem,  

o gaisa daudzuma devēja (gaisa masas mērītāja) datiem, 

o skābekļa devēju, dzeses sistēmas un gaisa temperatūras 
devēju signāliem. 
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Iesmidzināšanas sprauslas 

Elektriskajai strāvai plūstot pa sprauslas tinumiem, 
tās radītais magnētiskais lauks paceļ enkuru par 
0,1 mm. 

Lai piedotu degvielas kūlim konusveidīgu formu, 
degvielu izsmidzina caur sešiem radiālā virzienā 
vērstiem slīpiem urbumiem.  

Sprauslas iekšpusē nepārtraukti plūst degviela zem 
spiediena, to atdzesējot. 

Tādējādi tiek novērsta degvielas tvaiku veidošanās 
iespējamība iedarbinot karstu motoru. 
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Caurplūdes sprausla 1. Korpuss,  

2. tinums,  

3. spailes,  

4. sietiņš,  

5. enkurs,  

6. vārsta 

korpuss, 

7. vārsts,  

8. blīvētāj-

gredzens,  

9. vārsta 

adata. 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Ar degvielu apskalotā 

sprausla 
1. Korpuss,  

2. enkurs,  

3. vārsta 
korpuss, 

4. vārsta 
adata, 

5. tinums,  

6. degvielas 
izplūde, 

7. spailes,  

8. degvielas 
ieplūde. 

 

 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Sprausla ar gaisa 

pievadu 1. Degvielas 
padeve, 

2. smidzinātāja 
atvere, 

3. gaisa telpa, 

4. gaisa pievads no 
ieplūdes 
kolektora, 

5. spailes. 

 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 

 

 Sprauslu ar gaisa pievadu izmantošana ļauj 

uzlabot degvielas izmidzināšanas kvalitāti daļējas 

slodzes režīmos. 
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Sprauslas ar gaisa pievadu darbība 

 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Sprauslu veidi 
Dažās 
iesmidzināšanas 
sistēmās (piemēram, 
“LH – Motronic”) 
divvārstu un 
vairākvārstu 
motoriem izmanto 
gan vienstrūklas, gan 
divstrūklu sprauslas. 

Sprauslas atšķiras 
pēc izsmidzinātās 
degvielas strūklas 
formas un 
izsmidzināšanas 
leņķa. 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Ieplūdes sistēmas elementi 
1. Ieplūdes kolektors, 

2. droseļvārsts, 

3. gaisa daudzuma                                         

mērītājs, 

4.  gaisa filtrs. 

Motora slodzes noteikšanai izmanto: 

o gaisa masas mērītāju, vai gaisa daudzuma 

mērītāju, 

o gaisa spiediena devēju ieplūdes kolektorā, 

o droseļvārsta stāvokļa devēju.   

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Ieplūdes sistēmu 

veidi 
 A. Ar gaisa 

daudzuma 

mērītāju, 

B.  ar gaisa masas 

mērītāju. 

1. Ieplūdes 

kolektors, 

2. droseļvārsts, 

3. gaisa daudzuma 

mērītājs, 

4. gaisa filtrs. 

 Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Ieplūdes sistēmu 

veidi 

A.  Ar gaisa spiediena 
devēju ieplūdes 
kolektorā, 

B.  ar droseļvārsta 
stāvokļa devēju. 

1. Ieplūdes kolektors, 

2. droseļvārsts, 

3. gaisa temperatūras 
devējs, 

4. gaisa filtrs, 

5. “soļu” 
elektromotors,  

6. droseļvārsta 
stāvokļa devējs. 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Gaisa daudzuma noteikšana 

Motora darbības laikā 
patērētais gaisa daudzums 
ir atkarīgs: 

o no droseļvārsta stāvokļa, 

o no kloķvārpstas griešanās 
frekvences, 

o no apkārtējās vides 
parametriem (gaisa 
temperatūras un 
spiediena). 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Gaisa daudzuma noteikšana 
Lai nodrošinātu nepieciešamo 
degmaisījuma sastāvu motoram 
darbojoties ar optimālo dzeses 
sistēmas temperatūru, ir 
nepieciešams noteikt: 

o gaisa daudzumu vai tā masu, 

o nodrošināt tā atbilstību padotās 
degvielas daudzumam (λ = l,0 
…1,15).  

Mainoties darba režīmam vai 
apstākļiem ir nepieciešams 
izmainīt degmaisījuma sastāvu    
(λ = 0,85 ... 0,9).  

 
Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Gaisa daudzuma noteikšana 

Iesmidzināšanas sistēmās gaisa daudzuma 
noteikšanai izmanto: 

o mehānisko gaisa daudzuma mērītāju (piemēram, 
“K un KE Jetronic”), 

o elektronisko gaisa daudzuma mērītāju (piemēram, 
“L Jetronic”), 

o gaisa masas mērītājus (piemēram, “ME un MED 
Motronic”). 

Iesmidzināšanas sistēmā “Mono Jetronic” gaisa 
daudzuma mērītāju neizmanto. 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

146 

Gaisa daudzuma mērītājs 

Gaisa daudzuma mērītājs nosaka kopējo gaisa 
daudzumu, kas ieplūst visos motora cilindros. 

Ierīces darbības pamatā tiek izmantots sviras 
pagrieziena leņķis, kas ir atkarīgs no gaisa 
plūsmas spiediena spēka. 

Lai nodrošinātu ierīces maksimālu jūtību, starp 
gaisa daudzuma mērītāja vārsta pacēluma 
augstumu un gaisa caurplūdi tiek panākta 
logaritmiska sakarība. 

Gaisa daudzuma mērītāja vārsta stabilitāti 
nodrošina iebūvētā slāpētājplate. 
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Gaisa daudzuma 

mērītāja uzbūve 

a – Gaisa daudzuma 

mērītāja kopskats, 

b – potenciometrs. 

1 – Korpuss, 

2 – slāpētājplate, 

3 – slīdkontakts, 

4 – kontaktceliņš. 
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Gaisa masas mērītājs 
Izmantojot gaisa daudzuma mērītāju nosacīti var 
aprēķināt ieplūstošā gaisa masu, jo tas nosaka motora 
cilindros ieplūstošā gaisa tilpumu, bet gaisa 
temperatūras devējs vienlaicīgi mēra gaisa 
temperatūru.  

 Taču izmantojot gaisa daudzuma mērītāju netiek 
ievērtēta gaisa blīvuma izmaiņa un gaisa plūsmas 
pulsācijas. 

Gaisa masas mērītājs nosaka gaisa masu. 

Iesmidzināšanas iekārtās izmanto sekojošus gaisa 
masas mērītājus: 

o stieples tipa (Hot Wire), 

o folijas tipa (Hot Film), 

o virpuļtipa. 
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Stieples tipa gaisa masas mērītāja 

sastāvdaļas 

 
1. Ieplūdes 

kanāls, 

2. sietiņš, 

3. elektro shēma, 

4. mērkanāls, 

5. rezistors, 

6. platīna stieple, 

7. termo 
kompensācijas 
rezistors. 
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Stieples tipa gaisa masas mērītājs 
Stieples tipa gaisa masas mērītājā izmanto platīna 
vadu, ko sasilda elektriskās strāva. 

Cilindros ieplūstošais atmosfēras gaiss platīna 
stiepli atdzesē, kā rezultātā izmainās stieples 
pretestība. 

Lai atjaunotu stieples temperatūru to nepieciešams 
papildus sasildīt. 

Lai noteiktu ieplūstošā gaisa masu, mēra platīna 
stieples papildus sasildīšanai nepieciešamās 
elektriskās strāvas parametrus. 

Ieplūstošā gaisa temperatūras ievērtēšanai izmanto 
termo kompensācijas rezistoru. 
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Folijas tipa gaisa masas mērītājs 

1. Korpuss, 

2. spailes, 

3. devēja korpuss, 

4. devējs, 

5. mērkanāls, 

6. sietiņš, 

7. ieplūstošais 

gaiss, 

8. iekšējā caurule. 

 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Gaisa masas mērītāja darbības 

princips 

1. Mērkanāls, 

2. devēju bloks, 

3. ieplūstošais 

gaiss, 

4. izplūstošais 

gaiss, 

5. sildelements.  

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Gaisa masas mērītāja darbības princips 

Ieplūdes sistēmā ieplūstošā gaisa masu mēra izmantojot 
atgriezeniskās strāvas metodi.  

Izmantojot šo metodi tiek mērīta ne tikai ieplūdes 
kolektorā ieplūstošā gaisa masa, bet arī tā gaisa masa, 
kas plūst atpakaļvirzienā gaisa masas svārstību 
rezultātā.  

Ieplūstošais gaiss atdzesē termorezistoru NTC1 un 
izmaina tā pretestību. Plūstot garām sildītājrezistoram 
ieplūstošais gaiss sasilst. 

