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Zina: eļļu, ziežvielu, tehnisko šķidrumu un filtrējošo 
elementu nomaiņas tehnoloģijas, tehniskajās apkopēs 
lietojamo ekspluatācijas materiālu klasifikāciju, 
apzīmējumus, drošus darba paņēmienus un vides 
aizsardzības prasības.

Izprot: savlaicīgas eļļu, ziežvielu, tehnisko šķidrumu un 
filtrējošo elementu nomaiņas ietekmi uz 
lauksaimniecības tehniku.



Anotācija

METODISKĀS IZSTRĀDNES PRAKTISKAIS PIELIETOJUMS

Metodiskā izstrādne izmantojama skolotājam mācīšanai klātienē vai attālināti tiešsaistē, bet
izglītojamajiem - individuāli.

Paskaidrojumi un attēli izmantojami praktiski veicot ekspluatācijas materiālu, filtru nomaiņu
un lauksaimniecības tehnikas pretkorozijas aizsardzību.

METODISKĀS IZSTRĀDNES AKTUALITĀTE/NOVITĀTE

Metodiskā izstrādne veidota jaunajai moduļu izglītības programmai «Lauksaimniecības
mehanizācijas tehniķis».

Izstrādnē izklāstītas jaunākās normatīvo aktu prasības ekspluatācijas materiāliem un to
marķēšanai.



Darba saturs

1. Degvielas, to raksturlielumi un pielietojums.

2. Eļļas un ziežvielas.

3. Bremžu šķidrumi.

4. Antifrīzi.

5. Ķīmiskie materiāli (hermētiķi, attaukotāji, lakas, mazgāšanas līdzekļi, u.c.).

6. Filtri.

7. Eļļu, ziežvielu un ekspluatācijas šķidrumu nomaiņas tehnoloģijas.

8. Pretkorozijas materiāli.



Mašīnu ekspluatācijas materiāli 

 Degvielas:

benzīns 

gāzveida degvielas. naftas gāzes. dabas gāze. 

dīzeļdegviela

alternatīvās degvielas-biogāze, biodegviela, ūdeņradis u.c.

Motoreļļas;

Transmisiju eļļas;

Speciālās eļļas un ziežvielas;

Bremžu un dzeses šķidrumi; 

Krāsošanas materiāli;

Ķīmiskie mašīnu ekspluatācijas un apkalpošanas līdzekļi: pretkorozijas materiāli, hermētiķi,
mazgāšanas līdzekļi, krāsojuma kopšanas līdzekļi.



1. Degvielas, to raksturlielumi un pielietojums

• Apraksta spēkratu degvielu veidus, 
to raksturlielumus un pielietojumu.

Vidējs apguves 
līmenis

• Salīdzina spēkratu degvielu veidus, 
to raksturlielumus un pielietojumu.

Optimāls 
apguves līmenis



Degvielu iegūšanas paņēmieni
Sākotnējā naftas pārtvaice –

naftu tvaicējot pie 95 ... 180 °C iegūst benzīnu, 

pie 180 ... 360 °C iegūst dīzeļdegvielu. 

Pāri paliek mazuts, destilāti un gudrons. 

Šādu naftas pārtvaices procesu tiešā veidā neizmanto.

Naftas pārstādei izmanto krekingprocesus:

•termisko krekingu (smagie ogļūdeņraži sadalās pie temperatūras 350 ... 550 °C, kā 
rezultātā papildus iegūst vieglos ogļūdeņražus),

•katalītisko krekingu (vieglo ogļūdeņražu iegūšanai izmanto katalizatorus – var iegūt līdz 
40 ... 45 % benzīna).



Benzīna raksturlielumi 

Benzīna frakcionālais sastāvs – ogļūdeņraži ar dažādu iztvaikošanas spēju.

Oktānskaitlis – raksturo benzīna spēju pretoties detonācijai.

Piedevas, kas uzlabo tā ražošanas un ekspluatācijas īpašības 
(pretoksidēšanās, pretkorozijas, pretdilšanas, mazgājošās piedevas, 
plūstamības uzlabotāji, krāsvielas u.c.).

Krāsa – degvielai jābūt caurspīdīgai, bez duļķēm, ūdens un 
noslāņojumiem.

Benzīna fizikālās īpašības, ķīmiskā stabilitāte un toksiskums.



Detonācijizturība
a. knock resistance

v. Klopffestigkeit f

kr. детонационная стойкость

Degvielas spēja pretoties detonācijai. 

Detonācijizturība raksturo degvielas spēju normāli, bez detonācijas sadegt spēkratu 
motora cilindros. 

Jo augstāka detonācijizturība, jo augstāks ir slieksnis, pie kura detonāciju izraisošo 
faktoru kombinācija rada detonāciju motora cilindros. 

Benzīna detonācijizturības vērtēšanai izmanto oktānskaitli. 

Detonācijizturības palielināšanai benzīnam pievieno antidetonatorus.



Benzīnam uzstādītās prasības

 Sadegšanas ātrumam jābūt optimālam (15 ... 50 m/s),

 benzīnam ir jāsadeg savlaicīgi un pilnībā, 

 sadegot jāizdala maksimāli liels siltuma daudzums, 

 sadegšanas kamerā nedrīkst radīt piedegumus un nogulsnes degvielas 
sistēmā,

 jābūt ar antikorozijas un antinodiluma īpašībām, 

 jānodrošina viegla motora iedarbināšana un pāreja no viena režīma uz 
citu, kā arī nedrīkst izsaukt detonāciju,

 nedrīkst izmainīt savas īpašības to glabājot un transportējot, kā arī 
nedrīkst saturēt piemaisījumus un ūdeni. 



Benzīna fizikālās īpašības 

Blīvums (blīvumam pie +20 °C jābūt robežās 700 ... 750 kg/m³). Ja 
benzīna blīvums ir mazāks tā līmenis pludiņkamerā paaugstinās un pieaug 
degvielas patēriņš.

Šķidrplūstamība (viskozitāte). Tā ir atkarīga no benzīna ķīmiskā sastāva 
un temperatūras. Temperatūrai izmainoties no + 40 °C līdz – 10 °C 
caurplūde caur žikleru samazinās par 25%. Zem – 60 °C benzīns sāk 
sacietēt.

Benzīna sadegšanas siltums (MJ/kg). Tas ir atkarīgs no degmaisījuma 
sastāva (trekns, liess).

Korozīvā agresivitāte (sērskābes un sārmu atliekas, aktīvo sēra 
savienojumu klātbūtne).



Benzīna ķīmiskā stabilitāte
Benzīna ķīmiskā stabilitāte raksturo degvielas īpašību saglabāšanos tā 
glabāšanas laikā (degvielai oksidējoties veidojas sveķaini savienojumi, kuri 
nosēžas degvielas vados un citos barošanas sistēmas mezglos). 

Iztvaikojamība glabāšanas un ekspluatācijas laikā (zudumi nepareizas 
glabāšanas dēļ var sasniegt 10 ... 15 %). 

Lai nenotiktu benzīna zudumi iztvaikošanas dēļ, degvielas tvertne un 
rezervuāri jāpiepilda 90 ... 92% no tilpuma. 



Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam

Nr.

p. k. Parametrs1 Mērvienība
Robežvērtība2

minimālā maksimālā

1. Pētnieciskais oktānskaitlis, POS 95,0

2. Motora oktānskaitlis, MOS 85,0

3. Tvaika spiediens vasaras periodā3 kPa 70,0

4. Destilācija:

- pārtvaicētās degvielas daudzums 100 °C temperatūrā % V/V 46,0

- pārtvaicētās degvielas daudzums 150 °C temperatūrā % V/V 75,0

5. Ogļūdeņražu sastāvs

- olefīni % V/V 18,0

- aromātiskie ogļūdeņraži % V/V 35,0

- benzols % V/V 1,0

6. Skābekļa saturs % m/m 3,7



Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam
Nr.

p. k. Parametrs1 Mērvienība
Robežvērtība2

minimālā maksimālā

7. Skābekli saturošie savienojumi

- metanols % V/V 3,0

- etanols (var būt jāpievieno stabilizatori) % V/V 10,0

- izopropilspirts % V/V 12,0

- terc-butilspirts % V/V 15,0

- izobutilspirts % V/V 15,0

- ēteri, kuru molekulā ir 5 oglekļa atomi vai vairāk % V/V 22,0

- citi skābekli saturoši savienojumi4 % V/V 15,0

8. Sēra saturs mg/kg 10,0

9. Svina saturs g/l 0,005



Benzīnu marķēšana 

92, 95, 98 – pētnieciskais oktānskaitlis (POS vai ROZ) *.

E – benzīns atbilst Eiropas Savienības prasībām un nesatur svinu (Pb) un kāliju 
(K).

FUTURA (un citi uzraksti) – benzīns satur firmas paredzētās piedevas 
(piemēram, ka benzīna sastāvā ir pievienotas jaunas un efektīvas mazgājošās 
piedevas, kas labāk pasargā vārstus no piedegumiem). 

Benzīns var tikt marķēts arī to iekrāsojot.

*motora metode - imitē motora darbību smagos darba apstākļos (MOS vai MOZ);

*pētnieciskā metode - imitē motora darbību pilsētas apstākļos (POS vai ROZ) .



MK Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas 
atbilstības novērtēšanu

5. Latvijā aizliegts realizēt svinu saturošu benzīnu (benzīns, kura sastāvā 
svina savienojumi, pārrēķināti tīra svina daudzumā, pārsniedz 0,005 g/l).

No 2020. gada Latvijā minimālais biodegvielas piejaukums 95. markas 
benzīnam palielināts no 5% uz 10%, bet 98 – mazāk par 5% .

Ja benzīnā bioetanols tiek piejaukts 5%-10% robežās no kopējā maisījuma 
tilpuma, tas jāapzīmē ar marķējumu E10, ja līdz 5% - ar marķējumu E5.

Transportlīdzekļos, kuru motori nav paredzēti 95. markas benzīna ar 10% 
bioetanola piejaukumu (95E10) izmantošanai, ieteicams izmantot 
98. markas benzīnu (98E5), kurā bioetanola saturs ir līdz 5% no kopējā 
maisījuma tilpuma.



Benzīna papildus  marķēšana
Benzīna tipa degvielas apzīmējuma forma ir apaļa 

(E apzīmē īpašu benzīnā esošu biokomponentu)

Benzīna tips tiek attēlots uz uzlīmes  pie degvielas 
uzpildes atveres  



Der atcerēties:

temperatūrai mainoties no 16...40 0C no 25 m3 rezervuāra caur 
elpošanas vārstu izplūst 6 kg benzīna tvaiku;

tukšā rezervuārā paliek gaisa-benzīna maisījums; piepildot rezervuāru ar 
benzīnu, maisījums izplūst atmosfērā vai to nosūc; piepildot 20 m3

rezervuāru no gaisa-benzīna maisījuma var iegūt 20 kg benzīna;

rezervuārs jāpiepilda par 90...92 % no tā tilpuma, bet ne vairāk par 96 %, 
jo, temperatūrai paaugstinoties, benzīns plūdīs ārā pa elpošanas vārstu;

gaisa temperatūrai strauji krītoties, it īpaši ziemā, degvielas tvertnes 
gaisa mitrums kondensējas un degvielā nokļūst ūdens, tāpēc šādos 
apstākļos ir labāk, ja degvielas tvertne ir pēc iespējas pilnāka. 



Sašķidrinātā gāze 

propāns C3H8 un butāns C4H10 , kā arī nedaudz citu ogļūdeņražu, kuri visi radušies 
naftas pārstrādes procesā, oktānskaitlis 100…120, bez smaržas, tāpēc pievieno 
odorantus, smarža jūtama jau tad, ja gaisā ir 0,5 % gāzes koncentrācija,

 kļūst šķidri +20 0C, ja propānam ir 0,7 MPa un butānam 0,1 MPa pārspiediens 
(butāns ieteicams vasarā, jo grūtāk iztvaiko, bet tam ir lielāka siltumspēja),

iepilda balonos ar spiedienu 1,6 MPa ne vairāk kā 90 % no tilpuma,

nepieciešams reduktors vienmērīga spiediena uzturēšanai gāzes ieplūdei motorā,

motora jauda samazinās par 6-8 %, jo sliktāks cilindru pildījums un mazāka 
maisījuma siltumspēja, salīdzinot ar benzīnu,

LNG Sašķidrinātā dabasgāze (Liquefied natural gas – angļu val.)



Sašķidrinātā gāze
 lielāks degvielas patēriņš, bet zemās cenas dēļ kopējie izdevumi 
degvielai ir mazāki,

 ja iepildīta sadzīves vajadzībām domātā gāze, var rasties problēmas ar 
motora iedarbināšanu ziemā butāna pārlieku lielā daudzuma dēļ,

 atgāzu toksiskums mazāks,

jālieto sintētiskās motoreļļas, vai arī minerālās biežāk jāmaina, jo notiek 
straujāka motoreļļu novecošanās motora daļu augstākas temperatūras dēļ 
(gāzes iztvaikošana nenotiek motorā, tāpēc tai nav dzesējošās iedarbības, 
kā tas ir benzīnam; benzīna migliņa cilindrā iztvaiko, patērējot ievērojamu 
daudzumu siltuma un dzesē motoru, līdz ar to eļļa mazāk sakarst).



Saspiestā gāze 

dabas gāze, atrodas virs naftas un ogļraktuvēs (arī purva gāze un 
biogāze) pārsvarā metāns CH4 , blīvums 0,72 kg/m3, OS 120, 5...15 % 
koncentrācijā pēc tilpuma ir sprāgstoša, mums ierastā temperatūrā 
nepāriet šķidrā stāvoklī pat lielā spiedienā (20 MPa), kļūst šķidra pie –82 
0C, ja ir neliels pārspiediens un pie –161 0C atmosfēras spiedienā, bez 
smaržas, tāpēc pievieno odorantus,

 tērauda balonos ar 0,05 m3 (50 l) tilpumu iespiež 10 m3 gāzes no 
normāliem apstākļiem ar spiedienu 20 MPa, balona masa ar gāzi 65 kg, 
gāze ~7 kg,

vienam kravas automobilim vajag 6...8 balonus,

nepieciešams reduktors vienmērīga spiediena uzturēšanai gāzes ieplūdei 
motorā,

CNG Saspiestā dabasgāze (Compresed natural gas – angļu val.)



Saspiestā gāze 
atgāzes mazāk toksiskas,

var būt ciāna CN piejaukums, kas kopā ar ūdeni veido zilskābi, kura 
balona sienās veido mikroplaisas un kura ir nāvējoša cilvēkiem, kā arī citi 
kaitīgi piejaukumi,

motora jauda samazinās par 16-18 %, jo sliktāks cilindru pildījums un 
mazāka maisījuma siltumspēja, salīdzinot ar benzīnu,

jālieto īpašas motoreļļas, jo notiek straujāka motoreļļu novecošanās 
motora daļu augstākas temperatūras dēļ (nav gāzes iztvaikošanas, kā tas ir 
ar šķidrajām degvielām, un tāpēc tās nedzesē virzuļa galvu, vārstus un 
degkameru; rezultātā eļļa pārkarst).



