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Anotācija
Lūznavas profesionālās vidusskolas skolotāja Viļa Pauliņa
metodiskā izstrādne - praktisko mācību “Motori” metodiskais
nodrošinājums izglītības iestādē.
Praktiskās
mācības
priekšmetā
„Motori”
apgūst
izglītības
programmas
„Autotransports”, kvalifikācija „Automehāniķis”, 2.kursa audzēkņi profesionālās izglītības
iestādē.
Mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā. Praktiski apgūt autoremontā
veicamos motoru, to agregātu un sistēmu montāžas - demontāžas darbus.

Uzdevumi:
Praktiski apgūt motoru mehānismu diagnostikas, demontāžas-montāžas, mērījumu,
defektēšanas, piestrādes, regulēšanas darbus.
Mācību priekšmetā „Motori‖ ir paredzētas 64 praktisko mācību un 8 patstāvīgā darba stundas.
Praktisko mācību organizēšanā piedalās profesionālās izglītības iestāde un audzēkņi.
Profesionālās izglītības iestāde:




lai organizētu praktiskās mācības, nepieciešams nodrošināt audzēkņus ar praktiskās
mācības programmā noteiktajām prasībām, kā arī darba drošības, ugunsdrošības un
sanitāri higiēniskajām normām atbilstošu darba vietu;
praktisko mācību vada praktisko mācību priekšmeta skolotājs, kurš kontrolē praktisko
mācību norisi;
pamatojoties uz audzēkņu iegūtajiem rezultātiem, skolotājs novērtē praktisko mācību
darba procesu (vērtēšanas kritēriji ir izklāstīti metodiskās izstrādes 42.- 44. lpp.).

Audzēkņi:





iepazīstas ar praktiskās mācības mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem;
izpilda praktiskās mācības programmā noteiktos uzdevumus un ievēro skolotāja
norādījumus;
ievēro darba aizsardzības un darba drošības noteikumus;
sagatavo praktisko mācību atskaiti un prezentē.

APSTIPRINĀTS
LPV direktors
_________________
V. Petrušenkovs
2008.gada ___.___________
z.v.

PRAKTISKĀS MĀCĪBAS
MOTORI
Apjoms stundās:

Teorija

0 stundas

Praktiskie darbi 64 stundas
Patstāvīgais darbs 8 stundas

Kloķa – klaņa
mehānisma demontāža,
montāža

Gāzes sadales
mehānisma demontāža,
montāža, regulēšana

1.1.Virzuļa (virzuļa – klaņa)
demontāža. Detaļu
savstarpējā orientācija.
Pievilkšanas spēki.
Klaņa un virzuļa
savienojuma montāža, spēle
savienojumā, savienojuma
nodrošināšana.
Virzuļa gredzenu izvēle,
mērījumi un montāža.
Kloķvārpstas demontāža un
montāža. Plānsienu ieliktņu
maiņa
1.2. Kloķvārpstas blīvslēgu
maiņa
2.1.Gāzes sadales
mehānisma piedziņas
demontāža, montāža.
Sadales vārpstas demontāža,
montāža. Vārstu
siltumatstarpes.
2.2.Vārstu demontāža,
montāža, piestrāde (vārstu
hermētiskuma

1

10

10

1

10

10

Pārbaudes
veids

Kopā

Patst. Darbs

Prakt. darbi

Teorija

Taksonomijas
līmenis

Mērķis un uzdevumi:
Praktiski apgūt autoremontā veicamos motoru un to agregātu un sistēmu montāžas - demontāžas
darbus, TA un regulēšanu, lai veiktu motoru, agregātu un sistēmu montāžas un demontāžas darbus.
Nr.
Stundu skaits
Tēma
Apakštēmas
p.
k.

Galvas blīves maiņa

Eļļošanas sistēmas
elementu demontāža,
montāža
Dzeses sistēmas
elementu demontāža,
montāža
Aizdedzes sistēmas
montāža
Barošanas sistēmas
montāža

nodrošināšana).Vārstu
blīvslēgu maiņa.
5.1.Motora galvas
noņemšanas secība.
5.2.Motora galvas montāžas
secība.
5.3.Tehniskie noteikumi
3.1.Eļļas un filtra maiņa.
3.2. Sūkņa maiņa
(izjaukšana, salikšana.
Sūkņa piedziņa, eļļas
uztvērējs)
4.1.Termostata maiņa
4.2. Dzeses sistēmas
cirkulācijas sūkņa
demontāža, montāža (sūkņa
piedziņa)
6.1.Aizdedzes sveču vadi,
pārtraucējs, sadalītājs
6.2. Pārtraucēja, sadalītāja
izjaukšana, salikšana
7.1.Degvielas sūknis,
noņemšana, uzlikšana,
izjaukšana, salikšana.
7.2.Karburatora noņemšana,
uzlikšana, izjaukšana,
salikšana
7.3. Degvielas sprauslu
montāža
Kopā:

1

8

2

10

1

8

8

1

8

8

1

8

2

10

1

12

4

16

64

8

72

Taksonomijas līmenis:
1- pielietošana
Pārbaudes veidi
Tests - teorētisko zināšanu pārbaude
Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html

tests

tests

www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Praktisko mācību īstenošanas gaita
Praktiskās mācības ir profesionālās izglītības programmas daļa, kuras mērķis ir nostiprināt un
papildināt izglītojamo teorētiskās zināšanas, kā arī pilnveidot viņa profesionālo prasmi atbilstoši
konkrētās profesijas prasībām.
Mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā. Praktiski apgūt autoremontā
veicamos motoru, to agregātu un sistēmu montāžas - demontāžas darbus.

Uzdevumi:
Praktiski apgūt motoru mehānismu diagnostikas, demontāžas-montāžas, mērījumu,
defektēšanas, piestrādes, regulēšanas darbus.
Praktiskās
mācības
priekšmetā
„Motori”
apgūst
izglītības
programmas
„Autotransports”, kvalifikācija „Automehāniķis”, 2.kursa audzēkņi profesionālās izglītības
iestādē.
Mācību priekšmetā „Motori‖ ir paredzētas 64 praktisko mācību un 8 patstāvīgā darba stundas.
Izstrādāti 10 praktisko mācību darbu apraksti, 3 patstāvīgo darbu apraksti un 2 pārbaudes darbi.
Praktisko mācību tēmu apguvē tiek izmantotas mācību metodes – uzskates, praktiskās,
vārdiskās metodes, darbs ar modeļiem, darbs ar informācijas tehnoloģijām.
Praktisko mācību organizēšanā piedalās profesionālās izglītības iestāde un audzēkņi.
Profesionālās izglītības iestāde:




lai organizētu praktiskās mācības, nepieciešams nodrošināt audzēkņus ar praktiskās
mācības programmā noteiktajām prasībām, kā arī darba drošības (skatīt 1. piel.),
ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošu darba vietu;
praktisko mācību vada praktisko mācību priekšmeta skolotājs, kurš kontrolē praktisko
mācību norisi;
pamatojoties uz audzēkņu iegūtajiem rezultātiem, skolotājs novērtē praktisko mācību
darba procesu (vērtēšanas kritēriji ir izklāstīti metodiskās izstrādes (skatīt 42.- 44.
lpp.).

Audzēkņi:





iepazīstas ar praktiskās mācības mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem;
izpilda praktiskās mācības programmā noteiktos uzdevumus un ievēro skolotāja
norādījumus (skatīt 5. piel.);
ievēro darba aizsardzības un darba drošības noteikumus;
sagatavo praktisko mācību atskaiti un prezentē (skatīt 5. piel. 3. att.).

Skolā motoru praktiskās mācības notiek sagatavotās darba vietās. Ir ierīkotas 11 darba vietas ar
stacionāriem mācību motoru maketiem, kas nostiprināti uz dažādiem stendiem (skatīt 3. piel.).

Motorus uz šiem stendiem var pagriezt darba uzdevumam paredzētā stāvoklī. Tas ļauj ātrāk,
vieglāk veikt praktiskās mācības uzdevumu, jo veicot demontāžas - montāžas darbus agregāti no
motoriem jānoņem gan no augšējās, gan no apakšējās daļas. Šajā mācību gadā tiks izveidots
Mazda 626 mācību motora makets (skatīt 4.piel.).
Praktiskās mācības darba vietās ir 3 mobilo mācību motoru stendi (skatīt 3.piel. 5. 6. 13. att.),
kurus darba laikā novieto uzdevumu izpildei ērtākā vietā un pieslēdzot vietēju atgāzu atsūkšanu
var motorus darbināt. Praktiskajām mācībām ―Motori‖ darba gaitā skolā tiek izmantotas 8 mācību
automašīnas (skatīt 3.piel. 14.-19. att.).
Skolā materiāli tehniskais nodrošinājums ir pietiekošs praktisko mācību organizēšanai: ir liels
instrumentu, ierīču un materiālu klāsts (skatīt 3.piel. 20.-33. att.).
Pildot darba uzdevumus, audzēkņiem jāatrod dažādi motoru tehniskie parametri. Praktiskās
mācības laikā audzēkņi iemācās strādāt ar tehnisko literatūru, autodatiem, kā arī izziņai izmanto
mācību metodisko materiālu (skatīt 7. piel.).
Audzēkņi patstāvīgos darbus noformē uz planšetēm, parādot motora ar kuru audzēkņi strādāja
demontāžas – montāžas, detaļu, mezglu savstarpējā novietojuma, mezglu pievilkšanas un
regulēšanas tehniskos noteikumus. Tas tiek apkopots attēlos un tabulās (skatīt 6.piel.).
Šie patstāvīgie darbi kalpo audzēkņiem kā mācību līdzeklis.
Praktisko mācību laikā paredzēti 2 teorētisko zināšanu pārbaudes darbi - testi (skatīt 36.lpp.).

Darba norise
1. Iepazīstināšana ar praktiskās mācības darba tēmu.
 Skolotājs iepazīstina audzēkņus ar praktiskās mācības tēmu (skatīt 10.lpp.),
veicamo darba apjomu un norises vietu.
2.Darba drošības instruktāža.
 Instruē audzēkņus par darba drošības noteikumiem (skatīt 1.piel.), atkarībā no
veicamajiem darbiem.
3. Audzēkņu sadalīšana darba grupās, darba vietās.
 Audzēkņi tiek sadalīti nelielās 2-3 audzēkņu darba grupās. Mazā grupā visi
audzēkņi, arī kūtrie, būs iesaistīti darba uzdevumu pildīšanā.
 Katrai grupai tiek nozīmēta sava darba vieta (skatīt 2.piel.).
4.Pienākumu sadalīšana.
 Nozīmē darba grupās dežurantus, kas saņem instrumentus, ierīces un pēc darba
sakārto darbavietas.
5.Darba vietas un instrumentu sagatavošana darbam.
 Atkarībā no veicamā darba, tiek nozīmēta atbilstošā darba vieta, sagatavoti darba
veikšanai nepieciešamie instrumenti un ierīces.
6.Darba process.
 Izmantojot tehnisko literatūru audzēkņi iepazīstas ar darbavietas motora demontāžas
– montāžas (skatīt 8.piel.), regulēšanas izpildes tehniskajiem noteikumiem (skatīt
7.piel.).
 Pārbauda motora griešanās vieglumu, gāzu sadales mehānisma un aizdedzes
sistēmas aizzīmju sakrišanu.
 Veic darba plānā paredzēto darbu apjomu (diagnostika, demontāža, mērījumi,
montāža, regulēšana, aprēķini).
 Skolotājs konsultē darba grupas un izmantojot iegūstamo punktu sadalījuma tabulu
vērtē audzēkņus pierakstot punktus vērtēšanas tabulā (skatīt 44.lpp. 2tab.).
7.Darba vietas un instrumentu sakārtošana pēc darba.
 Instrumentus, ierīces noslauka, saliek paredzētajās vietās, darba vietu sakārto.
8.Atskaites noformēšana pēc parauga.
9.Darba prezentācija.
 Skolotājs pieņem atskaites, uzklausa atbildes uz jautājumiem.
10. Darba kopsavilkums.
 Skolotājs vērtē darbus summējot punktus un tos pārvēršot ballēs. Skolotājs paziņo
audzēkņu rezultātus, izdara secinājumus par kopējo grupas darbu, izskaidro darbā
pieļautās kļūdas.

Praktisko mācību darbu apraksti
Izglītības programma - Autotransports
Kvalifikācija- Automehāniķis
Praktisko mācību priekšmeta programma – Motori
Kurss – 2.tA
Praktisko mācību darbs Nr.1
Kloķa – klaņa mehānisma demontāža.
Darba mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā.
Darba uzdevums:
Praktiski apgūt iemaņas kloķa – klaņa mehānisma diagnostikas, demontāžas,
montāžas, defektēšanas darbu veikšanā.
Darba ilgums:
6 stundas.
Darba vieta:
Motoru praktisko mācību kabinets.
Darba drošības noteikumi:
Instruktāža darba vietā.
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:
Lielais remontatslēgu komplekts, specatslēgu (Torx u.c.) komplekts,
dinamometriskā atslēga, skrūvju pagrieziena leņķa mērītājs, mācību motori.
Darba gaita:
1. Diagnosticēt kloķa – klaņa mehānismu izklausot motoru.
2. Mērīt kloķvārpstas aksiālo spēli.

Kloķvārpstas aksiālā spēle (mm)
3. Mērīt kloķvārpstas gultņu radiālo spēli.

Kloķvārpstas gultņu radiālā spēle (mm)
pamatgultņu
1

2

3

4

klaņu gultņu
5

1

4. Nomainīt kloķvārpstas blīvslēgus.
5. Demontēt kloķvārpstu.
6. Mērīt kloķvārpstas saliekumu.

Kloķvārpstas saliekums (mm)

2

3

4

7. Mērīt kloķvārpstas gultņu rēdžu izmērus.
Rēdzes

Mērījumi (mm)
I-I
II - II
A-A
B-B
A-A
B-B

Aprēķini (mm)
koniskums plaknē

A-A

B-B

ovālums šķēlumā

I-I

II-II

klaņu gultņu

pamatgultņu

1
2
3
4
5
1
2
3
4
8. Mainīt plānsienu ieliktņus.
9. Montēt kloķvārpstu.
Atskaite:
Sagatavot izpildītā darba atskaiti:
aprakstīt darba izpildes tehnoloģiju;
uzzīmēt mērīšanas shēmu;
uzzīmēt un aizpildīt mērījumu tabulu;
veikt aprēķinus;
uzrakstīt secinājumus.
Kontroljautājumi:
1.Kā novērtē kloķa klaņa mehānisma tehnisko stāvokli?
2.Kā veic motora izklausīšanu?
3.Kādi ir kloķvārpstu galvenie defekti?
4.Kādi ir klaņu galvenie defekti?
5.Kā veic kloķvārpstas un klaņa atjaunošanu?
6.Kā pārbauda kloķvārpstas izmērus pēc remonta?
7.Kā pārbauda kloķvārpstas aksiālo brīvkustību?
8.Kas ir superfinišapstrāde?
9.Kā lāgo kloķvārpstu deformācijas?
Vērtējums:
Audzēkņu praktisko mācību zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšana notiek vērtējot darba
gaitas uzdevumus punktos vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem, maksimālais punktu skaits – 40
(skatīt 42.- 44. lpp.).
Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.

9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Izglītības programma - Autotransports
Kvalifikācija- Automehāniķis
Praktisko mācību priekšmeta programma – Motori
Kurss – 2.tA
Praktisko mācību tēma Nr.2
Kloķa – klaņa mehānisma montāža.
Darba mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā.
Darba uzdevums:
Praktiski apgūt iemaņas klaņa un virzuļa savienojuma demontāžas, spēles
savienojumā un savienojuma nodrošināšanas, virzuļa gredzenu izvēles, mērījumu
un montāžas darbu veikšanā.
Darba ilgums:
4 stundas.
Darba vieta:
Motoru praktisko mācību kabinets.
Darba drošības noteikumi:
Instruktāža darba vietā.
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:
Lielais remontatslēgu komplekts, specatslēgu (Torx u.c.) komplekts,
dinamometriskā atslēga, skrūvju pagrieziena leņķa mērītājs, mācību motori.
Darba gaita:
1. Demontēt virzuli – klani ievērojot detaļu savstarpējo orientāciju.
2. Mērīt cilindru izdilumu.

Indikatoriekšmēra iestatītais nominālais izmērs (mm)
iestatījumi
milimetru rādītāja iestatījums

Cilind
ra Nr.

Šķēlumi

Plaknes
I-I

II-II

III-III

A-A
B-B
Ovālums (mm)
A-A
B-B
Ovālums (mm)
A-A
B-B
Ovālums (mm)
A-A
B-B
Ovālums (mm)
A-A
B-B
Ovālums (mm)

1
2
3
4
5

Koniskums
(mm)

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

1

Gredzenu salāgojums
Gre
dzens

Cilindrs

3. Mērīt virzuļu, gredzenu nodilumu.

virzuļa rievā (mm)

starp gredzenu galiem
(mm)

1
2
3
4. Izvēlēties virzuļa gredzenus veikt mērījumus un montāžu.
5. Montēt klaņa un virzuļa savienojumu ievērojot detaļu savstarpējo orientāciju,
spēli savienojumā, nodrošināt savienojumu.
6. Montēt virzuli – klani motorā ievērojot detaļu savstarpējo orientāciju,
pievilkšanas spēkus.

Atskaite:
Sagatavot izpildītā darba atskaiti:
aprakstīt darba izpildes tehnoloģiju;
uzzīmēt mērīšanas shēmu;
uzzīmēt un aizpildīt mērījumu tabulu;
veikt aprēķinus;
uzrakstīt secinājumus.
Kontroljautājumi:
1.Kā novērtē kloķa klaņa mehānisma tehnisko stāvokli?
2.Kā veic motora izklausīšanu?