Tā kā gaisa temperatūra ir paaugstinājusies 
termorezistors NTC2 tiek atdzesēts mazāk un tā 
pretestība izmainās mazāk kā termorezistoram NTC1. 
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Gaisa masas mērītāja darbības princips 
Termorezistoru temperatūru starpību reģistrē 
elektroniskais vadības bloks un tā raksturo ieplūstošā 
gaisa masu. 

Gaisam plūstot atpakaļvirzienā termorezistors NTC2 
atdziest vairāk kā termorezistors  NTC1. 

Attiecīgi šī abu termorezistoru NTC1 un NTC2 
pretestību vērtību starpība raksturo izplūstošā gaisa 
masu. 

No abos virzienos plūstošā gaisa daudzuma 
elektroniskais vadības bloks aprēķina motorā iesūkto 
gaisa masu. 

Vadoties no vadītāja vēlmēm elektroniskais vadības 
bloks aprēķina nepieciešamo droseļvārsta stāvokli, 
padod signālu uz droseļvārsta elektromotoru un tas 
iestāda nepieciešamo droseļvārsta atvērumu. 
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Vadības sistēma 

Vadības sistēmā ir iekļauti devēji un izpildmehānismi. 

Par devējiem izmanto: 

1. motora griešanās frekvences                                         
devēju, 

2. detonācijas devēju, 

3. skābekļa devēju, 

4. motora dzeses sistēmas                                            
temperatūras devēju, 

5. gaisa masas mērītāju. 

 
 

Autora veidots attēls izmantojot [5] un 

attēls no [9] 

EVB 
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Vadības sistēma 

Pie vadības sistēmas izpildmehānismiem pieder: 

A.  degvielas iesmidzināšanas sprauslas, 

B. auksta motora iedarbināšanas sprausla, 

C. papildus gaisa padeves kanāla noslēdzējvārsts, 

D. droseļvārsta stāvokļa                                      
regulēšanas                                               
elektromotors, 

E. aizdedzes sistēmas                                                     
elementi. 

 Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Elektroniskais vadības bloks (EVB) 

Atkarībā no devēju signāliem elektroniskais vadības 
bloks izmaina impulsa garumu, kas nosaka 
elektromagnētiskās sprauslas izsmidzinātās degvielas 
daudzumu. 

Elektroniskā vadības bloka impulsa garums tiek formēts 
no divām komponentēm: 

o pamatimpulsa garuma vadoties no motora ātruma 
režīma (motora griešanās frekvences) un slodzes 
(retinājuma ieplūdes kolektorā), 

o korekcijas impulsa garuma, kad pamatimpulsa garums 
tiek palielināts vai samazināts (atkarībā no kustības 
režīma – automobiļa paātrinājuma un motora darbības 
apstākļiem – dzeses šķidruma un gaisa temperatūras). 
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Degvielas dozēšanas metode 

Degvielas iesmidzināšanas sistēmās “K un KE 
Jetronic” izmanto nepārtrauktās iesmidzināšanas 
paņēmienu – t.i. degviela, neatkarīgi no ieplūdes 
vārstu stāvokļa, nepārtraukti tiek iesmidzināta 
cilindru galvā izveidotajos ieplūdes kanālos. 

Kad degvielas spiediens sasniedz 0,35 MPa, tiek 
saspiesta sprauslas atspere, sprauslas adata atver 
izplūdes urbumu un degvielu izsmidzina ieplūdes 
kolektorā, izsmidzinātās degvielas pilienu kūli virzot 
uz ieplūdes vārstu pusi. 

Ieplūdes vārstiem atveroties, izsmidzināto degvielu 
iesūc motora cilindru degkamerās. 
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Iesmidzināšanas sistēma          
“KE – Jetronic” 

Iesmidzināšanas sprausla izsmidzināmās degvielas 
daudzumu nedozē. 

Izsmidzinātās degvielas daudzumu izmaina, 
degvielas padeves sistēmā mainot spiedienu.  

Iesmidzināšanas sistēmas “KE – Jetronic” 
īpatnības: 

o iesmidzināšanas sistēmas vadībai nosaka 
droseļvārsta stāvokli, ieplūstošā gaisa 
daudzumu, dzeses sistēmas temperatūru un 
skābekļa daudzumu izplūdes gāzēs.  
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Iesmidzināšanas sistēma          
“KE – Jetronic” 

 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

161 

Iesmidzināšanas sistēma          
“KE – Jetronic” 
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“KE – Jetronic” darbība 

Efektīvai motora iedarbināšanai un darbības 
nodrošināšanai dažādos režīmos, tiek veiktas 
degmaisījuma sastāva korekcijas – palielināts 
iesmidzināmās degvielas daudzums: 

o motora iedarbināšanas laikā (izmanto auksta motora 
iedarbināšanas sprauslu),  

o motora iesildīšanas laikā (nodrošina vadības spiediena 
regulators un papildus gaisa kanāla caurplūdes 
ierobežotājierīce),  

o motoram darbojoties pilnas jaudas režīmos (nodrošina 
īpašas formas gaisa mērītāja kanāls), 

o strauji atverot droseļvārstu (gaisa plūsma papildus 
atver gaisa daudzuma mērītāja vārstu).   
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Hidroakumulators  

Lai atvieglotu atkārtotu silta motora 
iedarbināšanu, “K – Jetronic” un “KE – Jetronic” 
degvielas iesmidzināšanas sistēmās izmanto 
hidroakumulatoru. 

Hidroakumulators uztur spiedienu degvielas 
padeves sistēmā vēl noteiktu laiku pēc motora 
apturēšanas                                                                            
un samazina                                                       
degvielas                                                                       
plūsmas                                                                             
radīto                                                                         
troksni.  

Autora 

veidots attēls 

izmantojot 

[10] 
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Hidroakumulators Hidroakumulatoram 
ir divas kameras, 
kuras atdala 
membrāna. 

Darba kamerā 
sūknis zem 
spiediena padod 
degvielu. 

Spiediena ietekmē 
membrāna izliecas 
un saspiež atsperi, 
kā rezultātā darba 
kameras tilpums 
palielinās. 
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Degvielas regulators dalītājs 

Iesmidzināmās degvielas porcijas lielumu motora 
cilindra degkamerā regulē atkarībā no ieplūstošā 
gaisa daudzuma. 

Ieplūstošā gaisa daudzumu nosaka ar gaisa 
daudzuma mērītāju, kurš ir savienots ar degvielas 
regulatoru – dalītāju.  

Izmainot droseļvārsta stāvokli, izmainās arī gaisa 
plūsmas intensitāte.  
Gaisa plūsmas intensitātei                                        
mainoties savu stāvokli                                                
izmaina arī gaisa                                                              
daudzuma mērītāja vārsts.  

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Degvielas regulators – dalītājs 
Degvielas regulators – dalītājs regulē uz sprauslām 
padotās degvielas daudzumu un sadala to cilindriem. 

Padotās degvielas daudzums ir atkarīgs no plunžera 
pacelšanas augstuma (caurplūdes logu šķērsgriezuma). 

Plunžera pacelšanas augstumu čaulā nosaka gaisa 
mērītāja vārsta stāvoklis un vadības spiediena lielums. 

Vadības spiediens                                                                          
arī nodrošina                                                                         
plunžera kustību                                                                               
uz leju. 

 

 
Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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“KE – Jetronic un K Jetronic” 

mezgli 

    Degvielas regulators               Gaisa daudzuma            
– dalītājs.                                    mērītāja vārsts. 
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Līnijas spiediena regulators 
Degvielas regulatora – dalītāja logu šķērsgriezuma 
laukuma izmaiņa nav proporcionāla 
iesmidzināmās degvielas daudzumam. 

Izmantojot līnijas spiediena regulatoru var 
nodrošināt degvielas regulatora – dalītāja logu 
atvēruma laukuma atbilstību iesmidzināmās 
degvielas daudzumam. 

Līnijas spiediena regulatori                                                           
ir izvietoti degvielas                                                            
regulatora – dalītāja                                                          
korpusā. Katrai sprauslai                                                                     
ir savs regulators. 

 
Autora veidots attēls 

izmantojot [5] 
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Auksta motora iedarbināšana 

Iedarbinot aukstu motoru ir nepieciešams bagātināt 
degmaisījumu, t. i. ieplūdes kolektorā papildus 
izsmidzināt degvielu. 

Papildus degvielas daudzumu ieplūdes kolektorā 
izsmidzina auksta motora iedarbināšanas sprausla.  

Termo laika slēdzis regulē arī iedarbināšanas 
sprauslas darbības ilgumu motora iedarbināšanas 
laikā.  

Termo laika slēdzis ir izveidots kā elektriski 
apsildāma bimetāla plāksnīte, kas pie noteiktas 
temperatūras atslēdz vai saslēdz kontaktus. 
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Auksta motora 

iedarbināšanas 

sprausla 

1. Kontaktspailes,  

2. degvielas padeve, 

3. tinums, 

4. vārsts, 

5. virpuļkanāls, 

6. izsmidzinātās 
degvielas strūkla. 

 Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Termo laika slēdzis 

Lai ievērtētu motora temperatūras režīmu, termo laika 
slēdzis ir ieskrūvēts motora blokkarterī vietā, kur to 
apskalo dzesēšanas šķidrums. 

Motora dzeses sistēmas temperatūrai palielinoties 
vienlaicīgi samazinās laika periods, kad auksta motora 
iedarbināšanas sprausla motora degkamerā iesmidzina 
degvielu – t. i. termo laika slēdzis savieno strāvas ķēdi 
tikai tad, kad dzeses šķidruma temperatūra ir zema. 

Kad motors ir sasniedzis ekspluatācijas temperatūru 
termo laika slēdža kontakti ir atvienoti un auksta 
motora iedarbināšanas sprausla, motoru atkārtoti 
iedarbinot, degvielu neizsmidzina.  
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Auksta motora iedarbināšana 

Autora veidoti attēli 

izmantojot [3 un 5] 
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Bimetāliskā slēdža darbības 

princips 
Bimetālisko slēdzi izgatavo sametinot kopā divu 
metālu plāksnītes, kurām ir dažāds termiskās 
izplešanās koeficients. 

Šai plāksnītei sasilstot tā izliecas uz to pusi, kurā 
atrodas materiāls ar mazāku termiskās izplešanās 
koeficientu. 

Plāksnītes sildīšanai izmanto elektrisko strāvu vai 
motora dzeses šķidrumu. 

Bimetāliskos slēdžus pielieto termo laika slēdžu 
un papildus gaisa vārstu konstrukcijās.  
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Termo laika slēdzis 

Termo laika slēdzi silda: 

o Ar elektrisko strāvu. Iedarbinot aukstu motoru 
bimetāla plāksnīte sasilst un atslēdzas. Tas novērš 
pārāk lielas degvielas porcijas iesmidzināšanu 
ieplūdes kolektorā un motora „pārsūkšanos”. 
Maksimālais auksta motora iedarbināšanas sprauslas 
darbības ilgums, ja motors ir auksts, parasti 
nepārsniedz 8 sekundes.   

o Ar motora dzesēšanas šķidrumu. Ja motora dzeses 
sistēmas temperatūra pārsniedz 35°C, bimetāla 
plāksnīte ir izliekusies un termo laika slēdža kontakti 
ir atslēgti. Auksta motora iedarbināšanas sprausla 
degvielu neizsmidzina.  
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Brīvgaitas režīma stabilizācija 

Aukstam motoram darbojoties brīvgaitā, 

droseļvārsts ir praktiski noslēgts, bet motora 

cilindros jāpadod lielāks degmaisījuma daudzums 

(arī vairāk gaisa).  

Šim nolūkam izmanto                                                                     

speciālu gaisa padeves                                            

papildus kanālu, kas                                                          

ir aprīkots ar caurplūdes                                                  

noslēdzējvārstu                                    

(ierobežotājvārstu).  
Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Noslēdzējvārsts  

Autora veidoti attēli izmantojot [6] 
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Degmaisījuma sastāva koriģēšana  

“K Jetronic” 

Degmaisījuma sastāva koriģēšanu atkarībā no 

motora slodzes panāk gaisa daudzuma mērītāja 

kanālu izveidojot ar dažādiem slīpuma leņķiem. 

Autora veidots attēls 

izmantojot [3] 
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Kontroljautājumi, kas attiecas uz 

visām iesmidzināšanas sistēmām 

Pie kuras no grupām pieder iesmidzināšanas 
iekārta “K Jetronic”, (L Jetronic), (Mono Jetronic)? 

1. Iesmidzināšanas iekārtā izmanto tiešo vai netiešo 
iesmidzināšanas paņēmienu? 

2. Iesmidzināšanas iekārtā degvielas iesmidzināšanas 
momentu saskaņo vai nesaskaņo ar vārstu atvērto 
stāvokli? 

3. Iesmidzināšanas sistēmā tiek izmantots pārtrauktais 
vai nepārtrauktais iesmidzināšanas paņēmiens? 

4. Kādā veidā iesmidzināšanas iekārtā tiek regulēts 
izplūdes gāzu sastāvs? 
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Kontroljautājumi, kas attiecas uz 

visām iesmidzināšanas sistēmām 
Kādā veidā izmaina iesmidzinātās degvielas 
daudzumu? 

Kādi faktori ietekmē iesmidzinātās degvielas 
daudzumu? Kādi faktori nosaka pamatimpulsa un 
korekcijas impulsa garumu? 

Kādā veidā bagātina degmaisījumu iedarbinot 
aukstu motoru? 

Kādā veidā nodrošina stabilu motora darbību, kad 
tas vēl nav iesilis? 

Kādā veidā regulē motora brīvgaitas apgriezienus, 
kad tas ir sasniedzis darba temperatūru? 
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Kontroljautājumi, kas attiecas uz 

visām iesmidzināšanas sistēmām 

Kādā veidā notiek degmaisījuma sastāva 
koriģēšana, ja motors darbojas brīvgaitā un kad tas 
attīsta pilnu jaudu? 

Kādēļ iesmidzināšanas sistēmās pārgāja no gaisa 
daudzuma mērītājiem uz gaisa masas mērītājiem? 

Kādēļ atsevišķās sistēmās spiediena regulators tiek 
savienots ar ieplūdes kolektoru? 

Kādēļ degvielas padeves sistēmā izmanto 
degvielas atplūdes principu? 
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Kontroljautājumi, kas attiecas uz “K un 

KE Jetronic” iesmidzināšanas sistēmām 

Ar ko savstarpēji un no citām atšķiras “K un KE 
Jetronic” iesmidzināšanas sistēmas? 

Kādi spiediena regulatori tiek izmantoti abās sistēmās? 

Kāds ir termo laika slēdža darbības princips? Kādēļ  to 
iestiprina motora blokkarterī? 

Kādēļ iesmidzināšanas sistēmās ir nepieciešams līnijas 
spiediena regulators? 

Kādēļ tikai šajās sistēmās izmanto spiediena 
akumulatoru? Kāds ir tā darbības princips? 

Kādā veidā panāk regulatora dalītāja plunžera kustību uz 
leju? 
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Kontroljautājums par “KE Jetronic” 

iesmidzināšanas sistēmu 

Kas vada degvielas sprauslas darbību 

“KE Jetronic” iesmidzināšanas sistēmā? 

1. Degvielas spiediens. 

2. Elektroniskā vadības bloka impulss.  

3. Uz sprauslas tinumu padod spriegumu, 

kas paceļ sprauslas adatu. 

4. Vadības spiediena impulss. 
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Kontroljautājums par “K Jetronic” 

iesmidzināšanas sistēmu 

Kā izmainās degmaisījuma kvalitāte, ja 

“K – Jetronic” iesmidzināšanas sistēmā 

paaugstina vadības spiedienu? 

1. Degmaisījuma kvalitāte neizmainās. 

2. Degmaisījums kļūst treknāks. 

3. Degmaisījums kļūst liesāks. 

4. Degvielas padeve kļūst neregulējama. 
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“L - Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēma 

"L - Jetronic" iesmidzināšanas sistēma no „K - 
Jetronic” iesmidzināšanas sistēmas atšķiras ar to, 
ka "L - Jetronic" iesmidzināšanas sistēmā 
izmantoto elektronisko gaisa daudzuma mērītāju, 
elektromagnētiskās iesmidzināšanas sprauslas un 
elektronisko vadības sistēmu. 

"L - Jetronic" iesmidzināšanas sistēmā degvielu 
ieplūdes kolektorā iesmidzina ar pārtraukumiem. 

Iesmidzināmās  degvielas daudzumu regulē, 
izmainot sprauslas adatas pacelšanas ilgumu 
(sprauslas atvērtā stāvokļa ilgumu).  
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“L - Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēma 

Katram motora darba režīmam atbilst attiecīgs 
sprauslas adatas paceltā stāvokļa ilgums (1 ... 1,4 ms).  

Divu kloķvārpstas apgriezienu laikā katra sprausla 
vienu reizi iesmidzina degvielu ieplūdes kolektorā to 
nesaskaņojot ar ieplūdes vārsta atvērto stāvokli.  

Motora darba režīma noteikšanai izmanto devējus:  

o gaisa daudzuma mērītāju (devēju), 

o motora dzeses sistēmas temperatūras devēju,  

o ieplūstošā gaisa temperatūras devēju, 

o droseļvārsta stāvokļa devēju (gala slēdzi), 

o motora apgriezienu noteikšanai izmanto aizdedzes 
sistēmas impulsus.  
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“L – Jetronic” iesmidzināšanas sistēma 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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“L - Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēma 

Iesmidzināmā degvielas daudzuma noteikšanai 
izmanto sekojošus pamatparametrus: 

 motora kloķvārpstas griešanās frekvenci, 

 iesūktā gaisa daudzumu.  

Degmaisījuma bagātināšanas nepieciešamību motora 
iedarbināšanas un iesildīšanas laikā nosaka, vadoties 
no motora dzeses sistēmas temperatūras devēja 
signāla. 

