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Anotācija

Viktors Ivanovs

AUTOMOBIĻA PNEIMOPIEKARE

Sasniedzamais rezultāts: veidojas izpratne par automobiļa pneimopiekares
uzbūvi, darbību un regulēšanu. 
Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss vai pedagogi): 
Automehāniķis, 3. kurss.

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: mācību priekšmeta 
«Automobiļa tehniskā apkope un remonts» apguvē.
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Balstiekārtas ar pneimatiskajiem elementiem

- Balstiekārtās ar pneimatiskajiem elementiem izmanto pneimobalonu, 
kurā zem spiediena ir iepildīts gaiss vai slāpeklis.

- Balstiekārtas lielākoties izmanto autobusos un kravas automobiļos, 
kuriem ir kompresora iekārta, kas vienlaicīgi ar saspiesto gaisu 
nodrošina bremžu iekārtas darbību.

- Balstiekārtām ar pneimatiskajiem elementiem ir progresīvā 
raksturlīkne.

- Izmainot gaisa spiedienu pneimobalonā var izmainīt automobiļa 
virsbūves klīrensu (vai nodrošināt, lai tas ir nemainīgs), kas ir svarīgi 
mainoties automobiļa noslogojumam.



Balstiekārta ar pneimatiskajiem elementiem

Automobiļa balstiekārta sastāv no 

sekojošiem elementiem:

- no kompresora iekārtas;

- pneimobaloniem;

- gaisa spiediena regulēšanas

iekārtas;

- virsbūves augstuma regulēšanas

iekārtas.



Balstiekārta ar pneimatiskajiem elementiem

• Pneimatiskā  balona elastīgais apvalks ir paredzēts darba 
temperatūrām no     –35 ºC līdz +90 ºC.

• Dažkārt izmanto gofrētos balonus ar sadalītājgredzeniem.



Balstiekārta ar pneimatiskajiem elementiem

• Balstiekārtas celtspēja ir atkarīga

no pneimobalona aktīvās virsmas

laukuma un gaisa spiediena.

• Gaisa spiediens pneimobalonā

nepārsniedz 0,6 ... 0,9 MPa.



Klīrensa regulēšana

- Attēlā parādītā sistēma darbojas kopā 

ar mašīnas parastajiem balstiekārtas

elementiem. 

- Gaisa spiediens amortizatora telpā 

sasniedz 1,6 MPa.

- Automobiļa virsbūves klīrensa augstumu 

regulē elektroniskais vadības bloks.
A - neliels gaisa spiediens.
B - palielināts gaisa spiediens.



Balstiekārta ar pneimatiskajiem elementiem

1. Gaisa pievads.

2. Spirālatspere.

3. Gumijas apvalks.

4. Saspiestā gaisa telpa.

5. Amortizators. 



Pneimobalons

1. Savilcējgredzens.

2. Pneimobalona iekšējā kārta.

3. Gumijotās audekla kārtas.

4. Pneimobalona ārējā naftas produktus.

5. Drošā kārta.
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Balstiekārtas vadība

Mainoties  automobiļa noslogojumam

izmainās devēja spoles un devēja 

savstarpējais stāvoklis, kas kalpo

kā informācija elektroniskajam

vadības blokam.



Kompresors

• Balstiekārtas ar pneimatiskajiem

elementiem darbībai ir nepieciešams

saspiests gaiss.

• Kravas automobiļiem ar pneimatisko

bremžu sistēmu balstiekārtas 

pneimatiskos elementu darbināšanai 

izmanto bremžu sistēmas kompresoru.

• Vieglajiem automobiļiem uzstāda

speciālu kompresoru.



Kompresora elementi

1. Ieplūdes filtrs.

2. Virzulis.

3. Pārplūdes vārsti.

4. Gaisa sausinātājs.

5. Drošības vārsts.

6. Reģenerācijas  vārsts.

7. Saspiestā gaisa izplūde.

8. Reģenerācijas filtrs.



Kompresora darbība

• Lai nodrošinātu mitruma

reģenerāciju, sistēmā esošo

sauso gaisu caur gaisa

sausinātāju izvada pretējā

virzienā.



Kravas automobiļa aizmugures balstiekārta ar 
pneimatiskajiem elementiem



Regulējamā balstiekārta

1. Pneimosistēmas pievienošanas uzgalis.

2. Gumijas pneimobalons.

3. Gumijas balstspilvens.

4. Atspere.

5. Virzulis.

6. Telpa ar slāpekļa pildījumu.

7. Ierīce amortizatora cietības maiņai. 

8. Gaisa telpa (2,5 litri).



Regulējamā balstiekārta

1. Papildus pneimokamera.

2. Paātrinājuma devējs.

3. Amortizatora cietības regulēšanas mezgls.

4. Membrāna.

5. Gumijas balstspilvens.

6. Devēja kabelis.



Regulējamā balstiekārta

1. Telpa ar gāzi.

2. Urbumi.

3. Virzulis. 

4. Apakšējā darba telpa.

5. Apakšējie vārsti.

6. Gaisa spiediena regulētājvārsts.

7. Augšējā darba telpa.

8. Atbalstvirzulis. 



Balstiekārtas cietības regulēšana

• Lai nodrošinātu “mīkstāku” 

amortizatora darbību, kad ir neliels

automobiļa noslogojums, regulēšanas

vārsts atver pārplūdes urbumu.

• Amortizatora šķidrums cirkulē

gan caur virzuļu vārstiem, gan

caur šo papildus urbumu.



Balstiekārtas cietības regulēšana

• Ja automobiļa noslogojums

ir lielāks, vārstu aizver un viss 

amortizatora šķidrums plūst tikai

caur virzuļa vārstiem un 

apakšējiem vārstiem.



Secinājumi

• Gaisa balstiekārtai ir liela enerģijas jauda galvenajā darbības 
diapazonā un ar lielām novirzēm, nodrošinot vibrāciju amplitūdas 
samazināšanos, amortizatoru absorbētās enerģijas daudzuma 
samazināšanos un vienkāršojot regulēšanu. 

• Tajā pašā laikā suspensijās ar elastīgiem tērauda elementiem 
progresīva īpašība tiek sasniegta tikai struktūras spēcīgas sarežģītības 
dēļ.



Izmantotās literatūras saraksts

1.  Bosch “Automotive Handbook”, Robert Bosch GmbH, 2000, Stuttgarrt, 
900 p.

2. “Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik”, Verlag Europa Lehrmittel, 2004., 688 b.

3.  “Kraftfahrzeugtechnik”, Westermann, Braunschweig, 2004., 623 b.

4.   Selbststudienprogramme Audi, VW (informācijas ieraksts kompaktdiskā).

5.   Ремонт и эксплуатация автомобиля VW Passat B5 (мультимедийное 
руководство)
6.  “Ремонт и эксплуатация автомобиля Audi A8” (мультимедийное 
руководство)
7.   Interneta lapas: www.howstuffworks.com, www.google.lv, 
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