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Vai gribat braukt 
ekonomiski! 

VITOLDS SNEPS, VOLDEMARS CIRSS 

tehnisko zinātņu kandidāts, 
-

Kādreiz personisko automobiļu īpašnieki 
lielījās ar savu motoru jaudu un ar to, cik 
labi automobilis «iet», turpretī tagad šo tematu 
nomainījusi cita problēma, proti, 
ekonomiskums. Jauno modeļu automobiļiem 
degvielas patēriņš ir ievērojami mazāks, taču 
tas panākams arī vecā izlaiduma automobiļos. 

Pirmām kārtām jārunā par 
transporta līdzekļu tehnisko 
stāvokli. Protams, nevar gai
dīt neko iepriecinošu no tiem, 
kas, neganti rükdami un gra
bēdami, joņo pa ielām un ce
ļiem. Sādi automobili nerak
sturo savus saimniekus no 
labākās puses. Sai sakarā va
rētu dot daudzus padomus, 
piemēram, nebraukt ar netiru 
automobili, kontrolēt spiedie
nu riepās, bremžu sistēmas 
stāvokli utt. 

Galvenā ier1ce, no kuras 
atkarīgs degvielas patēriņš, 
ir karburators. Tāpec pievēr
sīsimi�s šim barošanas sistē
mas elementam. 

Automašīnām «Liguļi» deg
vielas ekspluatācijas patēriņš 
parasti ir apmēram 10 un 
vairāk litri uz 100 km. Tas 
ir pārāk daudz. Kur meklē
jama vaina? Prakse rāda, ka 
vairumam karburatoru ir 
dažādi defekti, kuri viegli 
novēršami regulējot. Minē
sim galvenos no tiem: karbu
ratora brīvgaitas sistēmas 
nepareiza funkcionēšana, dro
seļvārstu atdurskrūvju, gal
venās dozētājsistēmas un gai
sa vārsta nepareizs regu
lējums. 

Lielaka uzmanība jāveltī 
motora brīvgaitai, jo, it īpaši 
braucot pa pilsētu, motors 
visilgāk strādā tieši šajā re
žiroā, kas galvenokārt arī no
saka degvielas patēriņu. Ir 
nepieciešams noņemt gaisa 
filtra vāku un, motoram dar
bojoties, pavērot, vai brīv
gaitā no karburatora galve
nās dozētājsistēmas kanāla, 
kas iziet mazajā difuzoŗā, 
degviela neizplūst pilienu 

veidā. Sis defekts ir jānovērš, 
jo galvenās dozētājsistēmas 
funkcionēšana brīvgaitas re
žīmā ievērojami palielina 
degvielas patēriņu. Tam par 
iemeslu var būt paaugstināts 
degvielas līmenis pludiņka
merā, nepietiekami blīvs plu
diņa adatvārsts, kā arī ne
pareizs brīvgaitas sistēmas 
regulējums. 

Līmeni var regulēt, pielo
cot pludiņa atdurmēlītes. 
Adatvārsta noslēdzošās daļas 
j āpielepē. Degvielas līmenis 
jāregulē atbilstoši rūpnīcas 
instrukcijai. Ir pie)aujams un 
pat vēlams zemāks līmenis, 
nekā iesaka rūpnīca, lai ie
gūtu ekonomiju. Var būt aiz
sērēj is brtvgaitas sistēmas 
degvielas žiklers vai arī par 
daudz ieskrūvēta brīvgaitas 
regulēšanas kvalitātes skrū
ve, un brīvgaitas sistēma 
nedarbojas. 

No drošības tehnikas vie
dokļa, motoram darbojoties, 
karburatorā jāskatās ieslīpi 
no sāniem, lai sprādziena ga
dījumā negūtu traumas. 

Meistari bieži kļūdās, rī
kojoties ar karburatora stip
rinājuma skrūvēm. Ja tās 
pievelk pārāk stipri, tad kar
buratora vidējās daļas atloki 
tiek deformēti. Rezultātā zud 
karburatora hermētiskums 
un nepareizi sāk darboties 
br1vgaitas un pārejas sistēma. 
Nereti to ir grūti diagnosti
cēt, jo motors nelielu slodžu 
režīmā darbojas tā, it kā pār
trūktu elektriskā dzirkstele. 