Gāzveida degvielu papildus marķēšana
Gāzes tipa dīzeļdegvielas apzīmējumam ir rombveida forma.

Rombveida formas etiķete norāda, ka transportlīdzekli var uzpildīt ar ūdeņradi (H2), saspiestu 
dabasgāzi (CNG), sašķidrinātu dabasgāzi (LNG) vai sašķidrinātu naftas gāzi (LPG).



Dīzeļdegviela, tās raksturotājlielumi
Dīzeļdegviela iedalās – vasaras, ziemas, arktiskā dīzeļdegviela.

Cetānskaitlis – raksturo dīzeļdegvielas pašaizdegšanās aizkavēšanās 
periodu  (cetānskaitļa vērtība ir 45 ... 55).

Saduļķošanās temperatūra :

vasaras dīzeļdegvielai  – 2 °C ...  – 5 °C, 

ziemas dīzeļdegvielai   – 15 °C ...  – 25 °C.

Sacietēšanas temperatūra (vasaras – 10 °C, ziemas – 35 °C, arktiskajai 
dīzeļdegvielai – 55 °C).

Kinemātiskā viskozitāte pie 20 °C.

Sēra saturs (atbilstoši ES prasībām 0,05 %).  



Prasības dīzeļdegvielai un biodīzeļdegvielai



Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai
MK10.12.2019.noteikumu Nr. 640 redakcijā)

Nr.

p. k.
Parametrs1 Mērvienība

Robežvērtība2

minimālā maksimālā

1. Cetānskaitlis 51,0

2. Blīvums 15 °C temperatūrā kg/m3 845,0

3. Destilācija: temperatūra, kad iztvaicēti 95 % V/V 

degvielas

°C 360,0

4. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži % m/m 8,0

5. Sēra saturs mg/kg 10,0

6. Taukskābju metilestera saturs (FAME) saturs3 % V/V 7,0

Piezīmes.
1 Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 590+A1:2017 "Automobiļu degvielas. 

Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".
2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 

4259:2007 "Naftas produkti. 

https://likumi.lv/ta/id/311623-grozijumi-ministru-kabineta-2000-gada-26-septembra-noteikumos-nr-332-noteikumi-par-benzina-un-dizeldegvielas-atbilstibas-novert...


Ziemas dīzeļdegviela Latvijā
Atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, dīzeļdegvielai ir dažāda aukstumizturība, ziemas 
sezonai tā iedalās trīs klasēs, proti: 

A0 klase, kur degviela sāk sabiezēt pie - 10 grādiem un sasalst pie - 20; 

A1 klase - degviela sāk sabiezēt pie - 16 grādiem un sasalst pie - 26; 

A2 klase - degviela sāk sabiezēt pie - 22 grādiem, bet sasalst pie - 32 grādiem.



MK Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas 
atbilstības novērtēšanu

9.1 Dīzeļdegvielu atļauts realizēt tikai tad, ja tai ir pievienota biodegviela, 
kas atbilst normatīvajiem aktiem par biodegvielu un bioloģisko šķidro 
kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības 
un kontroles kārtību, ne mazāk kā 6,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā 
maisījuma tilpuma.

Minētās prasības neattiecas uz arktiskos un bargos ziemas apstākļos 
izmantojamu 0., 1., 2., 3. un 4. klases dīzeļdegvielu .

Tātad no 2020. gada Latvijā minimālais biodegvielas piejaukums 
dīzeļdegvielai tika palielināts no 5% uz 7%, 



Dīzeļdegvielas papildus marķēšana
Dīzeļdegvielas ar biodegvielas piejaukumu līdz 7% marķējumam jābūt B7.

Dīzeļdegvielas tipa apzīmējuma forma ir kvadrātveida (B nozīmē īpašu dīzeļdegvielā 
esošu biokomponentu, XTL apzīmē sintētisko dīzeļdegvielu un norāda, ka tā nav iegūta 
no jēlnaftas):

Dīzeļdegvielas tips tiek attēlots uz uzlīmes  pie degvielas 
uzpildes atveres  



Alternatīvās degvielas 
Spirti - latols Latvijā, alcol Brazīlijā (cukurniedres),- 1 kg etilspirta no 11 kg kartupeļu
vai 12 kg cukurbiešu vai 4 kg rudzu graudu.

Rapšu eļļa - degviela un smērviela, esterificēšana, 100 kg sēklu ~ 40 kg eļļas, 1 ha ~ 
700 kg eļļas 

Biodīzelis (spirts + rapšu eļļa) 

GTL (Gas-to-Liquids) dīzeļdegviela - iegūst no metāna ķīmisku pārvērtību rezultātā; 
tehnoloģija ir izstrādāta Vācijā 1920.g. un ir pazīstama kā Fischer-Tropsch process. BTL 
– Biomass -to-Liquids; CTL - Coal-to-Liquids.

Degviela no : krūmiem, niedrēm, sapropeļa, apelsīnu miziņām.

Ogļu pulverislietošanas iespējas jau pētīja Rūdolfs Dīzelis. 

Biogāze, gāzģeneratoru gāze.



Degvielas elements jeb šūna



2. EĻĻAS UN ZIEŽVIELAS

• Izskaidro eļļu pielietojumu pēc to 
apzīmējuma.

Vidējs apguves 
līmenis

• Izskaidro eļļu pielietojumu pēc to 
apzīmējuma dažādos standartos, 
raksturo eļļošanas materiālu bāzes.

Optimāls 
apguves līmenis



Prasības eļļošanas materiāliem

Berzes zudumu samazināšana salāgojumā,

blīvējuma nodrošināšana salāgojumā (piemēram, lai samazinātu 
sadegušo gāzu noplūdi, cilindru – virzuļu grupas blīvējuma 
nodrošināšana),

optimālās viskozitātes nodrošināšana visos ekspluatācijas režīmos,

eļļojamo virsmu un mezgla dzesēšana;

labas eļļošanas īpašības,

pietiekoša ķīmiskā stabilitāte,

diluma produktu aizvadīšana no mašīnas salāgojumiem,

motora detaļu droša aizsardzība no degvielas sadegšanas un eļļas 
oksidēšanās produktiem.



Prasības eļļošanas materiāliem

Motora detaļu korozijas aizsardzība glabāšanas un ilgstošu dīkstāvju 
laikā,

eļļai ir jābūt ar tādu viskozitāti, kas nodrošina drošu motora 
iedarbināšanu zemās gaisa temperatūrās,

nav pieļaujama eļļas putošanās visos darba režīmos,

jānodrošina niecīgs eļļas patēriņš ekspluatācijas laikā,

ilgstošs darbības periods līdz eļļas un filtru nomaiņai,

degvielas ekonomija mašīnas ekspluatācijas laikā, nodrošinot optimālu 
eļļas viskozitāti.



Eļļošanas materiāli 

Eļļošanas materiāliem ir jānodrošina arī siltuma aizvadīšana no berzes 
virsmām (ar eļļu aizvada 1,5 ... 4,5% no kopējā siltuma daudzuma) un eļļas 
sadalīšanās produktu nekaitīgums katalizatoriem un apkārtējai videi.

Eļļošanas materiālu iedalījums:

šķidrās eļļas,

pusšķidrās (konsistentās) ziežvielas,

cietie eļļošanas materiāli.



Motoreļļas 

Motoreļļas raksturo sekojošas ekspluatācijas īpašības: 

viskozitāte,

dilšanas samazināšanas spēja (kā pretdilšanas piedevas izmanto sēru, hloru un 
fosforu saturošus savienojumus),

pretoksidēšanās spēja,

antifrikcijas īpašības.

Motoreļļu klasifikācija tiek veikta:

pēc viskozitātes (tās iedala klasēs),

pēc ekspluatācijas īpašībām (tās iedala grupās),

pēc motoru tipa (eļļas, kuras ir paredzētas vai nu Otto motoriem vai 
dīzeļmotoriem, vai visiem iekšdedzes motoriem).



Motoreļļu iedalījums
Minerāleļļas, kuras iegūst no naftas pārtvaices ceļā un kurām pievieno 
piedevas. Šo eļļu viskozitāte mainoties temperatūrai būtiski izmainās.

Sintētiskās eļļas, kuras iegūst no naftas ķīmiskās pārstrādes ceļā – tās ir 
viendabīgākas. Sintētisko eļļu viskozitāte mainoties temperatūrai izmainās 
tikai nedaudz. 

Sintētiskajām eļļām, salīdzinot ar minerāleļļām ir daudz augstāka 
pretoksidēšanās spēja un termiskā stabilitāte.

Pussintētiskās eļļas, kas ir abu eļļu maisījums.



Piedeva
a. additive, addition, admixture

v. Zuschlag m, Zusatz m

kr. присадка

Viela, ko nelielā daudzumā pievieno spēkratu ekspluatācijas šķidrumiem, 
lai uzlabotu to parciālās īpašības. 

Piedevas galvenokārt pievieno eļļām, ziedēm un degvielām. 

Piemēram, spēkratos lietojamām eļļām pievieno viskozitāti ietekmējošas, 
antioksidācijas, pretnodiluma, pretkorozijas, mazgājošās un citas 
piedevas.



Motoreļļu piedevas 

Pretnodiluma piedevas (sēru, hloru, fosforu saturoši savienojumi),

antifrikcijas piedevas (grafīts, molibdēna disulfīds),

pretoksidēšanās piedevas (organiskie savienojumi),

mazgājošās piedevas,

pretputošanās piedevas,

pretkorozijas piedevas,

sabiezēšanas punkta depresori (atvieglo eļļu plūstamību zemās 
temperatūrās),

viskozitātes uzlabotāji (nodrošina viskozitāti pie lielas slodzes).



Pretkorozijas piedeva

a. anticorrosion additive

v. Korrosionhibitor m

kr. антикоррозионная присадка

Piedeva, ko pievieno spēkratu ekspluatācijas šķidrumam, lai uzlabotu tā 
pretkorozijas īpašības. 

Šo piedevu galvenokārt pievieno eļļām un degvielām, un tā aizkavē to 
metāla detaļu koroziju, rūsēšanu, ar kurām saskaras atbilstošie šķidrumi 
vai to veidotie produkti. 

Eļļu pretkorozijas īpašības vērtē pēc svina plāksnīšu masas zuduma, tām 
atrodoties kontaktā ar pārbaudāmo eļļu.



Mazgājošā piedeva

a. detergent additive

v. Waschzusatz m

kr. моющая присадка

Piedeva, ko pievieno spēkratu motoru eļļām, lai uzlabotu to mazgātspēju. 

Mazgājošā piedeva aizsargā motoru no piededžu veidošanās un virzuļu 
gredzenu piedegšanas.



Mazgātspēja (eļļai)

a. washing property

v. Waschfähigheit f

kr. моющее свойство

Spēkratu motoru eļļu īpašība, ko raksturo ar eļļas spēju nomazgāt no 
virzuļu sieniņām lakveida nosēdumus, kas veicina piededžu veidošanos un 
virzuļu gredzenu piedegšanu.



Viskozitāte
Viskozitāte jeb stigrība, arī staignums un stīgrums, ir iekšējā berze (raksturo to, 
cik attiecīgais šķidrums ir "biezs"). 

Viskozitāte piemīt gāzēm un šķidrumiem. Šķidrumos un gāzēs, ja to slāņi 
savstarpēji pārvietojas, starp slāņiem rodas iekšēji pretestības spēki, kas bremzē 
to kustību. Gāzu viskozitāte, salīdzinot ar šķidrumu viskozitāti, ir ļoti maza.

Palielinot temperatūru, gāzēm lielākoties viskozitāte palielinās, bet šķidrumiem 
viskozitāte samazinās. Viskozitāte parasti nav atkarīga no spiediena (izņemot ļoti 
lielus spiedienus)

https://lv.wikipedia.org/wiki/Berze
https://lv.wikipedia.org/wiki/G%C4%81ze
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%B7idrums


Eļļu novecošanās atkarībā no temperatūras

 80% no motora izdilšanas notiek pirmajās 90 s pēc motora aukstās iedarbināšanas.

Eļļas līmenis karterī – vidū starp min un max.

Videi draudzīga eļļa - ja 30 dienās pēc izlīšanas sadalās 90% eļļas (apēd baktērijas).

Temperatūra Eļļas izmaiņas

10 – 20 0C
60 – 80 0C
80 – 120 0C

120 – 180 0C
200 – 300 0C
virs 300 0C

Gandrīz nenoveco
Noveco ļoti lēni
Noveco lēni
Noveco strauji
Ātras un būtiskas izmaiņas
Intensīva oksidēšanās un termiskā 
sadalīšanās



Motoreļļu klasifikācijas sistēmas

Pastāv sekojošas motoreļļu klasifikācijas sistēmas:

GOST – pielieto Krievijā un citās NVS valstīs,

SAE – kopš 1982 gada pielieto ES, ASV, Japānā, Austrālijā un Kanādā,

API – pielieto ASV un arī ES,

ACEA agrāk CCMC – pielieto ES,

ILSAC – izstrādāta sadarbojoties amerikāņu un japāņu rūpniekiem.



GOST klasifikācijas sistēma

M – motoreļļa,

10 – viskozitātes klase,

Б – eļļas, ko lieto maz forsētos motoros,

B – eļļas, ko lieto vidēji forsētos motoros,

Г – eļļas, ko lieto augsti forsētos motoros,

Д – eļļas, ko lieto lieljaudas un smagos apstākļos strādājošos motoros.

Indeksi: 1 – Otto motors,

2 – dīzeļmotors.



SAE motoreļļu sistēma
SAE (Society of Automotive Engineers) izstrādāto motoreļļu klasifikāciju 
atkarībā no to viskozitātes lieto visā pasaulē. 

Motoreļļas atkarībā no to viskozitātes iedala 11 klasēs, un katrai klasei ir 
piešķirts savs cipars, kas eļļas viskozitāti tiešā veidā neuzrāda.

Pirmās sešas (no SAE 0 W līdz SAE 25 W) ir t. s. ziemas eļļas (W – winter –
ziema), ko reāli nepielieto, bet vissezonas eļļās tās raksturo eļļas zemāko 
drošas eļļošanas temperatūru. 



SAE motoreļļu sistēma

Nākamās piecas klases  (no SAE 20 līdz SAE 60) ir vasaras eļļas, ko lieto 
valstīs ar siltu klimatu. 

Vissezonas eļļām šis cipars raksturo eļļas viskozitāti centistoksos (cSt) 100 
°C temperatūrā.

