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Dīzeļmotora barošanas 
sistēma



Dīzeļmotora barošanas sistēma ar sekcijsūkni
DT RDF ZS SDF AS S

Pamatdegviela

Atplūdes maģistrāle

DT – Degvielas tvertne
RDF – Rupjais degvielas filtrs
ZS – Zemspiediena sūknis

SDF – Smalkais degvielas filtrs
AS – Augstspiediena sūknis
S - Sprauslas





Barošanas sistēma ar sekcijsūkni

• Degvielas tvertne,
• regulators, 
• zemspiediena sūknis,
• augstspiediena sūknis,
• degvielas filtrs,
• degvielas atplūde no degvielas 

filtra, 
• sprausla, 
• degvielas atplūde no sprauslas,
• degvielas atplūde no 

augstspiediena sūkņa.



Dīzeļmotora barošanas sistēma ar 
sadalītājsūkni

DT F ZS AS S



Dīzeļmotora barošanas sistēma ar 
sadalītājsūkni



Sprauslas

•Degvielas iesmidzināšanas sprauslas uzdevums ir 
dīzeļdegvielas izsmidzināšana un pēc iespējas 
vienmērīgāka sadalīšana pa degkameras tilpumu.

•Degviela no sprauslas tiek izsmidzināta, to ar lielu 
spiedienu spiežot caur maza diametra urbumiem.

•Pēc adatas izveidojuma sprauslas iedala: 

• galeņa sprauslās,

• bezgaleņa sprauslās.



Sprauslas smidzinātājs

• Sprauslas smidzinātājs sastāv no korpusa un no adatas.

• Gan smidzinātāja korpuss, gan adata ir izgatavotas ar augstu 
precizitāti. 

• Spēle starp adatu un korpusu ir

• 0,002 ... 0,003 mm. 

• Sprauslas smidzinātāja detaļas  

nav savstarpēji apmaināmas, 

jo  montāžas procesā tās tiek                                                                 
grupētas. 



Galeņu sprauslas A. Sprausla degvielu 
neizsmidzina,

B. sprausla izsmidzina 
degvielu,

C. sprausla ar galeņa
nošķēlumu.

1. Galvenais konuss,

2. priekšstrūkla,

3. galeņa nošķēlums.



Galeņu sprauslas



Bezgaleņa sprauslas



Sprauslas • Kad degviela netiek 
padota, izsmidzināšanas 
urbumus noslēdz sprauslas 
adata. 

• Iesmidzināšanas sprauslām 
ir jānodrošina:

• nepieciešamā degvielas 
kūļa forma,

• degviela ir sīki 
jāizsmidzina,

• degviela degkamerā ir 
jāiesmidzina noteiktā leņķī



Bezgaleņa sprauslas



Vieglā automobiļa sprausla



Sprauslu pārbaude un regulēšana

Sprauslām pārbauda:

iesmidzināšanas spiedienu:

• galeņa sprauslām 125 – 145 kg/cm2;

• bezgaleņa sprauslām 175 – 180 kg/cm2;

iesmidzināšanas kvalitāti;

smidzinātāja hermētiskumu.



Sprauslu ekspluatācija

• Par sprauslu darbības traucējumiem ekspluatācijas laikā 
liecina nevienmērīga motora darbība.

• Bojāto sprauslu nosaka pēc kārtas atslēdzot cilindrus. 

• Ja motora darbība neizmainās sprausla ir bojāta.

• Izmontētai sprauslai pārbauda izsmidzināšanas kvalitāti un 
spiedienu.

• Izmidzināšanas kvalitāti raksturo degvielas kūļa forma un 
pilienu lielums.

• Izsmidzināšanas spiedienu regulē ar skrūvi vai paplāksnēm.



Virzuļtipa zemspiediena sūknis

• Atsevišķās konstrukcijās 
degvielas augstspiediena 
sūknis ir papildus aprīkots ar 
virzuļtipa zemspiediena 
sūkni.