3.Kādi ir kloķvārpstu galvenie defekti?
4.Kādi ir klaņu galvenie defekti?
5.Kā veic kloķvārpstas un klaņa atjaunošanu?
6.Kā pārbauda kloķvārpstas izmērus pēc remonta?
7.Kā pārbauda kloķvārpstas aksiālo brīvkustību?
8.Kas ir superfinišapstrāde?
9.Kā lāgo kloķvārpstu deformācijas?
Vērtējums:
Audzēkņu praktisko mācību zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšana notiek vērtējot darba
gaitas uzdevumus punktos vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem, maksimālais punktu skaits – 40
(skatīt 42.- 44. lpp.).
Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Izglītības programma - Autotransports
Kvalifikācija- Automehāniķis
Praktisko mācību priekšmeta programma – Motori
Kurss – 2.tA
Praktisko mācību tēma Nr.3
Gāzu sadales mehānisma demontāža, montāža, regulēšana.
Darba mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā.
Darba uzdevums:
Praktiski apgūt iemaņas gāzu sadales mehānisma diagnostikas, savstarpējā
novietojuma, demontāžas piestrādes darbu veikšanā.
Darba ilgums:
6 stundas.
Darba vieta:
Motoru praktisko mācību kabinets.
Darba drošības noteikumi:
Instruktāža darba vietā.
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:
Lielais remontatslēgu komplekts, specatslēgu (Torx u.c.) komplekts,
dinamometriskā atslēga, skrūvju pagrieziena leņķa mērītājs, mācību motori.
Darba gaita:
1. Diagnosticēt gāzu sadales mehānismu.
2. Demontēt gāzu sadales mehānisma piedziņu, ievērojot savstarpējo orientāciju.
3. Demontēt un defektēt sadales vārpstu.
4. Demontēt, defektēt vārstus.
Vārsts

1.cilindrs
I-I

II-II

III-III

I-I

2.cilindrs
II-II III-III

I-I

3.cilindrs
II-II III-III

ieplūdes
izplūdes
Vadīkla
ieplūdes
vārsta
izplūdes
vārsta
5. Defektēt vārstu ligzdas.
6. Piestrādāt vārstus, montēt, pārbaudīt hermētiskumu.
Atskaite:
Sagatavot izpildītā darba atskaiti:
aprakstīt darba izpildes tehnoloģiju;
uzzīmēt mērīšanas shēmu;
uzzīmēt un aizpildīt mērījumu tabulu;

I-I

4.cilindrs
II-II III-III

veikt aprēķinus;
uzrakstīt secinājumus.
Kontroljautājumi:
1.Kas raksturo gāzu sadales mehānisma tehnisko stāvokli?
2.Kādi ir raksturīgākie vārstu un blīvslēgu defekti? Kādi faktori par to liecina?
3.Kas ir jāievēro veicot vārstu ligzdu slīpēšanu?
4.Kā vārstu ligzdas nostiprina cilindru galvā?
5.Kas ir jāievēro veicot hidrokompensatoru defektēšanu?
6.Kādas metodes izmanto, lai novērstu vārstu iekrišanu cilindrā, veicot vārstu
blīvslēgu nomaiņu bez cilindru galvas demontāžas?
7.Kādi iespējami sadales vārpstas defekti?
8.Kādas daļas nodilst vārstiem?
9.Kas jāievēro montējot zobsiksnu?
10.Kādi var būt iespējamie defekti zobsiksnai, piedziņas skriemeļiem?
11.Kas jāievēro spriegojot zobsiksnu?
12.Ar kādā ierīcēm un kā noteikt vārstu hermētiskumu?
13.Kā jāsagatavo motors pirms vārstu regulēšanas?
14.Kā notiek vārstu regulēšana (regulēšanas tehnoloģija, tehniskie parametri)?
15.Kā notiek vārstu galvas un vārstu ligzdas nodiluma pārbaude?
Vērtējums:
Audzēkņu praktisko mācību zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšana notiek vērtējot darba
gaitas uzdevumus punktos vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem, maksimālais punktu skaits – 40
(skatīt 42.- 44. lpp.).
Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Izglītības programma - Autotransports
Kvalifikācija- Automehāniķis
Praktisko mācību priekšmeta programma – Motori
Kurss – 2.tA
Praktisko mācību tēma Nr.4
Vārstu blīvslēgu maiņa, vārstu regulēšana.
Darba mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā.

Darba uzdevums:
Praktiski apgūt iemaņas vārstu blīvslēgu maiņas, vārstu regulēšanas
darbu veikšanā.
Darba ilgums:
4 stundas.
Darba vieta:
Motoru praktisko mācību kabinets.
Darba drošības noteikumi:
Instruktāža darba vietā.
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:
Lielais remontatslēgu komplekts, specatslēgu (Torx u.c.) komplekts,
dinamometriskā atslēga, skrūvju pagrieziena leņķa mērītājs, mācību motori,
vārstu pieslīpēšanas pasta.
Darba gaita:
1. Mainīt vārstu blīvslēgus.
2. Montēt gāzu sadales mehānisma elementus un piedziņas mehānismus.
3. Regulēt gāzu sadales mehānisma elementus un piedziņas mehānismus.
4. Regulēt vārstu siltumatstarpes.

Cilindrs Nr. 1

Cilindrs Nr. 3

Cilindrs Nr. 4

Cilindrs Nr. 2

Ieplūdes vārsts

Ieplūdes vārsts

Ieplūdes vārsts

Ieplūdes vārsts
..... cilindram

Izplūdes vārsts

Izplūdes vārsts

Izplūdes vārsts

Paplāksne

Izplūdes vārsts

Cilindrs

1. Esošā regulēšanas
paplāksne T [mm]
2. Izmērītais brīvgājiens
A
[mm]
3. Nepieciešamais
brīvgājiens V
[mm]
4. Starpība starp izmērīto
un nepieciešamo
brīvgājienu
(A-V)
[mm]
5. Jaunā regulēšanas
paplāksne N [mm]
Atskaite:
Sagatavot izpildītā darba atskaiti:
aprakstīt darba izpildes tehnoloģiju;
uzzīmēt mērīšanas shēmu;
uzzīmēt un aizpildīt mērījumu tabulu;
veikt aprēķinus;
uzrakstīt secinājumus.
Kontroljautājumi:
1.Kas raksturo gāzu sadales mehānisma tehnisko stāvokli?
2.Kādi ir raksturīgākie vārstu un blīvslēgu defekti? Kādi faktori par to liecina?
3.Kas ir jāievēro veicot vārstu ligzdu slīpēšanu?
4.Kā vārstu ligzdas nostiprina cilindru galvā?
5.Kas ir jāievēro veicot hidrokompensatoru defektēšanu?
6.Kādas metodes izmanto, lai novērstu vārstu iekrišanu cilindrā, veicot vārstu
blīvslēgu nomaiņu bez cilindru galvas demontāžas?
7.Kādi iespējami sadales vārpstas defekti?
8.Kādas daļas nodilst vārstiem?
9.Kas jāievēro montējot zobsiksnu?
10.Kādi var būt iespējamie defekti zobsiksnai, piedziņas skriemeļiem?
11.Kas jāievēro spriegojot zobsiksnu?
12.Ar kādā ierīcēm un kā noteikt vārstu hermētiskumu?
13.Kā jāsagatavo motors pirms vārstu regulēšanas?
14.Kā notiek vārstu regulēšana (regulēšanas tehnoloģija, tehniskie parametri)?
15.Kā notiek vārstu galvas un vārstu ligzdas nodiluma pārbaude?

Vērtējums:
Audzēkņu praktisko mācību zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšana notiek vērtējot darba
gaitas uzdevumus punktos vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem, maksimālais punktu skaits – 40
(skatīt 42.- 44. lpp.).
Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Izglītības programma - Autotransports
Kvalifikācija- Automehāniķis
Praktisko mācību priekšmeta programma – Motori
Kurss – 2.tA
Praktisko mācību tēma Nr.5
Galvas blīves maiņa.
Darba mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā.
Darba uzdevums:
Praktiski apgūt iemaņas galvas blīves maiņas darbu veikšanā.
Darba ilgums:
8 stundas.
Darba vieta:
Motoru praktisko mācību kabinets.
Darba drošības noteikumi:
Instruktāža darba vietā.
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:
Lielais remontatslēgu komplekts, specatslēgu (Torx u.c.) komplekts,
dinamometriskā atslēga, skrūvju pagrieziena leņķa mērītājs, mācību motori,
galvas blīve, grafīta pulveris.
Darba gaita:
1. Sagatavot motoru galvas blīves maiņai.
2. Secīgi noņemt motora galvu.
3. Defektēt motora galvu un motora bloka saskarvirsmu.
Cilindru galvas saskarplaknes mērījumi:
Sprauga
garenvirzienā, mm
Sprauga
šķērsvirzienā, mm
Sprauga
diagonālvirzienā, mm

A-A
B-B
1
2
3
B3
B1

4. Analizēt motora galvas, bloka remontpaņēmienus.
5. Montēt motora galvu izpildot montāžas tehniskos noteikumus.
Atskaite:
Sagatavot izpildītā darba atskaiti:
aprakstīt darba izpildes tehnoloģiju;
uzzīmēt mērīšanas shēmu;
uzzīmēt un aizpildīt mērījumu tabulu;
veikt aprēķinus;
uzrakstīt secinājumus.

Kontroljautājumi:
1.Kā saprot terminus – nominālizmērs un remontizmērs?
2.Kādi ir iespējamie blokkarteru defekti un kādas ir to novēršanas metodes?
3.Kādi ir raksturīgākie virzuļu - cilindru grupas defekti?
4.Kādā veidā nosaka cilindru čaulu izdilumu?
5.Kādas ir izdilušo cilindra čaulu atjaunošanas metodes?
6.Kas ir honēšana? Kā to veic?
7.Kādi faktori iespaido paātrinātu virzuļgrupas elementu izdilumu?
8.Kādas ir cilindru čaulu centrēšanas metodes pirms to izvirpošanas?
9.Kādi ir raksturīgākie virzuļu defekti?
10.Kā nosaka gredzenu biezuma spēli? Kādus mērinstrumentus izmanto biezuma
spēles noteikšanai?
11.Kā pareizi ir jāiepresē virzuļa pirksts?
12.Kas ir jāievēro veicot gredzenu montāžu?
13.Kādas palīgierīces izmanto, lai atvieglotu virzuļa ar gredzeniem ievietošanu
cilindra čaulā?
Vērtējums:
Audzēkņu praktisko mācību zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšana notiek vērtējot darba
gaitas uzdevumus punktos vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem, maksimālais punktu skaits – 40
(skatīt 42.- 44. lpp.).
Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Izglītības programma - Autotransports
Kvalifikācija- Automehāniķis
Praktisko mācību priekšmeta programma – Motori
Kurss – 2.tA
Praktisko mācību tēma Nr.6
Eļļošanas sistēmas elementu demontāža, montāža.
Darba mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā.
Darba uzdevums:
Praktiski apgūt iemaņas eļļošanas sistēmas diagnostikas, elementu demontāžas
montāžas darbu veikšanā.
Darba ilgums:
8 stundas.
Darba vieta:
Motoru praktisko mācību kabinets.
Darba drošības noteikumi:
Instruktāža darba vietā.
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:
Lielais remontatslēgu komplekts, specatslēgu (Torx u.c.) komplekts,
dinamometriskā atslēga, skrūvju pagrieziena leņķa mērītājs, mācību motori.
Darba gaita:
1. Diagnosticēt eļļošanas sistēmu.
2. Sagatavot automašīnu eļļas un filtra maiņai.
3. Nomainīt eļļu un filtru.
4. Demontēt eļļas sūkni, izjaukt, defektēt.
5. Salikt eļļas sūkni, pārbaudīt sūkņa piedziņas, eļļas uztvērēja tehnisko stāvokli.
6. Montēt eļļošanas sistēmas elementus.
Atskaite:
Sagatavot izpildītā darba atskaiti:
aprakstīt darba izpildes tehnoloģiju;
uzzīmēt mērīšanas shēmu;
uzzīmēt un aizpildīt mērījumu tabulu;
veikt aprēķinus;
uzrakstīt secinājumus.
Kontroljautājumi:
1.Kāds ir redukcijas vārstu uzdevums?
2.Kādas ierīces izmanto eļļas spiediena un temperatūras kontrolei?
3.Kādi ir kartera ventilācijas paņēmieni
4.Ar kādiem paņēmieniem tiek attīrīta eļļa?
5.Kā noteikt eļļas nolietošanas pakāpi?
6.Kā praktiski nosaka eļļas kvalitāti un kā kontrolē eļļas līmeni?
7.Kādam nolūkam kalpo redukcijas vārsts?
8.Kāds ir motora eļļošanas sistēmas uzdevums?

9.Kā klasificē motoru eļļu?
10.Kāda tipa eļļas uztvērējus lieto?
11.Kādus eļļas filtrus lieto?
12.Kā izveidota pilnplūsmas reaktīvā centrifūga? Kā tā darbojas?
13.Kas ir jāveic motora eļļošanas sistēmas tehniskajā apkopē?
14.Kad ir jāveic eļļas sūkņa izdiluma pārbaude? Kādā veidā to veic?
15.Kādos gadījumos ir nepieciešams veikt eļļošanas sistēmas vārstu remontu?
16.Izmantojot kādus remonta paņēmienus var atjaunot vārstu sēžu?
Vērtējums:
Audzēkņu praktisko mācību zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšana notiek vērtējot darba
gaitas uzdevumus punktos vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem, maksimālais punktu skaits – 40
(skatīt 42.- 44. lpp.).
Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Izglītības programma - Autotransports
Kvalifikācija- Automehāniķis
Praktisko mācību priekšmeta programma – Motori
Kurss – 2.tA
Praktisko mācību tēma Nr.7
Dzeses sistēmas elementu demontāža, montāža.
Darba mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā.
Darba uzdevums:
Praktiski apgūt iemaņas dzeses sistēmas diagnostikas, elementu demontāžas
montāžas darbu veikšanā.
Darba ilgums:
8 stundas.
Darba vieta:
Motoru praktisko mācību kabinets.
Darba drošības noteikumi:
Instruktāža darba vietā.
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:
Lielais remontatslēgu komplekts, specatslēgu (Torx u.c.) komplekts,
dinamometriskā atslēga, skrūvju pagrieziena leņķa mērītājs, mācību motori,
blīvmateriāls.
Darba gaita:
1. Diagnosticēt dzeses sistēmu.
2. Demontēt un pārbaudīt termostatu, montēt to.
3. Demontēt dzeses sistēmas cirkulācijas sūkni, pārbaudīt to.
4. Montēt dzeses sistēmas cirkulācijas sūkni, noregulēt sūkņa piedziņu.
5. Iedarbināt motoru, pārbaudīt dzeses sistēmas darbību.
Atskaite:
Sagatavot izpildītā darba atskaiti:
aprakstīt darba izpildes tehnoloģiju;
uzzīmēt mērīšanas shēmu;
uzzīmēt un aizpildīt mērījumu tabulu;
veikt aprēķinus;
uzrakstīt secinājumus.
Kontroljautājumi:
1.Kā praktiski nosaka dzeses šķidruma kvalitāti un kā kontrolē tā līmeni?
2.Kā pārbaudīt neblīvumus dzeses sistēmā?
3.Kādam nolūkam un kā pārbauda siksnas spriegojumu?
4.Pie kādas temperatūras sāk atvērties automobiļu termostati?
5.Kādus darbus jāveic motora dzeses sistēmas tehniskajā apkopē?
6.Kāpēc automobiļu dzeses sistēmā ir nepieciešams periodiski nomainīt dzeses
šķidrumu?
7.Kādi var būt dzeses sistēmas elementu defekti?

8.Vai ir iespējams pārbaudīt termostatu neizmantojot speciālus stendus?
9.Kādi faktori var izsaukt motora pārkaršanu un pārdzesēšanu?
10.Kas notiks bojāta dzeses sistēmas sūkņa blīvslēga gadījumā?
11.Vai ir iespējams likvidēt dzeses sistēmas radiatora caurulīšu sūces?
12.Kādi apstākļi ir par iemeslu, ja dzeses sistēmas kanālos veidojas katlakmens?
Vērtējums:
Audzēkņu praktisko mācību zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšana notiek vērtējot darba
gaitas uzdevumus punktos vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem, maksimālais punktu skaits – 40
(skatīt 42.- 44. lpp.).
Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Izglītības programma - Autotransports
Kvalifikācija- Automehāniķis
Praktisko mācību priekšmeta programma – Motori
Kurss – 2.tA
Praktisko mācību tēma Nr.8
Aizdedzes sistēmas montāža.
Darba mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā.
Darba uzdevums:
Praktiski apgūt iemaņas aizdedzes sistēmas diagnostikas, elementu demontāžas
montāžas darbu veikšanā.
Darba ilgums:
8 stundas.
Darba vieta:
Motoru praktisko mācību kabinets.
Darba drošības noteikumi:
Instruktāža darba vietā.
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:
Lielais remontatslēgu komplekts, specatslēgu (Torx u.c.) komplekts,
dinamometriskā atslēga, skrūvju pagrieziena leņķa mērītājs, mācību motori,
aizdedzes sveces, sveču vadi.
Darba gaita:
1. Pārbaudīt aizdedzes apsteidzes aizzīmju sakrišanu dotajam motoram.
2. Diagnosticēt aizdedzes sistēmas darbību.
3. Demontēt aizdedzes sistēmas elementus – aizdedzes sveces, sveču vadus,
pārtraucēju - sadalītāju.
4. Izjaukt pārtraucēju – sadalītāju, defektēt tā sastāvdaļas, iepazīties ar
remontpaņēmieniem.
5. Salikt, noregulēt pārtraucēju – sadalītāju, uzstādīt uz automašīnas. Iestatīt
statiski aizdedzes momentu.
6. Pārbaudīt un montēt aizdedzes sveces, sveču vadus.
7. Iestatīt dinamiski aizdedzes momentu, pārbaudīt motora darbību.
Atskaite:
Sagatavot izpildītā darba atskaiti:
aprakstīt darba izpildes tehnoloģiju;
uzzīmēt mērīšanas shēmu;
uzzīmēt un aizpildīt mērījumu tabulu;
veikt aprēķinus;
uzrakstīt secinājumus.
Kontroljautājumi:
1.Kādas ir zemsprieguma strāvas ceļš?
2.Kāds ir augstsprieguma strāvas ceļš?