Ja vidējās daļas plakne ir 
nolocīta, šo defektu var labot. 
Jāizjauc karburators un tā 
vidēj ā dala jānoslīpē. Slīp-
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ripa jānovieto uz galda. Slīpē 
ar rokām, slīpējamo daļu 
pārvietoj ot pa slīpripu ar 
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apļveida kustībām. Deformēto 
termostarpliku, kas atrodas 
starp karburatora apakšējo 
un vidējo daļu, arī nepiecie
šams noslīpēt līdzīgā veidā, 
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. Pavājinātu maisījumu pir
majai kamerai iegūst, attie
·cīgi regulējot brīvgaitas un 
.galveno dozētājsistēmu. Brīv
gaitas sistēmai maisījumu 
var pavājināt, samazinot tās 
degvielas žiklera diametru 
un attiecīgi pieregulējot kva-
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Grafiks, kas rāda automobitu 
V AZ-2103 un V AZ-2106 
degvielas patēriņu. 

jo pretējā gadījumā, montē
jot karburatoru, atloki atkal 
tiks deformēti. 

Izejas stāvoklī droseļvārstu 
atdurskrūves jāregulē tā, lai 
karburatoriem «Ozons» starp 
abu kameru droseļvārstiem 
un to sajaukšanas kameru 
sienam, skatoties pret gais
mu, nebūtu redzama sprauga. 
Pārējiem automašīnu «Zigu
ļi» karburatoriem nav pieļau
jama šāda sprauga otrajā 
kamerā. 

Gaisa vārsts nedrīkst būt 
pievērts. To pārbauda, kad 
ir noņemts gaisa filtra vāks, 
un novērš, regulējot gaisa 
vārsta trosītes garumu. 

Karburatora galvenās do
zētājsistēmas parametrus ne
pieciešams mainīt tā, lai ne
lielu un vidēj u slodžu režīmā 
tā dotu pavājinātu maisījumu. 
Degvielu ietaupīsim tad, ja 
motors darbosies ar pavāj i
nātu maisījumu. Lai sasniegtu 
maksimā.lo jaudu, maisīj u
mam jābūt bagātinātam. Brau
cot ar atļauto ātrumu, nor
mālos ceļa apstākļos darbo
jas tikai karburatora pirmā 
kamera, kurai arī j āpievērš 
galvenā uzmanība. Otrās ka
meras reguJējumam jābūt 
tādam, lai tas dotu bagātinātu 
maisījumu, tad būs iespējams 
ietaupīt degvielu un vienlai
kus nodrošināt pietiekami 
labas mašīnas dinamiskās 
īpašības. 
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li tātes skrūvi. Galvenā dozē-
tājsistema dos pavājinātu 
maisījumu, ja samazina deg
vielas žiklera vai palielina 
gaisa žiklera diametru. Deg
vielas žiklera diametru var 
palielināt ar konisko rīvur
bīti. Ieteicamais koniskums ir 
no 1:50 līdz 1:100. Jāatceras: 
ja maisījums ir par vāju un 
motors sāk darboties ar pār
traukumiem, tad vēlamās 
eķonomijas vietā būs degvie
las pārtēriņš. 

Lai pārliecinātos, cik deg
vielas patērē automobilis, 
vajadzētu eksperimentēt. 
Viens no visvienkāršākaj iem 
eksperimentiem ir šāds: deg
vielas tvertnē ielej noteiktu 
daudzumu degvielas un no
saka, cik lielu attālumu var 
nobraukt. Izmantojot mēr
kolbu, var noteikt, cik mašīna 
patēre brīvgaitas režīmā. Ar 
50 ml degvielas brīvgaitā 
motoram jādarbojas 3 4 mi
nūtes. Vairumam mašīnu šis 
laiks ir mazāks par di vām 
minūtēm. 

Tālāk minēsim eksperimen
tu rezultātus, kuri iegūti auto
mašīnām VAZ-2103 ar karbu
ratoru DAAZ-2103, VAZ-2106 
ar karburatoru DAAZ-2106 
un VAZ-2103 ar karburatoru 
DAAZ-2107 («Ozons»). Rezul
tāti attēloti grafikā. ApakšeJā 
līkne 'iegūta automobiļiem 
V AZ-2103 ar karburatoru 
«Ozons», kuram ievērojami 
pazemināts degvielas līmenis. 
Tehnoloģiskais izmērs iere
gulēts uz 11 mm paredzēto 
6,5 mm vietā; mainīt.i arī gal-

«ZINĀTNE UN TEHNIKA>), 1984. g. 9. nr. 

venās dozētājsistēmas para
metri (sauksim to par ekono
misko variantu). Visu auto- · 

mobiļu nobraukums, ar ku
riem veikti eksperimenti, ir 

· vairāk nekā 100 000 kilo-
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metru. 
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Daži rezultāti var interesēt 
lasītajus, jo būs pārsteigums, 
ja apgalvosim, ka ar 5 l ben
zīna var nobraukt vairāk par 
100 ·km. Pēc grafiskajiern 
attēliem redzams, cik tērē 
minētie automobiļi. Eksperi
mentu laikā braukts ar tiešo, 
tas ir, ceturto, pārnesumu. 