• Virzuļtipa zemspiediena 
sūknis ir paredzēts degvielas 
uzsūknēšanai un sistēmas 
atgaisošanai pirms motora 
iedarbināšanas.



Virzuļtipa
zemspiediena 
sūkņa darbība

Ieplūdes 

fāze
Pār-

plūdes

fāze

Izplūdes 

fāze



• Sekcijsūkņa korpusā ir iemontētas atsevišķas sekcijas, kuru skaits ir 
vienāds ar motora cilindru skaitu.

• Sekcija sastāv no čaulas un tajā ievietotā plunžera.

• Čaula un plunžers ir precīzi apstrādāti un savstarpēji salāgoti, kopā 
veidojot plunžerpāri.

• Katra sekcija atbilstoši motora darba kārtībai padod degvielas porciju
savam cilindram.

• Visas sekcijas ir savienotas ar kopīgu sūkņa korpusā izveidotu “U” 
veida kanālu.



Sekcijsūknis



Sekcijsūknis 1. Korpuss, 
2. sūkņa sekcijas izvads,
3. izplūdes vārsts,
4. “U” veida kanāls,
5. plunžers,
6. zobstienis, 
7. atspere, 
8. bīdītājs, 
9. izciļņvārpsta,
10. vārpstas izcilnis,
11. zemspiediena sūknis.



Sekcijsūkņa sekcijas elementi



Sekcijsūkņa darbība

• Izciļņvārpstai griežoties, plunžera atspere bīda lejup plunžeri (1).

• Plunžers (1), čaulā (2) virzoties uz leju, atver ieplūdes urbumu (3) un 
virsplunžera telpā ieplūst degviela.

• Kad izciļņvārpstas izcilnis pārvieto  bīdītāju un plunžeri uz augšu,                                               
plunžers aizver ieplūdes urbumu (3)                                                                 
un degvielu saspiež.

• Degvielas spiedienam pārvarot                                                         
izplūdes vārsta atsperes pretestību,                                                            
tas paceļas, ļaujot degvielai plūst                                                                  
pa cauruļvadu uz sprauslu. 



Sekcijsūkņa darbība
• Sākas degvielas iesmidzināšana degkamerā.

• Plunžerim (1) turpinot virzīties uz augšu, tajā izveidotās vītņveida
rievas (2) mala nonāk pret čaulas pārplūdes urbumu (3).

• Degviela, kas atradās virsplunžera telpā, caur plunžera centrālo                                               
urbumu, pārplūdes rievu un čaulas pārplūdes                               
urbumu plūst atpakaļ uz sūkņa                                                             
korpusa “U” veida kanālu.

• Degvielas padeve uz sprauslu                                                            
izbeidzas un izplūdes vārsts                                                             
aizveras.



Sekcijsūkņa darbība
• Pagriežot plunžeri uz vienu pusi rieva čaulas pārplūdes urbumu atver 

agrāk un degvielas padeve samazinās.

• Pagriežot plunžeri pretējā virzienā, pārplūdes urbums atveras vēlāk un 
degvielas padeve palielinās.

• Motoru apturot, plunžeru nostāda                                                    
stāvoklī, kad pārplūdes urbums                                                                    
ir atvērts un degviela uz sprauslu                                                        
netiek padota.



Sekcijsūkņa darbība A. Daļējas degvielas 
porcijas padeve,

B. degvielas padeve 
izslēgta. 

1.   plunžers, 
2. čaula,
3. ieplūdes urbums,
4. degvielas padeve uz 

sprauslu,
5. pārplūdes rieva,
6. izplūdes urbums,
7. pārplūdes rieva 

pagriezta.



Regulatori

Atkarībā no motora kloķvārpstas griešanās frekvences regulatorus 
iedala:
• vienrežīma regulatoros; 
• divrežīmu regulatoros;
• visrežīmu regulatoros.
Vienrežīma regulators ierobežo tikai maksimālo motora kloķvārpstas 

griešanās frekvenci.
Divrežīmu regulators ierobežo gan maksimālo, gan arī minimālo 

motora kloķvārpstas griešanās frekvenci.
Visrežīmu regulators, neatkarīgi no motora slodzes, ietur iestatīto 

motora kloķvārpstas griešanās frekvenci.