Degmaisījuma bagātināšanas pakāpi daļējas vai pilnas 
slodzes režīmos nosaka vadoties no droseļvārsta 
stāvokļa un motora kloķvārpstas griešanās frekvences 
devēju signāliem. 
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Gaisa daudzuma mērītāja elementi 
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“L – Jetronic” iesmidzināšanas un 

degvielas tvaiku absorbcijas sistēmu 

darbība 

 

Multiplikācija no [9] 
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Droseļvārsta 

vadība 

Lai motors darbotos 
ar brīvgaitas 
apgriezieniem 
droseļvārstam ir 
jābūt nedaudz 
atvērtam. 

Nepieciešamo 
droseļvārsta 
stāvokli, vadoties 
no elektroniskā 
vadības bloka 
signāliem, 
nodrošina 
elektromotors, to 
atverot vai pieverot. 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Degvielas kolektors 
Degvielas kolektoram degvielu pievada no viena gala. 

Kolektorā ir nostiprinātas un ar gumijas 

blīvgredzeniem noblīvētas ar degvielu apskalotās 

sprauslas. 

Pielietotā sistēma nodrošina apmierinošu sprauslu 

dzesēšanu un labu                                                                

karsta motora                                                        

iedarbināšanu. 

Autora veidots attēls 

izmantojot [4] 
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Auksta motora iedarbināšana 

Auksta motora iedarbināšanai izmanto divus 
degmaisījuma bagātināšanas paņēmienus: 

o agrāko gadu izlaiduma modeļos – izmantojot 
auksta motora iedarbināšanas sprauslu,  

o vēlāko gadu izlaiduma modeļos – izmantojot 
degvielas iesmidzināšanas sprauslas. 

Izmantojot degvielas iesmidzināšanas sprauslas 
degmaisījuma bagātināšanas pakāpi nosaka 
elektroniskais vadības bloks, vadoties no motora 
dzeses temperatūras devēja signāliem.  
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Motora darbības vadība brīvgaitas 

režīmos 
Degvielas patēriņu brīvgaitas režīmā ietekmē: 

motora darba temperatūra,  

 kloķvārpstas apgriezieni, 

 degmaisījuma sastāvs.  

Jo pie mazākiem motora brīvgaitas apgriezieniem 
tiek nodrošināta stabila motora darbība, jo mazāks 
ir degvielas patēriņš.  

Mainoties automobiļa ekspluatācijas apstākļiem 
nepieciešams koriģēt brīvgaitas apgriezienus, īpaši 
ja nav sasniegta optimālā motora darba 
temperatūra.  
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“KE un L – Jetronic” regulēšana 
Iesmidzināšanas sistēmās regulē: 

o brīvgaitas apgriezienus (kad motors ir jau 
sasniedzis ekspluatācijas temperatūru), 

o izplūdes gāzu toksiskumu.  

Iedarbinot aukstu motoru, droseļvārsts ir                                                        
pilnībā aizvērts.  

Brīvgaitas apgriezienu                                  
regulēšanai periodā, kad                                                 
motors nav sasniedzis                                                         
normālu ekspluatācijas                                              
temperatūru, izmanto                                                  
papildus gaisa kanālu. 

 

 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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“L – Jetronic” regulēšana 
Brīvgaitas apgriezienu 
regulēšanai (kad 
droseļvārsts ir aizvērts) 
izmanto: 

 caurplūdes  
noslēdzējvārstu, vai 

 rotācijas tipa vārstu. 

Rotācijas tipa vārstam ir 
regulēšanas skrūve, kas 
nav sistēmām ar 
caurplūdes                                                  
noslēdzējvārstu un 
bimetālisko elementu 
(skat. 176 slīdni). Autora veidoti attēli izmantojot [4] 
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“L – Jetronic” regulēšana 

Rotācijas tipa vārsts (brīvgaitas apgriezienu  
regulētājierīce), vadoties no elektroniskā vadības 
bloka padotā vadības signāla lieluma, izmaina  
papildus gaisa padeves kanāla šķērsgriezuma 
laukumu.  

Motora apgriezieni tiek papildus koriģēti, vadoties 
no motora dzeses šķidruma temperatūras.   

Motora brīvgaitas režīma apgriezienu  regulēšanas 
sistēma nodrošina: 

o stabilus nominālos motora apgriezienus, 

o nelielu motora defektu radīto parametru noviržu 
kompensāciju, 

o brīvgaitas apgriezienu stabilizāciju. 
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“KE un L – 

Jetronic” 

regulēšana 

Nepieciešamos 
motora brīvgaitas 
apgriezienus 
iestata ar 
regulēšanas skrūvi, 
mainot kanāla 
šķērsgriezuma 
laukumu. 

Izplūdes gāzu 
toksiskumu 
izmaina ar 
regulēšanas skrūvi, 
kas ir gaisa 
daudzuma mērītājā 
esošajā gaisa 
kanālā.  

Autora veidots attēls izmantojot [5] 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

198 

“KE un L – Jetronic” priekšrocības 

“KE un L – Jetronic” iesmidzināšanas sistēmām 
salīdzinot ar karburatormotoriem ir sekojošas 
priekšrocības:  

o var nedaudz palielināt motora jaudu, 

o nodrošina vienādāku degmaisījuma sadalījumu pa 
cilindriem, 

o nodrošina ātrāku motora pielāgošanos darba 
režīmiem, 

o nodrošina efektīvāku motora iedarbināšanu, 

o nodrošina zemāku izplūdes gāzu toksiskuma 
līmeni.  
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Kontroljautājumi, kas attiecas uz “L 

Jetronic” iesmidzināšanas sistēmu 

Ar ko “L Jetronic” iesmidzināšanas sistēma atšķiras 
no citām sistēmām? 

Kādas ir “L Jetronic” iesmidzināšanas sistēmas 
priekšrocības? 

Kādi faktori ietekmē motora degvielas patēriņu? 

Vai sistēmā tiek izmantots katalizators?  

Kādam nolūkam izmanto katalizatoru? 

Kādus paņēmienus izmanto, lai regulētu motora 
brīvgaitas apgriezienus, kad motors nav sasniedzis 
darba temperatūru? 
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Kontroljautājumi, kas attiecas uz “L 

Jetronic” iesmidzināšanas sistēmu 

Kāpēc šajā sistēmā neizmanto degvielas 
akumulatoru? 

Vai iesmidzināšanas sistēmā ir regulēšanas skrūve 
ar kuras palīdzību ir iespējams regulēt 
degmaisījuma sastāvu? 

Vai iesmidzināšanas sistēmas darbība ir atkarīga 
no gaisa spiediena (automobili ekspluatējot 
augstkalnu apstākļos)? 

Vai iesmidzināšanas sistēmas elektroniskajā 
vadības blokā ir ieprogrammēts sistēmas darbības 
algoritms atkarībā no automobiļa noslogojuma un 
apkārtējās vides temperatūras? 
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Kontroljautājumi, kas attiecas uz “L 

Jetronic” iesmidzināšanas sistēmu 
Kādēļ gaisa mērītājam ir 
plāksne (atzīmēta ar bultu)? 

1. Lai nodrošinātu gaisa vārsta 
līdzsvaru. 

2. Lai radītu pretestību gaisa vārsta 
kustībai, plāksnei beržoties gar 
gaisa mērītāja korpusu. 

3. Lai nodrošinātu gaisa mērītāja 
vārsta stabilitāti. 

4. Lai ierobežotu vārsta gājienu 
plāksnei atspiežoties pret 
korpusu. Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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“Mono Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēmas īpatnības 
Iesmidzināšanas sistēmā „Mono Jetronic” ir viena 
elektromagnētiskā  sprausla, kas ir uzstādīta pirms 
droseļvārsta karburatora vietā. 

Degvielas izsmidzināšanas spiediens ir 0,1 MPa. 

Iesmidzināšanas sistēmai nav gaisa daudzuma 
mērītāja.  

Degvielas izsmidzināšanas mezgls ir apvienots ar 
droseļvārstu, droseļvārsta stāvokļa devēju, 
spiediena regulatoru un ieplūstošā gaisa 
temperatūras devēju. 
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“Mono Jetronic” iesmidzināšanas sistēma 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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“Mono Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēmas darbība 

Primārais degvielas sūknis, kas ir ievietots degvielas 
tvertnē, degvielu padod sekundārajam sūknim. 

Sekundārais sūknis caur filtru degvielu padod uz 
iesmidzināšanas sprauslu. 

Iesmidzināšanas blokā ir spiediena regulators un 
ieplūstošā gaisa temperatūras devējs.  

Liekā degvielu pa                                                                          
atplūdes cauruļvadu                                                       
atplūst atpakaļ                                                       
degvielas tvertnē. 

Autora veidots attēls izmantojot [6] 
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Primārais degvielas sūknis 

Primārais degvielas sūknis kopā ar degvielas līmeņa 
devēju ir ieveidots papildtvertnē, kas ir nostiprināta 
degvielas tvertnes augšējā daļā.  

