
Tehniskie 
šķidrumi. 



Eļļas, motoru, transmisijas. 
 











Eļļas- motoru, transmisijas. 
uzdevums, piedevas 



Eļļu piedevas 



Tvaicēta bāzes eļļa 

Sintezēta bāzes eļļa 

Ķīmiski naftas 
savienojumi 

(tai sk. etilēns) 

Sintētiskā 
bāzes eļļa 

Ķīmiski  

pārveidota 

Naftas eļļas 

 frakcija 

Minerālā 

bāzes eļļa 

Sadalīta /  

Attīrīta 

Minerālā  

bāzes eļļa 

Tvaicēta bāzes eļļa 
(Hidrokrekings) 

 

Ķīmiski  

uzlabota 
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1.I grupa satur produktus, kas iegūti no naftas, izmantojot 

šķīdinātāju ekstrakciju un deparafinizāciju. 

2.II grupa ietver augsti attīrītus produktus ar zemu parafīnu un 

aromātisko hidro savienojumu sastāvu, kas tikuši pakļauti 

hidrokrekingam. 

3.III grupa ietver augstas viskozitātes smērvielas, kas iegūtas, 

izmantojot katalītisko hidrokrekingu. 

4.IV grupas pamatvielas ir polialfaolefīni. 

5.V grupa piedāvā visas motoreļļas, kas nav iekļautas nevienā no 

iepriekš minētajām kategorijām. To pamatā ir esteri, glikoli un 

citas vielas. 



 
 

• Ķīmiskajā procesā tiek 
iegūtas molekulas, kuras ir 
identiskas izmēros un formā. 

• Minerālās eļļas ir komplekss 
ogļūdeņražu sajaukums 
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? 

Sintētiskās smērvielas ir ķīmisko reakciju produkts, 

kurā mazās molekulas tiek savienotas molekulu 

ķēdēs 
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Oksidēšanās rezultātā eļļas viskozitāte palielinās! 

200 °C 

30 h 

Sintētiskā Hidrokrekings Minerālā 

 

 

Laboratorijas apstākļos tika radīta vide, kas pārsniedz apstākļus, kādos eļļa darbojas motorā 

Parastā Minerālā Sacietē 

Sintētika Saglabā Jaunas Eļļas Īpašības 

Maksimālā Aizsardzība & Degvielas Ekonomija Pagarinātos EMI 





Motoreļļas klasificētas pēc 2 parametru grupām: 

1. pēc viskozitātes klasēm; 

 2. pēc ekspluatācijas īp..  

 
 

 Pasaulē eksistē tikai 2 klasifikatori:  

1. Krievijas Valsts standarts 17479.1  

2. dokuments SAE J 300.  
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SAE nozīmē to, ka šo standartu ir pieņēmusi 

Sauszemes, jūras, gaisa un kosmiskā transporta 

inženieru asociācija (Тhe engineering Society 

for advancing mobility land, sea, air and space). 

Šī asociācija ir autoritatīva starptautiska 

institūcija. Kā jau izriet no nosaukuma, SAE 

izdotos dokumentus atzīst (un ievēro) visi, kuri 

ražo un ekspluatē jebkurus tehniskos transporta 

līdzekļus. 

 SAE standarti visā pasaulē bauda lielu 

autoritāti.  
 



Eļļu klasifikācija. 







Visās sezonās lietojamās eļļas apzīmē ar 

dubultindeksu,  10W-30, 

 kur 10W nosaka viskozitāti negatīvu to 

gadījumā, 

 bet 30 parāda viskozitāti 100 0С to, 

 kas nosaka atbilstošo vasaras eļļas 

viskozitātes klasi.  





Vissezonu eļļas apzīmē ar sezonas 

ziemas un vasaras apzīmējumu 

kombināciju, pa vidu liekot domuzīmi 

(piemēram, SAE 10W-40): 

•SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-

60, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 5W-

60, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 

15W-30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-
20, 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60.   



