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Mācību stundas plāns
Nodarbības temats: Dīzeļmotoru barošanas sistēmas

Tēmas aktualitāte: Temats ir aktuāls ikvienam, kurš ir saistīts ar automobiļa 
remontu un ekspluatāciju. Automobiļu ar dīzeļmotoriem ir daudz, tie mēdz 
bojāties un pārtraukt darbību, tāpēc cilvēkam, kurš remontē automobiļus ir 
jāzina barošanas sistēmu remonta pamati.

Grupa: 02, Automehāniķis. Audzēkņu skaits: 30. Nodarbības ilgums: 160 min.

Mācību stundas mērķis: Veidot audzēkņa spējas apkopt un remontēt 
dīzeļmotora barošanas sistēmas.

Sasniedzamie rezultāti: 

spēj: dīzeļmotora modelī parādīt barošanas sistēmu;

zina: dīzeļmotora barošanas sistēmas uzbūvi un drošus darba paņēmienus 
darbā ar to; 

izprot: dīzeļmotora barošanas sistēmas darbības principus.



Didaktiskais nodrošinājums:

Izdales materiāls: attēli- ielīme pierakstos.

Demonstrējamais materiāls: prezentācija, reāls mehānisms.

Ierīces, instrumenti, materiāli: dators, projektors, dīzeļdegvielas 
paraugi

Mācāmās vielas plāns:

Teorija:
dīzeļmotoram atgāzu toksiskums;
cieto daļiņu filtrs;
traucējumi dīzeļmotoru barošanas sistēmā; 
dīzeļmotoru iedarbināšanas grūtības;
dūmainības neatbilstības iemesli;
degvielas iesmidzināšanas sistēmas darbības novērtēšanas principi,

darbības traucējumu novēršanas iespējas;
kvēlsveces.

Teorija + praktiskā darbība:
barošanas elementu apskats, demontāža un montāža, darbības 

pārbaude.



Nodarbības struktūra. 
Aktualizācija

Nodarbības etaps Skolotāja darbības Audzēkņa darbības

Uzmanības pievēršana un 

vienošanās par 

sasniedzamajiem 

rezultātiem.

Noskaidro mācību stundas 

tēmu un vienojas ar 

audzēkņiem par 

sasniedzamajiem 

rezultātiem.

Audzēkņi iesaistās tēmas 

aktualizācijā (min 

piemērus no dzīves) un 

kopā ar skolotāju izvirza 

sasniedzamos rezultātus.

Iepriekšējo zināšanu 

aktivizēšana.

Veic zināšanu līmeņa analīzi 

izmantojot jautājumus un 

atbildes.

Atbildes uz jautājumiem 

(mutiski).



Nodarbības struktūra. 
Apjēgšana

Nodarbības etaps Skolotāja darbības Audzēkņa darbības

Jaunās informācijas 

sniegšana.

Jaunās vielas izskaidrošana 

izmantojot prezentāciju, 

atbilžu sniegšana uz 

audzēkņu jautājumiem

Jaunā materiāla 

ierakstīšana konspektā, 

jautājumu uzdošana 

skolotajam

Mācīšanās virzīšana un 

atbalstīšana. Atgriezeniskās 

saites sniegšana.

Audzēkņu darbības 

organizācija, atbilžu 

korekcija (pēc 

nepieciešamības)

Praktisko darbu veikšana 

(barošanas elementu 

apskats, demontāža un 

montāža, darbības 

pārbaude).



Nodarbības struktūra. 
Refleksija

Nodarbības etaps Skolotāja darbības Audzēkņa darbības

Snieguma novērtēšana. Paveiktā izvērtēšana. 

Saruna ar audzēkņiem par 

to, vai sasniedzamie 

rezultāti ir sasniegti.

Dalās iegūtajās zināšanās, 

jautā, diskutē, precizē.

Vispārināšanas un zināšanu 

pārneses sekmēšana

Mājas uzdevuma izdošana 

(patstāvīgais darbs par šo 

tēmu līdzīgās situācijās).

Mājas uzdevuma 

saņemšana un pildīšana 

(mājā).



Dīzeļmotoram atgāzu toksiskumu samazina ar:

• degkameras formas optimizāciju;

• sadedzes laika kontroli;

• inžektoru spiediena palielināšanu;

• vairāku vārstu izmantošanu;

• ieplūdes sistēmas kontroli;

• degvielas iesmidzināšanas momenta;

• iesmidzinātā degvielas daudzuma optimizāciju.