Degvielas sūknis papildtvertnē ir ievietots ar nolūku 
samazināt tā radīto trokšņu līmeni un novērst tvaiku 
veidošanos caurulē no tvertnes līdz sekundārajam 
degvielas sūknim. 

Šāda degvielas tvertnes konstrukcija nodrošina: 

o primārā degvielas sūkņa ieplūdes atvere visu laiku 
atbalstās pret degvielas papildtvertnes apakšējo 
daļu un tādā veidā tiek novērsta gaisa burbuļu 
nokļūšana sūknī, 

o degvielas līmeņa rādītājs vienmēr uzrāda pareizo 
līmeni, neatkarīgi no degvielas temperatūras. 
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“Mono Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēmas īpatnības 
Tā kā sistēmai nav gaisa daudzuma mērītāja 
degmaisījuma sastāvu regulē tikai pēc droseļvārsta 
stāvokļa, ieplūstošā gaisa temperatūras un motora 
apgriezieniem un tādēļ tas nav tik precīzs kā „L  
Jetronic” sistēmā. 

“Mono Jetronic” iesmidzināšanas sistēmā izmanto 
pārtraukto degvielas iesmidzināšanas principu. 

Degvielas iesmidzināšanas ilgumu (izsmidzinātās 
degvielas daudzumu) nosaka elektroniskā vadības 
bloka aprēķinātais impulsa garums. 
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“Mono Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēmas īpatnības 

Degmaisījuma 
sastāvu regulē pēc 
elektroniskā vadības 
bloka algoritma 
vadoties no 
droseļvārsta 
stāvokļa, ieplūstošā 
gaisa temperatūras 
un motora 
kloķvārpstas 
griešanās frekvences 
devēju datiem.  

 

 

Autora veidots attēls 

izmantojot [5] 
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“Mono Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēma 

Elektroniskā vadības bloka algoritms ietver 15 dažādus 
droseļvārsta atvēruma stāvokļus un 15 dažādus motora 
kloķvārpstas griešanās frekvences intervālus.  

Saņemot droseļvārsta stāvokļa un motora kloķvārpstas 
griešanās frekvences devēju elektriskos signālus, 
elektroniskais vadības bloks salīdzina tos ar tā atmiņā 
esošo datu bāzi. 

Elektroniskais vadības bloks izvēlas vienu no 225 
iespējamiem degvielas iesmidzināšanas ilguma 
pamatimpulsiem. 

Ja no devējiem saņemtā informācija neatbilst 
pamatimpulsiem, papildus tiek analizēta skābekļa un citu 
devēju  signāli un veikta impulsu korekcija.   
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“Mono Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēma 
Auksta motora iedarbināšanas laikā, vadoties no 
ieplūstošā gaisa temperatūras devēja datiem, 
palielina degvielas iesmidzināšanas ilgumu. 

Motora brīvgaitas apgriezienus, vadoties pēc 
algoritma informācijas, regulē servomotors, kas 
atver vai piever droseļvārstu.  

Analoģiski vadoties pēc elektroniskā vadības bloka 
algoritma informācijas un izmantojot droseļvārsta 
stāvokļa devēja, motora apgriezienu devēja 
informāciju var ierobežot motora maksimālos 
apgriezienus, bagātināt degmaisījumu paātrinājuma 
un pilnas slodzes režīmā, kā arī pārtraukt degvielas 
padevi piespiedu brīvgaitas režīmā.    
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Degvielas spiediena regulators 

Degvielas spiediena regulators atrodas korpusā, 
kurā ir nostiprināta sprausla. 

Ja spiediens degvielas sistēmā pārsniedz 0,1 MPa 
lodītes vārsts atver pārplūdes kanālu un liekā 
degviela pa cauruļvadu atplūst atpakaļ uz 
degvielas tvertni. 

Autora veidots attēls 

izmantojot [6] 
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Degvielas spiediena regulators 

1. Degvielas atplūdes 

cauruļvads uz degvielas 

tvertni, 

2. spiediena regulatora 

korpuss, 

3. atspere, 

4. lodītes vārsts, 

5. membrāna, 

6. degvielas padeves 

cauruļvads. Autora veidots attēls izmantojot [6] 
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“Mono Jetronic” vadība 

 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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“Mono Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēmas vadība 

 

Autora veidots attēls izmantojot [6] 
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Brīvgaitas 

apgriezienu 

regulēšana 

Motora brīvgaitas 
apgriezienus, 
analoģiski kā citās 
iekārtās, regulē 
līdzstrāvas 
elektromotors. 

Elektromotoram 
griežot gliemezi 
pagriežas 
gliemežrats, ar 
kuru ir saistīts 
droseļvārsts, vai arī 
droseļvārsts tiek 
pagriezts spiežot uz 
sviras, kas ir 
saistīta ar tā asi.  

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Izsmidzināšanas mezgls 

Autora veidots 

attēls izmantojot [4] 
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Iesmidzināšanas 

sprausla 

 

Autora veidots attēls 

izmantojot [4] 
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“Mono Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēmas priekšrocības 
„Mono – Jetronic” iesmidzināšanas sistēmu radīja 
pārejas periodā no karburatora uz iesmidzināšanas 
sistēmām. 

Izmantojot “Mono Jetronic” iesmidzināšanas sistēmu 
nav nepieciešams būtiski pārstrādāt motora konstrukciju, 
kā arī nemainās ieplūdes kolektora konstrukcija. 

„Mono – Jetronic” iesmidzināšanas sistēmai ir lielāks 
degvielas iesmidzināšanas spiediens – 0,1 MPa. 

Vienlaicīgi “Mono Jetronic” iesmidzināšanas sistēma 
ļauj izmantot lambda zondi, degvielas tvaiku absorbcijas 
sistēmu, motora darbības elektronisko vadību, 
nodrošinot optimālāku degmaisījuma sastāvu dažādos 
automobiļa ekspluatācijas režīmos. 
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Kontroljautājumi, kas attiecas uz 

“Mono Jetronic” iesmidzināšanas 

sistēmu 
Ar ko no citām sistēmām atšķiras “Mono Jetronic” 
iesmidzināšanas sistēma, tajā izmantotais spiediena 
regulators, kā arī motora kloķvārpstas brīvgaitas 
apgriezienu regulēšanas metode? 

Kādas ir šīs iesmidzināšanas sistēmas darbības īpatnības? 

Kādā veidā izmaina iesmidzināšanas pamatimpulsa un 
korekcijas impulsu garumu? 

Kādas ir “Mono Jetronic” iesmidzināšanas sistēmas 
priekšrocības? 

Kādus devējus izmanto, lai noteiktu motora kloķvārpstas 
griešanās frekvenci? 
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Kontroljautājumi 

Nosaukt attēlā 

parādīto 

iesmidzināšanas 

sistēmu un tās 

elementus! 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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“ME Motronic” iesmidzināšanas 

sistēma 
“ME Motronic” iesmidzināšanas sistēma ir 
kombinētā degmaisījuma sagatavošanas un 
aizdedzes sistēma, kas nodrošina degvielas 
ekonomiju, jaudas palielinājumu un optimālu 
izplūdes gāzu sastāvu. 

Sistēmā izmanto vienu elektronisko vadības bloku, 
kas vada gan iesmidzināšanas, gan aizdedzes 
sistēmas. 

Motora kloķvārpstas griešanās frekvences, tās 
stāvokļa un aizdedzes momenta noteikšanai 
izmanto kopīgu devēju. 
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“ME Motronic” iesmidzināšanas 

sistēma 

“ME Motronic” iesmidzināšanas sistēma ietver: 

o benzīna tvaiku absorbcijas iekārtu, 

o izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmu, 

o sekundārā gaisa padeves sistēmu izplūdes 

kolektorā, 

o izplūdes gāzu katalītisko neitralizatoru, 

o droseļvārsta pievada elektroniskās vadības 

(EGAS) sistēmu. 
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ME Motronic 

Autora 

veidots attēls 

izmantojot 

[5] 
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Droseļvārsta pievada elektroniskās 

vadības (EGAS) sistēma 

Droseļvārsta pievada elektroniskās vadības 
(EGAS) sistēmā akseleratora pedālis nav tieši 
mehāniski saistīts ar droseļvārstu. 

Starp akseleratora pedāli un droseļvārstu ir 
izvietots elektroniskais vadības bloks, kas, atkarībā 
no saņemto devēju signāliem, vada elektromotoru, 
kas iestāda aprēķināto droseļvārsta stāvokli. 

Droseļvārsta stāvokli ietekmē ne tikai akseleratora 
pedāļa nospiešanas pakāpe, bet arī gaisa masas 
mērītāja, dzeses sistēmas temperatūras, skābekļa 
devēja un citu devēju informācija. 
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Droseļvārsta pievada elektroniskās 

vadības (EGAS) sistēma 

Vadoties no saņemto devēju informācijas 
elektroniskais vadības bloks aprēķina nepieciešamo 
droseļvārsta atvēruma lielumu. 