28.06.2021 Zigmunds Valters 24 



EĻĻAS VISKOZITĀRE PIE  - 20 

GRĀDIEM 







Atšķirības starp Eiropas un ASV prasībām 

motoreļļām. 

Kopumā prasības motoreļļām Eiropā ir 

smagākas, nekā ASV, jo  

•Dzinēji vairumā strādā ar augstākiem 
apgriezieniem;  
•kompaktāki un vieglāki paši dzinēji un to detaļas;  
•lielāka ir attiecība "jauda/ dzinēja svars"; 
.caurmēra ātrumi autotransportam uz ceļiem ir lielāki;  



API 









 Motoreļļas etiķetē ir norādīts: 

• Eļļas ražotājs. 

• Eļļas nosaukums. 

• Grupas kvalitāte atbilstoši API klasifikācijai. Piemēram, SG ir augstākās 
kvalitātes eļļa benzīna motoriem; CE ir augstākā eļļa dīzeļdzinējiem. 

• SAE marķējums (viskozās īpašības). Piemēram: SAE 5W - tīra ziemas eļļa; 
SAE 40 - tīra vasaras eļļa; SAE 15W-40 - daudzpakāpju eļļa. 

• Eļļas bāze: sintētiska, daļēji sintētiska, uz minerālu bāzes. 

• Eļļas partijas numurs vai indekss. 

• Izgatavošanas datums. 

 



• Piemēram: 

• BP (British Petroleum) 

• Visco2000 

• ĢS / CC 

• SAE 15W-40 

• Min. (minerāls) 

• № 234567/96 

• 31.01.1998 

 









Dzinējam vai jebkuram citam 

mehānismam ir svarīgi izvēlēties 

atbilstošas viskozitātes eļļu: 

1.atkarībā no konstruktīvajām 

īpatnībām,  

2.ekspluatācijas režīmiem,  

3.nolietojuma pakāpes, 

4. apkārtējā gaisa t0 .  



•motora tips un gads (proti, motors, nevis automašīna); 

•ekspluatācijas apstākļi, sadalot vidējos un smagos; 

•motora nodilums, kas aprēķināts no nobraukuma; 

•nepilngadīgais, sākot no 75 000 km; 

•vidēji - no 100 000 līdz 150 000 km; 

•palielināts - vairāk nekā 200 000 km. 

•to materiālu saderība, no kuriem motors un tā detaļas ir 

izgatavotas, ar dažāda veida eļļām. 









Eļļas izmaksas sastāda 

1. Ražošana 

2.Bāzes eļļas un piedevas 

3. Tara 

4.Nodokļi 

5.Loģistika 

6.Klasifikācija 

7. Reklāma 

8. Brends 
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Transmisiju eļļu klasifikācija (API)  

Klase 

 

Pielietojums 

 

GL-1 

GL-2 

GL-3 

Eļļas paredzētas manuālo pārnesumu kārbu un gala pārvadu eļļošanai, kas darbojas ar 

maziem un nelieliem slīdes ātrumiem un mazu slodzi (novecojuši standarti – netiek 

lietoti) 

 

GL-4 

 

GL-5 

 

            

MT-1 

 

Eļļa paredzēta manuālo pārnesumu kārbu, kā arī hipoidālo galveno pārvadu 

eļļošanai, kuri darbojas lielu apgriezienu un mazu griezes momentu apstākļos. 

Eļļa paredzēta manuālo pārnesumu kārbu un hipoidālo galveno pārvadu eļļošanai, 

kuri darbojas lielu apgriezienu un lielu triecienslodžu, lielu apgriezienu un mazu 

griezes momentu vai mazu apgriezienu un lielu griezes momentu apstākļos  

Eļļas paredzēta manuālajām pārnesumu kārbām bez sinhronizatoriem. Tādas 

uzstāda autobusiem un lieljaudas kravas vilcējiem. Salīdzinājumā ar GL-4 un GL-5 

eļļām nodrošina labāku mehānisma aizsardzību augstās temperatūrās. 



