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Kqrburqqtorid
RAA3
K. ALEKSTUS

Kiiesoleva kirjutise eesmark on
anda tilevaade s6iduautokarburaa-
torite p,AA3 korrastamisest ja regu-
leerimisest. Kirjeldatavate karbu-
raatorite esimene mudel t2101r
v6eti kasutusele <2igulidel>
BA3-2101. Aja jooksul on seda kar-
buraatorit bensiini siiiistu ja kesk-
konnakaitse huvides muudetud, sel-
lepdrast anname ltihiiilevaate ka
teisenditest. et viiltida arusaamatusi
osade vahetamisel. Mudeli <2101rr

teisendeid kasutatakse ka viimastel
<Moskvitiidel> ja nendel <Zaporo-
ietsitelr, millel on mootor
MeM3-968f' Moodsaim konstrukt-
sioon on karburaatnril <2105 Ozon>"

Selle kirjelduse v6ib leida ajakirja

Karburaatorite .IIAAB pdhiandmed

<Tehnika ja Tootmineri 1981. aasta

neljandast ja 1982. aasta neljandast
numbrist. Karburaatori mudel ja

teisend tehakse kindlaks tema alu-
mlsele iiiirikule valatud numbrl
jiirgi.

Karburaatorid <210b on kahe
segukambriga. Nende seguklaPid
avanevad jdrjekorras. POhikamb'
ril on 6huklaPP, dhkPidurdusega
peadoseersiisteem ja sellega tihenda-
tud tiihikdigusiiLsteem' Abikambril
on samasugune Peadoseersristeem,
okonostaat ja tileminekusiisteem,
mis rikastab segu selle kambri segu-

klapi avanemise alguses. Diafragma-
kiirenduspump pritsib bensiini i.iks-

nes pdhikambrisse, OtruklaPP on
iihendatud seadisega, mis avab teda
vastavalt mootori soojenemisele'
Ohuklappide telg on iihenduses
karteri tuulutusstisteemi siibriga'
Uiukikamber on
kambril tihine.

m6lemal segu-

Karburaator jaguneb kereks, kaa-
neks ja klapikojaks. Kere ja klapi'
koja vahel paikneb paks isoleerseib,
mis viildib kere kuumenemist. Kar-
buiaatori <2101> kere ja mahavde-
tud kaane vaated on joonisel 1, kust

selguvad ka detailide tegelikud asu-
kohad. P6him6tteskeemidel on osade
paigutus lihtsuse huvides tinglik.

Bensiinipumba ja karburaatori
vaheline voolik iihendatakse otsa-
kuga 13. mis on kaande Pressitud.
Kui otsak iuhtub vooliku lohaka
nrahavdtmise t6ttu vdlja tulema, ei

saa teda uuesti kindlalt Pidama.
Korgi ll kohal asub sdelfilter mille
saab puhastamiseks vdlja v6tta,'

F eadose e r s ii st e e m ide sse
kuuluvad peadiitisid 5 ja 6 ning 6hu-
dtitisid 3 ja 7. P6hi- ja abikambri diiti-
sld on vdliselt iihesugused, kuid eri-
neva ldbilaskev6imega (vt. tabelit).
Viimase iseloomustamiseks on dtii.i-
sidel numbrid, mis vdljendavad ava

Iiibim66tu sa jandikmillimeetri'tes.
Ohudiitside all emulsioonikaevudes
asuvad emulsioonitorud. Ka need on

nummerdatud. Viiikeste segukoonuste
numbrid vdljendavad pihustusavade
tingliibim66tu.

()konostaat ehk klaPita okono'
maisel rikastab kiittesegu abikambris
kui selle seguklapp on avatud ja 6hu

voolamise kiirus suur. Bensiini saat

okonostaat diiiisi 16 ia 6hku ujuk:
kohal paikneva dtitisi kaudu' Abi'

Mootorid BA3-210r, -21011 Mootor YM3-412

2101 -1 10?010 2101-ll0?010-02 2101- I 10?010-03
2l0l-l 10?010-30

2101-r 10?010-1 I
(412-l 10?010-10)Parameeter

P6hi-
kamber

Abi
kamber

Pdhi-
kamber

Abi-
kamber

Pohi-
kamber

Abi-
kamber

P6hi- Abi-
kamber kamber

Segutoru ldbimddt, mm
Suure segukoonuse l6bim66t, mm
VAikese segukoonuse ldbimd6t, mm
Peapihusti tingnumber
Diiiiside liibim66dud, mm

X<iituse peadiiiisi
6hu peadiiris
tiihi k!ii.e!r kritusedtitis *

iilemint'krr iiirtrrsediiiis
itih i kiiigtr <ihucltitis
iilcmineku irirtrdiitis
kiirenduspuitttra pihusti diiiis
iikonost;rad i iiiit usediii.is
iikonostracii emulsioonidiriis
bkonostaadi dhudi.ius

Kiircnduspumba tootlikktts
ktimne kdigu kohta, cm3
{Jjuki kaugus kaane tihendist, mm
Seguklapi avatus kHivitamisel*, mm

Kdivitusseadis avab 6huklappi, mm
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" Andmed sulgudes karburaatori (412-110?01f]-10> kohta
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kambri ijlemtsse pihustlsse paaseb
emulsioon liibi diiiisi 17. Ohuklapiga
pdhikambris on samasugune pihusti,
kuid see on kanalitega tihendamata.