Piemēram, eļļai SAE 10W 40 cipars 40 nozīmē, ka šīs eļļas viskozitāte 100 
°C temperatūrā ir 12,5 ... 16,3 cSt. 

Jo mazāks cipars ir pirms  burta W, jo zemākās temperatūrās šo eļļu var 
lietot (piemēram, eļļai SAE 10W 40, skaitlis 10 nozīmē,  ka, atstājot pa 
nakti tehniskā kārtībā esošu automobili – 20 °C temperatūrā, to no rīta 
varēs iedarbināt bez problēmām). 



SAE motoreļļu sistēma



SAE sistēmas eļļas



“ACEA” motoreļļu sistēma
ACEA sistēmā visas motoreļļas iedalās trīs grupās: 

A – eļļas, kas paredzētas vieglo automobiļu Otto motoriem, 

B – eļļas, kas paredzētas vieglo automobiļu ātrgaitas dīzeļmotoriem, 

E – eļļas, kas paredzētas smagsvara kravas automobiļu dīzeļmotoriem.

Jo lielāks cipars (1, 2, 3, 4, 5) pie burta, jo eļļa ir kvalitatīvāka. 

Aiz svītriņas var tikt norādīts gada skaitlis, kad eļļas kvalitātes prasības ir 
apstiprinātas vai pārskatītas (piemēram, A1 – 98, B2 – 98).



Ar izplūdes gāzu neitralizatoriem

savietojamas motoreļļas

Benzīna motoriem

Benzīna motoriem

Dīzeļmotoriem

Dīzeļmotoriem

Benzīna un dīzeļmotoriem

novecojušas

25.10.2004
Specifikācijas nomaiņas

datums 01.1996



“ACEA” motoreļļu sistēma
A1 – motoreļļas ir paredzētas modernajiem Otto motoriem. To galvenās 
īpašības atbilst API SH un API SJ kategorijām, bet iespējamās viskozitātes 
klases var būt SAE 5W 30 vai SAE 10W 30.  A1 grupas eļļas ir sintētiskas 
vai pussintētiskas.

A2 – motoreļļas iespējamās viskozitātes klases var būt (SAE 15W 40, SAE 
10W 40 u.t.t.), to pamatīpašības atbilst API SG prasībām. Šīs klases 
motoreļļas ir paredzētas masveida lietošanai arī turpmākajos gados. 



“ACEA” motoreļļu sistēma

A3 – motoreļļas forsētiem Otto motoriem kā arī motoriem ar pagarinātiem 
eļļas nomaiņas intervāliem. Šīs grupas eļļas ir sintētiskas vai 
pussintētiskas.

B1 – vieglo automobiļu dīzeļmotoru eļļas darbam augstās temperatūrās. Šīs 
grupas eļļas ir sintētiskas vai pussintētiskas ar viskozitātes klasi SAE 5W 30 
un SAE 10W 30. 

B2 – viskozitātes klašu (SAE 15W 40, SAE 10W 40) dīzeļmotoru eļļas.  



“ACEA” motoreļļu sistēma

B3 – vieglo automobiļu dīzeļmotoru motoreļļas ar augstākām prasībām 
nekā B2 klasei.

E1 ... E4 – kravas automobiļu motoreļļas. Šīs motoreļļas var būt izgatavotas 
gan uz minerālo, gan sintētisko eļļu bāzes. 

Eļļām var būt pagarināts eļļas nomaiņas intervāls, turklāt nodrošinot 
automobiļu ar katalizatoru normālu ekspluatāciju, jo eļļai nonākot uz 
katalizatora tas tiek bojāts.



API motoreļļu klasifikācijas sistēma
Eļļas kvalitātes klasi pēc API sistēmas raksturo divi burti (vai eļļu lieto Otto vai 
dīzeļmotoros, tas tiek norādīts tās markā kā pirmais burts): 

S – Otto jeb dzirksteles aizdedzes motoriem un kāds no alfabēta burtiem, 

C – dīzeļmotoriem jeb kompresijas aizdedzes motoriem un kāds no alfabēta 
burtiem (piemēram, CG). 

Jo tālāk no alfabēta sākuma atrodas otrais burts, jo eļļai augstāka kvalitāte. 

Dažām dīzeļmotoru eļļu kvalitātes klasēm ir klāt cipars 4 (CF4, CG4, CH4). Šis 
cipars speciāli uzsver, ka eļļa domāta četrtaktu dīzeļmotoriem.



API motoreļļu 
klasifikācijas sistēma



“ILSAC” klasifikācijas sistēma
Eļļu klasifikācijas sistēma nosaka minimālās prasības eļļām, ko lieto Otto 
motoros. 

Eļļām piemīt enerģiju taupošas īpašības un tās nelabvēlīgi neiedarbojas 
uz katalizatoru. 

Sistēmā ietilpst tikai divas eļļu klases:

GF – 1 atbilst SH pēc API klasifikācijas,

GF – 2 atbilst SJ pēc API klasifikācijas.

Eiropā šīs eļļas plaši nepielieto.



Motoreļļu izvēle
Eļļu uzglabāšanas ilgums var sasniegt piecus un vairāk gadu, ja tās uzglabā piepildītā 
un hermētiski noslēgtā traukā. 

Mitruma un mikroorganismu iedarbība krasi pazemina eļļas kvalitāti.

Vienas klases un vienādas viskozitātes dažādas izcelsmes (minerālās vai 
pussintētiskās, pussintētiskās vai sintētiskās) eļļas ir praktiski līdzvērtīgas (piemēram, 
eļļa SAE 5W 40). 

Sintētiskajām eļļām ir plašāks izmantošanas temperatūru diapazons un tām ir labāka 
plūstamība zemā temperatūrā. 

Ziemas periodā lietderīgāk izmantot sintētisko eļļu, jo pazeminātās temperatūrās 
minerāleļļas nenodrošina optimālo motora eļļošanu. 



Motoreļļu izvēle

Ziemas periodā izmantojot minerāleļļu samazinās motora resurss.

Sintētiskās eļļas nodrošina labāku eļļošanu gadījumos, kad kādu iemeslu
dēļ pilnībā netiek nodrošināts optimālais eļļošanas režīms (piemēram,
motora iedarbināšanas momentā neatkarīgi no temperatūras).

Sintētiskās motoreļļas ir izturīgākas pret oksidēšanos un stabilākas pie
augstākām ekspluatācijas temperatūrām – tās mazāk izmaina savas
sākotnējās īpašības ekspluatācijas laikā (nenoveco) un īpaši – paaugstinātu
temperatūru ietekmē (piemēram, mašīnas ekspluatējot pilsētas satiksmē,
kad bieži jāapstājas).



Sintētisko eļļu priekšrocības un trūkumi
+ Sintētiskajām eļļām ir mazāka viskozitāte (labāka plūstamība) zemās 
temperatūrās, mazāka iztvaikojamība, lielāks viskozitātes indekss (plašāks 
izmantošanas temperatūru diapazons) un labākas eļļošanas īpašības. 

+ Sintētiskās eļļas labāk iekļūst berzes pāros un tām ir 2 ... 3 reizes ilgāks 
kalpošanas laiks. 

-Sintētiskās eļļas ir agresīvākas pret vārstu blīvslēgiem. 

- Iespējama sintētisko eļļu noplūde caur nekvalitatīviem blīvējumiem.



Motoreļļu maiņas noteikumi
Pirms minerāleļļas nomaiņas ar sintētisko eļļu pilnībā jāizlaiž iepriekš 
lietotā eļļa un jānomaina eļļas filtrs.

Neraugoties uz to, ka dažādo eļļu ražošanā izmanto piedevas ar līdzīgām 
īpašībām, piedevu sastāvs un ķīmiskās īpašības var būt atšķirīgas.

Sajaucot dažādas eļļas (atšķirīgu firmu vai sintētiskās un minerāleļļas), 
var rasties piedevu savstarpējā nesaderība – tāpēc eļļā veidojas darvas 
veida nogulsnes, eļļa saraujas receklī u. tml.

Nerekomendē jaukt kopā pat vienas firmas minerālo un sintētisko eļļu.  



Lietoto eļļu izmantošana
Vācijā, Itālijā un Francijā to attīra un ražo bāzes eļļas, jo lietoto eļļu tur aizliegts
dedzināt;

Lielbritānijā to izmanto kā degvielu siltuma un elektroenerģijas ražošanai;

ASV firma Kwikpower iesaka ražot dīzeļdegvielu, krekējot lietoto eļļu,
iznākums 80…90 %, 10 % ir gāzes, ko izmanto kā siltuma avotu krekēšanas
procesam;

Latvijā - reģenerē vai sadedzina (LR MK 18.12.2001.g. Noteikumi Nr. 529).



Transmisiju eļļu ekspluatācijas īpatnības

Transmisijas eļļu ekspluatācijas apstākļi ir smagi:

īpatnējie spiedieni dzenošā tilta un pārnesumkārbu zobratu zobu 
kontaktvirsmās ir ļoti lieli – pat līdz 60 kg/mm²;

temperatūra zobratu zobu kontaktvirsmās sasniedz 350 ... 400 °C;

pārnesumkārbās un pārvados uz zobratu darba virsmām neveidojas 
eļļas starpslānis;

transmisijas eļļai vienlaicīgi ir jānodrošina arī berzes spēks starp slapjo 
sajūgu berzes diskiem un sinhronizatoru berzes konusiem.



Prasības transmisijas eļļām

Transmisijas eļļām ir jānodrošina paaugstinātas viskozitātes, eļļošanas un 
pretkorozijas īpašības pie dažādām temperatūrām;

jāsaglabā savas īpašības visos ekspluatācijas režīmos (temperatūras diapazonā no  –
30 °C līdz +150 °C un pat lielākā);

jānodrošina minimāla berze pārvados spēkratam uzsākot kustību un jāsamazina 
berzes virsmu dilšana;

jāsamazina enerģijas patēriņš berzes pārvarēšanai;

jādzesē detaļas un jānovērš to korozija.



Prasības transmisijas eļļām
Jābūt termiski stabilām un izturīgām pret oksidēšanos gan ekspluatācijas, gan 
ilgstošas tehnikas glabāšanas laikā;

jāsamazina zobratu pārvadu vibrācijas un trokšņi; 

tās nedrīkst bojāt gumijas blīvslēgus;

jāsaglabā savas īpašības trieciena slodžu režīmos;

 nedrīkst veidot emulsiju;

jānodrošina spēka pārnešanas funkcija (jo tās izmanto hidrostatiskajos 
pārvados un hidrotransformatoros automātiskajās pārnesumkārbās).



Transmisijas eļļu iedalījums
Transmisijas eļļu iedalījums pēc SAE sistēmas ir analoģisks kā motoreļļām.

Pēc API sistēmas transmisiju eļļas iedala piecās klasēs. Apzīmē ar burtiem 
GL un skaitli:

API GL – 4 izmanto agrāko gadu izlaiduma automobiļiem,

API GL – 5 un API GL – 6 izmanto mezglos ar hipoidālajiem pārvadiem,

ATF – automātisko pārnesumkārbu eļļas.



Transmisijas eļļu iedalījums
SAE sistēmā



Plastiskās ziežvielas
Plastiskās ziežvielas parasti sastāv no mazviskozas vai vidēji viskozas minerāleļļas (75 
... 90%) un biezinātāja. 

Šo sastāvdaļu maisījums veido koloīdu sistēmu – biezinātājs rada telpisku režģi, kurā 
tiek iekļauts šķidrais komponents. 

Plastiskās ziežvielas izgatavo uz kalcija, bārija, litija bāzes vai citām bāzēm. 

Tām pievieno pretoksidācijas, pretkorozijas, pretdilšanas, pat smalki disperģēta
ūdens piedevas.

Pēc savām īpašībām plastiskās ziežvielas atrodas starp eļļām un cietajām ziežvielām. 



Solidols
a. solid oil, cup grease

v. Staufferfett n

kr. солидол

Stigra vazelīnveidīga ziede ar kalcija ziepēm kā biezinātāju. 

Solidolam ir ļoti laba ūdensizturība, bet zema pilēšana un līdz ar to - zema pieļaujamā 
temperatūra. 

Spēkratos un citās mašīnās solidolu lieto kustīgu savienojumu ziešanai, lai samazinātu 
berzes zudumus.

Solidols nav lietojams gultņos, kas darba laikā sakarst līdz 70-80 oC.



Plastiskās ziežvielas

Plastisko ziežvielu raksturlielumi – viskozitāte, koroditāte, skābums, sārmainība, 
mehānisko piemaisījumu daudzums, pilēšanas sākuma temperatūra u.c.



Plastisko ziežvielu izmantošana
Lai ziežviela no gultņa netecētu ārā, tās pilēšanas temperatūrai jābūt par 10 ...20 ºC 

augstākai par detaļu darba temperatūru. 



3. BREMŽU ŠĶIDRUMI

• Izskaidro bremžu šķidrumu pielietojumu pēc to apzīmējuma.Vidējs apguves 
līmenis

• Izskaidro bremžu šķidruma pielietojumu pēc to apzīmējuma 
dažādos standartos, bremžu šķidrumiem  izvirzītās prasības un 
to savietojamību.

Optimāls 
apguves līmenis



Bremžu šķidrumi
Bremžu šķidruma darba apstākļi: 

spēkratam bremzējot spiediens bremžu sistēmā sasniedz 10 ... 17 MPa un vairāk; 

bremzēšanas laikā izdalās liels siltuma daudzums, kā rezultātā bremžu uzlikas var 
sasilt līdz 600 ºC un bremžu šķidrums līdz 150 ºc; 

palielinātās bremžu šķidruma temperatūras rada tā atūdeņošanos un novecošanos 
(nogulšņu rašanos), kas izsauc bremžu sistēmas gumijas detaļu novecošanos, detaļu 
koroziju, bremžu cilindru ieķīlēšanos un  gāzes burbulīšu rašanos bremžu šķidrumā. (Ja 
bremžu šķidrumā ir gāzes burbulīši, tie ir saspiežami, kas bremzējot izpaužas kā 
“mīksts” bremžu pedālis).



Bremžu šķidrumi
Bremžu šķidrumiem izvirza sekojošas prasības:

vārīšanās temperatūra ne zemāka kā 140 ... 155 ºC (bremžu šķidrumiem DOT 
3, 4, 5.1 līdz 290 ºC);

nedrīkst notikt bremžu šķidruma viskozitātes maiņa pie dažādām gaisa 
temperatūrām;

tiem ir jābūt ar labām antikorozijas īpašībām;

jānodrošina bremžu šķidrumu un gumijas elementu atbilstība (nedrīkst notikt 
gumijas manšešu sarukšana);

jānodrošina labas eļļošanas un nenovecošanās īpašības;

jābūt stabiliem parametriem pie dažādām temperatūrām (no – 50 ºC līdz +150 
ºC).