Traucējumi dīzeļmotoru barošanas sistēmā samazina tā 
darba spējas un ekonomiskumu.

Traucējumu rezultātā palielinās degvielas izlietojums, 
samazinās jauda, apgrūtināta motora iedarbināšana, 
nedroša kļūst motora darbība tukšgaitas un slodzes režīmā.

Tāpēc barošanas sistēmas kopšanai un savlaicīgai 
diagnostikai jāpievērš īpaša uzmanība.



Ar vienkāršiem vizuālās un akustiskās diagnostēšanas
paņēmieniem var noskaidrot motora barošanas sistēmas 
vispārējo tehnisko stāvokli.

Ārēji apskatot motoru, var atklāt traucējumus degvielas 
pievadsistēmas vados, vadu savienojumos, pie vadu 
ventiļiem un aizgriežņiem. 

Ja degvielas padeves sistēmā ir bojājumi un sūcās degviela, 
tad tas labi redzams, jo neblīvuma vietās vērojams ne tikai 
mitrums no degvielas, bet tur pastiprināti uzkrājas putekļi.



Kā zināms, vienas un tās pašas traucējumu pazīmes var 
rasties dažādu motora sistēmu darbības traucējumu dēļ. 

Tāpēc traucējumus dīzeļmotoru barošanas sistēmā var 
noteikt arī pēc šādām vispārējām dīzeļmotora darbības 
pazīmēm:





Dīzeļmotoru grūti vai neiespējami iedarbināt, ja 

• aizsērējis zemspiediena degvielas padeves vads,

• aizsērējuši degvielas filtri, 

• degvielas sistēmā iekļuvis gaiss vai ūdens, 

• bojāts zemspiediena degvielas sūknis, 

• degvielas augstspiediena sūknis nepareizi pievienots 
motoram vai tas bojāts, 

• bojātas sprauslas, 

• nedarbojas degvielas pārplūdes vārsts.

Protams, tie ir tikai daži šī traucējuma iemesli un tam par 
cēloni var būt cilindra – virzuļa grupas un citu motora 
sistēmu bojājums.



Motors darbojas nevienmērīgi, bez jūtamas dūmošanas un 
neattīsta pilnu jaudu, ja 

•degvielas augstspiediena vados iekļuvis gaiss, 

•bojāts augstspiediena sūkņa regulators, 

•bojāts augstspiediena sūknis, 

•degvielas noplūde augstspiediena vadu pievienošanas 
vietās,

• degvielai piejaukts ūdens,

• bojāti – aizkoksējušies sprauslu izsmidzināšanas urbumi,

• aizsērējis gaisa filtrs,

• sūknis nepareizi pievienots motoram (degvielas padeve 
par agru). 

Pārāk agra degvielas padeve izraisa arī „cietu” dīzeļmotora 
darbību, ko raksturo asi, ritmiski klaudzieni cilindru bloka 
augšējā daļā.



Motors darbojās nevienmērīgi, neattīsta pilnu jaudu un 
dūmo, ja

• motors neiesildīts, 

•strādā ar pārslodzi, 

•bojātas sprauslas, 

•nepareizi pievienots degvielas augstspiediena sūknis 
(degvielas padeve par vēlu), 

•bojāts augstspiediena sūknis 

•sliktas kvalitātes dīzeļdegviela.

Ja iesildītam motoram dūmošana turpinās, tad tā ir 
pazīme, ka tas nav labā tehniskā kārtībā.





Melnas atgāzes norāda uz nepilnīgu degvielas sadegšanu, 
kam par iemeslu var būt:

•defekti sprauslās, visbiežāk nepietiekams degvielas 
izsmidzināšanas spiediens;

•izdilušas augstspiediena sūkņa sekcijas;

•aizsērējis gaisa filtrs;

•nepareizi noregulēts degvielas iesmidzināšanas moments;

•bagāts degmaisījums, kas sekmē cieto daļiņu – kvēpu 
rašanos;

•izdilis motors vai nekvalitatīva degviela.



Gaiši pelēkas atgāzes norāda uz traucētu, nepilnīgu 
degvielas degšanu, kam par iemeslu var būt: 

•nepietiekošs spiediens kompresijas gājiena beigās; 

•nekvalitatīvi sagatavots degmaisījums; 

•nekvalitatīva izsmidzināšana; 

•vēls iesmidzināšanas moments.



Gaiši balti dūmi – tam par iemeslu var būt dzesēšanas 
šķidruma iekļūšana degkamerā. 