Droseļvārstu atver un piever elektromotors. 

Attēls 

no [10] 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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EGAS sistēmas vadības 

elementi 

Autora veidoti attēli 

izmantojot [6 un 10] 
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Kontroljautājumi, kas attiecas uz “ME 

Motronic” iesmidzināšanas sistēmu 

Ar ko no citām sistēmām principiāli atšķiras “ME 

Motronic” iesmidzināšanas sistēma? 

Kādam nolūkam kalpo benzīna tvaiku absorbcijas 

iekārta?  

Kādēļ benzīna tvaiku absorbcijas iekārtā ir 

nepieciešams degvielas tvaiku spiediena devējs un 

slēgvārsts? 

Kādam nolūkam kalpo izplūdes gāzu recirkulācijas 

iekārta? Kādā veidā un kādos režīmos tā darbojas? 
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Kontroljautājumi, kas attiecas uz “ME 

Motronic” iesmidzināšanas sistēmu 

Kādam nolūkam kalpo sekundārā gaisa sistēma? 
Kādā veidā un kādos režīmos tā darbojas? 

Kādam nolūkam kalpo droseļvārsta pievada 
elektroniskās vadības (EGAS) sistēma? 

Kā darbojas droseļvārsta pievada elektroniskās 
vadības sistēma? 

Kādas funkcijas veic sadales vārpstas stāvokļa 
devējs? 

Kādēļ sistēmā tiek izmantoti divi skābekļa devēji? 

Kāds ir skābekļa devēja darbības princips?  
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Kontroljautājumi 

Kādam nolūkam kalpo droseļvārsta pievada 

elektroniskās vadības (EGAS) sistēma: 

1. Gaisa daudzuma elektroniskai regulēšanai 

ieplūdes kolektorā. 

2. Iesmidzināmā degvielas daudzuma elektroniskai 

regulēšanai. 

3. Droseļvārsta stāvokļa elektroniskai regulēšanai. 

4. Aizdedzes momenta elektroniskai regulēšanai. 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

229 

Kontroljautājumi 

Nosaukt attēlā atzīmētos sistēmu un tās elementus! 

Autora veidots 

attēls izmantojot 

[4] 

 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

230 

Kontroljautājumi 

Kas notiek aktīvās ogles filtra bojājuma 

gadījumā: 

1. Notiek apkārtējās vides piesārņošana ar 

degvielas tvaikiem. 

2. Notiek apkārtējās vides piesārņošana ar izplūdes 

gāzu kaitīgajām sastāvdaļām. 

3. Nav stabila motora darbība. 

4. Degviela tiks sliktāk attīrīta. 
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Kontroljautājumi 

Kas var būt par iemeslu, ja ir apgrūtināta 

automobiļa, kuram ir uzstādīta “ME 

Motronic” iesmidzināšanas sistēma, 

iedarbināšana?  

1. Bojāts izplūdes gāzu katalītiskais neitralizators. 

2. Bojāts termo laika slēdzis. 

3. Bojāta auksta motora iedarbināšanas sprausla. 

4. Bojāts dzeses sistēmas temperatūras devējs. 

 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

232 

Kontroljautājumi 

Detonācijas devēju uzstāda:  

1. Visiem motoriem ar degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu. 

2. Ar gāzes barošanas sistēmu aprīkotajiem 
motoriem. 

3. Dīzeļmotoriem.  

4. Motoriem kuriem ir elektroniskā 
aizdedzes sistēma. 
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Tiešās iesmidzināšanas sistēmas  

Automobiļu tiešās iesmidzināšanas sistēmu 
galvenā atšķirība ir tā, ka degvielu tieši iesmidzina 
degkamerā ar elektromagnētiskajām sprauslām, 
kas ir nostiprinātas cilindru galvā. 

Nepieciešamo degvielas iesmidzināšanas 
spiedienu rada mehāniski piedzīts sūknis.  

Sprauslu iesmidzināšanas spiediens ir ievērojami 
lielāks (~12 MPa) kā parastajās iesmidzināšanas 
sistēmās un izsmidzinātās degvielas pilienu izmēri 
ir mazāki.  
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Tiešo iesmidzināšanas sistēmu 

īpatnības 
Palielinoties degvielas iesmidzināšanas spiedienam 
vairākas reizes samazinās izsmidzināto pilienu 
lielums. 

Ievērojami uzlabojas degvielas izsmidzināšanas 
kvalitāte un degmaisījuma                                         
sadegšana.  

Tiešās degvielas iesmidzināšanas                              
sistēmas ļauj dažos ekspluatācijas                                         
režīmos automobiļa motoru                                  
darbināt ar ļoti liesu                                           
degmaisījumu (35 –50/1) panākot                              
degvielas ekonomiju.  

Attēls no [10] 
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Degmaisījuma sagatavošanas veidi 

Degmaisījumu motora cilindrā sagatavo izmantojot:  

o homogēno (viendabīgo) paņēmienu, 

o slāņaino (savirpuļošanas) paņēmienu, 

o kombinēto paņēmienu.  

Autora veidots attēls 

izmantojot [5] 
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Izplūdes gāzu toksiskuma līmenis 

dažādiem degmaisījuma 

sagatavošanas veidiem 
 

Autora veidots 

attēls izmantojot 

[10] 
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Slāņainais degmaisījuma 

sagatavošanas paņēmiens  
Sadegšanas kamera ir izveidota tādā veidā, ka tiek 
nodrošināta ieplūstošā gaisa savirpuļošanās. 

Sīki izsmidzināto degvielu iesmidzina gaisa virpulī tā, 
lai pie sveces degmaisījums būtu ar gaisa pārpilnības 
koeficientu tuvu 1,0 (λ ~1,0).  

Pārējā sadegšanas kameras daļā gaisa ir vairākas 
reizes vairāk kā ir nepieciešams normālam degšanas 
procesam. 

Lai samazinātu degšanas temperatūru un kavētu NOx 
veidošanos, degmaisījums vienlaicīgi tiek papildināts 
ar izplūdes gāzēm.   
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Degmaisījuma 

veidošanās 

Sadegšanas  kamerā notiek 

“slāņainā” degmaisījuma 

veidošanās un bagātinātais 

degmaisījums tiek padots sveces 

zonā, bet tuvāk pie cilindra 

sienām nabadzīgāks 

degmaisījums.  

Vidējais gaisa pārpilnības 

koeficients λ = 1,6 … 3,0.  
Attēli no [5] 
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Degmaisījuma veidošanās 

Lai veidotos slāņainais degmaisījums ir jānodrošina: 

o atbilstoša degkameras forma, 

o nepieciešamais gaisa plūsmas virziens un forma, 

o degvielas iesmidzināšanas parametri, 

o atbilstošs motora slodzes un apgriezienu diapazons, 

o dzeses šķidruma temperatūra virs 50 ºC, 

o NOx katalizatora darba temperatūra (250 ... 500 
ºC), 

o optimāla izplūdes  gāzu recirkulācija, 

o jābūt noslēgtam papildvārstam ieplūdes kolektorā.  
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Gaisa daudzuma regulēšana 

Cilindrā iesūkto gaisa daudzumu regulē ar 

papildvārstu, kas atrodas ieplūdes kanālā. 

Vārsta vadība notiek pneimatiskā veidā.  

Autora veidots attēls izmantojot [6] 

 Slāņainā 

degmaisījuma 

veidošanu izmantojot 

papildvārstu pielieto 

FSI (Fuel Stratified 

Injection) sistēmā. 
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Procesa norise sagatavojot slāņaino 

degmaisījumu 

Degvielu degkamerā 
iesmidzina ar 5,0 ... 
12 MPa lielu 
spiedienu 

Autora veidoti attēli izmantojot [5 un 6] 
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Procesa norise 

Lai optimizētu degmaisījuma savirpuļošanas 
procesu virzuļa galvai izveido speciālu formu 

Autora veidoti attēli izmantojot [10] 
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Virzuļa forma un degmaisījuma 

veidošanās 

 

Animācija un attēls 

no [10] 
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Homogēnā 

degmaisījuma veidošana 

Homogēnais degmaisījums 

veidojas atverot ieplūdes 

kolektora papildvārstu.  

          Attēls no [6]                            Autora veidoti attēli izmantojot [5] 
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Slāpekļa oksīdu reģenerācija 

Motoram strādājot ar slāņaino degmaisījumu 
izplūdes gāzēs ir daudz NOx, kas sakrājas 
uzkrājējkatalizatorā. 

Lai samazinātu NOx daudzumu, tas ir jāsakarsē. 

Katalizatoru                                                                      
sakarsē  periodiski                                                                     
veidojot                                                               
homogēno                                                              
degmaisījumu. 