Bremžu 
šķidrumi



Noteikumi darbā ar bremžu šķidrumiem

Bremžu šķidrumi ir indīgi un kodīgi.

Sajaucoties ar ūdeni bremžu šķidrumi saēd laku un bremžu šļūtenes.

Ja bremžu šķidrumi ir sabiezējuši, to viskozitāte nav atjaunojama.

Nav pieļaujama bremžu šķidrumu izliešana gruntsūdeņos un zemē.



Jāatceras

LHM – bremžu šķidrums uz minerāleļļas bāzes zaļā krāsā (ESSO LHM 
Extra), lietojams dažiem Jaguar, Rolls - Royce, Bentley, Rover un Citroen
modeļiem, nejaukt kopā ar citas bāzes šķidrumiem; 

DOT 5 – reti sastopama pārdošanā, nejaukt kopā ar DOT 3, 4 un 5.1;

Papildinot bremžu šķidrumu, kopā drīkst jaukt tikai tos, kam ir vienāds 
bāzes šķidrums (DOT 3, 4, 5.1, Rosa);

BSK – tikai Krievijas vecākiem automobiļiem, šos šķidrumus pasaulē 
neražo kopš 1960.gada;

Bremžu šķidrumu uzglabāšanas laiks slēgtā traukā līdz 5 gadiem, maiņa 
sistēmā ik pēc 3 gadiem.



4. ANTIFRĪZI

• Nosauc lauksaimniecības tehnikai
izmantotos antifrīzus.

Vidējs apguves 
līmenis

• Nosauc un atšķir lauksaimniecības 
tehnikai izmantotos antifrīzus, 
raksturo to pielietojumu.

Optimāls 
apguves līmenis



Antifrīzs
a. antifreeze, antifreeze agent

v. Frostschutzmittel n, Gefrierschutz mittel n, Antifries m

kr. антифриз

Spēkratu motoru dzeses šķidrums ar zemu sasalšanas temperatūru, mazu 
stigrību, augstu siltumietilpību un mazu iztvaikotspēju. 

Tas sastāv no etilēnglikola un/vai propilēnglikola, destilēta ūdens un 
piedevām (pretkorozijas u. c.).



Tosols
a. tosol

v. Tosol n

kr. тосол

Spēkratu motoru dzeses šķidrums ar zemu sasalšanas temperatūru, mazu stigrību, 
augstu siltumietilpību un mazu iztvaikotspēju. 

Krievijā ražots antifrīzs.



Prasības dzeses šķidrumiem
Jābūt ar augstu vārīšanās temperatūru;

jānodrošina augsts īpatnējais siltums, siltumvadīšanas koeficients un fizikāli 
ķīmiskā stabilitāte;

jābūt zemai sasalšanas temperatūrai, nelielai viskozitātei un nelielam 
izplešanās koeficientam;

nedrīkst izraisīt putošanos (sajaucoties ar naftas produktiem), metāla koroziju, 
gumijas uzbriešanu un dzeses sistēmas piesārņošanos;

jābūt lētam, ugunsdrošam un nekaitīgam.



Dzeses šķidrumi



Antifrīzu īpašības

Maksimālā sala izturība ir ūdens un etilēnglikola maisījumam attiecībā 34 pret 
66. Šāds maisījums sasalst pie – 68 ºC. 

Samazinot vai palielinot etilēnglikola koncentrāciju maisījuma sasalšanas 
temperatūra samazinās: 

neatšķaidīts etilēnglikols sasalst pie – 11,5 ºC;

biežāk lietotā etilēnglikola un ūdens attiecība automobiļu motoru dzesēšanas 
šķidrumos ir 50:50, kas nodrošina dzesēšanas šķidruma nesasalšanu līdz -37 °C;

vājas koncentrācijas antifrīzam sasalstot, veidojas slapjam sniegam līdzīga 
masa, kas tilpumā palielinās tikai par 0,25% (ūdens par 10%) un tāpēc nespēj 
saplēst motora blokkarteri.

Piemēram, lai iegūtu “Tosol A – 40 M” pie 1 litra koncentrāta jāpielej 0,79 l 
destilēta ūdens. Šāda  maisījuma sasalšanas temperatūra ir – 40 ˚C, vārīšanās 
temperatūra + 120 … + 130 ˚C. 



Dzeses šķidrumu piedevas
1) IAT (Inorganic Additive Technology) - neorganisko piedevu tehnoloģija. 

Šīs piedevas nodrošina labu dzesēšanas sistēmas aizsardzību, tomēr izstrādājas 
salīdzinoši ātrāk, jo tiek patērētas ķīmiskajās reakcijās, aizsargājot dzesēšanas 
sistēmu. 

Pateicoties silikātu piedevai, dzesēšanas sistēmas pretkorozijas iedarbība ir 
momentāna. 

Darbības mūžs 2-3 gadi (sekot spēkrata izgatavotāja norādījumiem). 

Nav sajaucams ar OAT tipa dzesēšanas šķidrumiem



Dzeses šķidrumu piedevas
2) OAT (Organic Additive Technology) - organisko piedevu tehnoloģija, 

Šīs tehnoloģijas piedevas tiek lietotas Long-life jeb pagarinātās dzīves 
dzesēšanas šķidrumos. 

Šajā gadījumā piedevas netiek patērētas ķīmiskajās reakcijās, bet veido 
aizsargkārtiņu, kas pārklāj dzesēšanas sistēmas sieniņas. 

Daļa ražotāju produktos lieto etilheksānskābi, kas nav savienojama ar silikona 
blīvēm un caurulēm, diemžēl ne vienmēr tas tiek norādīts uz produkta 
iepakojuma. 

Par šo dzesēšanas šķidrumu trūkumu uzskatāms tas, ka sistēma top pilnībā 
aizsargāta tikai pēc vairāku tūkstošu kilometru nobraukšanas, kad ar 
aizsargkārtiņu tiek pārklātas visas dzesēšanas sistēmas daļas. 

Darbības mūžs 5 gadi (sekot spēkrata izgatavotāja norādījumiem). 

Nav sajaucams ar IAT tipa dzeses šķidrumiem



Dzeses šķidrumu piedevas
3) HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) - hibrīdā organisko piedevu 
tehnoloģija.

Šī tehnoloģija apvieno labākās abu iepriekš minēto tehnoloģiju īpašības. 

Viena no IAT tehnoloģijas piedevām šajos dzesēšanas šķidrumos ir silikāti, 
kas nodrošina dzesēšanas sistēmas pretkorozijas aizsardzību no uzpildes 
brīža. 

Darbības mūžs 5 gadi (sekot spēkrata izgatavotāja norādījumiem). 

Sajaucams kā ar IAT, tā OAT tehnoloģijas šķidrumiem. Sajaucot ar IAT tipa 
dzesēšanas šķidrumu, darbības mūžs kā IAT tipa šķidrumam.



Korozijas inhibitors
a. corrosion inhibitor 

v. Korrosionsinhibitor m, Korrosionshemmstoff m

kr. коррозийный ингибитор

Viela, kas palēnina vai pārtrauc metālu korozijas ķīmisko reakciju. 

Korozijas inhibitors ir viens no efektīvākajiem aizsardzības līdzekļiem pret 
metāla daļu rūsēšanu. 

Daži korozijas inhibitori metāla virsmu arī pasivē.



Uzmanību! 

 Kopā jaukt dažādus dzeses šķidrumus pagaidām nebūtu ieteicams,
lai gan bāzes šķidrums ir ļoti līdzīgs visām kompānijām, tomēr nav to
savstarpējas vienošanās par piedevu saderību.

Ir dažādi pēc sastāva antifrīzu koncentrāti, kurus var atšķirt pēc to
krāsas. Zili/zaļu krāsu saturošais antifrīza koncentrāts satur silikātu un
saskaņā ar VW/Audi apstiprināto sistēmu ir apstiprināts ar kodu G11-ABC.
Sarkanās krāsas antifrīzs nesatur silikātu un ir apstiprināts ar kodu G12-
A8D.

Uzmanību! Koncentrātus G11 un G12 NEDRĪKST jaukt kopā, pretējā
gadījumā var stipri sabojāt dzinēju!



5. ĶĪMISKIE MATERIĀLI (hermētiķi, 
attaukotāji, lakas, mazgāšanas līdzekļi, u.c.)

• Nosauc apkopēs izmantotos ķīmiskos 
palīgmateriālus, praktiski lieto apkopes 
darbos.

Vidējs apguves 
līmenis

• Nosauc apkopēs izmantotos ķīmiskos 
palīgmateriālus, un izskaidro to lietošanas 
noteikumus, praktiski lieto apkopes darbos.

Optimāls 
apguves līmenis



Prasības mašīnu krāsām

Pēc ES normatīviem, no 2007. gada automobiļu krāsošanu drīkst veikt tikai ar krāsām, 
kas ražotas uz ūdens bāzes. 

Videi draudzīgas ūdens bāzes krāsas ir pasaulē pazīstamās firmas PPG ūdens bāzes 
krāsas, kas pilnībā atbilst jaunākiem autoražotāju tehniskajiem standartiem, vides 
aizsardzības un ES normatīvajām prasībām. 

Ūdens bāzes produktu priekšrocība ir kvalitatīvs un izturīgs krāsojums, kā arī 
samazināts kaitīgo vielu daudzums to sastāvā.



Krāsu sistēmas

Deltron GRS ;

DELFEET ;

ENVIROBASE;

HARLEQUINE ;

MaxMeyer;

Firmas PPG krāsas.



Deltron GRS sistēmas krāsas

 Lieliska segt spēja.

Lielisks vizuālais efekts.

Ātra žūšana.

Pielāgotas nepārtrauktajām krāsu toņu, izpildījuma kvalitātes, krāsu, kā arī 
likumdošanas prasību biežajām izmaiņām.  

Lai samazinātu gaistošo vielu daudzumu, tika ieviesti HS un Envirobase
ūdens bāzes produkti. 



DELFEET sistēmas krāsas
Domāta komerciālo transporta līdzekļu krāsošanai.

Balstās uz pigmentu rindu un dažādām saistvielām.

Ietver gan HS produktus, gan ūdens bāzes produktus.

Ietver bezsvina un hromu nesaturošas krāsas.



HARLEQUINE sistēmas krāsas
Satur unikālus daudzslāņu pigmentus, kas dod krāsai iespēju mainīt toņus atkarībā no 
redzes leņķa. Katrs tonis parādās plašā diapazonā, kas ir atkarīgs no leņķa, kurā skatās 
un kādā leņķī krīt gaisma. 

Harlequin ir speciālo efektu pigmentu rinda, kas pilnīgi savienojama ar PPG auto 
remonta krāsošanas sistēmas produktiem un var tikt lietota kā bāzes krāsa.



HARLEQUINE sistēmas krāsas
Septiņi speciālo efektu pigmenti:

DH987 Zilganzaļais līdz Purpursarkanam

DH988 Sudraba līdz Zaļam

DH989 Zaļais līdz Purpursarkanam

DH990 Zilais līdz sarkanam

DH991 Sarkanais līdz Zelta

DH993 Purpursarkanais līdz Oranžam

DH994 Zelta līdz Sudraba.



ENVIROBASE sistēmas krāsas

Ūdens bāzes krāsa-viegli pielietojama, viegli sakratot, gatava lietošanai.

Nav nepieciešama miksiekārta. Maisītāja vāku vietā ir ūdens bāzes pudele, kas ir 
apgādāta ar speciālu uzskrūvējamu vāciņu.

Ātra žūšana. 

Lai iegūtu maksimālu efektu, nepieciešams uzklāt plānās kārtās.

Starp žāvēšanas laiks starp kārtām 1-2 min.( pielietojot Gaisa appūšanu).

Krāsu viegli samiksēt un lietot, ātri žūst, uzglabājot nemaina savas īpašības.



MaxMeyer krāsas

MaxMeyer ir autoremonta krāsu ražotājs Eiropā kas ietilpst PPG grupā.



Ķīmiskie aizsarglīdzekļi

Ķīmiskie aizsarglīdzekļi iedalās:

pēc to pielietojuma (stiklu mazgāšanas šķidrumi, plastmasas tīrīšanas līdzekļi, 
mastikas u.c.);

pēc agregātstāvokļa (šķidrie, tai skaitā suspensijas, pastveidīgie un cietie);

pēc koncentrācijas (koncentrāti un derīgie momentānai lietošanai);

pēc iepakojuma lieluma un veida (aerosoli).



Spēkratu kopšanas līdzekļi
Nosaukums Piezīmes
CarPlan, Triplewax Car Shampoo Autošampūns + vasks
CarPlan, The Original Black Trim&Bumper Shine
CarPlan, Tyre Shine Riepu kopšanas līdzeklis
CRC, Engine Degreaser Motoru mazgāšanas šķidrums
CRC, Lock Deicer Atslēgu atledotājs
CRC, 5-56 – iesūcas, atmitrina, eļļo Atslēgas, vītņu savienojumi
TSC Auto, Hakers - iesūcas, eļļo Ierūsējušām vītnēm
HydroTexaco, Summer Screen Wash Vasarai
Kemetyl, Vējstikla mazgāšanas koncentrāts Līdz –300C
Spodrība, Pulieris Automobiļa salona tīrīšanai
Spodrība, Stiklu tīrītājs Universāls stiklu tīrītājs
Spodrība, Autošampūns Virsbūvju mazgāšanai
Spodrība, Car plus Motoru mazgāšanas šķidrums
Spodrība, Vējstiklu mazgātājs Vasarai, ziemai



Spēkratu kopšanas līdzekļi
TSC Auto, Vintols, vējstiklu mazgātājs Līdz –200C

Turtle Wax, Extreme Polishing Wax Virsbūves pulieris

Turtle Wax, Minute Clean Universāls tīrītājs

Turtle Wax, Renew Mīksto pārklājumu tīrītājs

Comma, Air Fresh Gaisa atsvaidzinātājs

Blīvējošās pastas (hermētiķi) vītnēm, plakanām virsmām, motora galvai u.c.



Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu pielietošana

Automobiļu virsbūves mazgāšanai nepieciešams izmantot auto šampūnus. Nav
pieļaujama virsbūves tīrīšana ar sausu lupatu.

Tīrīšanas līdzekļi tiek lietoti, lai notīrītu automobiļa virsbūvi no grūti notīrāmiem
netīrumiem (rūsa, asfalta pleķi), ko nav iespējams notīrīt ar auto šampūnu palīdzību.

Motora un virsbūves krāsojuma tīrīšanai nedrīkst izmantot benzīnu.

Logu mazgāšanai nerekomendē izmantot sadzīves logu tīrīšanas šķidrumus.