3.Kāds ir kondensatora uzdevums? Kā to pieslēdz un pārbauda?
4.Kāds ir variatora uzdevums?
5.Kas ir aizdedzes apsteidzes leņķis?
6.Atkarībā no kādiem faktoriem jāregulē aizdedzes moments?
7.Kāds ir centrbāzes regulatora, vakuma regulatora un oktānkorektora uzdevums?
8.Ko sauc par ― karstām‖ un ko – par ― aukstām‖ svecēm? Kādiem motoriem tās
lieto?
9.Kādas ir aizdedzes sistēmas tehnisko apkopju operācijas?
10.Kādi ir aizdedzes sistēmas darbības traucējumi? Kā tos novērst?
11.Kā pareizi regulē atstarpi starp kontaktiem?
12.Kādā secībā ievieto augstsprieguma vadus sadalītāja vāciņā četrtaktu
motoram?
13.Kā nosaka kontaktu atvēršanās sākumu?
14.Kā pārbauda aizdedzes momenta iestatīšanas pareizību?
15.Kādi ir aizdedzes sistēmas darbības traucējumi? Kā tos novērst?
Vērtējums:
Audzēkņu praktisko mācību zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšana notiek vērtējot darba
gaitas uzdevumus punktos vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem, maksimālais punktu skaits – 40
(skatīt 42.- 44. lpp.).
Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Izglītības programma - Autotransports
Kvalifikācija- Automehāniķis
Praktisko mācību priekšmeta programma – Motori
Kurss – 2.tA
Praktisko mācību tēma Nr.9
Karburatormotoru barošanas sistēmas montāža.
Darba mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā.
Darba uzdevums:
Praktiski apgūt iemaņas karburatormotoru barošanas sistēmas apkopju darbu
veikšanā.
Darba ilgums:
6 stundas.
Darba vieta:
Motoru praktisko mācību kabinets.
Darba drošības noteikumi:
Instruktāža darba vietā.
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:
Lielais remontatslēgu komplekts, mācību motori.
Darba gaita:
1. Mehāniskā degvielas sūkņa noņemšana, tīrīšana, izjaukšana, mazgāšana.
2. Degvielas sūkņa defektēšana, salikšana, uzlikšana uz automobiļa.
3. Karburatora noņemšana, tīrīšana, izjaukšana, mazgāšana.
4. Karburatora defektēšana, salikšana, uzlikšana uz automašīnas,
5. Izplūdes gāzu sastāva regulēšana.
Atskaite:
Sagatavot izpildītā darba atskaiti:
aprakstīt darba izpildes tehnoloģiju;
uzzīmēt mērīšanas shēmu;
uzzīmēt un aizpildīt mērījumu tabulu;
veikt aprēķinus;
uzrakstīt secinājumus.
Kontroljautājumi:
1.Kas par iemeslu var būt palielinātam degvielas patēriņam?
2.Kas ir par iemeslu CO un CH satura neatbilstībai motora izplūdes gāzēs?
3.Kādu aparatūru izmanto veicot degvielas iesmidzināšanas sistēmas diagnostiku?
4.Kādas pazīmes norāda par degvielas sprauslu bojājumiem?
5.Kā veic degvielas izsmidzināšanas sprauslu pārbaudi?
6.Nosaukt iesmidzināšanas sistēmas galvenās sastāvdaļas.
7.Kāds ir degvielas spiediens iesmidzināšanas sistēmā?
8.Kā tiek noteikts ieplūstošā gaisa daudzums?
9.No kādiem faktoriem elektroniskais vadības bloks izsvēlās degvielas daudzumu?
10.Kas notiek, ja iedarbināmais motors ir auksts?
11.Kādus gaisa daudzuma mērītājus Jūs zināt?

12.Kā nosaka motoram nedarbojošos sprauslu?
13.Kādus parametrus diagnosticē sprauslai?
14.Kā pārbauda sprauslas hermētiskumu?
15.Kādi galvenie darbi ietilpst barošanas sistēmas kopšanā?
16.Kā benzīnmotorā sagatavo degmaisījumu auksta motora palaišanai?
17.Kāpēc notiek degvielas pārtēriņš?
18.Kādi ir galvenie defekti benzīna sūkņiem, to pārbaudes tehnoloģiju un
traucējumu
novērošanu?
19.Kā strādā rullīšu tipa degvielas sūknis?
Vērtējums:
Audzēkņu praktisko mācību zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšana notiek vērtējot darba
gaitas uzdevumus punktos vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem, maksimālais punktu skaits – 40
(skatīt 42.- 44. lpp.).
Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Izglītības programma - Autotransports
Kvalifikācija- Automehāniķis
Praktisko mācību priekšmeta programma – Motori
Kurss – 2.tA
Praktisko mācību tēma Nr.10
Degvielas iesmidzes sistēmas montāža.
Darba mērķis:
Teorētiski iegūto zināšanu nostiprināšana praktiskā pielietojumā.
Darba uzdevums:
Praktiski apgūt iemaņas degvielas iesmidzes motoru barošanas sistēmas apkopju
darbu veikšanā.
Darba ilgums:
6 stundas.
Darba vieta:
Motoru praktisko mācību kabinets.
Darba drošības noteikumi:
Instruktāža darba vietā.
Darba instrumenti, iekārtas, materiāli:
Lielais remontatslēgu komplekts, mācību motori.
Darba gaita:
1. Elektriskā degvielas sūkņa noņemšana, pārbaude.
2. Degvielas sūkņa uzlikšana uz automobiļa.
3. Degvielas sprauslu demontāža, pārbaude.
4. Degvielas sprauslu montāža.
5. Izplūdes gāzu sastāva regulēšana.
Atskaite:
Sagatavot izpildītā darba atskaiti:
aprakstīt darba izpildes tehnoloģiju;
uzzīmēt mērīšanas shēmu;
uzzīmēt un aizpildīt mērījumu tabulu;
veikt aprēķinus;
uzrakstīt secinājumus.
Kontroljautājumi:
1.Kas par iemeslu var būt palielinātam degvielas patēriņam?
2.Kas ir par iemeslu CO un CH satura neatbilstībai motora izplūdes gāzēs?
3.Kādu aparatūru izmanto veicot degvielas iesmidzināšanas sistēmas diagnostiku?
4.Kādas pazīmes norāda par degvielas sprauslu bojājumiem?
5.Kā veic degvielas izsmidzināšanas sprauslu pārbaudi?
6.Nosaukt iesmidzināšanas sistēmas galvenās sastāvdaļas.
7.Kāds ir degvielas spiediens iesmidzināšanas sistēmā?
8.Kā tiek noteikts ieplūstošā gaisa daudzums?
9.No kādiem faktoriem elektroniskais vadības bloks izsvēlās degvielas daudzumu?
10.Kas notiek, ja iedarbināmais motors ir auksts?

11.Kādus gaisa daudzuma mērītājus Jūs zināt?
12.Kā nosaka motoram nedarbojošos sprauslu?
13.Kādus parametrus diagnosticē sprauslai?
14.Kā pārbauda sprauslas hermētiskumu?
15.Kādi galvenie darbi ietilpst barošanas sistēmas kopšanā?
16.Kā benzīnmotorā sagatavo degmaisījumu auksta motora palaišanai?
17.Kāpēc notiek degvielas pārtēriņš?
18.Kādi ir galvenie defekti benzīna sūkņiem, to pārbaudes tehnoloģiju un
traucējumu
novērošanu?
19.Kā strādā rullīšu tipa degvielas sūknis?
Vērtējums:
Audzēkņu praktisko mācību zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšana notiek vērtējot darba
gaitas uzdevumus punktos vadoties pēc vērtēšanas kritērijiem, maksimālais punktu skaits – 40
(skatīt 42.- 44. lpp.).
Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Patstāvīgo darbu uzdevumu apraksti
Praktisko mācību priekšmets – Motori
Patstāvīgais darbs Nr. 1
Tēma – Galvas blīves maiņa.
Kurss: 2 tA
Darba ilgums: 2 stundas
Mērķis:
Papildināt zināšanas par konkrēta motora galvas blīves maiņu.
Darba uzdevumi:
Izmantojot literatūru, teorijas un praktiskajās nodarbībās gūto informāciju, sagatavot
atbildes par konkrēta motora galvas blīves maiņu.
Patstāvīgais darbs:
Strādājot ar literatūru, to lasot un analizējot dod atbildes par konkrēta motora galvas
blīves maiņu.
Darba noslēgumā:
Konsultējas ar priekšmeta skolotāju.
Patstāvīgo darbu iesniedz rakstiski, noteiktajā termiņā.
Darba vērtējums:
Motora, automašīnas sagatavošana

5 punkti

Instrumentu, ierīču izvēle

5 punkti

Darba izpildes tehnoloģija

5 punkti

Darba prezentācija

5 punkti

Vērtējuma skala

Punkti
Balles

12
1

35
2

69
3

1011
4

1214
5

1516
6

17

18

19

20

7

8

9

10

Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru

Praktisko mācību priekšmets – Motori
Patstāvīgais darbs Nr. 2
Tēma – Aizdedzes sistēmas montāža.
Kurss: 2 tA
Darba ilgums: 2 stundas
Mērķis:
Papildināt zināšanas par konkrēta motora aizdedzes sistēmas montāžu.
Darba uzdevumi:
Izmantojot literatūru, teorijas un praktiskajās nodarbībās gūto informāciju, sagatavot
atbildes par konkrēta motora aizdedzes sistēmas montāžu.
Patstāvīgais darbs:
Strādājot ar literatūru, to lasot un analizējot dod atbildes par konkrēta motora aizdedzes
sistēmas montāžu.
Darba noslēgumā:
Konsultējas ar priekšmeta skolotāju.
Patstāvīgo darbu iesniedz rakstiski, noteiktajā termiņā.
Darba vērtējums:
Motora, automašīnas sagatavošana

5 punkti

Instrumentu, ierīču izvēle

5 punkti

Darba izpildes tehnoloģija

5 punkti

Darba prezentācija

5 punkti

Vērtējuma skala

Punkti
Balles

12
1

35
2

69
3

1011
4

1214
5

1516
6

17

18

19

20

7

8

9

10

Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Praktisko mācību priekšmets – Motori
Patstāvīgais darbs Nr. 3
Tēma – Barošanas sistēmas montāža.
Kurss: 2 tA
Darba ilgums: 4 stundas
Mērķis:
Papildināt zināšanas par konkrēta motora barošanas sistēmas montāžu.
Darba uzdevumi:
Izmantojot literatūru, teorijas un praktiskajās nodarbībās gūto informāciju, sagatavot
atbildes par konkrēta motora barošanas sistēmas montāžu.
Patstāvīgais darbs:
Strādājot ar literatūru, to lasot un analizējot dod atbildes par konkrēta motora barošanas
sistēmas montāžu.
Darba noslēgumā:
Konsultējas ar priekšmeta skolotāju.
Patstāvīgo darbu iesniedz rakstiski, noteiktajā termiņā.
Darba vērtējums:
Motora, automašīnas sagatavošana

5 punkti

Instrumentu, ierīču izvēle

5 punkti

Darba izpildes tehnoloģija

5 punkti

Darba prezentācija

5 punkti

Vērtējuma skala

Punkti
Balles

12
1

35
2

69
3

1011
4

1214
5

1516
6

17

18

19

20

7

8

9

10

Literatūra un citi izziņas materiāli:
1. Šusters P. Mašīnu remonts. – R.: Zvaigzne, 1980.
2. Rumjanceva S. red. Automobiļu remonts. - R.: Zvaigzne, 1980.
3. Ribovskis A. u.c. Automobiļu TA un remonts. - R.: Liesma, 1970.
4. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. – Jelgava, 1994.
5. Cikovskis V. Motori. – Jumava, 2000.
6. Galoburda A. Automobiļu remonts. – Jelgava, 2008.
7. Galoburda A. Mašīnu remonts (laboratorijas darbu uzdevumi), - Jelgava, 2008.
8. Pauliņš V. Motori. – Lūznava, 2006.
9. Automašīnu TA un remonta rokasgrāmatas.
10. Interneta lapas: http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
www.iauto.lv
www.zr.ru
www.autocentre.ua

Pārbaudes darbi
Mācību priekšmets – Motori 2tA
1.Pārbaudes darbs.
Motora mezglu maiņa, regulēšana.
Par katru pareizu atbildi viens punkts.
1

Kādai ir jābūt četrtaktu
benzīnmotoru kompresijai?

2

Kādai ir jābūt četrtaktu
dīzeļmotoru kompresijai?

3

1. 2 – 5 bar;
2. 8 – 15 bar;
3. 2 – 4 bar;
4. 8 – 12 bar.
1. 2 – 5 bar;
2. 7 – 15 bar;
3. 2 – 4 bar;
4. 8 – 12 bar.
1. 5;

Kāda ir motora kompresijas
pakāpe, ja cilindru darba tilpums 2. 6;
ir 500 cm3, bet degkameru tilpums 3. 0,2;
100 cm3?
4. 1,2.

1. Lai vieglāk būtu montēt un demontēt virzuļa
gredzenus pareizā secībā;
4

Kāpēc virzuļa galvas diametrs ir
mazāks par vadotnes diametru?

5

Pēc kādām pazīmēm virzuļus
iedala grupās?
Kāpēc dažiem kompresijas
gredzenam ir izveidota šāda

6

forma?

7

Cik pagriezienu grādos notiek
četrtaktu viencilindra motora
darbības cikls?
Iekšdedzes motorā kloķvārpstas
rotācijas spēku sauc par ...

8

2. Lai iesilušā motorā nenotiktu ieķīlēšanās starp
virzuli un darba virsmu;
3. Lai ievērojami samazinātu virzuļa svaru;
4. Lai samazinātu virzuļa inerces spēku.
1. Pēc izmēriem;
2. Pēc masas;
3. Pēc izmēriem un masas;
4. Pēc kvalitātes pazīmēm.
1. Eļļas noņemšanai;
2. Dzesēšanai;
3. Svara samazināšanai;
4. Piespiešanas spēka palielināšanai.
1. 900;
2. 1800;
3. 3600;
4. 7200.
1. Zirgspēku;
2. Griezes momentu;
3. Kompresiju;
4. Ekscentrisku kustību.

9

10

11

12

1. Eļļas sūknis;
Kuras motora sastāvdaļa (-as) tiek 2. Vārstu piedziņas sviras;
eļļotas ar nefiltrētu eļļu?
3. Kloķvārpstas pamatgultņi;
4. Klaņu gultņi.
1. Filtrs, sūknis, berzes virsmas, eļļas vācele;
Kāda ir motora pilnplūsmas
2. Sūknis, filtrs, berzes virsmas, eļļas vācele;
eļļošanas sistēmas eļļas plūsmas
3. Filtrs, berzes virsmas, sūknis, eļļas vācele;
shēma?
4. Sūknis, berzes virsmas, filtrs, eļļas vācele.
1. Lai paaugstinātu termostata darbības precizitāti;
2. Lai paaugstinātu termostata darbības ātrumu;
Kāpēc automašīnu dzesēšanas
sistēmās paaugstina spiedienu?
3. Lai paaugstinātu dzesējošā šķidruma vārīšanās
temperatūru;
4. Lai izveidotu paaugsstinātu turbulento plūsmu.
Gāzu sadales mehānismā, kur
vārstu termoatstarpju regulēšanai
tiek lietotas paplāksnes, spēlei
jābūt 0,2mm, taču izmērītā ir tikai
0,15mm. Esošās regulēšanas
paplāksnes biezums ir 3,5mm.
Kādam ir jābūt tās biezumam, lai
iegūtu nepieciešamo spēli?

1. 3,45mm;
2. 3,60mm;
3. 3,55mm;
4. 3,40mm.

13

14

15

16

Slēgtā kartera ventilācijas sistēmā
izplūdes gāzes tiek novadītas...
Kāpēc ieplūdes vārsts aizveras aiz
zemākā virzuļa kustības maiņas
punkta?

Kas izmainās, ja izplūdes vārsts
blīvi nenoslēdzas?

Kāds ir viens no vārsta
pagriešanas mehānisma
uzdevumiem?

1. Atgāzu recirkulācijas sistēmā;
2. Trokšņu slāpētājā;
3. Katalizatorā;
4. Motora cilindros.
1. Lai veidotos liess degmaisījums;
2. Lai degmaisījums labāk aizdegtos;
3. Lai dzesētu virzuļa galvu;
4. Lai uzlabotu cilindra pildījumu.
1. Palielinās izplūdes gāzu toksiskums;
2. Samazinās izplūdes gāzu toksiskums;
3. Ievērojami samazinās motora jauda;
4. Ievērojami palielinās motora griezes moments.
1. Izlīdzināt vārsta kāta temperatūru;
2. Samazināt vārsta vadčaulas temperatūru;
3. Izlīdzināt vārsta slēgvirsmas dilumu;
4. Samazināt vārsta termoatstarpes.

