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  Divmasu spararats pamatā ir divi komponenti (ar primāro un sekundāro 
masu), kuri savstarpēji saistīti ar amortizācijas mehānismu un tos savieno 
savā starpā gultnis gultnis. Slāpēšanas mehānisms ir tādēļ, lai absorbētu 
griezes momentus slodzēm no kloķvārpstas un tādā veidā pasargātu 
transmisijas detaļas un mezglus no vibrācijām un triecieniem. Diemžēl 
transportlīdzekļa nobraukums palielinās , amortizācijas mehānisms kļūst 
vājāka līdz brīdim, kurā, starp primāro un sekundāro masu kustība kļūst 
neatbilstoši liela un kļūt trokšņaina. Kad tas notiek spararats mēdz vibrēt. 
braucot. Agresīviem autobraucējiem , jau pēc 40000 km automobiļa 
noskrējiena 
divmasu spararats kopā ar kustību gultnī un amortizējošos elementos ir 
tik spēcīga, ka braukšana ar automobili kļūst apgrūtinoša ,nekomfortabla 
un pastiprināti dilst transmisijas detaļas un mezgli, kuri savukārt ir 
atkarīgi no berzes virsmu diametra un materiāla.
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Tādēl, iegādājoties mazlietotu automobili ir īpaša uzmanība jāpievērš 
sajūga darbības kvalitātei un vibrācijām un trokšņiem, kuri dzirdami no 
sajūga mehānisma atrašanās zonas. Protams , no tehnikas progresa un 
ekspluatācijas kvalitātes spriežot, divmastu sajūgam ir neapšaubāmas 
kvalitatīvas priekšrocības, pie nosacījuma, ka tas ir tehniskā kārtībā.

Divmasu spararata uzbūve aprobežojas ar attēlu, jo tradicionālos servisos 
var to nomainīt pret jaunu, kaut arī , šobrīd Rīgā eksistē divas darbnīcas, 
kuras atjauno divmastu sajūgus. Par darba efektivitāti , pēc remonta , 
spriedīs laiks. Tādēļ vairums autovadītāju, pašreiz izvēlas dārgāko ceļu- 
pirkt un uzstādīt jaunu divmastu spararatu.Vienmēr pārdomājiet 
automobiļa pirkumu ar divmastu spararatu!
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