Līdzekļi virsbūves pulēšanai
Līdzekļi, ko izmanto automobiļu virsbūves pulēšanai, tiek iedalīti:

līdzekļi jauna krāsojuma pulēšanai (pirmo divu gadu ekspluatācijas laikā). Izmanto, lai
notīrītu no krāsojuma grūti tīrāmos netīrumus, aizpildītu krāsas mikronelīdzenumus,
kā arī veidotu uz krāsas noturīgu plēvīti);

līdzekļi nedaudz lietota krāsojuma pulēšanai (to sastāvā ir mīksti abrazīvie materiāli,
kas likvidē mikronelīdzenumus un noklāj virsmu ar aizsarplēvīti);

līdzekļi veca krāsojuma pulēšanai (to sastāvā ir vairāk abrazīvo materiālu). Šiem
līdzekļiem nepiemīt krāsojuma aizsardzības īpašības, tāpēc nepieciešama tā papildus
apstrāde vai vaskošana).



Vītņu savienojumu nostiprināšana pret 
pašatskrūvēšanos ar līmi



Cilindrisku detaļu, arī 
gultņu fiksēšana

ar līmi



Blīvējošās ziedes jeb hermētiķi
Eksistē dažāda lietojuma blīvējošās ziedes, kuru nosaukumu izvēlas izgatavotājfirma. 
Šie blīvējošie materiāli ilgstoši saglabā elastību vai ari sacietē, izturot gan augstās, gan 
zemās temperatūras (-40 līdz 700°C).

 Visbiežāk ar tiem noblīvē motora plakano daļu virsmas, uzliekot uz tām vārstu 
mehānisma un kartera vākus, ūdenssūkni, degvielas sūkni, cilindru čaulas u.tml. Lai 
papildus nodrošinātos pret eļļas, dažādu šķidrumu vai gāzu noplūdi, ar blīvējošām 
ziedēm, uzklājot uz šāda veida virsmām, dažreiz iespējams aizstāt kartona, paronīta vai 
citu materiālu blīvējošo starpliku izmantošanu.

Blīvējošās un fiksējošās ziedes obligāti jālieto tur, kur to paredz motora 
izgatavotājrūpnīca un tās nedrīkst aizstāt ar kāda cita materiāla starpliku.



Blīves, kuras drīkst aizstāt ar līmēm (izņemot b)

a - vārstu vāka gumijas vai 
korķa blīve;
b - galvas blīve;
c - ieplūdes kolektora blīve;
d - benzīna sūkņa blīve.

Šīs blīves drīkst arī
pastiprināt uzklājot plānu
speciālās līmes kārtu (galvas
blīve vienmēr jāmaina pret
jaunu).



Speciālo līmju izmantošana blīvēšanai un blīvju 
pastiprināšanai

Silikona blīve

Vienkomponenta RTV blīve, bez‚ 
šķaidītājiem augstas kvalitātes 
blīvēšanas darbiem motora, 
ātrumkārbas un virsbūves, kā arī 
dekoratīvo līstu un emblēmu 
stiprināšanai un blīvēšanai









Blīvēšana



6. FILTRI

• Nosauc lauksaimniecības tehnikā izmantotos 
filtru veidus.Vidējs apguves 

līmenis

• Nosauc sistēmas, kurām nepieciešams 
uzstādīt filtrus, izskaidro filtru 
nepieciešamību un veidus dažādās sistēmās.

Optimāls 
apguves līmenis



Sistēmas, kurām nepieciešams uzstādīt filtrus
Barošanas sistēmas:

degvielas filtri;

gaisa filtri.

Motora eļļošanas sistēmas:

 eļļas filtri.

Hidrauliskās sistēmas:

eļļas filtri.

Pneimatiskās sistēmas:

gaisa filtri.

Kabīnes kondicionēšanas un gaisa attīrīšanas sistēmas:

gaisa filtri.



Traktora MTZ dīzeļmotora barošanas sistēma
1 – degvielas tvertne; 
2 – degvielas cauruļvads no degvielas 
tvertnes;
3 – rupjais degvielas filtrs; 
5 – degvielas cauruļvads no rupjā 
degvielas filtra; 
6 – degvielas
augstspiediena sūknis; 
7 – pārplūdes cauruļvads; 
8 – degvielas cauruļvads no 
zemspiediena sūkņa; 
9 – degvielas cauruļvads no smalkā 
degvielas filtra;
10 – smalkais degvielas  filtrs; 
11 – degvielas cauruļvads uz 
elektroliesmas gaisa sildītājs; 
12 – atgaisošanas ventilis; 
13 – gaisa tīrītājs; 
14 – gaisa ieplūdes kolektors;

15 – elektroliesmas gaisa sildītājs; 
16 – degvielas drenāžas cauruļvads; 
17 – avārijas motora apturēšanas droseļvārsts; 18 – sprausla; 19 –cilindru 
galva; 
20 – trokšņa slāpētājs



Barošanas sistēmas filtri
Degvielas filtrus var iedalīt: iepriekšējās (aizsargsiets), rupjās (priekštīrīšanas), smalkās
filtrēšanas filtros un aizsargfiltros.

Rupjos degvielas filtrus plaši lieto traktoru un automobiļu dīzeļmotoru degvielas
barošanas sistēmās. Filtra uzdevums ir aizturēt mehāniskos piemaisījumus (līdz 70
µm), nogulsnes un ūdens daļiņas. Rupjos degvielas filtrus novieto pirms zemspiediena
sūkņa. Filtra uzdevums ir aizturēt līdz 20...55% mehānisko piemaisījumu un 60...85%
ūdens.

Smalkais degvielas filtrs aiztur degvielas mehāniskos piemaisījumus 2...3 µm izmēros
un 96...97% no to kopējā daudzuma un ūdeni. Degvielu filtrē, tai plūstot, caur speciāla
filtrpapīra porām.



Degvielas filtru veidi



Otto motoru
degvielas 

filtru 
konstrukcijas

d - vītņots metāla filtrs: 8- degvielas ieplūde;

e - pakots bronzas filtrs: 9- bronzas elements; 

f - degvielas plūsmas filtrs: 16- ieplūde; 17- plūsmas virziens;  18- papīra filtrs; 19- izplūde.

a - krokota papīra filtrs; 
b - plūsmas patronfiltrs; 
c - degvielas sūkņa filtrs:
1-degvielas ieplūde; 2- filtrs; 3-
karburators;4- blīve; 5-maināms filtrs; 
6- filtrs; 7- degvielas sūknis; 



Traktora
Valtra

dīzeļdegvielas 
padeves 
sistēma

1- Degvielas tvertne;
2- Priekšfiltrs (rupjais);
3- Ūdens atdalītājs (tiek uzstādīts pēc pasūtījuma);
4- Degvielas zemspiediena sūknis;
5- Degvielas filtrs;
6- Degvielas augstspiediena sūknis VP44;
7- Degvielas sprausla;
8- Pārplūdes vārsts;
9- Degvielas spiediena devējs (0,05-0,2 bāri).



Dīzeļdegvielas filtru konstrukcijas

a - filtrs ar tīrāmiem elementiem: 10- sūknis; 11-blīvgredzens; 12- filtrelements; 13- caurspīdīgs trauks; 14-
komplektācijas skrūve; 

b - patronas tipa dīzeļdegvielas filtrs: 15- ūdens;

c - degvielas plūsmas filtrs: 16- ieplūde; 17- plūsmas virziens; 18- papīra filtrs; 19- izplūde.



Smalkais degvielas filtrs
Lai samazinātu filtru gabarītus ir divu pakāpju filtrelementi, kur 1.pakāpe aiztur

lielākos piemaisījumus un 2.pakāpe aiztur ļoti smalkus piemaisījumus pie attīrīšanas
pakāpes 98...99.5%.

Konstruktīvi filtra elementi ir izveidoti kā caurules veida, atsevišķu gredzenu
paketes vai zvaigznes veida



Zvaigznes veida smalkais degvielas filtra elements

1 – nefiltrēta degviela; 2 – filtrēta degviela; 3 – filtrpapīrs



Degvielas filtrs ar ūdens atdalītāju

1 – filtra elements; 
2 – degvielas sildītājs; 
3 – temperatūras devējs; 
4 – filtra korpuss; 
5 – sildītāja spaile; 
6 – ūdens kontroles devēja spaile; 
7 – ūdens izlaišanas aizgrieznis.



John DEERE degvielas filtri



D 240 filtra nomaiņa

1- filtra sietiņš; 2- maināmais filtra elements; 3- filtra korpuss;
4- nosēdumu izlaišanas skrūve; 5- filtra korpusa skrūves.



Dīzeļmotora gaisa ieplūdes sistēma
1 – gaisa filtrs; 
2 – kompresors ar gaisa 
atdzesēšanas radiatoru; 
3 – elektroniskais vadības 
bloks; 
4 – izplūdes gāzu 
recirkulācijas kontūrs ar 
dzesēšanas radiatoru; 
5 – gaisa savirpuļošanas 
vārsts; 
6 – cilindrs; 
7 – ieplūdes vārsts; 
8 – izplūdes vārsts.



Gaisa tīrītāja (filtra) uzdevums
Ir attīrīt motora cilindros ieplūstošo gaisu un samazināt ieplūdes troksni.

Putekļainos darba apstākļos abrazīvu daļiņu koncentrācija var sasniegt 30 mg/m3. 
Putekļu daļiņu lielums ir no 0.01...2 mm (smiltis). Putekļi nokļūstot kolektorā, 
turbokompresorā, cilindros un sajaucoties ar eļļu, izsauc motora detaļu nodilumu.

Gaisa tīrītāju gaisa attīrīšanas masas koeficients sasniedz: vieglo automobiļu filtriem –
99.8 %; kravas automobiļiem – 99.95 %.



Gaisa tīrītāji dīzeļmotoru barošanas sistēmās

Gaisa tīrītājus atkarībā no konstruktīvā izveidojuma var iedalīt: kontakta, inerces,
centrbēdzes, kombinētos.

Jaunākā tehnikā pamatā lieto filtrus ar nomaināmu tā filtrējošo elementu.

Filtrējošos elementus izgatavo no tekstila, sintētiskas šķiedras, papīra ar nano šķiedru
pildījumu un cita veida materiāliem.

Traktortehnikai putekļainos darba apstākļos (lauksaimniecībā, celtniecībā) filtram
pievieno separatoru – priekštīrītāju.

Separatora uzdevums ir atdalīt putekļu frakciju lielākās daļas, lai palielinātu filtra
kalpošanas laiku. Separators ar centrbēdzes spēka palīdzību atdala no gaisa plūsmas
lielāka izmēra piemaisījumus.



Motora gaisa attīrītājs 
John DEERE

Ja darba laikā iedegas gaisa filtra
kontrolspuldze, tad galveno filtrējošo elementu
ir jāizņem un jāiztīra.

Apkopes intervālu var par neilgu laiku
pagarināt, piemēram, līdz nākošam
piemērotam brīdim. Ja nodrošināsiet pareizu
tīrītāja apkopi, filtrēšanas procesu tas
neiespaidos. Primāro filtrējošo elementu var
tīrīt piecas reizes.

Pēc tam, vai vēlākais pēc 1500 darba
stundām (vai 2 gadiem), to ir jānomaina.

Atveriet apvalku, pabīdiet rokturi (A) uz
priekšu un nospiediet vāku (B) uz leju. Atlociet
vāku (C) uz augšu. Galveno filtrējošo elementu
izņemiet no filtra korpusa apkopei.

SVARĪGI: Motoru neiedarbiniet motoru, kad
nav uzstādīts galvenais filtrējošais elements!

A – Līdzņēmējs B – Fiksators C - Vāks



Papildus (drošības) 
filtra elements

John DEERE

Šo filtru jānomaina, pirms tas sabojājas. 
Nomainiet to pēc katrām piecām gaisa primārās attīrīšanas filtra elementa maiņas 
reizēm, bet ne vēlāk kā pēc 1500 darba stundām.
SVARĪGI: Papildus (drošības) filtra elementu nav jātīra, bet ir jānomaina ar jaunu.



Motora gaisa attīrītājs CASE
Sausā gaisa attīrītājs (1), kas novietots zem pārsega 
kreisās puses, sastāv no iekšējā (3) un ārējā (2) 
papīra elementa, kas ietverts viegli pieejamā 
korpusā.
Izpētiet ārējā elementa iekšpusi. Ja tur ir putekļi, 
ārējais elements ir bojāts un tas jāmaina. Vienlaicīgi 
ar to ir jānomaina arī iekšējais elements.



Gaisa filtru elementi

DT 75 D 240 ZETOR



Motora eļļošanas sistēma



Eļļas centrifūga

Eļļas tīrītājus pēc tīrīšanas 
paņēmiena iedala:

eļļas filtros;

eļļas centrifūgās.

1 – sprausla; 

2 - centrifūgas ass;

3 – rotors;

4 - eļļas strūkla.



Eļļas filtrs

1 - noplūdes vārsts

2 - eļļas filtrā ieplūstošā eļļa

3 - No filtra izplūstošā eļļa

4 - filtrējošais elements

5 - pārplūdes vārsts

6 - filtra korpuss



Eļļas filtra uzbūve
1 - eļļas filtrā ieplūstošā eļļa 

2 - iekšējais vāks

3 - no filtra izplūstošā eļļa

4 - starpkārta 

5 - filtrējošais elements

6 - pārplūdes vārsts

7 - filtra korpuss



Eļļas filtrs
Mūsdienu spēkratos lielākoties pielieto neizjaucamos filtrus, kas sastāv no 
filtra korpusa, filtrējošā elementa un vārstiem.

Filtros var tikt iebūvēti sekojoši vārsti:

 pārplūdes vārsts, kas nodrošina eļļas eļļas pārplūdi filtra aizsērēšanas gadījumā;

 pretvārsts, kas novērš eļļas izplūdi no filtra pēc motora apturēšanas;

 noslēdzējvārsts, kas neļauj eļļai iztecēt pēc filtra noņemšanas no motora;

redukcijas vārsts – regulē maksimālo spiedienu eļļošanas sistēmā.



Eļļas filtra darbība

Motora darba laikā eļļa no eļļas sūkņa nonāk eļļas filtrā, izejot caur 
filtrelementu, nonāk eļļas maģistrālē un tālāk tiek padota uz visām motora 
eļļošanas vietām.

Filtra filtrējošais elements pakāpeniski aizsērē, kā rezultātā palielinās tā 
iekšējā pretestība.

Filtrējošā elementa iekšējā slānī uzkrājas mazākās netīrumu daļiņas, bet 
ārējā lielākās.

Ja spiedienu starpība pirms un pēc filtrējošā elementa sasniedz 0,05 –
0,06 MPa, atveras pārplūdes vārsts un uz galveno eļļas maģistrāli tiek 
padota neattīrīta eļļa.