Autora veidots attēls 

izmantojot [6] 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

246 

Tiešās iesmidzināšanas sistēma 

 “MED Motronic” 

 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Degvielas padeves sistēma ar atplūdi 
1. Degvielas tvertne, 

2. degvielas padeves 
modulis, 

3. degvielas kolektors, 

4. spiediena devējs, 

5. spiedvārsts,  

6. sprauslas,  

7. augstspiediena 
sūknis, 

8. atplūdes vārsts, 

9. spiediena regulators. 
Autora veidots attēls izmantojot [5] 

 Degvielas padeves 

sistēma var tikt izveidota 

ar degvielas atplūdi vai 

bez tās. 
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Augstspiediena degvielas sūknis 

Tiešās iesmidzināšanas sistēmā izmanto 

augstspiediena degvielas sūkņus, ko piedzen no 

sadales vārpstas. 

Autora veidoti attēli 

izmantojot [6] 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

249 

Augstspiediena degvielas sūknis 

Augstspiediena degvielas sūkņa uzdevums ir 

paaugstināt primārā degvielas sūkņa attīstīto 

spiedienu no 0,3 ... 0,5 MPa līdz 5 ... 12 MPa. 

Atkarībā no padotās degvielas daudzuma var tikt 

izmantoti vienplunžera un trīsplunžeru 

augstspiediena degvielas sūkņi. 

Trīsplunžeru degvielas sūkņa konstrukcija ir 

analoģiska “Common Rail” sistēmās pielietotā 

degvielas sūkņa konstrukcijai. 
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Trīsplunžeru augstspiediena 

degvielas sūknis 

1. Piedziņas 
vārpsta, 

2. ekscentriskais 
vārpstas izcilnis, 

3. slīdnis, 

4. plunžers, 

5. ieplūdes vārsts, 

6. izplūdes vārsts. 
Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Spiediena regulators 

Spiediena regulatoru izmanto degvielas padeves 
sistēmās ar atplūdi. 

Regulatoru piestiprina degvielas kolektoram. 

Degvielas spiedienu kolektorā kontrolē spiediena 
devējs. 

Degvielas spiedienam pārsniedzot pieļaujamo 
līmeni elektroniskais vadības bloks padod 
sprieguma impulsu uz regulatora spoli, enkurs 
paceļas, atveras lodītes vārsts un liekā degviela pa 
atplūdes cauruļvadu tiek padota uz degvielas 
tvertni. 
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Spiediena regulators 

1. Korpuss, 

2. kontaktspailes, 

3. atspere, 

4. elektromagnēta 
spole, 

5. enkurs, 

6. degvielas padeve, 

7. lodītes vārsts, 

8. degvielas atplūde.  

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Degvielas kolektors (Rail) 

Degvielas 
kolektors sadala 
iesmidzināšanas 
sprauslām 
degvielu 
nepieciešamajā 
daudzumā ar 
atbilstošo 
spiedienu un 
slāpē degvielas 
spiediena 
pulsācijas. 

Autora veidoti attēli 

izmantojot [6] 
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Iesmidzināšanas sprausla 

Sprauslas uzdevums ir degkamerā izsmidzināt 
benzīnu un sadalīt to degkameras tilpumā. 

Degviela tiek izsmidzināta ar lielu ātrumu 
izplūstot caur maza diametra urbumu un disku 
izgriezumiem. 

Sprauslas adatu paceļ enkurs, spolē plūstot 
elektriskajai                                                           
strāvai. 

Noslēgtā stāvoklī                                                                    
atspere vārsta adatu                                                
piespiež sēžai. 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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CGI (Stratified Charged Gasoline) 

iesmidzināšanas sistēma  

Iesmidzināšanas 
sistēmu izmanto 
automobiļiem 
Mercedes ar 
pjezoelektriskajām 
sprauslām. 

Slāņainā degmaisījuma 
veidošanos nodrošina 
degvielu iesmidzinot 
vairāku porciju veidā 
ar 20 MPa lielu 
spiedienu. 

 

Attēls no [10] 
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Tiešo degvielas iesmidzināšanas 

sistēmu priekšrocības 

o Slāņainas degmaisījuma sagatavošanas 

paņēmiens ļauj palielināt kompresijas pakāpi līdz 

10,5 ... 12,5 (motori tiek darbināti ar A - 95 

markas benzīnu). 

o Pie cilindru sienām atrodas ļoti liess 

degmaisījums, kas labāk atdzesē cilindra sienas 

un novērš detonācijas iespējamību. 

o Īpatnējais degvielas patēriņš samazinās par 10 ... 

18%. 
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Degvielas iesmidzināšanas sistēmu 

priekšrocības 

o Sistēmu izmantošana ļauj iegūt lielāku litra jaudu. 

o Sistēmas nodrošina vienmērīgāku degmaisījuma 
sadalījumu pa atsevišķiem motora cilindriem: 

 iesmidzināšanas sistēmām degmaisījuma 
sadalījuma nevienmērība ir 5 ... 7%, 

 barošanas sistēmām ar karburatoru degmaisījuma 
sadalījuma nevienmērība ir 11 ... 25 %. 

o Iesmidzināšanas sistēmas nodrošina augstāku 
motoru pildījuma koeficientu (jo nav karburatora 
ar difuzoru). 
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Degvielas iesmidzināšanas sistēmu 

priekšrocības 

o Degvielas iesmidzināšanas sistēmās ir iespējams 
regulēt izplūdes gāzu sastāvu (izmantojot skābekļa 
devēju). 

o Degvielas iesmidzināšanas sistēmas ir 
ekonomiskākas (automobiļiem aprīkotiem ar šīm 
sistēmām ir mazāks īpatnējais degvielas patēriņš). 

o Par cik netiek izmantots karburators, degvielas 
iesmidzināšanas sistēmās ir labāka gāzu apmaiņa, 
kas ļauj palielināt motora kompresijas pakāpi.  
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Kontroljautājumi par “MED 

Motronic” iesmidzināšanas sistēmu 

Nosaukt attēlā 

parādītās 

iesmidzināšanas 

sistēmas 

elementus! 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Kontroljautājumi par “MED 

Motronic” iesmidzināšanas sistēmu 

Ar ko “MED Motronic” iesmidzināšanas sistēma 

principiāli atšķiras no citām sistēmām? 

Cik liels ir sprauslas izsmidzināšanas spiediens? 

Kas to nodrošina? 

Kas ir slāņainais un homogēnais degmaisījums? 

Kādā veidā tiek sagatavoti šie degmaisījumi? 

Kādos režīmos motors darbojas ar slāņaino, kādos 

ar homogēno degmaisījumu? 
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Kontroljautājumi par “MED 

Motronic” iesmidzināšanas sistēmu 

Kāda veida katalizatorus izmanto? 

Lai sakarsētu katalizatoru, ar ko tiek aizstāta 
sekundārā gaisa sistēma?  

Kādā veidā un kādos režīmos darbojas sekundārās 
gaisa sistēmas aizstājējsistēma? 

Cik liels ir gaisa pārpilnības koeficients? 

Kādā veidā panāk degmaisījuma aizdedzināšanu? 

Kādam nolūkam izmanto detonācijas devēju? 
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Kontroljautājumi par “MED 

Motronic” iesmidzināšanas sistēmu 

“MED Motronic” iesmidzināšanas sistēmā ir 
paredzēts izpūtējā uzstādīt temperatūras devēju. 
Tas ir paredzēts, lai: 

1. Noteiktu bīstamo temperatūru, kad var izkust 
katalizators. 

2. Regulētu tikai izplūdes gāzu recirkulācijas 
sistēmas darbību. 

3. Regulētu tikai degvielas iesmidzināšanas 
sistēmas darbību. 

4. Regulētu slāpekļa oksīdu reģenerācijas sistēmas 
darbību. 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

263 

Kontroljautājumi 

Nosaukt attēlā 

parādīto 

iesmidzināšanas 

sistēmu un tās 

elementus! 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Kontroljautājumi 

Nosaukt mezglu 

un 

iesmidzināšanas 

sistēmu, kurā šo 

mezglu izmanto! 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Degmaisījuma sadegšana 
Degmaisījuma sadegšanas process sākas no 
aizdedzināšanas brīža ar elektrisko dzirksteli (Otto 
motoros), vai iesmidzinātās degvielas uzliesmošanas 
brīža (dīzeļmotoros). 

Degmaisījumam sadegot cilindrā strauji palielinās 
temperatūra un spiediens. 

Otto motorā degmaisījuma sadegšana notiek 
praktiski nemainīgā tilpumā, kad virzulis ir tuvu 
augšējam maiņas punktam. 

Sadegšanas process raksturojas ar strauju spiediena 
palielināšanos. 

Dīzeļmotoros degmaisījuma sadegšanas procesā ir 
lielāks gāzu maksimālais spiediens. 
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Normāla degmaisījuma 

sadegšana 

Normālu degmaisījuma sadegšanas procesu 
raksturo tā indikatordiagramma. 

Degmaisījuma aizdedzināšana notiek punktā (5), 
pirms augšējā maiņas punkta, kad virzulis vēl 
atrodas saspiedes taktī. 

Gāzu spiediens pieaug maksimālo                                                       
vērtību sasniedzot punktā (6). 