Regulatora 
darbība

1. Centrbēdzes 
atsvari,

2. paplāksne, 

3. atspere, 

4. zobsektors, kas 
pagriež 
augstspiediena 
sūkņa plunžeri, 

5. zobstienis.



Regulatora darbība

• Pie izvēlētā akseleratora pedāļa stāvokļa motora kloķvārpsta, atkarībā 
no noslogojuma, griežas ar noteiktu griešanās frekvenci.

• Ja motora noslogojums palielinās, kloķvārpstas griešanās frekvence
un centrbēdzes spēks, ko rada rotējošie atsvari samazinās.

• Svira pārvietojas pa labi (skatīt iepriekšējo slīdni), pārbīdot sūkņa 
zobstieni tādā stāvoklī, lai palielinātos degvielas padeve cilindros. 

• Palielinoties degvielas padevei pieaugs motora kloķvārpstas griešanās 
frekvence un regulatora atsvaru centrbēdzes spēki. 

• Regulatora atsvari atkārtoti pārvietos sūkņa zobstieni stabilizējot
kloķvārpstas griešanās frekvenci.



Degvielas iesmidzināšanas apsteidzes leņķis

• Lai iesmidzinātā dīzeļdegviela 
pilnībā sadegtu, to nepieciešams 
iesmidzināt cilindra degkamerā 
pirms virzulis ir sasniedzis 
augšējo maiņas punktu.

• Leņķi, par kādu pagriežas 
kloķvārpsta no degvielas 
iesmidzināšanas momenta līdz 
augšējam maiņas punktam, sauc 
par iesmidzināšanas apsteidzes 
leņķi.



Degvielas iesmidzināšanas apsteidzes leņķis

Iestatītais degvielas iesmidzināšanas apsteidzes leņķis ietekmē 
motora darbību, tā jaudu un ekonomiskumu.
Ja degvielu iesmidzina par vēlu, tā sadeg darba gājienā un 
samazinās motora jauda un ekonomiskums.
Ja degvielu iesmidzina par ātru, pirms gaisa temperatūra spēj 
aizdedzināt degvielu, notiek degvielas pašuzliesmošanās 
aizkavēšanās un motors strādā “cieti”.



Degvielas iesmidzināšanas apsteidzes leņķa 
regulators

• Lai nodrošinātu optimālu degvielas iesmidzināšanas apsteidzes leņķi 
atkarībā no motora kloķvārpstas griešanās frekvences, dažkārt sūknim 
ir degvielas iesmidzināšanas apsteidzes leņķa regulators, kas izmaina 
degvielas iesmidzināšanas sākuma momentu. 

• Palielinoties motora kloķvārpstas griešanās frekvencei, atsvari 
centrbēdzes spēku ietekmē pārvietojas,                                                    
sūkņa izciļņu vārpsta pagriežas un degvielas                                              
iesmidzināšanas sākuma moments                                                       
kļūst agrāks. 



Degvielas iesmidzināšanas apsteidzes leņķa 
regulatora izvietojums



Sekcijsūkņa priekšrocības:

• vienkārša konstrukcija;

• vienkārša apkope un remonts;

• drošība;

• konstruktīvi vienkārši montējami uz motora;

• degvielas dozas padeve regulējama plašās robežās;

• vienkārši izgatavošanas darbagaldi un instrumenti.



Trūkumi sūkņa konstrukcijā:

• iesmidzināšanas spiediens un raksturojums nepiemēroti 
mainās;

• mainoties motora ātruma un slodzes raksturojumam;
• nekvalitatīva degvielas izsmidzināšana brīvgaitas un 
iedarbināšanas režīmos;
• piedziņas detaļās liels slogojums;
• daudzplunžeru sūknī ir grūtības ar sekciju degvielas padeves
identitātes raksturojumu. 