Tti h ikd i g u s ri s t ee m saab
bensiini peadtitisi kaudu. Bensiin voo,
lab emulsioonikaevust mooda kanalit
kiitusediitisi 2, kus seguneb 6hudtiii-
sist l1 tuleva 6huga. Emulsioon liigutr
seguklapi serva ldheduses asuvate
pihustusavadeni. Alumisse pihustus-
avasse ulatub emulsiooni kogust pii-
rav n6elkruvi.

' Uleminekustisteem di.itisr-
dega I ja 9 erineb tilhikdigustistee-
mist selle poolest, et tal pole alumisr
pihustusava ega emulsioonikrtrvi.
Mootori ttihikiiigul rileminekusijsteem
toole ei hakka, sest abikambri segu.
klapp on suletud.

Ohustusklapp 12 on ette ndh-
tud ujukikambri rihendamrseks vdlis-
6huga, kui mootor seisab. Niiviisi
vdlditakse bensiini auramist pihusti-
test, mis muudaks segu rikkamaks ja
takistaks kuuma mootori silmapilkset
kdivitumist. Klapp on tihenduses
seguklappide hoovastikuga. Suletud
seguklappide korral hoiab vedru
klapi all ja ujukikamber on kaane
kaudu tihenduses 6huga.

Kiirenduspump (joonis 2l
pritsib bensiini seguklapi kiire ava-

l. Karburaalor AAAS-2101. I - emulsioonikruvi, 2 * ttihihAigr: l<iitusediitis
3 ja 7 - p6hi- ja abikambri peadoseers0s'teemide ohudiliisid, 4 * kiirenduspumba
reguleerkruvi, 5 ja 6 - p6hi- ja abikambri peadtiiisid, I - iilemineku kiitujediiiisI -. iilemineku 6hudriiis, I0 - kiirenduspumba suruklapp, II - tiihikeigu 6hu-
diiiis, I2 - Shustusklapp, 13 - otsak, 14 - filtri kork. IS - ujuk, J6 - cikono-
staadi kiitusedtiiis, 17 - cikonostaadi emulsioonid,iitis. If - dhuklapp.

mise korral. Kirjeldatavatel karbu-
raatoritel rakendub ta toole ka siis,
kui abikambri seguklapp hakkab ava-
nema. Mehaanilise pumba diafragmat
9 liigutavad seguklapi teljega iihen-
datud hoob 6 ja tagastusvedru 7,

Pumba sisselaskekdigu ajal liigub dia.
fragma vedru j6ul vasakule ja ben.
siin pddseb sisselaske- ehk imiklapt
l0 kaudu pumpa. Tcidkiiigu ajal on
imiklapp suletud ja avaneb suruklapp
l, mis laseb bensiini kanalist 3 pihus-

Mootor NleI\13-9681 l\lootorid BA3-2r01. -21011, -2105 lllootorid BA3-2103. -2106

2r01-1 10?010-20 2r05-l l0?010- l0 2105-110?010-20 2103-1107010 2103-1107010-01 2107-1107010-2f)
2106-1107010
2106-l l0?010- l0

P6hi- Abi-
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kamber kamber kamber karnber
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6 7 65 4

2. KiirenduspumP. 1- suruklapp,
2-pihusti, S - k0tusekanal, 4 -ajami sektor, 5 - ujukikamber, 6 -hoob,7- tagastusvedru, I - kann,
9 - diafragma, 10 - imiklaPP, 11

miiridavooludiitis. 12 - n6elkruvi.

12 456

14 13 lz It tu

3.Kdivitusseade. l-kolme6lgne
hoob, 2 - 6huklapp, 3 ja 16 - vardad,
4 -vars, 5 - diafragma, 6 regu-
leerkruvi,T - hdrendusruum,8 -teleskoopvarras, 9 - seguklapi piirde-
kruvi, I0 - kditushoob, II - sektor,
12 - vahehoob, 13 - seguklapp, ,4 ja
15 - hoovad.

98 7

4. Karburaatori (2106> tiihikdigu -

stisteem. I - 6hudiiiis, 2 sulgekla-
piga ktitusedtiiis, 3 - kanal, 4 - emul-
sioonikaev,5 - klaPikoda,6 segu-
klapp, 7 - reguleeritav pihustusava,
8 - iilemised pihustusavad, 9 soo-
jenduskanal, 10 emulsioonikruvi,
II - emulsioonikanal, 12 - dhukruvi.