17

Kurā atbildē ir pareizi norādīti visi
biežāk sastopamie vārstu ligzdas
leņķi?

1. 1)-15°, 2)-45°, 3)-75°;
2. 1)-15°, 2)-60°, 3)-75°;
3. 1)-25°, 2)-45°, 3)-85°;
4.

18

Visos augšvārstu motoros...

1)-10°, 2)-60°, 3)-70°.

1. Sadales vārpsta tiek uzstādīta cilindru galvas
augšpusē;
2. Vārsti ir montēti cilindru galvā;
3. Noris divtaktu darbības cikls;
4. Sadales vārpstu lieto vārstu aizvēršanai.
Iegūtie punkti ___________

Vērtējuma skala

Punkti
Balles

1-2
1

3-5
2

Pārbaudes darba atzīme

6-8
3

9-11
4

12-13
5

14
6

15
7

16
8

17
9

18
10

Mācību priekšmets – Motori 2tA
2.Pārbaudes darbs.
Dzeses, aizdedzes, barošanas sistēmas remonts.
Par katru pareizu atbildi viens punkts.
1. Degmaisījuma sastāvā gaisa daudzums atbilst
teorētiski nepieciešamajam;

1

Ja gaisa pāruma koeficients λ
(lambda) ir 1,15, tad tas nozīmē,
ka...

2

Kas ir pašaizdedze benzīnmotorā?

3

Kas ir detonācija?

4

Par motora indicēto jaudu sauc...

5

6

Kādu uzdevumu karburatorā veic
paātrinātājsūknis?

Kāds degmaisījums deg lēnāk?

2. Degmaisījuma sastāvā ir gaisa un degvielas
pārpalikums;
3. Degmaisījuma sastāvā ir gaisa pārpalikums, jeb
degmaisījums ir liess;
4. Degmaisījuma sastāvā ir degvielas pārpalikums,
jeb degmaisījums ir trekns.
1. Darba maisījuma sprādzienveida sadegšana;
2. Darba maisījuma aizdedzināšana ar dzirksteli;
3. Darba maisījuma aizdegšanās temperatūras
ietekmē;
4. Darba maisījuma normāla degšana cilindros.
1. Darba maisījuma sprādzienveida sadegšana;
2. Motora darbības turpināšanās pēc aizdedzes
izslēgšanas;
3. Normāla darba maisījuma degšana cilindros;
4. Darba maisījuma aizdedzināšana ar dzirksteli.
1. Jaudu, kuru attīsta motorā sadegušais
degmaisījums;
2. Jaudu, ko var nomērīt no kloķvārpstas;
3. Jaudu, kuru attīsta motora darba tilpuma viens
litrs;
4. Jaudu, ko garantē izgatavotāja rūpnīca.
1. Nodrošina degvielas padevi karburatoram;
2. Iesmidzina degvielu samaisīšanas kamerā pie
straujas droseļvārsta atvēršanas;
3. Patreknina degmaisījumu, motoram darbojoties
lielā slodzē (pie nemainīga droseļvārsta atvēruma);
4. Palielina degmaisījuma padevi motorā,
paaugstinoties apgriezieniem.
1. Normāls degmaisījums;
2. Liess degmaisījums;
3. Trekns degmaisījums;
4. Stehiometrisks degmaisījums

7

8

Benzīnmotoros, kuri aprīkoti ar
karburatoru, ekonomaizers...

Degmaisījumā gaisa un degvielas
attiecība nav normāls
degmaisījums, ja...
Kura no karburatora sistēmām ir
attēlota zīmējumā?

1. Sagatavo nepieciešamā degmaisījuma sastāvu,
motoram strādājot pie vidējām slodzēm;
2. Automašīnas straujas paātrināšanas gadījumā
iesmidzina sajaukšanas kamerā papildus degvielu;
3. Treknina degmaisījumu, motoram strādājot ar
pilnu slodzi;
4. Noteiktā apgriezienu intervālā pārtrauc degvielas
padevi, bremzējot ar motora palīdzību.
1. Uz 1 kg degvielas ir 14,8 kg gaisa;
2. Uz 1 gramu degvielas ir 14,8 grami gaisa;
3. Uz 2 kg degvielas ir 29,6 kg gaisa;
4. Uz 1 litru degvielas ir 14,8 litri gaisa.
1. Ekonomaizers;
2. Brīvgaitas sistēma;

9

3. Galvenā dozetājsistēma;
4. Paātrinātājsūknis.

10

Kura no BOSCH barošanas
sistēmām ir nepārtrauktās
iesmidzināšanas sistēma?

11

Kāds ir normāls ―K – Jetronic‖
sistēmas spiediens motora
darbības laikā?

12

Kā tiek atvērta L – Jetronic
barošanas sistēmas degvielas
sprausla?

13

Kāds uzdevums ir skābekļa
devējam (lambda zondei)?

1. K – Jetronic;
2. L – Jetronic;
3. LE – Jetronic;
4. LW – Jetronic.
1. Aptuveni 0,5 bar;
2. 0,5 – 3,5 bar;
3. Aptuveni 5 bar;
4. 10 – 15 bar.
1. Ar spiedienu, kura lielums ir ne mazāks par 0,5
bar;
2. Ar spiedienu, kura lielums ir ne mazāks par 1 – 3,5
bar;
3. Ar termoregulatoru;
4. Ar elektromagnētu.
1. Mērīt skābekļa daudzumu izplūdes gāzēs;
2. Veicināt skābekļa veidošanos ķīmisko reakciju
rezultātā;
3. Novērst lieka skābekļa rašanās iespēju;
4. Samazināt skābekļa daudzumu izplūdes gāzēs.

Attēlā ar 4.numuru atzīmēts…
1. Plunžeris;
2. Sistēmas spiediena regulators;
14

3. Degmaisījuma regulēšanas skrūve;
4. Elektromagnētiskais vārsts.
Kur centrālajās (vienpunkta)
benzīnmotoru iesmidzināšanas
sistēmās tiek iesmidzināta
degviela?

1. Tieši cilindros;
2. Ieplūdes kolektorā, pirms ieplūdes vārstiem;
3. Ieplūdes kolektorā, tieši virs droseļvārsta;

16

Kādā veidā tiek izmainīts
sekcijsūkņa padotās degvielas
daudzums dīzeļmotora darbības
laikā?

17

Kuru no parametriem nepārbauda
diagnosticējot dīzeļmotora
sprauslas?

18

Kāds cēlonis varētu būt pārāk
lielai dīzeļmotora dūmainībai?

1. Pagriežot ap asi plunžeri;
2. Pārvietojot pa plunžeri speciālu bīduzmavu;
3. Izmainot plunžera gājiena garumu;
4. Izmainot iesmidzes momentu.
1. Adatas atvēršanās spiedienu;
2. Izsmidzināšanas leņķi;
3. Izsmidzināšanas troksni;
4. Adatas pacelšanās augstumu.
1. Pārāk liels sprauslas atvēršanās spiediens;
2. Aizsērējis gaisa filtrs;
3. Sprausla aizveras pārāk ātri;
4. Sūknis rada pārāk lielu spiedienu.

15

4. Ieplūdes kolektorā, uzreiz aiz droseļvārsta.

Iegūtie punkti ___________
Vērtējuma skala

Punkti
Balles

1-2
1

3-5
2

Pārbaudes darba atzīme

6-8
3

9-11
4

12-13
5

14
6

15
7

16
8

17
9

18
10

Praktisko mācību vērtēšana
Audzēkņu sasniegumu vērtēšana ir izglītības procesa sastāvdaļa. Lai daudzpusīgi un iespējami
objektīvi novērtētu katra praktikanta zināšanu un prasmju līmeni, vērtējumā jāietver gan apgūtās
zināšanas, gan iegūtās prasmes un iemaņas, gan audzēkņa attieksme pret izglītošanos un
individuālā attīstības dinamika. Skolotāja darbā svarīgi uztvert vērtēšanu kā procesu, kas sekmē
audzēkņu mācīšanos.
Vērtēšana ir arī informācijas vākšanas process, lai spriestu par indivīda izglītību, lai skolotājs
varētu spriest par sava darba efektivitāti, mācību programmas realizāciju un katra audzēkņa
progresu.
Audzēkņu praktisko mācību zināšanu un prasmju pārbaudes vērtēšana notiek vērtējot darba
gaitas uzdevumus punktos. Maksimālais punktu skaits par katru vērtēšanas kritēriju – 5.
Vērtēšanas kritēriji:
1) darba vietas organizēšana;
2) materiālu, instrumentu izvēle, sagatavošana darbam;
3) darba paņēmienu, operāciju pareizība;
4) izpildītā darba kvalitāte;
5) darba drošības noteikumu ievērošana;
6) attieksme pret veicamo uzdevumu, radoša pieeja;
7) atskaites noformējums;
8) darba prezentācija.
Maksimāli iegūstamo punktu skaits veicot darba uzdevumus - 40 punkti.
1. tabula. Praktiskās mācībās iegūstamo punktu sadalījums.
Punkti
Vērtēšanas
kritēriji
1
2
3

4

5

1. Darba vietas
organizēšana.

Darba vietu
nesakārto
pirms un pēc
uzdevuma
veikšanas.
Slikta darba
vietas
organizēšana
darba laikā.

Darba vietu
daļēji sakārto
pirms un pēc
uzdevuma
izpildes. Darba
laikā pieļauj
būtiskas kļūdas
darba vietas
organizācijā.

Darba vietu
sakārto, pieļauj
vienu kļūdu

Darba vietu
sakārto pirms
un pēc
uzdevuma
izpildes. Darba
laikā nav
būtisku darba
vietas
organizēšanas
kļūdu.

2. Materiālu,
instrumentu izvēle,
sagatavošana
darbam.

Nezin, kādi
materiāli un
instrumenti
jāizvēlas.

Kļūdaini
izvēlas materiālus un
instrumentus.

Kļūdaina
instrumenta
izvēle.

Pareizi izvēlas
materiālus un
instrumentus.

3.Darba paņēmienu,
operāciju pareizība.

Nezin
tehnoloģisko
procesu,
nepareizi
izvēlas darba
paņēmienus.

Pieļauj nelielas
kļūdas
tehnoloģiskajā
procesā, kā arī
darba
paņēmienu
izvēlē.

Pieļauj kļūdu
tehnoloģiskajā
procesā.

Pareizi saprot
tehnologģiskos
procesus,
pareizi izvēlas
darba
paņēmienus.

Darba vietu
sakārto pirms
un pēc
uzdevuma
izpildes, prot to
sagatavot darba
nākamajiem
procesiem.
Visā darba
laikā ļoti laba
darba vietas
organizācija.
Pareizi izvēlas
materiālus un
instrumentus,
spēj aizstāt ar
līdzvērtīgiem
materiāliem.
Var pamatot
izvēlētos darba
paņēmienus,
pilnībā izprot
tehnoloģiskos
procesus un
rīkojas saskaņā ar tiem, prot
novērtēt
procesu
kopumā,
pielieto

netradicionālus
darba
paņēmienus.

4. Izpildītā darba
kvalitāte.

Izpildītais
darbs neatbilst
darba
uzdevumam.
Neprot
paskaidrot
kļūdu iemeslus.
Pilnībā
neatbilst
tehniskajām un
funkcionālajām
prasībām,
atskaite .

Izpildītais
darbs daļēji
atbilst darba
uzdevumam.
Pieļautas
kļūdas
aprēķinos, ir
pieļautas
atsevišķas
būtiskas
kļūdas.

Izpildītais
darbs atbilst
darba
uzdevumam,
pieļauta kļūda
aprēķinos.

Izpildītais
darbs atbilst
darba
uzdevumam,
pareizi veikti
aprēķini, ir
nelielas
novirzes, kuras
var labot, jo
neatstāj būtisku
ietekmi uz
rezultātu.

5. Darba drošības
noteikumu
ievērošana.

Neievēro darba
drošības
noteikumus,
apdraud sevi
un citus.

Neprecizitāte
darba drošības
noteikumu
ievērošanā.

Ievēro darba
drošības
noteikumus.

6. Attieksme pret
veicamo uzdevumu,
radoša pieeja.

Attieksme pret
veicamo
uzdevumu
noraidoša.

Pieļauj
atsevišķas
neprecizitātes
darba drošības
noteikumu
ievērošanā, kas
nerada
bīstamas
situācijas.
Attieksme pret
veicamo darbu
vienaldzīga.

Uzdevumu veic
pavirši.

Uzdevumu,
darbu veic ar
interesi.

7.Atskaites
noformējums.

Nav iesākta
atskaites
noformēšana.

Atskaites
noformējums
iesākts, pildīts
pavirši.

Atskaites
noformējums
viduvējs, nav
noformēta līdz
galam.

Atskaite
uzrakstīta
pieļaujot dažas
kļūdas.

8.Darba
prezentācija.

Daļēji pārzin
jautājumu.

Atbild uz
jautājumiem
neprecīzi,
pamato būtību
pilnīgi nespēj.

Pārzina uzdoto
jautājumu, prot
pamatot un
analizēt
būtību.

Ar ļoti labiem
panākumiem
atbild uz
uzdotajiem
jautājumiem,
prot analizēt.

Izpildītais
darbs atbilst
darba
uzdevumam,
pareizi veikti
aprēķini,
piedāvā
nestandarta
risinājumus.
Izpilde pilnībā
atbilst
funkcionālajam
pielietojumam, ir veikti
uzlabojumi.
Pilnībā ievēro
darba drošības
noteikumus,
spēj modelēt
iespējamo
situāciju un tās
atrisinājumu.
Darba gaitā
vērojama
radoša pieeja,
pielieto
oriģinālus
risinājumus,
pārliecinoši
prezentē savu
izstrādājumu.
Tehniski
pareizi izpildīta
atskaite,
uzrakstīti
secinājumi.
Precīzi sniedz
atbildes uz
uzdotajiem
jautājumiem,
prot
argumentēt
atbildes.

Lai varētu vieglāk novērtēt katru audzēkni, skolotājs izmanto vērtēšanas tabulu.
2. tabula Praktisko mācību gaitas audzēkņu vērtēšanas tabula.
Praktisko mācību tēma

Datums

Nr.
p.
k.

Vārds
Uzvārds
1

Iegūtie punkti par vērtēšanas
kritērijiem
2
3
4
5 6
7
8

Punkti
kopā

Vērtējums
ballēs

Izmantojot vērtēšanas skalu, iegūtos punktus pārvērš ballēs.
3. tabula Vērtēšanas skala.
Punkti
16125
11
19
Balles
1
2
3

2022
4

2329
5

3032
6

3334
7

3536
8

3739
9

40
10

Audzēkņu patstāvīgo darbu vērtēšana
Audzēkņu patstāvīgo darbu saturs un izpildījums tiek vērtēts punktos, maksimālais punktu
skaits – 5 un vadoties atbilstoši kritērijiem:
1) motora, automašīnas sagatavošana;
2) instrumentu, ierīču izvēle;
3) darba izpildes tehnoloģija;
4) darba prezentācija.
4. tabula Patstāvīgo darbu vērtēšanas tabula.
Vērtēšanas
kritēriji
1
2
Nepareizi
Priekšdarbi
1.Motora,
uzsākta
pildīti nepareizi,
automašīnas
sagatavošana,
pavirši,
sagatavošana rupji pārkāpti
neievērojot

Punkti
3

4

5

Priekšdarbi
izpildīti daļēji, ar
kļūdām.

Sagatavošanas
priekšdarbi
izpildīti, motors
vai automašīna
sagatavota.

2.Instrumentu, Nezin kādi
instrumenti, vai
ierīču izvēle

Kļūdaini izvēlas
instrumentus,
ierīces.

Izvēlēts
nepietiekošs
instrumentu,
ierīču klāsts.

Pareizi izvēlas
instrumentus,
ierīces vai
materiālus.

3.Darba
izpildes
tehnoloģija

Izpildītais darbs
neatbilst darba
uzdevumam,
darbs ir uzsākts,
bet nepabeigts.

Uzdoto darbu
veic bez īpašas
intereses, parāda
izpildspējas,
apmierinoši
saprotas un
sadarbojas ar
citiem
izglītojamiem un
prakses vadītāju.

Uzdoto darbu
veic apzinīgi,
pauž
profesionālo
attieksmi, taču
vairāk
konstatācijas
nekā analīzes
līmenī.

4.Darba
prezentācija

Daļēji pārzin
jautājumu.

Darba aprakstu
sastāda
juceklīgi,
neloģiski, citiem
nesaprotami,
neatšķir būtisko
informāciju no
mazsvarīgās,
neizpilda
prakses vadītāja
norādījumus,
personīgā
attieksme
neatbilst
profesionālajām
prasībām.
Atbild uz
jautājumiem
neprecīzi,
pamato būtību
pilnīgi nespēj.

Visi
sagatavošanas
darbi izpildīti,
audzēknis pauž
savu
profesionālo
viedokli.
Pareizi izvēlas
instrumentus,
ierīces vai
materiālus,
pārliecinoši
pamato izvēli.
Izpildītais darbs
atbilst darba
uzdevumam,
darbs tiecamas
kvalitātes,
audzēknis pauž
savu
profesionālo
viedokli.

Pārzina uzdoto
jautājumu, prot
pamatot un
analizēt būtību.

Ar ļoti labiem
panākumiem
atbild uz
uzdotajiem
jautājumiem,
prot analizēt.

Precīzi sniedz
atbildes uz
uzdotajiem
jautājumiem,
prot argumentēt
atbildes.

tehniskie
noteikumi.

ierīces jāizvēlas.

tehnoloģiju.