Sadalītājsūknis Sadalītājsūkņa degvielas padeves 
sistēma:
1 – degvielas filtrs; 2 – sūkņa vadības 
svira; 3 – pārplūdes drosele; 4 –
nominālās degvielas padeves 
regulēšanas skrūve; 5 – degvielas 
atplūde no sprauslas; 6 – sūkņa 
korpuss piepildīts ar degvielu; 7 –
sprausla; 8 – degvielas 
augstspiediena vads; 9 – dozators; 
10 – plunžeris; 11 – degvielas 
padeves momenta regulēšanas 
virzulītis; 12 – degvielas 
zemspiediena kanāli; 
13 – autonoms degvielas 
zemspiediena sūknis; 14 –
zemspiediena regulēšanas vārsts.



Sadalītājsūknis

Sadalītājsūknim ir viena sekcija uz 3 ... 4 cilindriem, kas

1. degvielu saspiež līdz nepieciešamajam spiedienam;

2. sadala to pa cilindru sprauslām atbilstoši motora darba kārtībai.



Sadalītājsūkņa uzbūve

Sadalītājsūknis sastāv no mehānismiem:

• lāpstiņu tipa zemspiediena degvielas sūkņa; 

• augstspiediena sūkņa ar sadalītāju; 

• kloķvārpstas griešanās frekvences ātruma regulatora;

• elektromagnētiskā noslēdzējvārsta;

•degvielas iesmidzināšanas sākuma momenta 
regulēšanas ierīces. 



Sadalītājsūknis



Zemspiediena sistēma

Zemspiediena sistēmas uzdevums ir padot augstspiediena sūknim 
degvielu no tvertnes, nodrošināt nepieciešamo degvielas spiedienu (no 
2 līdz 9 bar) un augstspiediena sūkņa atgaisošanu.

Degvielas spiediena regulēšanu veic pārplūdes vārsts lieko degvielu 
padodot uz sūkņa ieeju (degvielas tvertni). 

No zemspiediena sūkņa degviela nonāk augstspiediena sūknī, tiek 
saspiesta un padota uz sprauslām. 

Daļa degvielas kopā ar gaisa burbulīšiem caur droseli nepārtraukti plūst 
uz degvielas tvertni.



Degvielas 
zemspiediena 
sūknis un regulators A. Zemspiediena sūknis,

B. spiediena regulators. 

1. Ieplūdes kanāls,

2. rotors, 

3. lāpstiņa,

4. izplūdes kanāls, 

5. degvielas ieplūdes kanāls,

6. atplūdes kanāli



Spiediena regulēšana

Pārplūdes vārsts regulē degvielas 
spiedienu sūkņa zemspiediena daļā.

Spiediens sūkņa iekštelpā palielinās 
proporcionāli motora apgriezieniem.

Sasniedzot 1,2 MPa lielu spiedienu 
turpmākais spiediena pieaugums 
nenotiek, jo pārplūdes vārsta virzulis, 
pārvarot atsperes pretestību paceļas uz 
augšu un degviela atplūst atpakaļ.



Drosele

Drosele nodrošina nepārtrauktu 
degvielas cirkulāciju sistēmā.

Atplūstošās degvielas daudzums ir 
atkarīgs no droseles urbuma 
diametra.

Degvielas spiedienam sūkņa 
zemspiediena daļā ir jābūt – 0,3 
MPa pie brīvgaitas un 0,8 MPa pie 
nominālajiem kloķvārpstas 
apgriezieniem.



Augstspiediena daļa

Sūkņa degvielas augstspiediena 
kontūra detaļas:

1 –sajūga krusts;

2 – rullīšu gredzens; 

3 – izciļņu ripa;

4 – plunžera pēda;

5 – plunžeris; 

6 – traversa;

7 – dozators; 

8 – atspere;

9 –plunžera čaulas galva; 

10 – spiedvārsts



Augstspiediena daļa



Degvielas padeve uz 
augstspiediena sūkni

1. Izgriezumi plunžerī,

2. degvielas padeves 
kanāls,

3. plunžera pagrieziena 
leņķis,

4. plunžera kreisais 
malējais stāvoklis,

5. plunžera labais 
malējais stāvoklis,

6. augstspiediena telpa.