Eļļas sistēmas tehniskā apkalpošana 
traktoram Valtra



Eļļas sistēmas TA traktoram Valtra

Eļļas filtra nomaiņa:

noskrūvējiet filtru 1;

noslaukiet eļļu, kas izplūst no motora bloka;

pieliet filtru ar tīru eļļu;

ieeļļojiet filtra blīvgredzenu;

ar roku uzskrūvējiet jauno filtru (ne pārāk stingri).





Eļļas filtra uzlikšana

ieeļļojiet filtra blīvgredzenu;

ar roku uzskrūvējiet jauno 
filtru (ne pārāk stingri).



Motora eļļas filtra elementa 
maiņa John DEERE

Izņemt filtra elementu (A) un notīrīt saskares 
laukumu (B). Nomainiet blīvi uz saskares virsmas 
pret jaunu, ja tas ir nepieciešams. Pārliecinieties, 
vai blīves kontūras precīzi ievietotas filtra 
elementa saskares virsmas iedobē.

Uz jaunā filtra blīvgredzena (C) uzklājiet plānu 
eļļas kārtiņu. Uzstādiet jauno filtru un pievelciet to 
ar roku.

Iedarbiniet motoru un pārbaudiet, vai filtra 
pamatnē nav sūces.

Izslēdziet motoru un pārbaudiet eļļas līmeni.
PIEZĪME: Pirmā motora eļļas filtra nomaiņa 

jāveic pēc pirmajām 100 darba stundām.



Hidrosistēmu tehniskā apkalpošana
Hidrosistēmu tehniskās apkalpošanas galvenie darbi ir:

hidrosistēmas elementu tīrīšana;

eļļas līmeņa kontrole;

eļļas filtra tīrīšana vai nomaiņa;

hidrosūkņa iesūkšanas sietiņa tīrīšana;

eļļas nomaiņa.



Traktora 
VALTRA 

hidrosistēma
s tehniskā 

apkope
a- eļļas filtra nomaiņa; b-
hidrosūkņa iesūkšanas 
sietiņa tīrīšana; c- eļļas 
iztecināšana; d- eļļas līmeņa 
un ieliešanas vietas:1- eļļas 
līmeņa pārbaudes 
mērtausts; 2- ventilācijas 
filtrs; 3- eļļas ieliešanas 
atvere.



Eļļas filtra nomaiņa 
Jāveic pirmoreiz pēc 100 stundām, otrreiz pēc 250 stundām, trešoreiz pēc 500 
stundām. 

Turpmāk filtrus maina ik pēc 500 stundām. Vienmēr jānomaina filtrs, ja traktors ir 
bijis remontā, kura laikā netīrumi varējuši iekļūt hidrosistēmā. 

Darbu veikšanas secība:

notīra filtru un tā apkārtni;

noņem filtra čaulu un izņem filtrējošo elementu;

filtra čaulu izmazgā ar dīzeļdegvielu;

ievieto jaunu saeļļotu blīvgredzenu un jaunu filtrējošo elementu (veco blīvgredzenu 
lietot aizliegts);

pievelk filtru ar apmēram 200 Nm lielu griezes momentu.



Hidrosūkņa iesūkšanas sietiņa tīrīšana
Tīra ik pēc katrām 1000 stundām :

1. Novieto traktoru tā lai priekšgals būtu augstāk, un iztecētu pēc iespējas mazāk eļļas;

2. Atskrūvē uzgriezni, kas atrodas korpusa galā un novieto zem korpusa piltuvi un trauku, lai 
savāktu iztecējušo eļļu;

3. Noņem vāku un iztecina eļļu;

4. Uzmanīgi izņem sietiņu;

5. Izmazgā sietiņu dīzeļdegvielā un izpūš ar saspiestu gaisu;

6. Notīra magnētisko serdeni;

7. Ievieto iztīrīto sietiņu korpusā;

8. Uzstāda vāku kopā ar blīvgredzenu un ar roku pievelk uzgriezni;

9. Pārbauda eļļas līmeni hidrosistēmā;

10. Pēc īsa brauciena, caur eļļas ielietnes urbumu pārbauda vai eļļa neputo. Eļļas putošana 
norāda, ka gar sietiņa vāku tiek iesūkts gaiss.

11. Jānomaina blīvējums vai stingrāk jāpievelk vāka skrūve.



Transmisijas
hidrauliskās 
eļļas filtra 
nomaiņa

John DEERE

PIEZĪME: Transmisijas/hidrauliskās eļļas filtra elementu nomainīt pēc pirmajām 100 darba 
stundām. Pēc tam veiciet nomaiņu pēc pirmajām 750 un tad regulāri pēc katrām 750 darba 
stundām.
Izskrūvēt filtra elementu.
Jaunā filtra elementu blīves iesmērējiet ar smēri un ieskrūvējiet filtra elementus.
Lietojiet tikai oriģinālos John Deere filtrus!
SVARĪGI: Vienmēr abus filtrus nomainiet vienlaikus. Nekad nenomainiet tikai vienu.



Hidrauliskās eļļas filtri 
CASE

SVARĪGI: Pēc pirmo 50 stundu apkopes hidrauliskās uzlādes filtrs(3) JĀMAINA pret 
lielākas kapacitātes apkopes nomaiņas filtru. NEMAINIET to pret tāda paša lieluma 
filtru, jo tādējādi var tikt pasliktināta hidrauliskās sistēmas darbība.



Priekšējās jūgvārpstas filtra nomaiņa 
(ja tāds ir) John DEERE

Izskrūvēt korķi (A). Izņemt filtru un nomainīt to ar jaunu. Atkal ieskrūvējiet skrūvi.



Pneimatisko sistēmu gaisa filtri
Sastāv no metāla (alumīnija, tērauda) vai polikarbonāta korpuss ar 
nomaināmu filtra elementu iekšpusē. 

Filtra galvenais uzdevums ir attīrīt gaisu no cietām smalkām daļiņām un 
pilienu mitruma, pārvietojot tos lejup spirāles virzienā. 

Arī ar smalku filtru palīdzību tiek savākti eļļas daļiņas no kompresora 
(galvenās iekārtas detaļu eļļošana), kas citādi noved pie visas 
pneimatiskās sistēmas vai atsevišķu blīvējumu nodiluma. 

Atkarībā no uzstādītā elementa, saspiestā gaisa filtrs var uzņemt daļiņas 
no 5 līdz 25 mikroniem.



Pneimatiskās bremžu sistēmas
Pneimatiskā bremžu piedziņa ir aprīkota ar spiediena regulatoru, kas apvienots ar 
adsorbcijas saspiesta gaisa žāvētāju. Gaisa žāvēšanai izmanto adsorbentus (īpašas 
granulētas vielas).

Sausinātāja normāla darbība tiek nodrošināta, kad 50% laika tas darbojas gaisa 
iesmidzināšanas režīmā, bet atlikušie 50% laika tiek atjaunoti - adsorbenta izpūšanas 
process ar sausu gaisu no reģenerācijas uztvērēja. Tāpēc efektīvai žāvētāja darbībai ir 
jāuzrauga pneimatiskās piedziņas blīvums, izvairoties no noplūdēm, kas pārsniedz 
noteiktās robežas. 

Saspiesta gaisa žāvētāja filtra elementa (kasetnes) nomaiņa tiek veikta pēc 
nepieciešamības, kad pneimatiskās sistēmas uztvērējos tiek konstatēta kondensāta 
klātbūtne. Atkarībā no pneimatisko piedziņas ierīču darbības apstākļiem un tehniskā 
stāvokļa nomaiņas biežums var būt no viena līdz diviem gadiem



Kabīnes gaisa filtri (CASE)
Kabīnes ventilācijas sistēmai ir trīs filtri – divi ārējie filtri (2), caur kuriem kabīnē 
iekļūst svaigs gaiss un viens iekšējais filtrs (3). 1- filtra vāks un gaisa plūsmas 
regulēšanas slīdnis. 

Ja strādājat apstākļos, kuros var rasties ķīmiski tvaiki, ārējos kabīnes gaisa filtrus 
var nomainīt pret karbonizētiem filtriem, lai samazinātu dažu ķīmisku vielu 
tvaiku iekļūšanu.



Kabīnes gaisa filtri (CASE)
Ārējais filtrs sastāv no diviem elementiem – putuplasta pirmējā filtra un elektrostatiska 
galvenā elementa, kas uztver smalkās putekļu daļiņas.

Pirmējo filtru var tīrīt ar zema spiediena saspiestu gaisu vai mazgājot. Ja filtru mazgā, 
pirms tā ievietošanas atpakaļ pārliecinieties, vai tas ir pilnīgi izžuvis.

Tīriet galveno elementu, pūšot saspiestu gaisu, kas nepārsniedz 2 bar. Izpūtiet putekļus 
no augšējās virsmas cauri elementam apakšpusē. Turiet sprauslu 

vismaz 300 mm no elementa, 

lai nesabojātu filtra materiālu.

PIEZĪME: Galveno elementu 

nedrīkst mazgāt, jo tādējādi tā 

materiāls tiek bojāts.



Kabīnes gaisa filtru 
tīrīšana

John DEERE
PIEZĪME: Traktoriem, kas aprīkoti ar 
Ultra-Gard aktīvās ogles filtriem, 
filtrus nevar tīrīt. Šos filtrus 
jānomaina pret jauniem pēc katrām 
500 stundām vai vismaz vienreiz 
gadā.
Katru reizi veicot galvenā filtra 
apkopi, jāizņem arī kabīnes gaisa 
filtrs un jāiztīra no tīrās puses, 
izpūšot ar saspiestu gaisu.
Kabīnes gaisa filtrus jānomaina 
vienlaicīgi ar motora galveno gaisa 
filtra elementu.



Putekļu filtra elementa tīrīšana John DEERE

Ja viegli piesitot elementu, tas no putekļiem neatbrīvojas, izpūtiet to ar saspiestu gaisu 
(nepārsniedzot 600 kPa; 6 bar), ievietojot gaisa sprauslu filtrā un pūšot no filtra 
iekšpuses uz ārpusi.
Ja pēc šādas apkopes gaisa filtra kontrolspuldze turpina degt, filtrējošo elementu ir 
jānomaina.



7. EĻĻU, ZIEŽVIELU UN EKSPLUATĀCIJAS
ŠĶIDRUMU NOMAIŅAS TEHNOLOĢIJAS

• Nomaina eļļas un ekspluatācijas 
šķidrumus, papildina ziežvielas.Vidējs apguves 

līmenis

• Nomaina eļļas un ekspluatācijas 
šķidrumus, papildina ziežvielas, izskaidro 
pareizu eļļas daudzumu nepieciešamību.

Optimāls 
apguves līmenis



Eļļas, ziežvielas un ekspluatācijas šķidrumi CASE



Eļļas, ziežvielas un ekspluatācijas šķidrumi CASE

Tilpumi



Ziežvielu lietošana
(CASE)

Ieeļļojiet visus šarnīrus un 
izmantojiet eļļošanas pistoli 
eļļojamām daļām

Labās un kreisās puses pacelšanas svira

Labās un kreisās puses pacelšanas stienisAugšējais savienojums



Ziežvielu lietošana
(CASE)

Priekšējās rēdzes tapa, elektriskās stūres 
slīdņa balstiekārtas augšējā un apakšējā 
demfera šarnīrs 
(piekārtā pilnpiedziņas ass)

Panharda stieņa šarnīrs 
(pilnpiedziņas ass ar balstiekārtu)

Balstiekārtas plecs 
(pilnpiedziņas ass ar balstiekārtu)



Ziežvielu lietošana (CASE)
Piedziņas ass universālais savienojums
(tikai asis ar balstiekārtu). PIEZĪME: Attēlotie 
eļļošanas fitingi atrodas piedziņas vārpstas
aizmugurē. Dažiem modeļiem vairogs pilnīgi 
nosedz piedziņas vārpstu un piekļūt var caur 
atveri.

Pilnpiedziņas stūres cilindri un gaitas stieņi. Pilnpiedziņas rumbas stūrēšanas un griešanās gultņi

Ir parādīts ass kreisās puses gals. Līdzīgi eļļošanas punkti  atrodas labajā pusē.



Pilnpiedziņas rumbas šarnīrsavienojuma gultnis

Lielas slodzes rullīša veida sakabe

Priekšējā sakabināšanas ierīce



Piekabināmās kompaktās disku ecēšas ar 
grozāmu šasiju

Mašīnas eļļošanas punkti ir marķēti, 

izmantojot plēves uzlīmes.

Lai gultņos neiespiestu netīrumus, pirms eļļošanas rūpīgi notīriet eļļošanas uzgaļus un 
smērvielas presi. 

Netīrā smērviela pilnībā jāizspiež no gultņiem un jānomaina ar jaunu.

Eļļošanas darbiem lietojiet universālo smērvielu uz litija ziepju bāzes ar EP tipa 
piedevām:



Eļļošanas punktu
pārskats



Motora eļļošanas sistēmas tehniskā 
apkalpošana

Motora eļļošanas sistēmas tehniskā apkalpošana ietver:

periodisku eļļas līmeņa kontroli un eļļas papildināšanu (ir 
izstrādātas sistēmas, kas kontrolē eļļas līmeni spēkrata motorā 
tā ekspluatācijas laikā);

periodisku eļļas un eļļas filtra nomaiņu;

eļļošanas sistēmas skalošanu;

eļļas spiediena kontroles sistēmas pārbaudi.



Eļļas maiņa, eļļas nomaiņa

a. oil changing

v. Ölwechsel m

kr. cмена масла

Nolietotās eļļas nomaiņa ar jaunu atbilstošas kvalitātes eļļu. 

Spēkratu motoriem eļļas nomaiņa jāizdara tūlīt pēc to apstādināšanas, kamēr 
motors vēl silts.



Eļļas nomaiņa motora karterī

Autora veidoti attēli izmantojot [8 un 9]



Eļļas sistēmas TA traktoram Valtra
Traktoram Valtra eļļas līmeni pārbauda ikdienas apkopē (pēc katrām 
desmit stundām).

Eļļu maina ik pēc katrām nostrādātajām 250 stundām uz stundu skaitītāja 
(motostundas).Eļļas līmenim jābūt starp zīmēm „max” un „min” uz 
mērtausta 3.

Ja nepieciešams, eļļu papildina līdz zīmei „max”, ielejot to caur ielietni 2. 

Pirms eļļas līmeņa pārbaudes motoram jābūt apturētam vismaz dažas 
minūtes, lai eļļa notecētu atpakaļ karterī. 

Starpība starp abām atzīmēm uz mērtausta ir 1,5 litri.





Transmisijas/aizmugurējās ass un hidrauliskās
sistēmas eļļas maiņa (CASE)

 Pirms eļļas maiņas iedarbiniet dzinēju un darbiniet hidraulisko sistēmu, līdz eļļa 
uzsilst. 

