
Dzesēšanas sistēmas remonts 
 

 

Dzeses sistēma pilda nozīmīgu funkciju – uztur dzinēja darbībai atbilstošu 

temperatūru (vidēji 85o...95o) un novadīt lieko siltumu apkārtējam gaisam. Apkārtējam 

gaisam tiek novadīts apmēram 25% no siltuma daudzuma, kas rodas degvielai sadegot 

dzinēja cilindros. Ja tiek novadīts šāds siltuma daudzums, tad uzsildītā dzinējā tiek 

nodrošināta atbilstoša spēle starp berzes virsmām un radīti optimāli, berzē esošo virsmu 

eļļošanas apstākļi. 

Par nepieciešamību veikt remontu, liecina sekojošas pazīmes: 

- dzinējs tiek pārdzesēts vai pārkarsēts, 

- krītas dzeses šķidruma līmenis, 

- dzeses šķidrumā nokļuvusi dzinēja eļļa, 

- dzinēja darbības laikā dzirdami trokšņi, kuru avots ir dzeses sūknis. 

Rūpīgi jāpārbauda gumijas cauruļvadi, bieži, sīkās mikroplaisās, sāk pilēt 

dzeses šķidrums tikai automobiļa dzinējam strādājot. 

Jāpievērš uzmanība gumijas cauruļvadu stāvoklim pēc dzinēja apstādināšanas. 

Tie var uzpūsties vai sarauties. Tādā gadījumā bojāts ir radiatora (izplešanās tvertnes) 

vāciņš. Vāciņā atrodas tvaika vārsts (izlaiž tvaikus atmosfērā, dzeses šķidrumam 

uzsilstot) un atmosfēras vārsts (dod iespēju ieplūst atmosfēras gaisam, dzeses 

šķidrumam atdziestot). 

Pārkaršanu var izraisīt dzeses sistēmas dehermetizācija. Pie slēgtas sistēmas 

dzeses šķidrums vārās pie +109o...112oC, bet radiatora vāciņa blīvei neslēdzot vai 

vārstam paliekot vaļējā stāvoklī – dzeses šķidrums vārās pie +100oC. Siltā laikā, 

pilsētas režīmā, no +95oC darba temperatūras, līdz +100oC vārīšanās temperatūras 

sasniegšanai ir īss laika sprīdis. 

Ja automobiļa dzinēja dzeses sistēmā bijis iepildīts ūdens, tad ekspluatācijas 

laikā ir radies katlakmens, kurš rada dzinēja degmaisījuma sadedzes temperatūras 

paaugstināšanos, jo katlakmens darbojas kā siltuma izolators – kavē siltuma novadīšanu 

uz dzeses šķidrumu. Traucējuma diagnozes noteikšanu kavē apstāklis, ka temperatūras 

kontroles sistēma uzrāda normālu dzeses šķidruma temperatūru. Katlakmens piesārņo 

radiatoru, tādēļ dažādu katlakmens tīrītāju pielietošana, to var piesārņot vēl vairāk. 

Radiatora iekšējo kanālu piesārņojuma gadījumā tīrīšana ir problemātiska 

sekojošu apstākļu dēļ: 

- misiņa radiatorus pakāpeniski nomaina alumīnija sakausējuma radiatori, kas 

ir vieglāki un to sieniņu biezums svārstās 0,3...0,4 mm robežās, 

- alumīnija radiatoru bojā sāls un sārmi, tādēļ no ārpuses tas var būt stipri 

korodēts, 

- biežāk augšējā un apakšējā tvertne ir no plastmasas, kas remontu sarežģī vēl 

vairāk, 

- radiatoru var lodēt, izmantojot kadmija vai cirkonija kušņus. Uz labi 

attaukotas virsmas, sūci var novērst izmantojot „šķidro metālu” (ātri 

cietējoša līme, pildīta ar metāla pulveri). 

Jaunāko modeļu dzinējiem tiek uzstādīti elektrovadāmi termostati, kur cerezīna 

pildījuma baloniņa vietā uzstādīts elektrisks servodzinējs, kuru, uz temperatūras devēja 

signāla pamata, vada elektrovadības bloks. Šāda sistēma nodrošina ātrāku dzinēja 

uzsildīšanu un drošāk pasargā sistēmu no pārkaršanas. 

Termostatam (ar cerezīna izpildmehānismu) ir raksturīgi sekojoši darbības 

traucējumi: 



- neslēdz termostata blīve – dzinējs tiek pārdzesēts (nesasniedz darba 

temperatūru), 

- ieķīlējis cerezīna baloniņa kustīgais kāts – termostata vārsts neatveras 

(dzinējs pārkarst ļoti īsā laikā, vai arī vārsts paliek atvērts – dzinējs tiek 

pārdzesēts). 

Termostata darbību var pārbaudīt sildot to traukā ar ūdeni un kontrolējot 

temperatūru ar termometru. Uz termostata ir norādīts, kad vārstam jābūt pilnībā vaļā, 

piemēram, +95oC vai arī norādītas divas vērtības: 

- kad sāk vārsts atvērties, piemēram +87oC, 

- kad vārsts pilnībā vaļā – piemēram, +95oC. 

Termostata kātam ir apalvots uzgrieznis, kuru grozot, var sasniegt vēlamo 

rezultātu. Diemžēl patērētais laiks neattaisno ieguvumu. Tādēļ biežāk notiek termostata 

nomaiņa. 

Dzeses sistēmās pielieto antifrīzus – destilēta ūdens un etilēnglikola maisījumu, 

kuram pievienotas pretkorozijas un pretputošanās piedevas. 

Antifrīzu vidējais kalpošanas laiks ir 60 000 km noskrējiena vai 3 gadu 

ekspluatācija. Beidzoties termiņam, ķīmiskās piedevas ir zaudējušas savu iedarbības 

efektivitāti un sākas intensīva gumijas izstrādājumu un metāla (it sevišķi alumīnija 

sakausējumu) korozija. 

Attiecība starp etilenglikolu un destilēto ūdeni nosaka ,pēc stāvokļa kad 

antifrīzs sāks veidot sniegam līdzīgu irdenu masu, pie konkrēti izvēlētas negatīvās 

temperatūras(pie šāda stāvokļa iedarbinot dzinēju, tiks sabojāts dzeses sūknis). Tilpums 

palielinās tikai par 0,25%, pretēji ūdenim sasalstot- 10%, tādēļ pat neliela etilēnglikola 

klātbūtne pasargā dzinēja bloku no pārplēšanas. „Sasalšanas” temperatūru nosaka 

izmantojot aerometru un salīdzinot ar tabulas datiem, vai indikatoru (uzpeld tā 

plāksnīte, pie kuras temperatūras antifrīzs ekspluatējams). 

Etilēnglikols ir ļoti indīgs un tam nokļūstot cilvēka organismā tiek 

neatgriezeniski sabojātas cilvēka aknas, tādēļ popularitāti gūst kompānijas TEXACO 

XLC – PG dzesēšanas šķidrums uz propilēnglikola bāzes, kurš nav indīgs un dabai 

draudzīgāks. XLC – PG nesatur nitrītus, silikātus, amīnus un boru. 

 

 