Degvielas padeve uz 
sprauslu

1. Plunžers, 

2. plunžera
pagrieziena 
leņķis,

3. plunžera kreisais 
malējais stāvoklis,

4. plunžera labais 
malējais stāvoklis,

5. izplūdes kanāls,

6. augstspiediena 
telpa.



Degvielas atplūde 1. Plunžers, 
2. plunžera

pagrieziena 
leņķis,

3. plunžera kreisais 
malējais 
stāvoklis,

4. plunžera labais 
malējais 
stāvoklis,

5. uzmava, 
6. pārplūdes kanāls.



Augstspiediena 
sūkņa darbībaIzciļņu ripa, kura ir cieši saistīta ar 

plunžeru, atbalstās pret rullīšu 
gredzenu.

Izciļņu ripai ir izciļņi un iedobes.

Griežoties rullīšu gredzens izciļņu 
ripai piedod “turp – atpakaļ” kustību 
aksiālā virzienā. 

Izciļņu ripa vienlaicīgi arī rotē.

Pārvietojoties aksiālā virzienā 
plunžers degvielu saspiež un padod 
uz sprauslu, rotējot sadala pa 
cilindru sprauslām.



Sadalītājsūkņa
visrežīmu
regulators

1 – starpsvira, saistīta ar motora vadības 
pedāli;

2 – brīvgaitas regulēšanas

skrūves balsts;

3 – kloėvārpstas maksimālās rotācijas 
frekvences regulēšanas

skrūves balsts; 

4 – regulatora brīvgaitas atspere;

5 – degvielas starta padeves

cikla atspere; 

6 – plunžeris; 

7 – plunžera darba gājiens;

8 – dozators; 

9 –regulatora atsvari



Regulators starta režīmā

1. Minimālo apgriezienu 
regulēšanas skrūve,

2. maksimālo apgriezienu 
regulēšanas skrūve.

3. regulatora atsvari, 
4. izciļņripa, 
5. plunžers,
6. degvielas izplūdes kanāls,
7. uzmavas un plunžera

saskarpunkts,
h1. degvielas porcijas lielums.



Regulators brīvgaitas režīmā

1. Minimālo apgriezienu 
regulēšanas skrūve,

2. maksimālo apgriezienu 
regulēšanas skrūve,

3. atspere, 
4. atsvari, 
5. plunžers,
6. degvielas izplūdes kanāls,
7. uzmavas un plunžera

saskarpunkts,
h2. degvielas porcijas lielums (h2 < 

h1).



Nominālā slodze



Regulators maksimālo apgriezienu 
ierobežošanas režīmā

• Minimālo apgriezienu regulēšanas 
skrūve,

• maksimālo apgriezienu regulēšanas 
skrūve,

• atspere,
• atsvari, 
• plunžers,
• uzmava, 
• uzmavas un plunžera saskarpunkts,
• - h0. degvielas atplūde (ierobežo 

motora apgriezienu skaitu).



Iesmidzināšanas momenta hidrauliskais 
regulators

• Uz iesmidzināšanas momenta hidrauliskā regulatora virzuli no vienas 
puses iedarbojas atsperes spiediena spēks, no otras degvielas 
spiediena spēks, kas ir proporcionāls motora kloķvārpstas 
apgriezieniem. 

• Motora kloķvārpstas apgriezieniem palielinoties pieaug zemspiediena 
sūkņa radītais degvielas spiediens.