Gāzu spiediena pieaugumam un                                     
kritumam ir laidens raksturs, bez                                                         
straujām spiediena maiņām. 

 
Autora veidots attēls 

izmantojot [5] 
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Indikatora diagrammas veidi 

Pārāk vēla aizdedzes 
momenta gadījumā līdz 
AMP spiediena 
palielināšanos nosaka tikai 
kompresijas takts. 

Pēc AMP spiediens 
samazinās, jo vēl nav 
aizdedzināta degviela. 

Aizdedzinot degmaisījumu 
gāzu spiediena pieaugums 
nav pietiekošs – zūd jauda, 
palielinās degvielas 
patēriņš, motors var 
pārkarst. Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Indikatora diagrammas veidi 
Bojātu gredzenu 
vai vārstu 
izdegšanas 
gadījumā spiediena 
kāpums degkamerā 
ir laidenāks un tas 
nesasniedz 
maksimālās 
vērtības, kā 
rezultātā samazinās 
motora jauda un 
izplūdes gāzēs ir 
vairāk kaitīgo 
komponentu. 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Detonācija  

Detonācija ir sprādzienveida degmaisījuma 

sadegšana, ko izsauc nepareizs aizdedzes moments 

(agra aizdedze), degvielas ar zemāku oktānskaitli 

pielietošana vai motora apgriezienu neatbilstība 

droseļvārsta atvēruma pakāpei.  

Detonāciju raksturo liels degšanas                                         

ātrums darba cikla beigu fāzē, jo                            

notiek tās degmaisījuma daļas                                      

pašaizdegšanās līdz kurai degšanas                                                  

fronte nav nonākusi.  

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Detonācijas process 

1. Degmaisījums,  

2. degošās gāzes, ko 

rada dzirksteles 

aizdedzinātais 

degmaisījums, 

3. dzirksteles radītā 

liesmas fronte,  

4. detonācijas 

perēklis. 
Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Detonācijas procesa norise 

Degmaisījuma daļa, kas vēl nav sadegusi, tiek 
saspiesta gan no aizdedzinātās degmaisījuma daļas 
gan no tās daļas, kas ir paša aizdegusies.  

Nesadegušās degmaisījuma daļas temperatūra krasi 
palielinās, kas izsauc tās sprādzienveida degšanu. 

Liesmas izplatīšanās ātrums sasniedz 1000 ... 2000 
m/s (normālais degšanas ātrums ir 8 ... 12 m/s, 
pieļaujamais līdz 35 ... 55 m/s).  

Sprādzienveidā sadegušā degmaisījuma viļņi 
atstarojas no degkameras sienām ar 5000 Hz lielu 
frekvenci radot detonācijai raksturīgo metālisko 
skaņu.  



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0035

/0107 

272 

Detonācijas process 

Detonācijai 
raksturīgo svārstību 
uztveršanai izmanto 
detonācijas devēju. 

Motora bloka sānos 
uzstāda vienu vai 
vairākus devējus.  

Detonācijas devēja 
signālus padod uz 
elektronisko vadības 
bloku, kas tos 
analizē.  Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Detonācijas procesa novēršana 

Automobiļos bez detonācijas devējiem detonāciju 
novērš ieregulējot pareizu aizdedzes momentu un 
pareizi ekspluatējot automobili. 

Automobiļos ar detonācijas devējiem, brīdī kad 
kādā no cilindriem tiek konstatēts degmaisījuma 
sadegšanas process tuvs detonācijai, automobiļa 
elektroniskais vadības bloks izmaina aizdedzes 
momentu:  

o padarot to vēlāku, līdz detonācija izbeidzas, 

o bagātinot degmaisījumu, lai novērstu motora un 
katalītiskā neitralizatora bojājumus.  
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Ieplūdes un izplūdes kolektori 

Automobiļa motorā ieplūdes kolektors pievada un 
sadala cilindriem degmaisījumu vai gaisu, bet izplūdes 
kolektors izvada izplūdes gāzes. 

Ieplūdes un izplūdes kolektori var būt kopīgi atlieti 
(t.s. kombinētie kolektori) vai izgatavoti katrs 
atsevišķi un sastiprināti ar stiprinātājelementiem. 

Kolektoru izveidojums ir atkarīgs no izmantotā 
degvielas sagatavošanas                                             
paņēmiena (karburators,                                                          
iesmidzināšanas sistēmas)                                                   
un izplūdes gāzu kaitīguma                                              
samazināšanas iekārtām                                                 
(katalizatoru esamība). 
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Kolektori  1. Ieplūdes 
kolektors, 

2. izplūdes 
kolektors, 

3. izplūdes 
gāzes, 

4. ieplūstošais 
gaiss, 

5. vārstu 
mehānisms, 

6. degvielas 
iesmidzināša-
nas sprausla. 

Autora veidoti attēli 

izmantojot [6 un 7] 
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Ieplūdes 

kolektori 
Ieplūdes kolektorus 
lielākoties izgatavo tos 
atlejot no pelēkā čuguna, 
alumīnija vai magnija 
sakausējumiem, bet 
izplūdes kolektorus no 
čuguna. 

Kolektori var būt 
apvienoti vai novietoti 
katrs savā motora bloka 
pusē. 

Autora veidoti attēli izmantojot [6] 
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Ieplūdes un izplūdes kolektori 

Kolektorus piestiprina cilindru galvai ar 

tapskrūvēm un starpā ievieto blīves. 

“Common Rail” iesmidzināšanas sistēmās, lai 

nodrošinātu nepieciešamo izmēru, starp kolektoru 

un cilindru galvu ievieto                                                    

starpgabalu. 

Starpgabalu pie cilindru                                                      

galvas pievieno                                                                

izmantojot mastiku. 

 

 

Autora veidots attēls izmantojot [6] 
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Ieplūdes kolektori 

Ieplūdes kolektori var būt izgatavoti gan 
cauruļveida, gan ar atsevišķiem gaisa 
pievadkanāliem, kuros iemontē degvielas 
iesmidzināšanas sprauslas, gan ar papildkanāliem 
(motoros ar tiešo degvielas iesmidzināšanu). 

Prasības ieplūdes kolektoriem: 

o konstrukcijai jānodrošina labs                                                   
cilindru pildījums,  

o degmaisījuma sasildīšana vai                                          
atdzesēšana, 

o degmaisījuma savirpuļošana                                  
(motoros ar tiešo iesmidzināšanu). 

 

 Attēls no [10] 
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Izplūdes kolektori 
Dīzeļmotoros ieplūdes un izplūdes kolektorus 
novieto atsevišķi – katru no savas motora puses. 

Automobiļu izplūdes kolektoriem un izplūdes 
sistēmām izvirza sekojošas prasības: 

o karstās izplūdes gāzes izvadīt atmosfērā tā, lai tās 
nebūtu bīstamas – nodrošināt dzirksteļu 
slāpēšanu, 

o samazināt izplūstošo gāzu troksni, 

o pielietojot katalizatorus izplūdes                                           
gāzu kaitīgas sastāvdaļas                                               
pārveidot nekaitīgākās, 

o uzlabot cilindru pildījumu. 

Attēls no [10] 
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Kolektoru izveidojums  

Ieplūdes kolektoru atlej no dzelzs, alumīnija 
sakausējumiem vai izgatavo no plastmasas. 

Attēlotais kolektors ir atliets no alumīnija sakausējuma. 

Autora 

veidots attēls 

izmantojot [7] 
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Kolektori, kas 

ir izgatavoti 

atsevišķi 
1. Ieplūdes 

kolektors, 

2. siltuma 
atstarotājs, 

3. izplūdes 
kolektors, 

4. aizsargs,  

5. izpūtējs,  

6. balstenis.  

 

Autora veidots attēls izmantojot [7] 
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Izplūdes kolektoru izveidojums 

Izplūdes kolektora formu, tā izgatavošanai izmantoto 

materiālu būtiski iespaido gan automobiļa KKM tips, 

gan degvielas sagatavošanas paņēmiens, gan 

ekoloģiskās prasības (EURO normas). 

Jaunākajos modeļos tas var tikt izgatavots no plānsienu 

dzelzs caurulēm, kas vienlaicīgi                                         

nodrošina tā mazāku svaru un                                             

niecīgāku siltuma pārnesi uz                                              

automobiļa salonu. 

Autora veidoti attēli izmantojot [6] 
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Kontroljautājumi  

Kādas ir sadegšanas procesa atšķirības Otto 

motoram un dīzeļmotoram? 

Kādi faktori ietekmē indikatordiagrammas veidu? 

Kas ir detonācija?  

Kādi faktori izsauc detonāciju? 

Kas ir kvēlaizdedze? 

Kā ir izveidoti ieplūdes un izplūdes kolektori? 

Kādi faktori nosaka to izveidojumu? 
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Kontroljautājumi 

Kāda no 
iesmidzinā-
šanas 
sistēmām ir 
parādīta 
attēlā? 

Nosaukt 
vismaz 
septiņus 
sistēmas 
elementus! 

Attēls no [10] 