Izmantojot vērtēšanas skalu, iegūtos punktus pārvērš ballēs.
5. tabula Vērtējuma skala.
Punkti
1362
5
9
Balles
1
2
3

1011
4

1214
5

1516
6

17

18

19

20

7

8

9

10

Galīgais vērtējums audzēknim tiek uzlikts no vidējā praktisko mācību vērtējuma un patstāvīgā
darba vērtējuma.
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Pielikumi

1. pielikums

Darba drošības noteikumi
Izglītības programma – autotransports, kvalifikācija – automehāniķis
1.Vispārējas prasības.
1.1. Ar instrukciju pirms praktiskās mācības priekšmeta "Motori" iepazīstināmi
audzēkņi, kas parakstās drošības tehnikas instruktāžas žurnālā.
1.2. Audzēkņi strādā tikai norādītā darba vietā, kas apgādāta ar visu nepieciešamo ērtai un
drošai paredzēto darbu izpildei.
1.3. Darba vietas atstāšana darba laikā atļauta ar skolotāja atļauju.
1.4. Prasības ugunsdrošībai:
1.4.1. praktisko darbu telpai jābūt apgādātai ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēšamajiem
līdzekļiem saskaņā ar noteiktajām normām;
1.4.2. telpās aizliegts pielietot atklātu uguni.
1.5. Telpās aizliegts:
1.5.1. atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas;
1.5.2. ekspluatēt bojātas elektroiekārtas, izmantot vadus, kabeļus ar bojātu izolāciju;
1.5.3. elektrotīkla aizsardzībai izmantot nekalibrētus drošinātājus;
1.5.4. ugunsgrēka gadījuma aizliegts degošas elektroiekārtas dzēst ar ūdeni vai šķidruma
dzēšamajiem aparātiem; uguns dzēšanai pielietot pulvera vai putu dzēšanas aparātus;
1.5.5. praktisko darbu norises telpās aizliegts uzglabāt benzīnu, eļļas vai citus degošus
šķidrumus un materiālus;
1.5.6. ja izceļas ugunsgrēks, nekavējoši jāatslēdz spriegums elektrosadalē, jāpaziņo eksāmena
vadītājam, uzsākt uguns likvidēšanu ar rīcībā esošajiem ugunsdzēšamajiem līdzekļiem un izsauc
ugunsdzēsējus pa telefonu 01.
1.6. Elektrodrošība
1.6.1. jebkuras elektroiekārtas darbināšana - palaišana atļauta ar prakses vadītāja atļauju;
1.6.2. aizliegts pieslēgt elektroiekārtas, ja bojāti sienas kontakti;
1.6.3. sekot, lai darba laikā ar smagiem priekšmetiem vai palīgierīcēm netiktu bojāti kabeļi,
pievadi ,savienojumi, uzmavas;
1.6.4. atļauts strādāt ar elektroinstrumentiem, kuriem darba spriegums nav augstāks par 220V,
telpās bez paaugstinātas bīstamības. Sevišķi bīstamās telpās, nelabvēlīgos laika apstākļos, atļauts
strādāt ar elektroinstrumentiem, kuru spriegums nav augstāks par 42V, obligāti lietojot
aizsardzības līdzekļus (cimdus, paklājus u.c);
1.6.5. aizliegts patvaļīgi ieslēgt jebkādus slēdžus galvenajā elektrosadalē;
1.6.6. pārnēsājamām elektro lampām jābūt nodrošinātām ar spuldzes aizsargrežģi un patronai
jābūt iemontētai izolētā rokturī;
1.6.7. ja konstatē elektroiekārtu, instrumentu, slēdzu, vadu un kabeļu bojājumus -nekavējoši
ziņo eksāmena vadītājam;
1.6.8. ja noticis nelaimes gadījums ar pašu vai biedru, nekavējoši ziņot skolotājam, sniegt
pirmo medicīnisko palīdzību un ja nepieciešama izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa telefonu 03
vai 112.
2.1. Uzsākot darbu.
2.1. Jāsagatavo darba vieta, jāpārbauda instrumentu, mēraparāti un aizsarglīdzekļi,
jāiepazīstas ar darba uzdevumu un shēmām.
2.2. Pārbaudīt, vai instrumenti un palīgierīces atbilst tehniskajam prasībām:
2.2.1.āmuru un vīļu kātiem jābūt no sausa, cieta koka un labi nostiprinātiem;

2.2.2. cirtņiem un caurcirtņiem nedrīkst būt atsistu malu;
2.2.3. skrūvgriežu darba virsma nedrīkst būt izlekta un asa;
2.2.4. uzgriežņu atslēgām jābūt stingri pieguļošam skrūvju un uzgriežņu galvām;
2.2.5. novilcējiem jāatbilst tehniskajam prasībām, bez nodilumiem.
2.3. Nedrīkst lietot uzgriežņu un skrūvju pieskrūvēšanai un atskrūvēšanai cirtni un veseri.
2.4. Regulēšanas un pārbaudes darbi uz stendiem.
2.4.1.pārbaudes stendu korpusiem jābūt droši sazemētiem;
2.4.2. pirms pārbaudes iekārtu iedarbināšanas nepieciešams pārbaudīt to rotējošās daļas;
pārvadiem jābūt noslēgtiem ar aizsargapvalkiem; pārbaudes iekārtu iedarbina uz maziem
apgriezieniem, palielinot tos pakāpeniski;
2.4.3. ja pārbaudes iekārtai ir pakāpju pārnesumu kārba, tad pārslēgt pārnesumus drīkst tikai
pēc pilnīgas iekārtas apstādināšanas. Frikciju pārvadus ( variatorus) turpretī drīkst pārslēgt tikai
pēc darbojošās iekārtas;
2.4.4. pārbaudāmās automobiļu elektroiekārtas (ģeneratori, sadalītāji, u.c.) uz pārbaudes
stenda droši jānostiprina;
2.5. Etilētais benzīns domāts tikai kā degvielu dzinēju barošanai, izmantot to citām
vajadzībām kategoriski aizliegts;
2.5.1. aizliegts izmantot etilēto benzīnu dzinēju barošanai , kuri darbojās telpās. Šim nolūkam
jālieto benzīns A-95 vai citi, bez etila piejaukuma;
2.5.2. aizliegts etilēto benzīnu „uzsūkt" ar muti vai mazgāt rokas. Ja etilētas benzīns nokļūst
uz ādas, attiecīgo vietu nepieciešams nomazgāt ar petroleju un pēc tam ar ziepēm;
2.5.3. ja etilētais benzīns iekļūst acīs, acis jāizskalo ar 2% dzeramās sodas šķīdumu, pēc tam ar
tīru ūdeni un nekavējoties jāgriežas pie ārsta;
2.5.4. telpās, kur lieto etilēto benzīnu nedrīkst ēst.
2.6. Jāpārbauda elektroiekārtu atbilstība tehniskajiem noteikumiem:
2.6.1. nedrīkst pieslēgt spriegumu, vai darbināt iekārtas, kurām bojāta vadu izolācija, atkailināti
vadi, vai bojāti slēdži;
2.6.2. veicot mēraparātu vai agregātu sagatavošanu darbam, palaišana - darbināšana atļauta
tikai ar eksāmena vadītāja atļauju;
2.6.3. darbu ar elektroinstrumentiem var uzsākt; ja eksāmena vadītājs ir pieslēdzis un
pārbaudījis elektroinstrumentu attiecīgajā darba vietā; ja ir visi nepieciešamie aizsardzības līdzekļi;
ja ir otra persona, kas varētu izslēgt strāvas piegādi instrumentam, ja rodas avārijas situācija.
3.Darba laikā.
3.1.Strādāt pie elektroiekārtu, degvielas, eļļas un citu iekārtu pārbaudes, uz stendiem, drīkst
pieguļoša apģērba un ar galvas segu.
3.1.1. aizliegts tīrīt, eļļot, remontēt ieslēgtu stendu;
3.1.2. ja pārbaudes stendam darbojoties konstatē vibrācijas, vai citas novirzes normas, stends
nekavējoties jāizslēdz un darbu turpināt var tikai pēc bojājumu novēršanas;
3.1.3. pārbaudot elektroiekārtas uz stenda, sevišķa uzmanība jāpievērš rotējošai sakabei;
3.1.4. pārbaudīt elektroiekārtu izolācijas stāvokli ar stenda kontrollampas palīdzību, drīkst tikai
pielietojot dielektriskos cimdus;
3.1.5. pārbaudot un regulējot agregātus, rūpīgi jāseko kontroles instrumentu rādījumiem;
3.1.6. strādājot pie degvielas vai eļļas aparatūras un eļļas sūkņu pārbaudes stendiem, nedrīkst
novietot rokas degvielas vai eļļas strūklas ceļā, jo tas var izsaukt bīstamu ievainojumu. Šāda
ievainojuma gadījumā ieteicams brūci apmazgāt ar 3% borskābes šķīdumu, apsaitēt un griezties
pie ārsta;
3.1.7. pie degvielas aparatūras pārbaudes nedrīkst strādāt ar vaļējām brūcēm;
3.1.8. ja uz grīdas izlīst degviela vai eļļa , tā nekavējoties jāuzslauka;
3.1.9. nekavējoši izslēgt pārbaudes stendu un ziņot prakses vadītājam sekojošos gadījumos:
ja noticis nelaimes gadījums;

ja no elektroiekārtām parādās dūmi;
ja bojāts stends, kuru piedzen elektrodzinējs.
3.2. Strādājot ar pārnēsājamajiem elektriskajiem rokas instrumentiem jāievēro drošības
noteikumi:
3.2.1. ieslēgt elektroinstrumentu drīkst tiksi pēc apstrādājamās detaļas nostiprināšanas
paredzētajā vietā, tuvināt instrumentu apstrādājamajai detaļai lēnam, plūstoši, bez asām kustībām;
3.2.2. aizliegts strādāt ar elektroinstrumentu, kurš vibrē;
3.2.2. ja nepieciešams atstāt darba vietu, obligāti jāatslēdz elektroinstrumenti no tīkla,
3.2.4. aizliegts mainīt un regulēt griezējinstrumentu neatvienojot no tīkla;
3.2.5. aizliegts pārvietoties no vienas darba vietas uz otru ar ieslēgtu elektroinstrumentu;
3.2.6. lietojot elektroinstrumentus, nav pieļaujama vadu un kabeļu tieša saskare ar karstām,
mitrām un eļļainām metāla virsmām vai priekšmetiem;
3.2.7. ja strādājot ar elektroinstrumentu tiek pārtraukta strāvas piegāde, instruments no tīkla
jāatvieno;
3.2.8. aizliegts turēt elektroinstrumentu aiz vada pieskarties rotējošam griezēj instrumentam;
3.2.9. aizliegts noņemt ar rokām skaidas no griezējinstrumenta tam darbojoties;
3.2.10. aizliegts strādāt ar elektroinstrumentu stāvot uz nestabilas virsmas.
3.3. Aizliegts darbināt automašīnas dzinēju eksāmena telpās bez papildus iekārtas
pievienošanas, kas dūmgāzes izvada ārpus telpas.
3.4. Aizliegts darbināt dzinēju telpās, ja automašīna novietota uz remontbedres un remontbedre
atrodas cilvēki.
3.5. Automobiļu remonta telpās aizliegts:
3.5.1. turēt automobiļus ar atvērtu degvielas tvertnes vāku un degvielas noplūdi;
3.5.2. uzglabāt degvielu, balonus ar gāzi;
3.5.3. uzglabāt viegli uzliesmojošus šķīdumus;
3.5.4. remontēt automobili, kurš atrodas paceltā stāvoklī uz domkrata, jālieto speciāli paliktņi.
3.6. Strādājot ar slīpējamām mašīnām jālieto aizsargbrilles un darba cimdi.
3.7. Gultņus bukses drīkst remontēt un demontēt ( iepresēt, izpresēt) lietojot palīgierīces,
novilcējus, preses.
3.8. Strādājot ar hidraulisko presi presējamās detaļas jānostāda vertikāli, lai nenotiktu detaļas
atlidošana sānus.
3.9. Pirms automobiļa dzinēja iedarbināšanas:
3.9.1. jāpārbauda vai nav atstāti uz tā instrumenta vai detaļas;
3.9.2. jāpārbauda vai nav ieslēgts pārnesums;
3.9.3. jādod brīdinājuma signāls.
3.10. Automobiļa palaišanas brīdi nedrīkst atrasties tā priekšā vai aizmugurē.

4.Darbu beidzot.
4.1. Jāsalasa visi instrumenti un tie jānotīra.
4.2. Elektroinstrumentus atvienot no tīkla un nodot skolotājam.
4.3. Aizliegts atstāt elektroinstrumentus darbā vietā pieslēgtus pie tīkla.
4.4. Atslēgt no strāvas padeves pārbaudes stendus.
4.5. Sakārtot darba vietu:
4.5.1. savākt un novietot speciālā konteinerā izlietotos materiālus;
4.5.2. darba laikā pielietotos instrumentus un palīgierīces nodot prakses vadītājam.
4.6. Atstāt darba telpu drīkst tikai ar prakses vadītāja atļauju.

2. pielikums

Praktisko mācību „Motori” darba vietu saraksts
Motori:
1. ZIL – 130
2. MERCEDES – BENZ ( R616) 934 4 cilindri
3. AUDI 90 (E) 5 cilindri
4. MERCEDES –BENZ ( 617) 5 cilindri
5. GAZ – 51

6 cilindri

6. VOLVO B20 4 cilindri
7. VW/ AUDI diz. 6 cilindri
8. ELS – T52 4 cilindri
9. AUDI 80/90 1,8L (DZ) 4 cilindri
10. FORD HH1
11. OPEL 21DT
12. ZMZ 53
13. LAND ROWER 441/6
14. Ford UY 4 cilindri

Automašīnas:
15. VW Polo
16. Opel - Omega
17. Audi 100 quattro
18. Peugeot 306
19. Mercedes Benz
20. VW Passat
21. VWGolf

3. pielikums

Praktisko mācību materiālais un tehniskais nodrošinājums

1.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.1, motors ZIL – 130.

2.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.2, motors MERCEDES – BENZ(R616) 934 4 cil.

3.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.3, motors AUDI 90 5 cil. (E).

4.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.4, motors MERCEDES –BENZ ( 617) 5 cil.

5.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.6, motors VOLVO B20 4 cil.

6.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.7, motors VW/ AUDI diz. 6 cil.

7.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.8, motors ELS – T52 4 cil.

8.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.9, motors AUDI 80/90 1,8L (DZ) 4 cil.

9.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.10, motors FORD HH1.

10.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.11, motors OPEL 21DT.

11.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.12, motors ZMZ 53.

12.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.13, motors LAND ROWER 441/6.

13.att. Praktisko mācību „Motori‖ darbavieta Nr.14, motors Ford UY 4 cil.

15.att. Praktisko mācību „Motori‖ izmantojamā automašīna VW Polo.

16.att. Praktisko mācību „Motori‖ izmantojamā automašīna Opel – Omega.

17.att. Praktisko mācību „Motori‖ izmantojamā automašīna Audi 100 Quattro.

18.att. Praktisko mācību „Motori‖ izmantojamā automašīna Peugeot 306.

19.att. Praktisko mācību „Motori‖ izmantojamā automašīna Mercedes Benz.

20.att. Praktisko mācību secīgi novietotie instrumenti un ierīces.

21.att. Izmantojamie materiāli.

22.att. Lielā instrumentu kaste.

23.att. Speciālie instrumenti.

24.att. Speciālie instrumenti.

25.att. Speciālie instrumenti.

26.att. Speciālo instrumentu klāsts.

27.att. Speciālie instrumenti un materiālu sortiments.

28.att. Materiālu sortiments.

29.att. Materiālu sortiments.

30.att. Instrumenti remontam.

31.att. Novilcēji.

32.att. Instrumenti TA darbavietā.

33.att. Skolā izgatavots ceļamkrāns.

4. pielikums

Jaunizveidojamais mācību motora makets

1.att. Jaunizveidojamā Mazda 626 mācību motora makets.

5. pielikums

Praktisko mācību norise

1.att. Degvielas iesmidzes sistēmas montāža darbavietā Nr.7.

2.att. Gāzu sadales mehānisma demontāža, montāža, regulēšana darbavietā Nr.2.

3.att. Praktisko mācību izpildītā darba atskaites noformēšana.

6. pielikums

Patstāvīgie darbi

1.att. Patstāvīgais darbs – gāzu sadales mehānisms.

2.att. Patstāvīgais darbs – virzuļa klaņa montāža.

3.att. Patstāvīgais darbs – motoru AUDI 90E un MERCEDES – BENZ( R616)934 demontāžas –
montāžas noteikumi.

4.att. Patstāvīgais darbs – motora AUDI 80/90 1,8L (DZ) demontāžas – montāžas noteikumi.

7. pielikums

Mācību metodiskais materiāls
Motora pārbaude.
Automašīnu darbaspējas ir atkarīgas no savlaicīgi veiktajām apkopēm un remonta. Vienalga,
vai tas būtu automobiļa motors, spēka pārvads, elektriskā iekārta, akumulatoru baterija, riteņi,
riepas vai citas automobiļa daļas, mezgli un agregāti — tiem ik dienas jāpievērš liela uzmanība, lai
katru, pat vissīkāko, tehnisko defektu varētu savlaicīgi pamanīt un nekavējoties novērst. Savlaicīgi
veikts remonts un tehniskās apkopes samazina šo darbu izmaksas, pagarina automobiļa
ekspluatācijas ilgumu un saīsina dīkstāves laiku tehnisku iemeslu dēļ.
Lai kvalitatīvi izpildītu apkopes un remontu, automehāniķim jāpārzin automašīnu vispārējā
uzbūve, iekārtu un mezglu nozīme un darbība, jāprot strādāt ar tehnisko literatūru,
datorprogrammām. Mācību praksē veicot motoru apkopi un remontu, pirms sākt darbu, jāatkārto
motoru uzbūve un sastāvdaļu nozīme (skatīt 1.att.). Praktiski jāiepazīstas ar motoru apkopi,
dažādiem iespējamo traucējumu cēloņiem un to novēršanu.