• Degvielas spiediena spēks, kas darbojas uz iesmidzināšanas momenta 
hidrauliskā regulatora virzuli, pagriež rullīšu gredzenu pretēji 
izcilņripas griešanās  virzienam, nodrošinot agrāku degvielas 
padevi uz sprauslu.
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Iesmidzināšanas momenta hidrauliskais 
regulators

• Uz iesmidzināšanas momenta hidrauliskā regulatora virzuli no vienas puses 
iedarbojas atsperes spiediena spēks, no otras degvielas spiediena spēks, kas ir 
proporcionāls motora kloķvārpstas apgriezieniem. 

• Motora kloķvārpstas apgriezieniem palielinoties pieaug zemspiediena sūkņa 
radītais degvielas spiediens.

• Degvielas spiediena spēks, kas darbojas uz iesmidzināšanas momenta hidrauliskā 
regulatora virzuli, pagriež rullīšu gredzenu pretēji izcilņripas griešanās  virzienam,                                         
nodrošinot agrāku degvielas padevi uz sprauslu.

Autora veidots 

attēls 

izmantojot [2]



Iesmidzināšanas  
momenta 

hidrauliskais 
regulators

A. Motors nedarbojas,

B. iesmidzināšanas 
momenta 
regulēšana.

1. Korpuss, 

2. rullīšu gredzens,

3. virzulis, 

4. degvielas kanāls,

5. svira,

6. pagrieziena leņķis.



Degvielas padeves atslēgšana

Degvielas padevi plunžera telpā (5) 
regulē vārsts (1).
Kad aizdedzes atslēga nav pagriezta, 
spolē (3) elektriskā strāva neplūst un 
atsperes (2) iespaidā vārsts (1) 
noslēdz degvielas padevi.
Pagriežot aizdedzes atslēgu, spolē (3) 
sāk plūst strāva un spoles 
magnētiskā lauka iespaidā vārsta 
serdenis paceļas uz augšu.





Augstspiediena degvielas sūkņu uzstādīšana

• Pats svarīgākais degvielas sadegšanas procesā ir, lai gāzu 
spiediens motora cilindros savu maksimālo vērtību sasniegtu 
pēc augšējā maiņas punkta, kad kloķvārpsta ir pagriezusies
par 10 ... 15°. 

• Degvielas sadegšanas procesa gaitu nosaka degvielas 
augstspiediena sūkņa degvielas padeves sākuma moments.

• Ja degvielu iesmidzina par agru, motors strādā “cieti” un no 
izpūtēja izplūst melni dūmi, jo spiediens darba kamerā 
maksimālo vērtību sasniedz pirms augšējā maiņas punkta. 



Augstspiediena degvielas sūkņu uzstādīšana

Ja degvielas padeves moments ir iestatīts par vēlu, 
motors ar grūtībām uzņem apgriezienus un palielinās 
degvielas patēriņš.

No izpūtēja parādās gaiši dūmi. 

Sadegušo gāzu spiediens darba kamerā maksimālo 
vērtību sasniedz pēc virzuļa augšējā maiņas punkta.

Gāzu spiediena maksimālā vērtība ir stipri mazāka par 
nepieciešamo un motors neattīsta paredzēto jaudu.



Augstspiediena degvielas sūkņa uzstādīšana

• Uzstādot augstspiediena sūkni ir pareizi jāiestata 
degvielas padeves sākuma moments.

• Augstspiediena sūkņiem, kuru piedziņa notiek 
izmantojot zobsiksnu, ir jāatbilst atzīmēm uz 
blokkartera un:

- uz spararata stāvoklī, kad pirmā cilindra virzulis 
atrodas augšējā maiņas punktā;

- uz sadales vārpstas zobrata; 

- uz augstspiediena sūkņa zobrata.



Augstspiediena degvielas sūkņa uzstādīšana

Stāvokli, kad pirmā cilindra virzulis atrodas augšējā maiņas punktā 
kompresijas takts beigās var atrast:

- pēc vārstu stāvokļa, kad abi, gan ieplūdes, gan izplūdes vārsti ir 
aizvērti;

- pirmajā cilindrā izskrūvē sprauslu un tās
vietā ieliek korķi, griežot kloķvārpstu                                                         
atrod kompresijas takti un                                                            pēc 
atzīmēm uz spararata.                                                         AMP.