 Novietojiet traktoru stāvēšanai uz līdzena pamata, nolaidiet 3 punktu sakabi un 
apstādiniet dzinēju. Novelciet stāvbremzi un nobloķējiet riteņus no abām pusēm.

 Eļļas rezervuāram ir divi drenāžas aizbāžņi – viens atrodas zem pārnesumkārbas un 
otrs – zem aizmugurējās ass.

 Lai rezervuārs būtu pilnīgi iztukšots, abi drenāžas aizbāžņi jāizņem ar sešstūra 
atslēgas palīdzību.



Lai nomainītu eļļu:
1. Izņemiet noliešanas aizbāžņus(1) un pilnīgi 
izteciniet eļļu piemērotā tvertnē. 
Pienācīgi utilizējiet eļļu.
2. Kad eļļa ir izlieta, uzlieciet abus drenāžas 
aizbāžņus atpakaļ.
Pirms eļļas uzpildes nomainiet eļļas filtrus.
3. Noņemiet ielietnes vāciņu (2) un uzpildiet 
jaunu eļļu.
4. Iedarbiniet dzinēju un darbiniet hidraulisko 
sistēmu. Pilnībā izvirziet visus cilindrus.
5. Apturiet dzinēju un nogaidiet piecas minūtes, 
pārbaudot, vai sistēmā nav sūču.
6. Ar skatstikla palīdzību pārbaudiet eļļas 
līmeni.
Nepieciešamības gadījumā pielejiet eļļu, līdz tās 
līmenis ir starp atzīmēm max un min.
Lai darbība būtu normāla, nepildiet vairāk par 
max atzīmi.



Riteņu piedziņas diferenciāļa eļļas maiņa
Novietojiet traktoru uz līdzenas virsmas 
un ieslēdziet stāvbremzi.
1. Izņemiet noliešanas aizbāzni(1) un 
pilnīgi izteciniet eļļu piemērotā tvertnē. 
Pienācīgi utilizējiet eļļu.
2. Uzstādiet noliešanas aizbāzni atpakaļ.
Izņemiet līmeņa/ielietnes aizbāzni(2).
3. Iepildiet jaunu eļļu, līdz tā sasniedz 
līmeņa/ielietnes aizbāžņa atveres apakšu. 
Uzstādiet līmeņa/ielietnes
aizbāzni atpakaļ.



4 riteņu piedziņas planetārās rumbas 
eļļas maiņa (CASE)

Novietojiet traktoru uz līdzenas 
virsmas un novelciet stāvbremzi.
Lai nomainītu eļļu:
1. Novietojiet riteni tā, lai iepildes/izliešanas/ 
līmeņa aizbāznis (1) atrastos zemākajā punktā. 
2. Izņemiet aizbāzni un pilnīgi 
izlejiet eļļu piemērotā tvertnē. 
Pienācīgi utilizējiet eļļu.
3. Grieziet riteni tā, lai kombinētais līmeņa/iepildes aizbāznis (1) atrastos pozīcijā uz plkst. 
3, kā parādīts.
4. Iepildiet jaunu eļļu, līdz tā sasniedz līmeņa/iepildes aizbāžņa atveres (1) apakšu. 
Ielieciet aizbāzni.
5. Atkārtojiet to pašu ar otru rumbu.



Priekšējās jūgvārpstas pārnesumkārbas 
eļļas maiņa (CASE)

Novietojiet traktoru uz līdzenas 
virsmas un novelciet stāvbremzi.
1. Novietojiet zem pārnesumkārbas 
piemērotu tvertni, izņemiet līmeņa 
aizbāzni (1) un drenāžas aizbāžņus (2). 
Ļaujiet eļļai pilnīgi ieplūst  tvertnē un 
uzlieciet drenāžas aizbāžņus atpakaļ.
Pienācīgi utilizējiet eļļu.

2. Piepildiet pārnesumkārbu caur kombinēto līmeņa/ielietnes aizbāzni, līdz eļļa 
sasniedz atveres apakšu. Neilgu laiku darbiniet jūgvārpstu, tad vēlreiz pārbaudiet eļļas 
līmeni.



Traktora VALTRA transmisijas eļļas 
nomaiņa ir jāveic sekojoši 

1. Braukt ar traktoru līdz eļļa transmisijā ir uzsilusi;

2. Izskrūvēt iztecināšanas urbumu aizgriežņus, kas atrodas
pārnesumkārbas un sānu pārvadu apakšējā daļā;

3. Iztecināt eļļu atbilstošā traukā;

4. Notīrīt aizgriežņus un ieskrūvēt tos vietā;

5. Nomainīt transmisijas eļļas filtru;

6. Atskrūvēt aizgriezni un izņemt mērtaustu;

7. Iepildīt eļļu līdz mērtausta augšējai atzīmei (eļļas tilpums 23 litri):

līmenim jābūt starp atzīmēm „max” un „min”. Ja nepieciešams eļļa 
jāpapildina, starpība starp atzīmēm atbilst 3 litriem eļļas. 



Traktora VALTRA  transmisijas eļļas līmeņa 
pārbaude un nomaiņa



Traktora VALTRA transmisijas eļļas līmeņa 
pārbaude un nomaiņa



Eļļas līmeņa pārbaude un nomaiņa VALTRA 
priekšējā tilta diferenciāļa korpusā

Eļļas līmenim priekšējā tilta korpusā jābūt līdz kontroles urbumam 2 tilta korpusa sānos. 
Lai pārbaudītu eļļas līmeni riteņa reduktoros, vajag pagriezt riteni līdz indikatora līnija 
riteņa rumbas galā būtu horizontāli. Eļļas līmenim jābūt līdz urbuma 4. malai. 

Lai nomainītu eļļu, jāizskrūvē iztecināšanas urbuma aizgrieznis 1 un jāiztecina eļļa. Pēc 
tam jānotīra un jāieskrūvē atpakaļ aizgrieznis 1 un jāatskrūvē ieliešanas aizgrieznis 3 un 
jāielej eļļa (6,5 litri) līdz kontroles urbuma 2. līmenim.

Lietojamās eļļas piemēri:

SAE 10W/30, 15W/40, 5W/30; API GL-4 – traktora VALTRA transmisija;

SAE 80W/90, API GL-5 (EP) – traktora VALTRA priekšējā dzenošā tiltā;



Eļļas līmeņa pārbaude un nomaiņa 
priekšējā tilta diferenciāļa korpusā



Eļļas līmeņa pārbaude un nomaiņa VALTRA 
priekšējā tilta riteņu reduktoros 

Lai nomainītu eļļu riteņu reduktoros, 
jāatskrūvē aizgriezni 4 un izteciniet eļļu 
pagriežot riteni ar urbumu uz leju. Tad 
jāpagriež riteni līdz indikatora līnija 
riteņa rumbas galā būtu horizontāli un 
jāiepilda eļļa (2x0,8 litri) līdz urbuma 
malai.



Eļļas līmeņa pārbaude hidrosistēmā
Eļļas līmeni traktora VALTRA hidrosistēmā pārbauda ar mērtaustu. 

Ja hidrosistēma uzpildīta līdz „min” atzīmei uz mērtausta, kopējais eļļas daudzums 
hidrosistēmā ir 25 litri, no kuriem 14 litrus var izmantot papildhidrosistēmai.

Tomēr iesakāms hidrosistēmu uzpildīt līdz atzīmei „max” uz mērtausta ( kopējais eļļas 
daudzums 35 litri, no kuriem 24 litrus var izmantot papildhidrosistēmai). 

Eļļas markas ir – motoreļļas 5W/20, 5W/30, 5W/40 vai 15W/40, kā arī hidroeļļa
saskaņā ar standarta SMR SH – 46 kvalitāti vai SHS 32.



Eļļas nomaiņa 
Eļļas nomaiņa jāveic ik pēc katrām 1000 stundām :

1. Darbina traktoru līdz hidrosistēma ir uzsilusi;

2. Izskrūvē iztecināšanas urbuma uzgriezni un iztecina eļļu piemērotā traukā;

3. Notīra aizgriezni un ieskrūvē to vietā;

4. Atslābina kontrējošo uzgriezni un noņem ventilācijas filtru kopā ar nostiprināšanas 
cauruli;

5. Uzpilda eļļu caur ielietni;

6. Iedarbina motoru un īsu brīdi darbina hidropacēlāju;

7. Pārbauda eļļas līmeni;

8. Nostiprina ventilācijas filtru, lai tas atrastos horizontālā stāvoklī.



Dzeses šķidruma līmeņa pārbaude, 
papildināšana un nomaiņa

Tehnisko apkopju laikā, parasti pēc 2-3 gadiem (ar IAT piedevām vai ar IAT un HOAT 
maisījumu) un pēc 5 gadiem (ar OAT vai HOAT piedevām vai to maisījumu) (sekot 
spēkrata izgatavotāja norādījumiem)  ir jāmaina dzesēšanas šķidrums un sistēma 
jāskalo, jo dzesēšanas šķidrums labprāt no āra gaisa uzņem ūdeni, kā arī nolietojas 
tam pievienotās dažādās piedevas, kuras aizsargā dzesēšanas sistēmu, un šķidrums arī 
piesārņojas ar dilšanas produktiem.



Uzmanību! 
Kopā jaukt dažādus dzeses šķidrumus nebūtu ieteicams, lai gan par bāzi
tiek lietots etilēnglikols vai propilēnglikols. Galvenā atšķirība ir tā, ka
propilēnglikols ir mazāk kaitīgs dabai. Abi šie šķidrumi sajaucas, neveidojot
nelabvēlīgu vidi, tomēr, piejaucot etilēnglikolam propilēnglikolu, nedaudz
tiek pasliktināta siltumvadīšanas spēja.

Nedrīkst jaukt kopā dzeses šķidrumus to piedevu dēļ:

IAT (Inorganic Additive Technology) – neorganiskās piedevas

OAT (Organic Additive Technology) - organiskās piedevas

 HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) - hibrīdās organiskās
piedevas (var jaukt ar IAT un OAT)



Dzinēja dzesēšanas šķidruma maiņa

1. Pagrieziet sildītāja pogu (1) maksimālā 
Karstuma pozīcijā (līdz galam pulksteņrādītāja
kustības virzienā).
2. Noņemiet atjaunošanas tvertnes vāciņu un 
Radiatora vāciņu. Tas arī paaugstinās drenāžas
ātrumu.
3. Lai piekļūtu apakšējām šļūteņu uzmavām,  noņemiet vāka skrūves labajā pusē un 
noņemiet vāku.
4. Pagrieziet skrūves galvu uz šļūteņu uzmavām pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai 
palaistu tās vaļīgāk. Atvienojiet radiatora apakšējo šļūteni un izlejiet visu dzesēšanas 
šķidrumu piemērotā tvertnē.



Dzinēja dzesēšanas šķidruma maiņa
5. Noņemiet dzesēšanas šķidruma izliešanas  
aizbāzni (1), kas atrodas priekšpusē pa labi no 
dzinēja bloka eļļas filtra tuvumā. Izlejiet visu 
dzesēšanas šķidrumu piemērotā tvertnē.  
Pienācīgi utilizējiet dzesēšanas šķidrumu. 6. 
Izskalojiet sistēmu ar pārdošanā pieejamu 
dzesēšanas sistēmu tīrīšanas līdzekli.
Ievērojiet tīrīšanas norādījumus. Izlejiet tīrīšanas līdzekli un ļaujiet dzinējam atdzist. 7. 
Ielieciet atpakaļ radiatora apakšējo šļūteni. 8. Piepildiet sistēmu ar tīru ūdeni un 
darbiniet dzinēju10min, tad izlejiet visu ūdeni. Ļaujiet dzinējam atdzist. 9. Piepildiet 
sistēmu ar gatavu antifrīzu vai antifrīza un tīra, mīksta ūdens maisījumu (Lietojiet 50 % 
tīra ūdens un 50 % koncentrēta antifrīza šķīdumu). Lēni pievienojiet dzesēšanas 
šķidrumu caur radiatora ielietnes kakliņu, līdz dzesēšanas šķidrums sasniedz ielietnes 
kakliņa apakšu. 10. Uzlieciet radiatora vāciņu atpakaļ un piepildiet sistēmu līdz augšai 
caur dzesēšanas šķidruma atjaunošanas pudeli, tad uzlieciet vāciņu.



Pēc sistēmas piepildīšanas–visi dzesēšanas šķīdumi
1. Pārbaudiet, vai dzesēšanas sistēmas 
šļūtenēs un savienojumos nav sūču.
2. Uzpildiet dzesēšanas šķidruma 
atjaunošanas tvertni līdz aukstās uzpildes 
atzīmei (1) un uzlieciet vāciņu.
3. Iedarbiniet dzinēju un darbiniet to, līdz 
sasniegta normāla darba temperatūra.
4. Apturiet dzinēju un ļaujiet dzesēšanas 
šķidrumam atdzist.
5. Noņemiet radiatora vāciņu (2) un 
ielejiet dzesēšanas šķidrumu radiatorā, lai 
tā līmenis būtu līdz ielietnes kakliņa 
apakšai. Uzlieciet radiatora vāciņu atpakaļ. 
Pēc vajadzības pielejiet dzesēšanas 
šķidrumu atjaunošanas tvertnē līdz 
aukstās uzpildes atzīmei.



Traktors Valtra



Valtra
Apkope ik pēc katrām 

2000 stundām ( katru 

otro gadu)









8. Pretkorozijas materiāli

• Nosauc pretkorozijas apstrādē izmantotos 
materiālus, veic korodējušu materiālu apstrādi.Vidējs apguves 

līmenis

• Nosauc pretkorozijas apstrādē izmantotos 
materiālus, veic korodējušu materiālu apstrādi 
un izskaidro apstrādes tehnoloģiju secību.

Optimāls 
apguves līmenis



Korozijas procesa būtība

Korozija ir metāla elektroķīmiskās vai ķīmiskās mijiedarbības ar vidi process, kura dēļ 
metāls tiek oksidēts un iznīcināts. 

Eksperti saka, ka korozijas izraisītie zaudējumi rūpniecības nozarē sasniedz 4% no 
jebkuras valsts nacionālā kopprodukta. 

Korozija rodas, saskaroties ar metāla skābekli, tāpēc ūdenim ir nepieciešama savlaicīga 
tērauda konstrukciju pretkorozijas apstrāde. 

Šī tehnoloģija ietver virsmas apstrādi ar plānu metāla, metāla sakausējumu vai 
nemetālisku savienojumu slāni



Virsmiskā korozija
a. surface corrosion

v. Oberflächenkorrosion f

kr. поверхностная корpозия

Materiāla sairšana vides korozīvo ķīmisko procesu rezultātā uz metāla 
izstrādājumu virsmas. 