Baltus tvaikveida dūmus rada arī cilindros neuzliesmojusī 
degviela.



Zilganas atgāzes parādās, ja degšanas kamerā iekļūst un 
izdeg eļļa, 

•tātad defekts visticamāk meklējams izdilušos vai 
iekoksējušos virzuļa gredzenos, 

•protams, var būt arī izdiluši cilindri, 

•noplūde gar vārstu kātu blīvslēgiem.



Viens no visbiežāk vērojamiem dīzeļmotoru barošanas 
sistēmas traucējumu cēloņiem ir bojātās sprauslas. 

Ja kāda no sprauslām bojāta, tad

•motors darbojas nevienmērīgi, 

•dūmo, 

•pārkarst,

• neattīsta pilnu jaudu.



•Lai atklātu bojāto sprauslu var izmantot vienkāršu 

paņēmienu. Pārmaiņus atvieno par 1...1.5 apgriezieniem

augstspiediena degvielas vadu atsevišķām sprauslām.

• Ja, atvienojot kādu sprauslu, motora darbības ritms 

nemainās, tad sprausla ir bojāta.



Sprauslu diagnostēšana tās nenoņemot no motora.

Šādai pārbaudei var izmantot portatīvo rokas ierīci, kas 
sastāv no degvielas augstspiediena rokas sūkņa ar 
manometru.

Darbinot ierīces roksviru, pēc manometra rādījuma nosaka 
sprauslas izsmidzināšanas spiedienu, bet izsmidzināšanas 
kvalitāti novērtē akustiski. 

Izmidzināšanas skaņai jābūt specifiski asai un spalgai.



Servisa uzņēmumos sprauslu pārbaudes veic, izmantojot 
speciālu ierīci. 

Ar šo ierīču palīdzību var noteikt sprauslu izsmidzināšanas 
spiedienus, veikt sprauslu regulēšanu un izsmidzināšanas 
kvalitātes pārbaudi.



Izsmidzināšanai jānotiek ar raksturīgu asu skaņu un 

jābeidzas ar strauju atcirti.

Pēc izsmidzināšanas sprauslas smidzinātāja galā nedrīkst 

veidoties degvielas pile.



Dīzeļmotora augstspiediena sūkņu pārbaude un 

regulēšana jāveic izmantojot speciālus, ieteicams 

atestētus, pārbaudes stendus. 

Šādus pārbaudes stendus izplata BOSCH, Motorpol, 

Haudridž un citas firmas.



Pēdējā laikā spēkratu dīzeļmotoros plaši sāk izmantot 

centralizēto degvielas iesmidzināšanas sistēmu – CDI 

(Common Rail System vai akumulētās degvielas 

iesmidzināšanas sistēmas), kas ir jaunākās konstrukcijas 

degvielas padeves sistēmas un kas būtiski atšķiras no 

iepriekšējām.





•Principiāla atšķirība, ka CDI sistēmā vairs nav tādu sistēmas 
vienību, kā mehāniskais sadales tipa augstspiediena sūknis.

•CDI barošanas sistēmās pārbaudei parasti pielieto 
pašdiagnostikas metodi, kad vadības bloks seko 
elektronisko sistēmu darbībai un rezultātus nodod atmiņas 
blokam.

•Atkarībā no konstatētām novirzēm iesmidzināšanas 
sistēmas darbībā, visas CDI sistēmas darbs tiek pārtraukts,  
vai, pie nebūtiskām novirzēm, dodot informatīvu signālu, 
bet darbība turpinās.

•Ar speciāla testera palīdzību bojājumus no atmiņas var 
atpazīt un analizēt. 

•Pēc bojājumu novēršanas tos no atmiņas dzēš.



Dīzeļmotoru iedarbināšanai izmanto kvēlsveces.

Pat viena bojāta kvēlsvece var būt par iemeslu 
apgrūtinātai motora iedarbināšanai. 

Kvēlsveces diagnosticē, mērot to pretestību.

No kvēlsvecēm atvieno vadus. 

Pretestību mēra divos režīmos – kad motors ir auksts un 
pēc motora apturēšanas, kad tas sasniedzis darba 
temperatūru. 

Visu kvēlsveču pretestībai jābūt vienādai abos režīmos.



Nodarbības pašanalīze:

Nodarbība zināšanas par motoru barošanas sistēmas elementu 
remontu tādā apjomā, lai audzēknis zinātu kā diagnosticēt un 
novērst bojājumu dīzeļmotora barošanas sistēmā.
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