Apskatot šīs līknes, auto
braucējiem ieteicams pado
māt arī par savu braukšanas 
stilu, jo, kā redzams, par 
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90 km/h lielāks ātrums nav 
optimalākais arī no ekono
miskuma viedokJa. 

Kā pareizi uzstādīt 
sadales vārpstu! 

Autoamatieri, kuri pa§i mai

na «ZiguļU>> dzinēja sadales 

vārpstu, nereti kJūdās. Kā 

izvairities no vārstu defor

mēšanas vai lūzumiem, stāsta 

inženieris A. V AISMANS. 

Uzstādīt sadales vārpstu 
drīkst tikai pēc tam, kad esat 
pārliecinājušies, ka tās kanāli 
pēc izpūšanas ar saspiestu 
gaisu ir tīri. Bagātīgi iezie
duši vārpstu ar motoreļļu, 
uzmanīgi ieguldām to gultņu 
korpusā, neaizbīdot lidz ga
lam, ieliekam vārpstas priekš
gala ierievē balstatloku un 
ar abiem uzgriežņiem nostip
rlnām to gultņu korpusā. 

La1 pareizi orientetu at
tieclbā pret kloķvārpstu, 
pagriezīet sadales vārpstu 
par tādu leņķi, lai tās cent rē
j ošā tapa, zvaigzn ītes stipri
nājuma skrūves caurums un 
tehnoloģiskais caurums balst
atlokā atrastos uz vienas 
ass. Par 3 5 mm pievelciet 
sviru regulēšanas skrūves, 
iepriekš palaiduši vaļīgāk 
pretuzgriezni. Sī operācija 
ir vajadz1ga, lai, griežot 
kloķvārpstu, nesaliektu vār
stu kātus (tā autoamatieriem 
kādreiz g adās). 

Bagātīgi icziediet Hrās svi-
' ras un, orientejoties pēc at
stātajām iezīmēm, atlieciet 
tās atpaka J savās vietās kopā 
ar atsperēm. Pie tam atspe
res brīvais gals nedrīkst iz
lekt no stiprinājuma plāk
snītes apakšas un vārsta ga
lam ir jāieiet sviras gropē . 
Ja sviras sašķiebjas, izla
bojiet tās. Uzstādiet gultņu 
korpusu uz cilindru galvas 
tapskrūvēm un nostipriniet 
to, pakāpeniski pievelkot 
uzgriežņus «krustiski)) , kā 
norādīts instrukcijā, ar di
namometrisko atslēgu (to pār
dod darbarīku un automobiļu 
veikalos). Pievilkšanas mo
ments nedrīkst būt lielāks 
par 2,2 kgffm. Sajā gadījumā 
nedrīkst paļ aut ies uz «spēka 
izjūtu». 

Sākot zvaigznītes uzstādī
šanu, izlīdziniet aiztures pa
plāksni, lai tā cieši piekļau
tos skrūves galviņai no vīt
nes daļas puses. Uzmauciet 
zvaigznīt i uz vārpstas, savie
tojot kopā fiksējošo tapu un 
caurumu zvaigznītē. Iegrie
ziet zvaigznītes stiprinājuma 
skruvi ar uzgriezni, ievadot 
tā degunu speciālā zvaigznītes 
caurumā (tā diametrs ir ne
daudz mazāks par tapas cau
ruma diametru). Pievelkot 
skrūvi pilnīgi, fiksēj iet 
zvaigznīti, lai tā negrieztos, 
pabāžot skrūvgriezi zem 
stinguma ribas. 

Uzstādot zvaigznīti, fiksē
j ošā tapa dažreiz mazliet ne
sak rit ar ca'urumu tajā. Lai 

tie pilnīgi sakristu, pagrie
ziet kloķvārpstu uz vajadzīgo 
pusi. Rupja kļūda būs mēģi
nājums dabūt zvaigzniti vietā 
ar spēku, ar skrūves palldzī
bu. Sajā gadījumā pie tapas 
pamatnes var rasties plaisa, 
kuras dēļ, kloķvārpstai kusto
ties ar lieliem apgriezieniem, 
tapa tiks norauta un zvaigzni
te pagriezīsies attiecībā pret 
sadales vārpstu. Tā tiks sa-
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bojāti visi vārsti. 
Visbeidzot noregulēj iet ķē

des spriegojumu un atstar
pes starp sadales vārpstas 
izcilņiem un svirām saskaņā 
ar automobiļa lietošanas in
strukciju . 
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