           GENERAL MOTORS - eļļas 
ATF – automātikajām kārbām viegliem 
automobīļiem. 
 
DEXRON (В) —  automātikajām 
pārnesumkārbām.  
 
DEXRON II , III, IV – jaunākās eļļas APK.  





Hidrauliskie šķidrumi 

Hidraulisko šķidrumu darba apstākļi ir smagi. 

Hidrauliskajiem šķ. ir jāveic vairākas 

funkcijas un tiem piemīt vairākas īp. šo 

darbību izpildei. 

Pirmkārt: 

• - enerģijas pārvadīšana, 

• - berzes un dilšanas samazināšana, 

• - eļļošana, 

•-  dilšanas produktu aizvadīšana, 

• - dzesēšana, 

• - pretkorozijas aizsardzība, 

• - iekārtu un mašīnu darbmūža pagarināšana. 



Eļļas grupa pēc 

ekspluatācijas 

īpašībām 

Eļļas grupa pēc 

ISO  

Rekomendējam pielietošana  

А HH Maznoslogotās hidrosistēmās līdz 

15МPа un мак. eļļas темp.līdz 

80°С  

Б HL Vidēji noslogotās hidrosistēmās 

līdz 25МPа un мак. eļļas 

темp.augstāk par 80°С   

В HM Augsti noslogotās hidrosistēmās 

virs 25МPа un мак. eļļas 

темp.augstāk par 90°С   

Hidraulisko eļļu klasifikācija. 
Pēc sastāva un ekspl. īp. hidraulisko eļļu iedala 3 grupās : 
 





ZIEŽVIELAS 
 

• Uzdevums: mazina 

izdilumu 
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Blīvē spraugas 

Nebojā blīvslēgus 

Nomāc koroziju 

Mazina troksni 





Pamatrādītājs – prenetrācijas klase, kuru nosaka 

pēc ASV NLGI (National Lubricantihg Grease 

Institute) ar penetrometru. Ar savu svaru 

konusu iegremdē ziedē 5 sek. kuras temp. Jābūt 

+ 25*C, nolasa rādījumu (iedaļa 0.1mm), pēc 

tbulas nosaka atbilstošo penatrācijas klasi. O 

klase- pusšķidrs, 2, 3 klase- smērējamas pastas. 

Pārsvarā izmanto auto. 7. klase cietas ziedes 

briķetes. 

Pilēšanas sākuma temperatūra – pieļaujamā 

temp. Pie kuras ziede sāk pilēt. Darba temp. Ir 

par 20-30*C zemāka par pilēšanas t* 
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BREMŽU ŠĶIDRUMI 

• Galvenie tehniskie parametri : 

• Bāzes šķidrums – poliglikolēnēteris, toksisks, 

agresīvs šķidrums. (Šķīdina laku) 

• Vārīšanās temperatūra 

• hidroskopiskums 

• Ekspluatācijas  termiņš. 

• DOT3 ; DOT4 – 2 gadi 

• DOT 5.1 – 5 gadi (vislabākās piedevas) 

• DOT 5 – ir uz silikoneļļas bāzes, mazāka 

viskozitāte, 

• Nedrīkst jaukt ar citiem bremžu šķidrumiem. 



Bremžu šķi. galvenās īp.: 

1.br. šķ. nedrīkst būtiski mainīt viskozitāti atkarībā 

no t0; 

2.br. šķ. vārīšanās t0 jābūt augstākai nekā t0 līdz 

kurai var sakarst bremžu diski; 

3.eļļošanās spējai jānodrošina metāla un gumijas 

minimālu dilšanu;  

4.stabilitāte pret gaisu (reakcijā) un noslēgošanos; 

5.anti-korozijas spējas lai novērstu materiālu 

rūsēšanu. 





BREMŽU ŠĶ. DOT-4. 

 Lietojams auto 

hidrauliskajās 

bremžu un sajūga 

sistēmās, atbilstoši 

to lietošanas 

instrukcijai.  

Var jaukt ar bremžu 

šķ.: NEVA  





Minerālās bāzes bremžu šķidrumi. 