To sauc arī par rūsēšanu, kas ir izplatīts spēkratu virsbūves elementu 
bojājumu veids.



Atmosfēriskā korozija
a. atmospheric corrosion

v. atmosphärische Korrosion f

kr. атмосферная корpозия

Metāla izstrādājumu materiāla sairšana atmosfēras korozīvo ķīmisko vai 
elektroķīmisko procesu rezultātā.

Atmosfēriskajai korozijai ir pakļauti visi neaizsargātie spēkratu virsbūves 
un citi metāla elementi.



Caurkorozija, caurejošā korozija
a. penetration corrosion

v. durchgehende Korrosion f

kr. сквозная корpозия

Metāla izstrādājumu (skārda) materiāla pilnīga sairšana apkārtējās vides 
korozīvo ķīmisko procesu rezultātā, veidojot caurumus. 

To sauc arī par caurrūsēšanu.



Punktveida korozija

a. pointed corrosion, pit corrosion

v. Punktkorrosion f, punktiertige Korrosion (f) 

kr. точечная корpозия

Virsmiskās korozijas veids: metāla izstrādājumu materiāla vietumēja
sairšana apkārtējās vides korozīvo ķīmisko vai elektroķīmisko procesu 
rezultātā, veidojot virsmā rūsas punktus.



Korozijizturība

a. corrosion resistance, resistance to corrosion

v. Korrosionsbeständigkeit f

kr. коррозионная стойкость

Mašīnas un/vai tās detaļu materiāla spēja pretoties atmosfēras 
elektroķīmiskajiem korozijas procesiem (rūsēšanai). 

Spēkratu korozijizturību panāk, lietojot vāji korodējošus materiālus, 
pārklājot korozijai pakļautās virsmas ar pretkorozijas pārklājumiem, 
piemēram, cinku, vai krāsojot virsmas ar grunts un pamatkrāsām, kurām 
pievienoti pretkorozijas inhibitori.



Pasīvā pretkorozijas aizsardzība

Izmantojot pasīvās aizsardzības metodes, metāla virsmu apstrādā ar kāda veida 
pārklājumu, kura uzdevums ir novērst metāla un skābekļa vai metāla un mitruma 
saskari. Šim nolūkam tiek veikta metāla konstrukciju pretkorozijas apstrāde. Materiāli, 
kas tiek izmantoti šim modernajam, ar uzlabotu veiktspēju.

Lai pasivētu virsmas, tiek izmantotas krāsas un lakas, kas satur fosfātu skābes vai 
hromāta pigmentus, kas palēnina korozijas procesus. Uzklājot pasīvo grunts 
smidzinātāju. Atkarībā no tā, cik daudz sastāvdaļu ir šajos sastāvos, tos var izmantot 
gan melno, gan krāsaino metālu apstrādei.



Pārklājumi
Metāla konstrukciju aizsardzība tiek veikta, izmantojot trīs veidu instrumentus:

krāsas pārklājumi, kas ir viegli un vienkārši uzklājami un klāti dažādās krāsās. Ar krāsu 
palīdzību var apstrādāt lielu izmēru metāla konstrukcijas un jebkuras konfigurācijas;

plastmasas pretkorozijas pārklājumi, kuru pamatā ir fluoroplasts, neilons, PVC. Šiem 
savienojumiem piemīt augsta ūdens, skābes un sārmu izturība;

gumijas pārklājumi tiek izmantoti, ja tvertņu un metāla konstrukciju pretkorozijas 
apstrāde tiek veikta no iekšpuses.



Aktīvās korozijas aizsardzības metodes
Metālam nepieciešama īpaša aizsardzība, kuru izmanto aktīvās metodes. Tiek panākta 
metāla izstrādājumu izturība pret ārējiem faktoriem:

Detaļu karsti cinkošana: saskaņā ar šo tehnoloģiju daļai vispirms tiek veikta 
attaukošana, pēc tam smilšstrūklas vai iegravēta skābe, kā rezultātā tā ir pārklāta ar 
plānu cinka slāni. Ķīmiskā reakcija noved pie aizsargplēves veidošanās uz metāla 
virsmas. Tas aizsargā metālu un pasargā to no mitruma. Visbiežāk karstu cinkošanu 
izmanto lielu objektu - tvertņu, cisternu - apstrādei.

Elektroķīmiskā galvanizācija: šī metode ietver cinka jonu difūzo ekstrakciju no vāja 
skābes šķīduma elektrolīzes laikā. Metāla galvaniskā apstrāde tiek izmantota 
aparatūras, vidēja lieluma detaļu apstrādei.

Siltuma difūzijas cinka pārklājums: ar šo tehnoloģiju cinka atomi iekļūst dzelzs virsmā 
augstā temperatūrā. Pārklājums ir izturīgs un nodilumizturīgs, un oriģinālā daļa tiek 
atkārtota pilnībā, pat ja virsma ir ar rievām vai reljefu



Mūsdienu metodes
Arvien biežāk metāla konstrukciju pretkorozijas apstrāde tiek veikta, izmantojot 
„šķidru gumiju”. 

Tas ir divu komponentu materiāls, kas spēj droši un ilgu laiku aizsargāt virsmu no 
ārējām ietekmēm. Elastomēra izmantošana ļauj uzklāt bezšuvju membrānas slāni, ko 
uzklāj smidzināšanas pistole. Gumija ātri sacietē uz virsmas, bet nerada nekādus 
pilienus vai pārkāpumus. 

Un jūs pat varat strādāt ar mitru metāla virsmu. 

Šādu fondu ražotāji apgalvo, ka šāds segums var ilgt aptuveni 20 gadus, nezaudējot 
sākotnējos īpašumus.



Konservācija

a. slushing, preservation

v. Konservieren n, Konservierung f

kr. консервация

Pasākumu komplekss mašīnu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās novēršanai ilgstošas 
glabāšanas laikā.

Konservāciju veic, uz vides kaitīgai iedarbībai pakļautajām vietām (virsmām) 
uzklājot konservējošas vielas (eļļas, ziedes), mašīnas vai to daļas atbilstoši 
novietojot un/vai iesaiņojot.



Mastika

a. mastic, mastix, cement 

v. Mastix m

kr. мастика

Plastisks materiāls ar organisku saistvielu un smalkām pildvielām. 

Mastikas izmanto spraugu blīvēšanai un virsmu pārklāšanai, lai tām 
piešķirtu vai pastiprinātu kādas īpašības, piemēram, mitruma un/vai 
trokšņa izolāciju, aizsardzību pret koroziju u. tml.



Pretkorozijas mastika
a. anti corrosion mastic, rust cement 

v. Antikorrosionsmastix m

kr. антикоррозийная мастика

Mastika, kas paredzēta metāla virsmu aizsardzībai pret koroziju. 

Pretkorozijas mastiku uzklāj uz aizsargājamās virsmas plānas plēves 
veidā.



Firmas Shell pretkorozijas materiāli 
Produkts, pielietojums un 
specifikācijas

Plēves tips Ūdens
izturīga

Izžūšana laiks
iekštelpā, 
mēnešos

Eļļošanas
veids

Noņem
šanas
veids

Viskozi
tāte,

mm²/s

Uzliesmo
šanas

punkts, °C

Shell Ensis DW 1262
Ūdeni atgrūdošā pretkorozijas 
viela uz šķīdinātāju bāzes.

eļļains,
vaskains
1,5 - 2,0 

μm

JĀ 60-90 iemērkšana,
smidzināšana,

smērēšana

alkālijs
vai

šķīdinātājs

3
(pie 20°C)

68

Shell Ensis DW 3655
Ūdeni atgrūdošā pretkorozijas 
viela uz šķīdinātāju bāzes 
ilgstošai virsmu aizsardzībai. 

vaskains
2,0 - 2,5 

μm

JĀ 30-60 iemērkšana,
smidzināšana,

smērēšana

alkālijs
vai

šķīdinātājs

- 41

Shell Ensis DW 3662
Ūdeni atgrūdošā pretkorozijas 
viela uz šķīdinātāju bāzes 
ilgstošai virsmu aizsardzībai. 

vaskains
140 - 180 

μm

JĀ 60-90 iemērkšana,
smidzināšana,

smērēšana

alkālijs
vai

šķīdinātājs

- 66

Shell Ensis OF 1200
Pretkorozijas viela uz eļļas 
bāzes. Piemērota detaļu 
aizsardzībai. 

eļļains,
3,0 - 4,0 μm

NĒ 45-60 iemērkšana,
smidzināšana,

smērēšana

alkālijs
vai

šķīdinātājs

27
(pie 40°C)

>100



BRUNOX Epoxy - patentēta antikorozijas
sistēma, aerosols 150 ml

BRUNOX EPOXY ir patentēta antikorozijas sistēma uz epoksīdu bāzes (rūsas 
neitralizētājs un epoksīdu grunts vienā produktā). Dzintarkrāsas šķidrums, kas uzklāts 
uz rūsas skartajām vietām veido metāl-organisko kompleksu ar neitralizēto 
rūsu, pārveveidojot to melnā, noturīgā pārklājumu. Šis pārklājums nodrošina ilgstošu 
metāla pretkorozijas aizsardzību, un pateicoties Brunox sastāvā ietilpstošajiem 
epoksīdu komponentiem - vienlaicīgi arī gruntējumu sekojošajām materiālu kārtām.
Produktu uzklāj uz mehāniski attīrītas un attaukotas metāla virsmas 2-3 kārtās.
Pēc 1 stundas (+- atkarībā no uzklātās kārtas biezuma un temperatūras un gaisa 
mitruma) var uzklāt nākošās kārtas. Pēc 8 stundām var tikt pārkrāsots vai uzklāts 
nākamais materiāls (Brunox ir pārkrāsojams ja uzspiežot ar nagu nepaliek nospiedumi).
Žūšanas process var tikt paātrināts ar sildīšanas lampām, bet ne ātrāk kā pēc 1 stundas 
(pie 20 C) pēc Brunox kārtas uzklāšanas. Pēc nožūšanas Brunox Epoksy pārklāj ar auto 
krāsām. Ja nepieciešams uz Brunox Epoxy var uzklāt pildošo grunti (filler), tad 
špaktelēt un krāsot. Uz Brunox Epoxy, bez iepriekšējas apstrādes, nav ieteicams uzklāt 
špakteli sliktās saķeres dēļ



Bituma antikorozijas pārklājums APP B100, 
500 ml aerosolā

APP B100 pretkorozijas aizsarglīdzeklis uz bituma bāzes ar rūsas 
inhibitoriem ar trokšņu slāpēšanas īpašībām.

Efektīvi aizsargā auto virsbūves apakšu pret mitrumu, sāli, akmeņu 
triecieniem un korozijas.

Piemīt augstas saķeres spējas, ilgstoši saglabā elastību pat pie augstām 
temp. un noturību pret noberzšanu.

Uzklājams vairākās plānās kārtās uz auto virsbūves apakšas, riteņu arkām, 
lonžeroniem.

Nav piemērots pārkrāsošanai!



Bituma antikorozijas pārklājums HAGMANS 
Underredsmassa 1 kg

Hagmanns Carosol ir zviedru firmas ar vairāk kā 70 gadu pierdzi
pretkorozijas materiālu ražošanā aizsarlīdzeklis uz asfalta bituma bāzes ar 
trokšņu slāpēšanas īpašībām. Uzklājama ar otu vai špakteļlāpstu.

Efektīvi aizsargā auto virsbūves apakšu pret mitrumu, sāli, akmeņu 
triecieniem un korozijas.

Piemīt augstas saķeres spējas, ilgstoši saglabā elastību un noturību pret 
noberzšanu.

Uzklājams vairākās kārtās uz auto virsbūves apakšas, riteņu arkām, 
lonžeroniem. Efektīvi aizsargā virsmu uzklājot kopējo kārtas biezumu 2-3 
mm.. Zūšanas laiks 20 C 1 kārtai (1 mm) - 2 stundas. Uzklāšanas procesu 
ievērojami atvieglo speciālas, cietu saru šķīdinātājizturīgās otas

Nav piemērots pārkrāsošanai!

http://autokrasas.lv/?p=art&art=416


Vaska antikorozijas sastāvs slēgtajiem 
dobumiem Radex 110 ML 1ltr

Pretkorozijas līdzeklis RADEX 110 ML uz vaska bāzes paredzēts virsbūves auto slēgto
dobumu apstrādei.

Pateicoties produkta lieliskām iekļūšanas spējām šuvēs un plaisās, tas izspiež ūdeni un
nodrošina detaļu ilgstošu aizsardzību. Var tikt uzklāts arī uz mitrām virsmām.

Pielietojams izsmidzinot ar tam paredzētiem instrumentiem auto virsbūves slēgtajos
dobumos nodrošinot aizsardzību pret mitrumu un koroziju.

Ātri žūstošs, veido elastīgu noturīgu pārklājumu pat pie augstām temp (līdz 160C).

Pēc nožūšanas apstrādātā virsma paliek lipīga un plastiska, līdzeklim nepiemīt
specifiska smarža, kas parasti rodas no vaska.



RADEX Rust Stop 1 Ltr.
RADEX Rust Stop ir uz ūdens bāzes veidots polimēru rūsas pārveidotājs -
konservants, kas arī veic grunts funkcijas. Produktā tiek izmantotas
jaunākās tehnoloģijas, lai cīņa ar rūsu būtu visefektīgākā.

Kā testi pierāda, RADEX Rust Stop ir nepārspējams vairums rādītājos –
remonta ātrums; adhēzija uz metāla, grunts un špakteles adhēzija uz Rust
Stop, un protams pašas rūsas pārveidošanā un metāla detaļas
aizsargāšanā no turpmākās rūsēšanas.

Produktu uzklāj uz noslīpētas un attīrītas metāla virsmas (rūsas) ar otu vai
rullīti. Pēc 3 stundām pie 20 C virsma ir ieguvusi noturīgu melnu matētu
pārklājumu, kas ir tālāk apstrādājams pēc nepieciešamības ar grunti,
špakteli , krāsu vai pretkorozijas sastāviem. Patēriņš 15-20 m2/1 Ltr.,
produkts uzglabāšanā ir sala neizturīgs!



Secinājumi

Darba saturs izklāstīs 215 slaidos.

Teksts 68 slaidos ilustrēts ar attēliem un 21 slaidā ar tabulām.

18 slaidos doti ar ekspluatācijas materiāliem saistīto terminu nosaukumi latviešu, 
angļu, vācu un krievu valodā, termina skaidrojums.

Darbā izmantotas vairāku jaunākās traktortehnikas ražotāju ekspluatācijas 
rokasgrāmatas.

Darbs veidots ar paplašinātu tekstu slaidos, lai mācību materiālu izglītojamie varētu 
izmantot attālināti. 
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