Sūkņa uzstādīšana, ja sūknim ir zobratu 
piedziņa

1. Motora pirmā cilindra virzuli iestata augšējā maiņas punktā 
kompresijas takts beigās.

2. Atvieno augstspiediena vadu no sūkņa pirmās sekcijas un tā vietā 
pievieno momentoskopu.

3. Griežot sūkņa vārpstu momentoskopu piepilda ar degvielu.

4. Samazina degvielas līmeni momentoskopā to pakratot.

5. Pēc gandrīz pilna sūkņa vārpstas apgrieziena atrod momentu, kad 
degvielas līmenis momentoskopa caurulītē sakustas, kas atbilst 
degvielas padeves sākuma momentam.



Sūkņa uzstādīšana, ja sūknim ir zobratu 
piedziņa

6. Izmantojot speciālu 
tapu vai pēc atzīmēm 
uz spararata atrod 
pirmā cilindra virzuļa 
stāvokli, kas atbilst 
degvielas 
iesmidzināšanas 
sākuma momentam.

7. Nostiprina 
augstspiediena sūkni.



Sadalītājsūkņa uzstādīšana

• Pirms sadalītājsūkņa demontāžas nepieciešams motora pirmā cilindra 
virzuli nostādīt augšējā maiņas punktā, kas atbilst kompresijas takts 
beigām.

• Ja, augstspiediena sūkni demontējot, motora pirmā cilindra virzulis 
nav nostādīts augšminētajā punktā, to atrod analoģiski kā bija 
aprakstīts iepriekš. 

• Sūkņa montāžu veic pretējā secībā tā demontāžai.

• Uzstādot sadalītājsūkni ir jāievēro atzīmes – pārbauda kloķvārpstas, 
sadales vārpstas un degvielas augstspiediena sūkņa aizzīmju atbilstību 
aizzīmēm uz blokkartera.



Sadalītājsūkņa uzstādīšana

• Lai iestatītu degvielas padeves sākuma momentu 
nepieciešams izmērīt plunžera pārvietojumu. 
• Ja motoram ir degvielas iesmidzināšanas momenta 

korektors auksta motora iedarbināšanai, tam ir jābūt 
izslēgtam.
• No degvielas augstspiediena sūkņa korpusa izskrūvē 

spiedkameras noslēdzējskrūvi un tās vietā iestiprina 
indikatoru.
• Griežot motora kloķvārpstu tās griešanas virzienā, atrod 

sadalītājsūkņa plunžera galējo stāvokli, kas atbilst degvielas 
padevei spiedkamerā.



Sadalītājsūkņa uzstādīšana

• Indikatoru iestāda uz nulles rādījumu.

• Ir nepieciešams zināt plunžera pārvietojumu no tā zemākā 
maiņas punkta līdz momentam, kad motora virzulis ir 
nonācis augšējā maiņas punktā. 

• Griežot motora kloķvārpstu izmēra sadalītājsūkņa plunžera
gājienu. 

• Piemēram, automobiļu VW Golf motora virzulim atrodoties 
augšējā maiņas punktā, sadalītājsūkņu VE plunžera
pārvietojumam ir jābūt 0,90 ± 0,02 mm.



Sadalītājsūkņa uzstādīšana.

• Ja augstspiediena sūkņa plunžera gājiens neatbilst 
normatīvam, ir nepieciešams atbrīvot sūkņa 
piestiprināšanas skrūves un pagriezt sūkņa korpusu.
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Secinājumi

• Izstrādni var izmantot automehāniķu sagatavošanai priekšmetos 
«Motoru remonts» un «Automobiļu uzbūves pamati» tēmā 
«Dīzeļmotoru barošanas sistēmas».

• Izstrādne derīga kā teorijas pasniegšanai, tā arī praktisko un 
patstāvīgo darbu stundās un attālinātai apmācībai .