LHM PLUS   

Minerālais šķ. Citroën XM, Xantia, BX, CX, SM, 

GS hidrauliskajām sistēmām, pēc 

1966.g.septembra ražoto Citroën ID un DS auto 

hidrauliskajām sistēmām, Citroën furgonu N, P 

un C35 hidrauliskajām sistēmām, Peugeot 

405X4 hidrauliskajām sistēmām. Nesajaucas ar 

dažiem sintētiskajiem šķ. 

http://www.formula.lv/wp-content/uploads/2011/12/LHM_PLUS-.jpg
http://www.formula.lv/wp-content/uploads/2011/12/LHM_PLUS-.jpg


Trūkumi:  

DOT5 nevar samaisīt ar   

vai DOT4, DOT 5.1  

 

Тā kā DOT5 neuzsūc 

ūdeni,  mitrums sakrājas 

un var izraisīt bremžu 

sistēmas detaļu koroziju.  



Jaunākā izlaiduma bremžu šķ. apzīmē ar 
 DOT 5.1, jo pārsniedz DOT 5 normas 
minimālo vārīšanās t0. 

UZMANīBU! Līdzšinējie DOT 5 bremžu šķ. 
praktiski visi ir ražoti uz silikoneļļu bāzes un 

kategoriski nav sajaucami ar glikola bāzes šķ.! Tas 
var novest pie bremžu sistēmas 
avārijas ! 
 Lai atšķirtu sajaukšanai derīgus bremžu šķ., 
ieviesta papildus norma DOT 5.1 







Dzeses sistēma. 



DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMI 















 IAT (Inorganic Additive Technology) - neorganisko piedevu 

tehnoloģija 
Tosols-40 

G11 

OAT (Organic Additive Technology) - organisko piedevu 

tehnoloģija 

G12 

G12+  ;   G12++ 

HOAT (Hybrid Organic Additive Technology) - hibrīdā organisko 

piedevu tehnoloģija 

G13 





Interneta saite. Eļļas. 

• https://www.autodoc.lv/info/motorella-ko-jus-varat-uzzinat-no-
etiketes?gadw=1&gclid=EAIaIQobChMIu6280aXh7gIVAZeyCh3NEwzjEAAYBC
AAEgLXc_D_BwE 

• Motoreļļu katalogs 

• https://www.1a.lv/c/auto-un-moto-preces/ellas-un-
smervielas/motorellas/3a7?gclid=EAIaIQobChMIu6280aXh7gIVAZeyCh3NEwzj
EAMYAyAAEgIndvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

 

https://youtu.be/LXYI_QxNmuw  Video 
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https://www.autodoc.lv/info/motorella-ko-jus-varat-uzzinat-no-etiketes?gadw=1&gclid=EAIaIQobChMIu6280aXh7gIVAZeyCh3NEwzjEAAYBCAAEgLXc_D_BwE
https://www.autodoc.lv/info/motorella-ko-jus-varat-uzzinat-no-etiketes?gadw=1&gclid=EAIaIQobChMIu6280aXh7gIVAZeyCh3NEwzjEAAYBCAAEgLXc_D_BwE
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https://www.autodoc.lv/info/motorella-ko-jus-varat-uzzinat-no-etiketes?gadw=1&gclid=EAIaIQobChMIu6280aXh7gIVAZeyCh3NEwzjEAAYBCAAEgLXc_D_BwE
https://www.autodoc.lv/info/motorella-ko-jus-varat-uzzinat-no-etiketes?gadw=1&gclid=EAIaIQobChMIu6280aXh7gIVAZeyCh3NEwzjEAAYBCAAEgLXc_D_BwE
https://www.autodoc.lv/info/motorella-ko-jus-varat-uzzinat-no-etiketes?gadw=1&gclid=EAIaIQobChMIu6280aXh7gIVAZeyCh3NEwzjEAAYBCAAEgLXc_D_BwE
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https://youtu.be/LXYI_QxNmuw