1.att. Automašīnas motora mezgli
Veicot motora remontu, pirms motora demontāžas nepieciešams pārbaudīt:
• eļļošanas sistēmas spiedienu,
• eļļas patēriņu,
• kompresiju cilindros.
Eļļas patēriņu automašīnai nosaka mērījumu ceļā no tā tilpuma. Ielej motoreļļu līdz tausta
atzīmei "max", pēc tam to atkal pārbauda pēc noteikta nobraukuma. Eļļas sadegšana nedrīkst
pārsniegt 0,6% no degvielas patēriņa. Eļļas noplūdi caur blīvslēgiem aprēķinos neiesaista, citādi
nav iespējams noteikt cilindru, virzuļu, gredzenu, vārstu kātu blīvslēgu un vadīklu nodilumu.
Par eļļas patēriņu liecina arī zilgans, biezs dūmu mākonis, kas izplūst caur trokšņu slāpētāju. Ja
tas notiek starpgāzu laikā, vainīgi vārstu kātu blīvslēgi — tie ir izdiluši. Ja dūmi plūst visu laiku,
tad vainīgi ir virzuļa gredzeni.
Kompresiju cilindros mēra, lai noteiktu "cilindru-virzuļu" grupas detaļu stāvokli, griežot ar
starteri motora kloķvārpstu iesildītam motoram ar izskrūvētām aizdedzes svecēm un pilnīgi atvērtu
droseļvārstu, uzstādot izskrūvēto sveču vieta kompresiometru. Spiediens jaunam motoram var būt

10 - 13 bāri, remonts nepieciešams, ja ir zem 8 bāri. Izkliede, mērot dažādos cilindros, nedrīkst
pārsniegt l bāru.
Par motora izdilumu var signalizēt ari eļļas spiediena kontrollampa. Ja tā nedziest pie maziem
apgriezieniem (nedaudz augstāki par tukšgaitas), tad, iespējams, ir izdiluši kloķvārpstas
pamatkakliņu gultņi, nedarbojas eļļas sūknis.
Jebkurā gadījumā nepieciešams ar manometru izmērīt eļļas spiedienu, motoram darbojoties
tukšgaitā, dažu marku automobiļu motoriem tas nedrīkst būt zemāks par 0,7 bāriem, bet pie
vidējiem motora kloķvārpstas apgriezieniem (3000 apgr./min.) eļļas spiedienam nevajadzētu būt
zemākam par 3,5 bāriem, ar noteikumu, ka motorā ielieta atbilstošas viskozitātes eļļa līdz
normālam līmenim, pārbaudot pēc atzīmes uz mērtausta. Citu marku automobiļu motoriem
pieļaujamās skaitliskās vērtības var būt atšķirīgas.
Parasti, motoru neizceļot, bet noņemot kartera vāku un cilindru galvu, iespējams izņemt
virzuļus un noteikt izdiluma pakāpi gredzeniem, virzuļiem, cilindriem, kloķvārpstas klaņu gultņu
kakliņiem. Pēc pārbaudes nosaka, vai ir nepieciešama kloķvārpstas slīpēšana un cilindru bloka
izvirpošana.

Kloķa – klaņa mehānisma demontāža, montāža,
virzuļa (virzuļa – klaņa) demontāža, detaļu savstarpējā orientācija.
Pirms sākt virzuļa (virzuļa – klaņa) demontāžas darbus, ieteicams izskatīt un pārspriest cilindru –
virzuļu grupas detaļu savstarpējo novietojumu motorā (skatīt 2.att.).

2.att. Cilindru – virzuļu grupas detaļas.

Izpildot virzuļa– klaņa mehānisma demontāžu – vajag demontēt gāzes sadales mehānisma
(turpmāk GSM) pārvada augšējās daļas aizsargus, sadales vārpstas pārvadu, cilindru galvu, eļļas
vāceli, kā arī dažiem dzinēju modeļiem eļļas sūkni (skatīt 1.att.).
Marķēt klaņu un to apakšējo galvu vāku novietojuma stāvokļus (skatīt 3.att.).

3.att. Klaņu marķēšana, skrūvju fiksācija.
Pagriezt kloķvārpstu tā, lai pirmā cilindra virzulis ir gāzes sadales mehānisma zemākajā maiņas
punktā (turpmāk ZMP). Atskrūvēt skrūvju uzgriežņus un noņemt klaņa apakšējās galvas vāku, ar
izolācijas lentu nofiksēt skrūves (skatīt 3.att.). Ar mīkstāka materiāla starpliku uzmanīgi izbīdīt
virzuli ar klani caur cilindru uz augšu, nesaskrāpēt cilindra spoguļvirsmu!
Salikt kopā klaņa apakšējās galvas vāku, plānsienu ieliktņus, pārliecināties, ka viņiem ir pirmā
cilindra aizzīme. Tādā pašā veidā demontēt pārējo cilindru, virzuļa – klaņa savienojumus.
Pirms atvienot virzuļus no klaņiem, tiem ir jāatzīmē savstarpējais stāvoklis, kā arī jāskatās
bultiņas orientācija uz virzuļa, tā vienmēr vērsta uz dzinēja priekšējo daļu (skatīt 4.att.).

4.att. Virzuļa orientācija.
Noņemt sprostgredzenus no virzuļa pirkstu urbumu rievām, izbīdīt virzuļa pirkstu tik tālu, lai
var izvilkt klani. Neizvilkt virzuļa pirkstu pilnīgi, ja netiks uzstādīti jauns klanis. Ja virzuļa pirkstu
grūti izspiest, sasildīt virzuli.
Ja virzuļa pirksts paredzēts uzspīli klanī - iepriekš sasildīt klani.
Ar gredzenu demontāžas knaiblēm demontēt virzuļa gredzenus. Iztīrīt virzuļa rievas no
piedegumiem. Izmērīt virzuļa diametru 15 mm no lejas perpendikulāri virzuļa pirkstam, noteikt
nodilumu, izmērīt virzuļa pirksta plaknē, aprēkināt ovālumu, koniskumu, rezultātus sakopot tabulā
(skatīt 1. tab.).
Plaknes
A-A
B-B
Ovālums
(mm)

Šķēlumi
I-I

II-II

Koniskums
(mm)

1.tab. Virzuļa ģeometrijas mērījumi.
Pārbaudīt virzuļu gredzenu atbilstību cilindram. Ielikt virzuļa gredzenu cilindra augšdaļā, ar
virzuli pabīdīt aptuveni 15 mm dziļi un ar taustiem izmērīt spraugu starp gredzena galiem (skatīt

5.att. Spraugas mērīšana starp gredzena galiem.
5.att.). Ja tā ir lielāka par 0.4 mm gredzeni ir nodiluši, tie jānomaina.
Kloķa – klaņa mehānisma pārbaude.
Kloķvārpstu iespējamie defekti:
kloķvārpstas deformācija – pārbauda griežot uz prizmām, vai centros, ar indikatorierīci
(skatīt 6.att.);
klaņu un pamatgultņu rēdžu nodilums – mēra ar mikrometru;
sadales zobrata vai siksnas skriemeļa balstvirsmas nodilums;
ierievju rievu izdilums;
sajūga vārpstas gultņa ligzdas izdilums;
spararata stiprināšanas skrūvju urbumu izdilums atlokā;
spararata atloka gala mešana.
Izmērīt pamatgultņu un klaņu gultņu kakliņu diametrus. Kakliņus vajag slīpēt, ja nodilums
pārsniedz 0,05 mm, ja ovālums lielāks par 0,03 mm.
Kakliņu remontizmēri (samazināti par mm 0,25; 0,5; 0,75; 1,0, vai 0,2; 0,4; 0,7;) pēc slīpēšanas
attiecīgi ir vienādi gan pamatgultņiem, gan arī klaņu gultņiem.
Kakliņus slīpē uz apalslīpmašīnas, samazinot tos līdz tuvākajam remontizmēram. Attālumiem starp
klaņu un pamatgultņu kakliņu asīm jābūt tādiem, lai virzuļa gājiens netiktu izmainīts.
Pēc slīpēšanas ovālums un koniskums pamatgultņu un klanu gultņu kakliņiem nedrīkst būt lielāks
par 0,007 mm.

6.att. Kloķvārpstas saliekuma mērīšana.

Klaņa un virzuļa savienojuma montāža, spēle savienojumā,
savienojuma nodrošināšana.
Ja savienojums klanis – virzuļa pirksts paredzēts ar uzspīli, tad klanis ir jāsasilda līdz
noteiktajai temperatūrai, bet virzuļa pirksts jāatdzesē.
Ja savienojums klanis – virzuļa pirksts nav paredzēts ar uzspīli, tad sasildīt katru virzuli,
ievietot klani un iepresēt virzuļa pirkstu. Pārliecināties, ka aizzīmes gan lietās uz klaņa, gan bultas
uz virzuļiem pagrieztas uz dzinēja priekšējo daļu. Nofiksēt virzuļa pirksta sprostgredzenus.
Pirms uzstādīt virzuļa gredzenus pārbaudīt katra gredzena gala spraugu lielumus cilindros. Ja
šis lielums ir par mazu, rūpigi ar vīli novīlēt gredzenu galus līdz uzstādīšanas izmēram. Virzuļa
gredzeni ir ļoti trausli, tāpēc strādāt ar tiem uzmanīgi, nesalauzt!
Uzstādot virzuļa gredzenus uzrakstam TOP (skatīt 7.att.) jābūt vērstam uz virzuļa galvas pusi.

7.att. Uzraksts uz virzuļa gredzena.
Ja klaņa augšējās galvas ieliktņi ir izdiluši, kustas, tie ir jānomaina.
Virzuļa gredzenu izvēle, mērījumi un montāža.
Virzuļu gredzenu diametram jāatbilst cilindra nominālam vai remontizmēra diametram.
Gredzena pielāgojumu virzuļa rievai pārbaudīt, noveļot gredzenu pa virzuļa rievu.
Precīzāk salāgojumu var pārbaudīt ar spraugmēru (skatīt 8.att.).

8.att. Gredzena pielāgojums virzuļa rievai.

Cilindrs

Gredzens

Ja sprauga ir mazāka par norādīto lielumu, gredzena sāni jānoslīpē uz smalka slīppapīra, kas
nostiprināts uz gludas un līdzenas virsmas. Ja sprauga ir lielāka par pieļaujamo, tad jāmaina
virzulis vai gredzeni. Mērījumu rezultātus sakopot tabulā (skatīt 2. tab.).

1

1
2
3

Gredzenu salāgojums
virzuļa rievā (mm)

starp gredzenu galiem
(mm)

2.tab. Virzuļa gredzenu salāgojuma mērījumi.
Pēc tam cilindram pielāgo gredzenus. Šim nolūkam vienu gredzenu iebīda vismazāk izdilušajā
cilindra joslā virzuļa gredzena gājiena robežās, un ar spraugmēru pārbauda atstarpi starp gredzenu
galiem (skatīt 5.att.), ja spēle pārāk maza, to palielina, rūpīgi novīlējot gredzenu galus. Ja sprauga
ir par lielu (skat. automašīnas rokasgrāmatā), tad gredzens ir jāmaina, vai jāveic cilindra remonts.
Montējot virzuļus jāskatās, lai virzuļu gredzenu galu savienojumu vietas būtu pagrieztas viena
pret otru 120o leņķī. Mazliet ieeļļot ar motoreļļu, gredzenus un cilindru sienas. Ar virzuļa gredzenu
saspiešanas palīgierīci apspiest gredzenus virzuļa rievās, montēt virzuli cilindrā. Montējot, ievērot
aizzīmes, bultiņai uz virzuļa jābūt vērstai uz motora priekšējo daļu (skatīt 4.att.).
Kloķvārpstas demontāža, pārbaude, montāža.
Koķvārpstu demontē, kad dzinējam ir demontēti gāzu sadales mehānisma (turpmāk GSM),
cilindru galva, dzinēja kartera vāks, klaņi un virzuļi. Dažu modifikāciju dzinējiem vajag demontēt
spararata un kloķvārpstas blīvslēgu korpusus.
Pārbaudīt numerāciju pamatgultņu vākiem (skatīt 9.att.), iezīmēt novietojuma stāvokli.

9.att. Trešā pamatgultņu vāka numerācija.
Ar indikatorierīci (skatīt 10.att.), vai taustu komplektu izmērīt kloķvārpstas aksiālo spēli,
rezultātu ierakstīt tabulā (skatīt 4.tab.).

10.att. Kloķvārpstas aksiālās spēles pārbaude.
Radiālo spēli ērti mērīt ar spraugmēriem „Plastigage‖. Savienojumā, starp kloķvārpstu un
plānsienu ieliktni, ievietot „Plastigage‖. Pamatgultņu vāku pieskrūvēt ar ekspluatācijā paredzēto
griezes momentu. Pēc gultņu vāku noņemšanas „Plastigage‖ saspiestās sloksnes platumu salīdzināt
ar mēru(skatīt 11.att.), kas ir uz iepakojuma, un nolasīt spēli savienojumā. Mērījumu rezultātus
sakopot tabulā (skatīt 3.tab.).

11.att. Kloķvārpstas radiālās spēles mērīšana.
Kloķvārpstas gultņu radiālā spēle (mm)
pamatgultņu
1

2

3

4

klaņu gultņu
5

1

2

3

4

3.tab. Kloķvārpstas gultņu radiālā spēle.
Atgriezt pamatgultņu vāku skrūves, demontēt pamatgultņu vākus, salikt tos secīgi, izcelt
kloķvārpstu. Sakomplektēt klaņu plānsienu ieliktņus. Ja plānsienu ieliktņi netiks mainīti, pārbaudīt,
lai katra cilindra plānsienu ieliktnis būtu iezīmēts, numurēts, lai to var montēt iepriekšējā vietā.
Apskatot, uz kloķvārpstas rēdzēm un plānsienu ieliktņiem, nedrīkst būt nodiluma pēdas,
apļveida švīkas. Kloķvārpstu griežot prizmās, ar indikatorstatīvu izmērīt kloķvārpstas saliekumu
vidusdaļā. Mērījumu rezultātus sakopot tabulā (skatīt 4.tab.).
Kloķvārpstas aksiālā spēle (mm)
Kloķvārpstas saliekums (mm)
4.tab. Kloķvārpstas aksiālā spēle un saliekums.
Ar mikrometru izmērīt pamatgultņu un klaņu gultņu kakliņu diametrus (skatīt 12.att.). Mērījumu
rezultātus sakopot tabulā (skatīt 5.tab.).

Mērījumi (mm)
I-I

Rēdzes

klaņu
gultņu

pamatgultņu

A-A

II - II
B-B

A-A

B-B

Aprēķini (mm)
koniskums plaknē
ovālums šķēlumā
A-A
B-B
I-I
II-II

1
2
3
4
5
1
2
3
4

5.tab. Kloķvārpstas ģeometrijas mērījumi.

12.att. Kloķvārpstas gultņu kakliņu mērīšana ar mikrometru.
Kakliņus vajag slīpēt, ja nodilums pārsniedz 0,05 mm un ja ovālums lielāks par 0,03 mm.
Montējot kloķvārpstu pārbaudīt - eļļošanas urbumu atskarpes (nogriež ar urbi), tīrību.
Plānsienu ieliktņu novietojumu, tiem, kuri ir gultņu vākos, var nebūt eļļošanas urbuma. Iespējams,
ka centrālie plānsienu ieliktņi (Nr.3) var būt konstruktīvi izpildīti un darbojas kā kloķvārpstas
aksiālās pārvietošanās atbalstpaplāksnes, vai tiem ir atsevišķas atbalstpaplāksnes. Pārbaudīt, vai
plānsienu ielikņi tīri - netīrumi uz plānsienu ielikņu ārējās virsmas dažreiz izsauc pamatgultņu
ieķīlēšanos, vai plānsienu ielikņi pareizi orientēti, savienojumus montējot pārbaudīt, lai notiek
eļļošana.
Saeļļot savienojuma slīdes vietas – plānsienu ieliktņu iekšējās daļas un kloķvārpstas
pamatgultņu rēdzes ar motoreļļu. Montēt pamatgultņu vākus kloķvārpstas aksiālās pārvietošanās
puslokus (skatīt 13.att.) ievietot pamatgultņu vākos skrūves. Pieskrūvēt kloķvārpstas aksiālās

13.att. Kloķvārpstas aksiālās pārvietošanās ierobežošana.
brīvkustības novēršanai paredzēto vāku ar atbilstošu momentu. Pārbaudīt vai kloķvārpsta griežas
brīvi. Kloķvārpstas pamatgultņu pievilkšanu turpināt no motora centra, katru reizi pārbaudot
kloķvārpstas griezšanās vieglumu. Ar montāžas lāpstiņu aksiāli pārbīdot, izmērīt (ar taustiem, vai
indikatoru), lai kloķvārpstas aksiālais pārvietojums ir izgatavotājrūpnīcas noteiktajās normas
robežās.
Dzinēju modeļos ar mehānisko transmisiju kloķvārpstas aizmugures galā ir gultnis, kurš pietur
pārnesumkārbas primāro vārpstu. Pārbaudīt gultņa tehnisko stāvokli, ja ir vajadzīgs, saeļļot.

Plānsienu ieliktņu maiņa.
Plānsienu ieliktņus maina, kad motora eļļošanas sistēmā krītas spiediens, brīvgaitā sāk mirgot
eļļas avārijas spiediena lampiņa. Sākumā demontēt motora kartera vāku, pārbaudīt plānsienu
ieliktņu tehnisko stāvokli (skatīt 14.att.), mērīt kloķvārpstas gultņu radiālo spēli (skatīt 10.att.).

14.att. Plānsienu ieliktņu nodiluma cēloņi. 1- metāla izturības samazināšanās, izrāvumi;
2- nepareizs uzstādījums (nopulētas spožas joslas); 3- netīrumu ieēšanās švīkas; 4- eļļas
nepietiekamība (virsējā slāņa nodilums); 5- pārmērīgs nodilums (virsējā slāņa nodilums visā
platumā); 6- kakliņa ovālums vai ieliktņa deformācija (rādiusizdilums).
Tālāk attīrīt klaņus un klaņu vākus, ielikt plānsienu ieliktņus tā, lai plānsienu ieliktņa izcilnis
ieiet klaņa un klaņa apakšējā vāka izfrēzētā savienojuma vietā, sakrīt eļļošanas urbums (skatīt
15.att.).

15.att. Plānsienu ieliktņu novietojums. A- izfrēzējums; B- izcilnis uz ieliktņa;
C- eļļošanas urbuma sakrišana.
Plānsienu ieliktņu iekšējās puses un kloķvārpstas rēdzes saeļļot, pēc aizzīmēm uzstādīt klaņa
vāku un pievilkt uzgriežņus ar paredzēto momentu.
Pirms uztādīt nākamo virzuļa - klaņa savienojumu, pagriezt kloķvārpstu un pārliecināties, ka
iepriekš uzstādītais virzuļa - klaņa savienojums brīvi griežas.
Ar montāžas lāpstiņu kustinot, mērot, ar taustu palīdzību - starp katru klaņa vāka galu un
kloķvārpstas vaigu, vai magnētisko indikatorstatīvu – kloķvārpstas galā, noteikt kloķvārpstas
aksiālo pārvietojumu, ja ir nepieciešamība - noregulēt.
Kloķvārpstas blīvslēgu maiņa.
Mainot kloķvārpstas priekšējo blīvslēgu demontēt motora piedziņas elementus no kloķvārpstas,
nopresēt zobratu. Ja demontāžai ir pieejams ekstraktors, nav jādemontē blīvslēga korpuss. Izvilkt
veco blīvslēgu no korpusa, jauno blīvslēgu saeļļot un iepresēt korpusā. Blīvslēga slēgtai daļai jābūt
vērstai uz āru.
Ja blīvslēga korpuss tika noņemts, korpusā iepresēt jaunu blīvslēgu (skatīt 16.att.). Ar
hermētiki

16.att. Kloķvārpstas priekšējā blīvslēga pareizs novietojums korpusā.
hermetizēt blīvslēga korpusa pievienojuma vietas pie motora, uzlikt blīvslēga korpusu un
pieskrūvēt ar paredzēto griezes momentu. Uzstādīt uz kloķvārpstas GSM piedziņas skriemeli un
pārējos piedziņas elementus.
Mainot kloķvārpstas aizmugurējo blīvslēgu, kas iepresēts blīvslēga korpusā(skatīt 17.att.),
demontēt pārnesumkārbu, sajūgu, spararatu. Dažiem motoru modeļiem demontēt sajūga karteri.

17. att. Kloķvārpstas aizmugurējā blīvslēga demontāža.
Demontēt veco blīvslēgu no korpusa, jauno blīvslēgu saeļļot un iepresēt korpusā. Veikt motora
demontēto mezglu montāžu pretēji demontāžas secībai.
Ja kloķvārpstas aizmugurējais blīvslēgs ir iepresēts korpusā (rievā), tad to var nomainīt
demontējot eļļas vāceli, atlaižot kloķvārpstas pamatgultņu vākus, atskrūvējot kloķvārpstas
aizmugurējā pamatgultņa vāku un veicot kloķvārpstas blīvējošā materiāla iepresēšanu.

Gāzu sadales mehānisma pārbaude.
Sadales vārpsta motora darba secībā kopā ar citām gāzu sadales mehānisma detaļām atver
vārstus un liek tiem aizvērties, darbina eļļas un degvielas sūkņus, kā arī pārtraucēju - sadalītāju
benzīnmotoros.
Gāzes sadales mehānismam (turpmāk GSM) izklausīt trokšņus darbībā, pārbaudīt vārstu
siltumatstarpes, zobsiksnas vai ķēdes spriegojumu, GSM fāzes (skatīt 18. un 19.att.).

18.att. Iestatīšanas aizzīmes uz kloķvārpstas un sadales vārpstas.

19.att. Starpvārpstas un kloķvārpstas iestatīšanas aizzīmes.
Sadales vārpstas iespējamie defekti: vārpstas izliece, gultņu kakliņu nodilums, ieplūdes un
izplūdes vārstu izciļņu nodilums. Vārpstas izlieci mēra ar indikatoru, uzstādot vārpstu ar galējiem
gultņu kakliņiem uz divām prizmām, griežot un ar indikatoru pārbaudot vidējo gultņu kakliņu
radiālo mešanu. Vieglo automobiļu motoru sadales vārpstām tā nedrīkst pārsniegt 0,02 - 0,04 mm.
Ja vārpstas izliece lielāka par pieļaujamo, tad to novērš, taisnojot presē.
Gultņu kakliņu nodilumu, ieplūdes un izplūdes vārstu izciļņu nodilumu mēra ar mikrometru.
Gāzu sadales mehānisma
piedziņas demontāža, montāža.
Izpildot gāzu sadales mehānisma un motora galvas demontāžas darbus, pārskatīt šo grupu detaļu
savstarpējo novietojumu (skatīt 20.att.).

20.att. Motoru galvas detaļas.
Sākot gāzes sadales mehānisma (turpmāk GSM) piedziņas demontāžu, iestatīt, pārbaudīt GSM
fāzes. Pirmā cilindra virzuli iestādīt saspiedes takts beigās, un šajā momentā GSM atzīmēm uz
kloķvārpstas, sadales vārpstas, kā arī dažām motoru modifikācijām uz starpvārpstas, ir jāsakrīt
(skatīt 21.att.).

21.att. GSM aizzīmes.
Demontēt ģeneratora siksnu, nopresēt skriemeli no kloķvārpstas. Pilnīgi noņemt GSM pārvada
aizsargus. Atspriegot pārvada elementu (zobsiksnu, ķēdi) demontēt to.
Pirms montāžas pārbaudīt zobsiksnas tehnisko stāvokli to apskatot vizuāli, zobsiksnai nav
jābūt plaisu, zobu izrāvumu (skatīt 21.att.). Piedziņas ķēdi parbaudīt gareniski nolokot.
Zobsiksnu vai ķēdi uzlikt uz skriemeļiem attiecīgi GSM fāzu aizzīmēm, nospriegot, pārbaudīt
aizzīmes. Dzinēja kloķvārpstu pagriezt dažus apgriezienus un vēlreiz pārbaudīt spriegojumu un
GSM fāzu aizzīmes. Pretēji noņemšanas secībai montēt noņemtos elementus, pievelkot ar
paredzēto griezes momentu.
Sadales vārpstas demontāža, montāža.
Sadales vārpstas demontāžu un montāžu no motora cilindru galvas veic gan no iepriekš
demontētas, gan nedemontētas cilindru galvas (skatīt 20.att.).
Sadales vārpstas demontāža:
• veikt daļu no operācijām, kuras nepieciešamas, lai brīvi varētu piekļūt sadales vārpstas
zobsiksnai vai ķēdei, kā arī cilindru galvā uzstādītajām detaļām;
• ja sadales vārpstu noņem no iepriekš nedemontētas cilindru galvas, tad vispirms pārnesumu
pārslēgšanas sviru novietot neitrālā stāvoklī un pulksteņrādītāja virzienā griezt kloķvārpstu, kamēr
sakrīt montāžas atzīmes uz sadales vārpstas gultņu korpusa un sadales vārpstas zobskriemeļa
(zvaigznītes) (skatīt 22.att.).

22.att. Montāžas atzīmes uz sadales vārpstas gultņu korpusa un sadales vārpstas zobskriemeļa.
Šī operācija jāveic, lai, montējot no jauna sadales vārpstu cilindru galvā, pareizi uzliktu sadales
vārpstas zobskriemeli (zvaigznīti):
• atslābināt zobsiksnas vai ķēdes spriegotāja mehānismu;
• noņemt zobsiksnu (ķēdi) no sadales vārpstas zobskriemeļa (zvaigznītes);

• ar speciālu ierīci (skatīt 23.att.) nosprostot zobskriemeli (zvaigznīti), atskrūvēt to un noņemt;

23.att. Zobskriemeļa fiksācija.
• atskrūvēt sadales vārpstas gultņu korpusu no cilindru galvas un noņemt to kopā ar sadales
vārpstu;
• demontēt sadales vārpstas blīvslēga turētāju un noturplāksni;
• izņemt blīvslēgu un sadales vārpstu;
Defektē sadales vārpstu, nodilušo gultņu kakliņus slīpē līdz kādam no remontizmēriem,
vadoties pēc instrukcijā norādītajiem lielumiem. Slīpēšanu veic uz apaļslīpmašīnas. Pēc slīpēšanas
kakliņus pulē ar abrazīvo lenti.
Nodilušos ekscentriskos izciļņus slīpē uz apalslīpmašīnas, nodrošinot ekscentra ass nobīdi
attiecībā pret darbavārpstas asi par ekscentritātes lielumu. Izciļņu profila bojājuma gadījumā tos
slīpē kopēšanas slīpmašīnā. Ja nodilums pārsniedz normu, uz izciļņu galvas uzkausē metālu un pēc
tam to slīpē.
Sadales vārpstas uzstādīšanu veic atpakaļejošā secībā, pirms tam uzliekot, uz blīvslēga turētāja
plakanās virsmas hermētiķi.
Sadales vārpstas gultņu korpusu pēc montāžas pievelk rūpnīcas izgatavotājas norādītajā secībā
un ar attiecīgu spēka momentu (skatīt 24.att.).

24.att. Sadales vārpstas gultņu korpusa pievilkšanas secība.
Vārstu siltumatstarpju raksturojums, pārbaude,
regulēšana.
Vārstam aizvērtā stāvoklī, tā atvēršanas mehānismam jābūt atstarpei, lai vārsts varētu blīvi
aizvērties. Augšvārstu mehānismā atstarpe parasti ir starp divplecu sviru un vārsta kātu, vai starp
starp vārsta kātu (bīdītāju) un sadales vārpstas izcilni. Temperatūras maiņa rada materiāla
saraušanos un izplešanos. Motoram sasilstot, vārstu atstarpes samazinās vai palielinās detaļu
nevienādās termiskās izplešanas dēļ. Vārsta kāts pagarinās, motora cilindru telpā degkamerā
sadegot darba maisījumam. Svarīgi, lai starp vārsta kātu un sadales vārpstas izcilni būtu noteikta
spēle. Vārstu metāliska klaudze labi dzirdama, motoram darbojoties brīvgaitā pie maziem
kloķvārpstas apgriezieniem. Atstarpju lielums atkarīgs no motora tipa un uzrādīts automašīnas
apkopes instrukcijā.
Starp vārsta piedziņas mehānismu un pašu vārstu vienmēr tiek paredzēta zināma spēle. Šī spēle
ir nepieciešama:
• garuma izmaiņu kompensācijai;
• spēles izmaiņu kompensēšanai.

Vārsta kāta garuma izmaiņas ir sekas siltuma izmaiņām motorā. Ieplūdes vārstu galvas
temperatūra var sasniegt 1170° C, bet izplūdes vārstu galvas — 1320° C. Ar spēles palīdzību tiek
novērsta vārsta atvēršanās sakaršanas laikā tā pagarināšanās rezultātā.
Spēles izmaiņas rodas vārstu, vārstu ligzdu, izciļņu, sviru, bīdstieņa un vārstu kāta nolietošanās
dēļ.
Sekas pārāk mazai vārstu siltumatstarpei:
• slikta vārstu piegulšana vārstu ligzdās (kompresijas zudumi);
• vārstam trūkst maksimālā aizvēršanās spēka;
• samazināta siltuma atdeve no vārsta galvas uz ligzdu, tas pārkarst un sadeg;
• notiek izmaiņas vārstu diagrammā (tie ātrāk atveras un vēlāk aizveras);
• bojājas vārstu mehānisms.
Sekas pārāk lielai vārstu siltumatstarpei.
• pastiprināta vārsta kāta gala virsmas un ar to saistīto detaļu dilšana;
• samazinās motora jauda, jo saīsinās vārstu atrašanās laiks atvērtā stāvoklī;
• tā rezultātā pasliktinās cilindru piepildīšanās ar degmaisījumu un gāzu apmaiņa cilindros.
Sadales mehānisma detaļām izdilstot, kā arī izkustoties regulēšanas skrūvēm vai atslābstot
divplecu sviru ass balstu nostiprināšanas skrūvēm, vārstu atstarpe motora ekspluatācijas laikā var
izmainīties. Ja atstarpe palielinās, vārsta galvas un ligzdas slēgvirsmas ātri nolietojas, jo vārsts
ligzdā nosēžas ar triecienu, rodas ass un ritmisks troksnis. Līdz ar to samazinās vārsta atvērums un
atvērta stāvokļa ilgums, pasliktinot cilindra pildījumu un attīrīšanu no sadedzes produktiem. Ja
atstarpe pārāk maza, vārsts blīvi nenoslēdzas ligzdā, motoram zūd kompresija, karstās gāzes,
plūsdamas caur vārsta neblīvumiem, sadedzina vārsta un ligzdas slēgvirsmas, samazinās motora
jauda un ekonomiskums.
Vārstu termoatstarpju regulēšanas metodes atkarīgas no vārstu mehānisma konstrukcijas un
materiāliem. Kontrolējot un regulējot vārstu termoatstarpes, vienmēr tiek ievērota noteikta secība.
To nosaka automobiļu motoru ražojošā rūpnīca, jo tā parasti apraksta, kā maksimāli efektīvi
pārbaudīt un regulēt vārstu termoatstarpes. Regulēšanu visbiežāk veic aukstam motoram, bet
sastopamas konstrukcijas, kur to veic arī siltam motoram.
Parasti pirms vārstu termoatstarpju regulēšanas:
• pārbauda un nepieciešamības gadījumā regulē sadales vārpstas piedziņas ķēdes vai
zobsiksnas spriegojumu;
• nosaka kompresijas takti pirmajā cilindrā, lēni griežot kloķvārpstu, kamēr vārsti nostādīti
pilnīgi aizvērtā stāvoklī un pirmā cilindra virzulis atbilstoši nostatīšanas atzīmēm nonāk AMP;
• nosaka ieplūdes un izplūdes vārstu. To var noteikt pēc ieplūdes un izplūdes kolektora
atzarojumiem, kā arī novērojot vārstu vēršanās secību.
Visbiežāk vārstu termoatstarpes pārbauda un regulē šādā secībā:
 iesildīt motoru līdz paredzētai temperatūrai, noņemt vārstu mehānisma kārbas
vāku, pārbaudīt un vajadzības gadījumā pievilkt cilindru galvas skrūves un divplecu
sviru ass balstu nostiprināšanas skrūves;
 noņemt detaļas, kas neļauj piekļūt vārstiem;
 regulējamos vārstus nostādīt pilnīgi aizvērtā stāvoklī - nostādīt pirmā cilindra vizuli
saspiedes (kompresijas) gājiena beigās AMP vai tuvu tam, lai abi vārsti būtu pilnīgi
aizvērti, jo tikai šādā vārstu stāvoklī var pārbaudīt un regulēt abu vārstu atstarpes. Lai
noteiktu kompresijas gājienu, lēni griezt motora kloķvārpstu un sekot ieplūdes vārstu
divplecu sviras kustībai. Pēc tam kloķvārpstu griezt vēl par nepilnu 1/2 apgriezienu, līdz
aizzīme, kas atbilst AMP, uz kloķvārpstas ģeneratora piedziņas skriemeļa sakrīt ar
rādītāju vai aizzīmi uz kartera vāka (skatīt 21.att.). Dažām motoru modifikācijām var
skatīt aizzīmi uz spararata kartera;
 ar spraugmēru pārbaudīt atstarpi starp vārsta kātu un divplecu sviras galu. Ja
nepieciešams, atstarpi noregulēt, atbrīvojot pretuzgriezni un griežot divplecu sviras galā
ieskrūvēto regulēšanas skrūvi. Pēc regulēšanas pievilkt pretuzgriezni, ar skrūvgriezi
noturēt vajadzīgā stāvoklī regulēšanas skrūvi. Visbeidzot vēlreiz pārbaudīt atstarpi;

 pārējo cilindru vārstus regulējamā stāvoklī nostāda saskaņā ar motora cilindru darba
kārtību, ik reizi pagriežot kloķvārpstu par leņķi 720°/i, kur i -motora cilindru skaits;
Četrcilindru motoram, kuram motora cilindru darba kārtība ir 1 – 3 - 4 - 2 (skatīt 25.att.), pēc

25. att. Motora cilindru darba kārtība.
abu pirmā cilindra vārstu noregulēšanas kloķvārpstu pagriež par 720°/4=180° jeb
pusapgriezienu un regulē trešā cilindra abu vārstu atstarpes. Ja kloķvārpstu pagriež par diviem
pusapgriezieniem (vienu pilnu apgriezienu), var noregulēt ceturtā cilindra vārstu spēles vai,
kloķvārpstu pagriežot par trim pusapgriezieniem, var noregulēt abu otrā cilindra vārstu atstarpes.
Sešcilindru vienrindas motoriem, kā arī sešcilindru V veida motoriem - par 1200 kloķvārpstas
normālas griešanās virzienā un, zinot cilindru darbības secību, regulēt nākamā cilindra vārstus.
Dažu motoru instrukcijās dota īpaša vārpstu atstarpju regulēšanas secība.
Astoņcilindru V — veida (V-8) motoram noregulē abu vārstu termoatstarpes pirmajā cilindrā
un pirms katra nākamā cilindra vārstu spēles regulēšanas kloķvārpsta jāpagriež par 720° /8 = 90°
jeb ceturtdaļapgriezienu. Saskaņā ar motora cilindru darba kārtību vārstus regulē šādā secībā: 1. —
5. — 4. — 2. — 6. — 3. — 7. — 8. cilindram (skatīt 25.att.). Pārbauda, vai atstarpes pareizi
noregulētas visiem motora vārstiem. Novieto vietā un nostiprina noņemtās detaļas.
Ja motoru ražojošā rūpnīca vārstu termoatstarpei noteikusi divas robežvērtības kā, piemēram,
0,25-0,30 mm, vārstu atstarpi ieteicams pārbaudīt ar diviem spraugmēriem, kuru biezums attiecīgi
ir 0,25-0,30 mm. Vārsta termoatstarpe ir pareiza, ja plānākais spraugmērs brīvi ievietojas atstarpē,
bet biezākais ne.
Ja vārsta atstarpei dota tikai viena vērtība, piemēram 0,15 mm, vārsta atstarpi vēlams pārbaudīt
ar diviem 0,15 un 0,15 + 0,02 = 0,17 mm bieziem spraugmēriem. Vārsta termoatstarpe ir pareiza,
ja plānākais spraugmērs spraugā ievietojas ar nelielu piepūli, bet biezāko spraugmēru tajā nevar
ievietot.
Vārstu termoatstarpju pārbaudes un regulēšanas piemēri.
Atkarībā no vārstu piedziņas mehānisma motoros ar augšā gulošiem vārstiem (OHV – ZMZ 53),
kad sadales vārpsta novietota motora cilindru blokā, vārstu termoatstarpes pārbauda starp divplecu
sviras galu un vārsta kātu (skatīt 26.att.).

26. att. OHV mehānisma vārstu termoatstarpju pārbaude.

Ja atstarpe neatbilst prasītajai, tad regulēšanu veic šādā kārtībā:
• atbrīvo regulēšanas skrūves (1) pretuzgriezni (2), ievieto atbilstošā biezuma spraugmēru
starp divpleca sviras galu (3) un vārsta kātu (4);
• ar skrūvgriezi ieskrūvē regulēšanas skrūvi, līdz tā viegli saspiež spraugmēru;
• ar skrūvgriezi satur regulēšanas skrūvi un vienlaikus pievelk ar uzgriežņu atslēgu
pretuzgriezni.
Motoros ar augsti gulošu sadales vārpstu (CIH – M412), kad tā iemontēta cilindru galvā,
termoatstarpju pārbaudi veic starp divplecu sviras (4) regulēšanas skrūvi (2) un vārsta kātu

27.att. CIH mehānisma vārstu termoatstarpju pārbaude.
(skatīt 27.att.). Regulē, atbrīvojot pretuzgriezni (3) un ar regulēšanas skrūvi (2) panākot
nepieciešamo atstarpi. Pēc tam, pieturot regulēšanas skrūvi, nostiprina pretuzgriezni.
Motoros ar virspusē gulošu(ām) sadales vārpstu (OHC un DOHC - VW), kad tā(s) atrodas virs
cilindru galvas un vārsti tiek piedzīti tieši, pārbaude un regulēšana atkarīga no vārstu piedziņas
konstrukcijas:

28. att. OHC mehānisma vārstu termoatstarpju pārbaude.
1. Termoatstarpi A pārbauda starp sadales vārpstas izcilni (3) un vienpleca sviru (2) (rokeri).
Regulē, atslābinot pretuzgriezni (5), un iestāda pareizu atstarpi, pagriežot sviras balstu (4). Pēc
nepieciešamās atstarpes iestādīšanas pietur sviras balstu un pievelk pretuzgriezni (skatīt 28.att.).
2. Termoatstarpi A pārbauda starp sadales vārpstas izcilni (1) un bīdītāju (2) (skatīt 29.att.).

29.att. OHC mehānisma vārstu termoatstarpju pārbaude.
Regulē, nomainot regulēšanas plāksni (3) ar cita biezuma plāksni.
Lietojot plānāku vārstu regulēšanas plāksni, rodas lielāka spēle, bet, lietojot biezāku plāksni,
rodas mazāka spēle. Ja pēc autoizgatavotāja instrukcijas spēlei jābūt 0,30 mm. Izmērīta vārstu
spēle ir 0,25 mm. Esošās regulēšanas plāksnes biezums ir 3,65 mm.
Starpība starp izmērīto vārstu spēli un ražotāja noteikto ir 0,30 - 0,25 = 0,05 mm. Vārstu spēle
tātad ir par mazu. Tā kā esošās regulēšanas plāksnes izmērs ir 3,65 mm, jaunajai plāksnei jābūt

30.att. Vārstu regulēšanas plāksne.
3,60 mm biezai. To aprēkina lietojot formulu: N = T + (A – V) [mm], kur
N = jaunās regulēšanas paplāksnes biezums, [mm]
Т = vecās regulēšanas paplāksnes biezums, [mm]
A = izmērītā vārstu siltumatstarpe,
[mm]
V = nepieciešamā vārstu siltumatstarpe,
[mm]
Izmērs uz vārstu regulēšanas plāksnes iegravēts apakšdaļā (skatīt 30.att.). Mērījumu un
aprēkinu rezultātus sakopot tabulā (skatīt 6.tab.)

Cilindrs Nr. 1
Cilindrs

Cilindrs Nr. 3

Cilindrs Nr. 4

Cilindrs Nr. 2

Izplūdes vārsts
..... cilindram

Ieplūdes vārsts
..... cilindram

Izplūdes vārsts
..... cilindram

Ieplūdes vārsts
..... cilindram

Izplūdes vārsts
..... cilindram

Ieplūdes vārsts
..... cilindram

Izplūdes vārsts
..... cilindram

Ieplūdes vārsts
..... cilindram

Paplāksne

1. Izmērītais brīvgājiens
A [mm]
2. Starpība starp izmērīto
un nepieciešamo
brīvgājienu
(A-V)
[mm]
3. Nepieciešamais
brīvgājiens V [mm]
4. Esošā regulēšanas
paplāksne T [mm]
5. Jaunā regulēšanas
paplāksne N [mm]
6.tab. Vārstu regulēšana ar paplāksnēm.
Tā kā regulēšanas plāksne atrodas starp bīdītāju un sadales vārpstu, tad tās demontēšanai
jālieto speciāli instrumenti (skatīt 31.att.).

31.att. Regulēšanas plāksnes demontāžas instrumenti.

Vārstu demontāža, montāža, piestrāde (vārstu hermētiskuma nodrošināšana),
savienojumu pārbaude.
Lai četrtaktu motorā laikus ievadītu degmaisījumu, cilindrā un izvadītu sadedzes produktus,
nepieciešams vārstu mehānisms, kurš kopā ar sadales vārpstu un tai nepieciešamajām detaļām
veido gāzu sadales mehānismu.
Aptuvena secība kādā var tikt izjaukts un salikts vārstu mehānisms no iepriekš noņemtas
automobiļu motoru cilindru galvas.
Demontāža:
• noņemt vārstu piedziņas sviras ar atsperēm;
• atslābināt pretuzgriežņus un izskrūvēt sviras balstus (regulēšanas
skrūves) un, ja nepieciešams, tad arī to vītņotos ieliktņus;
• uzstādīt speciālu vārstu demontāžai nepieciešamu palīgierīci (skatīt 32.att.);

32.att. Vārstu demontāžas palīgierīce.
• atbalstot ierīci pret atsperu balstškivi, saspiest vārstu atsperes un izņemt puslokus;
• noņemt vārstu atsperes, balstšķivjus, kā ari ārējās un iekšējās atsperes balstplāksnes;
• pagriezt cilindru galvu un no otras puses izņemt vārstus;
• noņemt vārstu kātu blīvslēgus no vārstu vadīklām.
Traucējumi gāzu sadales mehānisma darbībā rodas ne tikai vārstu nepareizu atstarpju un gāzu
sadales fāzu neatbilstības dēļ, bet arī detaļu nolietošanās vai bojāšanās rezultātā. Ja vārsta ligzda un
vārsta slēgvirsma ir izdilušas vai apdegušas, atslābusi vai lūzusi vārsta atspere vai arī vārsta kāts
aizkoksējies, tad vārsts vairs blīvi nenoslēdz cilindru, cilindrā zūd vai pazeminās kompresija un
motora darbība pasliktinās. Bojātas vārstu ligzdu darba virsmas (fāzītes) ģeometrisko formu
atjauno, lietojot gremdurbjus (skatīt 33.att.), vai slīpē, izmantojot

33.att. Vārstu ligzdu frēzēšana.
slīpripu tapņus. Ligzdu darba virsmas platumam nevajadzētu pārsniegt 2 mm. Vārstu ligzdu
obligāti nomaina arī tad, ja ligzdas sēža kļuvusi vaļīga cilindru galvā. Tādā gadījumā sēžas virsmu
izvirpo līdz remontizmēram.
Parasti pirms presēšanas cilindru galvu sakarsē apmēram līdz 180°C, bet vārstu ligzdas atdzesē
sašķidrinātā slāpeklī.
Ja izdilumi ir niecīgi un uz slēgvirsmām nav dziļu izdegumu, tad vārsta hermētiskumu var
atjaunot, vārstu pieslīpējot ligzdai. Pretējā gadījumā izdilušās detaļas jānomaina.
Lai pieslīpētu, vārstu piespiest ligzdai un griezt aptuveni to uz vienu pusi par ½ apgrieziena
un otru pusi par 1/4 apgrieziena, tātad pieslīpējot vārstu, uz vienu pusi pagriezt nedaudz vairāk,
nekā uz pretējo pusi, tāpēc tas lēnām rotē. Šādā veidā panākt vienmērīgu pieslīpējumu. Katra
pagrieziena beigās ļauj atsperei pacelt vārstu par 3... 5 mm(skatīt 34.att.).

34.att. Vārstu pieslīpēšana.
Pieslīpēšanai lieto dažāda raupjuma pieslīpēšanas pastas.
Pieslīpēšanas kvalitāti pārbaudīt, apskatot apstrādātas virsmas formu (skatīt 35.att.),
izmērot pieslīpētās virsmas

35.att. Vārstu ligzdas fāzējums.
platumu un pārbaudot vārsta un ligzdas slēgvirsmu hermētiskumu. Hermētiskumu pārbaudīt ar
petrolejas caurplūdi (skatīt 36.att.) vai ar gaisa spiedienu. Ja ligzdā virs vārsta iepildīt petroleju, 3
minūšu

36.att. Hermētiskuma pārbaude.
laikā nav pieļaujama tās izsūkšanās caur slēgvirsmām. Radot gāzu ejā zem vārsta galvas gaisa
spiedienu 0,3 ... 0,5 MPa, nav pieļaujama gaisa izplūde caur slēgvirsmām. Par gaisa izplūdi liecina
gaisa pūslīši virs vārsta galvas uzlietajā petrolejā vai eļļā.
Pēc sekmīga vārstu un ligzdu remonta veikt to mazgāšanu, lai no virsmām noņemt
abrazīvās vietas. Saliekot vārstu kātus un slēgvirsmas pārklāt ar dīzeļeļļu vai grafīta ziedi. Vārstu
un ligzdu salāgojumam jāatbilst noteiktām prasībām.
Montāža:
• attīrīt cilindru galvas augšējo daļu no netīrumiem, eļļas un vecā hermētiķa paliekām;
• uzstādīt (ja tika noņemtas) vārstu piedziņas sviru sprostojošās plāksnes un regulēšanas
skrūvju vītņotos ieliktņus ;
• ieskrūvēt regulēšanas skrūves ar pretuzgriežņiem ;
• ieziest ar motoreļļu vārstus un jaunos vārstu kātu blīvslēgus (vecos izmantot vairs nav
pieļaujams);
• ar speciālu ietveri uzpresēt vārstu kātu blīvslēgus uz vārstu vadīklām;

• ielikt vārstus vadīklās un uzliek atsperu balstplāksnes, atsperes un atsperu balstšķīvjus ;
• saspiežot atsperes ar palīgierīci, uzstādīt puslokus ;
• uzstādīt vārstu piedziņas vienplecu sviras ar atsperēm .
Tālāk iespējams veikt cilindru galvas uzstādīšanu.
Vārstu blīvslēgu maiņa.
Lai nomainītu vārstu blīvslēgus (skatīt 37.att.), nedemontējot no motora cilindru galvu, vajag
no motora demontēt GSM vāku, atspriegot

37.att. Vārstu blīvslēgs. 1- vārsta kāts; 2- vadīkla; 3- vārsta ligzda; 4- vārsta blīvslēgs.
zobsiksnu, atlaist sadales vārpstas skrūves, tās atskrūvēt un demontēt sadales vārpstu. Pirmā
cilindra virzuli iestatīt saspiedes takts beigās. Pa aizdedzes sveces urbumu cilindrā, nofiksēt pirmo
demontējamo vārstu ar atbalstu – skrūvgriezi, u.c., pielietojot vārstu atsperu saspiešanas ierīci
(skatīt 32.att.), saspiest vārstu atsperes un izvilkt fiksatorus. Noņemt atsperes, atsperu bļodiņu un
ar vārstu blīvslēgu demontāžas knaiblēm demontēt vārstu blīvslēgu.
Mainot vārstu blīvslēgus lietderīgi noteikt nodilumu vārstu kātiem un to vadčaulām, jo ir liela
nozīme ir precīzai spēlei starp vārsta kātu un vārsta vadčaulu (vadīklu), kas ietekmē eļļas patēriņu.
Tieši vadčaulas ir vārstu mehānisma bāzes detaļas, no kurām atkarīgs šī mehānisma resurss.
Ja spēle ir par mazu:
• tad starp vadčaulu un vārsta kātu veidojas pārāk maza eļļas kārta un palielinās berze starp
abām detaļām, līdz ar to palielinās detaļu dilšana;
• vārsts var iestrēgt vadčaulā, kad motors ir uzkarsis, tad vārsts vairs neaizveras un parasti
sadeg.
Ja spēle ir par lielu:
• vārsts kustas vadčaulā,
• vārsts vairs labi neaizveras un tādēļ var sadegt,
• pastāv iespēja, ka vārsta galva salūst,
• var palielināties eļļas patēriņš.
Pastāv divas metodes nodiluma noteikšanai vārstu kātiem un to vadīklām, ko veic mērījumu
ceļā.
Pirmā metode — tiešā, kad vadčaulas iekšējo diametru izmēra ar mikrometrisko iekšmērītāju, bet
vārsta kātu — ar mikrometru. Starpība starp izmērītajiem vadčaulu un vārstu kātu diametriem
sastāda diametriālās spēles.
Otrā metode — netiešā, kad tiek izmantots pulksteņa tipa indikators ar statīvu un tiek noteikta
sānu spēle vārsta kātam vadčaulā (skatīt 38.att.).

38.att. Sānu spēles noteikšana vārsta kātam vadčaulā.
Ja pēc pārbaudes konstatē, ka spēle lielāka par instrukcijā rekomendēto, tad vecos vārstus
nomaina pret jauniem un mērījumus veic atkārtoti. Ja arī šajā gadījumā spēle būs par lielu, tad bez
vadčaulu remonta neiztikt. Daudzas firmas (FORD, BMW, OPEL) izgatavo remontizmēra vārstus
ar palielinātu vārsta kāta diametru. Ja ir remontizmēra vārsti, tad vadčaulu izrīvē līdz vārsta kāta
remontizmēra diametram un beigās, līdz instrukcijā minētajai spēlei starp vadčaulu un vārsta kātu.
VAZ markas automobiļu remontinstrukcijā ierakstīti šādi vārstu kātu un vadčaulu pieļaujamie
izmēri un spēles mm:
ieplūdes vārsta kātam 7,985 — 8,000, bet vadčaulai 8,022 — 8,040;
izplūdes vārsta kātam 7,985 — 8,000, bet vadčaulai 8,029 — 8,047;
Abos gadījumos pieļaujamā spēle savienojumā nedrīkst būt lielāka par 0,15.
Pēc savienojuma defektācijas jauno vārstu blīvslēgu saeļļot ar motoreļļu un uzpresēt
savienojumā. Montēt iepriekš noņemtās detaļas. Veikt pirmā cilindra nākamā vārsta blīvslēga
maiņu, atbilstoši iepriekš aprakstītajam.

8. pielikums

Demontāžas, montāžas noteikumi
Demontāža.
1. Pirms demontāžas savienojumu vietas rūpīgi notīrīt.
2. Motoram pārbaudīt aizzīmju sakrišanu uz kloķvārpstas, sadales
vārpstas, starpvārpstas.
3. Agregātiem iezīmēt mezglu, detaļu orientāciju.
4. Mezglus atskrūvēt pretēji aizskrūvēšanas secībai!
4.1. Skrūves mazliet atlaist (līdz 30˚),
4.2. Otrreiz atlaist.
4.3. Pilnīgi atskrūvēt.
5. Noņemt detaļas kopā ar stiprinājuma elementiem un secīgi salikt uz
paliktņiem.
6. Defektēt detaļas.
Montāža.
1. Montēt tīras detaļas.
2. Saeļļot detaļu darba vietas.
3. Ievērojot orientāciju, novietot precīzi savā vietā detaļas un
stiprinājuma elementus.
4. Skrūves pieskrūvēt katrā gājienā:


noteiktā secībā un pakāpeniski,



ar atbilstošu spēka momentu, vai pagrieziena leņķi.