26

tisse 2. Pihustil on number, mis nditab
ava liibim66tu sajandikmillimeetrites,
Osa bensiini pddseb m6odavooludiiiisi
11 kaudu ujukikambrisse tagasi.
Dritisi ldbilaskev6imet saab muuta
tema kohal asuva n6elkruvi keerami-
sega. D0iis on valitud nii suur, et
dialragma aeglase liikumise korral
tal mtirkimisvdiirset takistust ei ole ja
pump seet6ttu bensiini ei Pritsi.
Sujuva tootamise tagab hoova ja dia-
fragma vahele paiguta,tud vetruv
kann L

Kriivitusseadis (joonis 3) on
poolautomaatne. Kui dhuklapi kde-
pide viilja t6mmata, siis pocirdub
kolme6lgne hoob I vasakule ja suleb
teleskoopvarda I vahendusel 6hu-
klapi. Hoovaga iihendatud varras 16

avab iihtlasi p6hikambri seguklapi.
Varras 3 liigub samal ajal diafragma
varre viiljal6ikes iidrmisse vasakpool-
sesse asendisse.

Ohuklapi automaatne avanemine
p6hineb h6renduse muutumisel all-
pool seguklappi. Mootori ttidtamise
ajal tekib h6rendus, mis kandub
ruumi 7. Seetdttu Iiigub diafragma
6huklappi avades paremale. Kui moo-
tcr tiihikaigul soojeneb, avaneb 6hu-
klapp tiha enam p6hjusel, et koos
poorlemissageduse kasvuga suureneb
ka h6rendus. Kdsitsi saab 6huklappi
avada vaakumseadisest sdltumatult.

Seguklapi avamine avab ka 6hu-
klapi. Seetdttu aitab kdivitusseadis
kiilma mootorit kiiresti kiiivitada vaid
juhul, kui gaasipedaal on algasendis'
Korras kdivitusseadis avab 6huklappi
nii palju, et toosoe mootor kdepideme
vdljat6mbamise tdttu ei seisku.

Seguklappide ajam on
mehaaniline. Gaasipedaaliga iihenda-
tud .vardad Pooravad kuulsdrme
vahendusel hooba I0, mis on jiiigalt
iihendatud p6hikambri seguklapi tel-
jega, Sama teljega Poordub kaasa ka
sektor lt mille nukk saab liikuda
takistamatult vahehoovani 12. Hoova
12 s6rm ulatub abikambri segukla-
piga 13 iihendatud hoova 14 viilja-
ldikesse. Alates p6hikambri seguklapi
teatud asendist Poorab sektor 11

hooba 12 ja viimane omakorda hoo.va
l4 vahendusel seguklappi 13. Hoovas-
tiku m66tmed on sellised, et abi-
kambri seguklaPP hakkab avanema
siis, kui p6hikambri seguklaPP on
avanenud 48".

Telsendld.. Karburaatorid (2101-

110?010> olid tootmises 1974. aas-
tani. Teisendil (2101-1 107010-02,t

on muutunud doseerelementide and-
med (vt. tabelit). Rohkem muuda-
tusi on teisendil (2101-1107010-03).

Keskkonnakaitse, okonoomsuse ja
mootori v6imsuse huvides on muude-
tud dtiiise, iira on jriiinud 6hustus-
klapp. Tiihikiiigusiisteemi emulsioo-
nikanali pihustusava on viidud segu-
klappidevahelisse ossa, et iihtlus-
tada segu jaotumist silindrite vahel.
Uleminekustisteemi toidetakse abi-
kambri emulsioonikanalist, mitte aga

okonostaadi kanalist nagu varem.
Tiihikiiigusristeemi on lisandunud
6hukruvi. Selle asend mdiirab kind-
laks emulsioonikanalisse juhitava
dhukoguse. Kasutuses dhukruvi ei
keerata. Ka seguklapi sulgumist
piirav kruvi on vajalik tiksnes kar-
buraatori valmistamisel. Veel on muu'
,tfetud ttihiktiigu emulsioonikruvi
(n6elkruvi) koonilisust ja kinnitust.
Endise vedru asemel timbritseb kruvt
plastpuks, mis piirab reguleerimisula'
tust. K6ik iilalnimetatud teisendid on
tiksteisega asendatavad ilma iimber'
ehituseta.

Teisendi K2lOl-1107010-11,, kiitu-
seskeem on samasugune kui karbu-
raatoril (2101-1107010-03,,, kuid
teda saab paigutada ainult <Mosk'
vitii> mootorile <<472>. Teisend
a2101-1107010-20,, sobib mootorile
NleM3-968f.

Karburaatori (2101-1 107010-30,)

isedrasuseks on kiiivitusseadise
juurde kuuluv vaakumkamber, mis
avab pdhikambri seguklapi, ja lisa-
otsak, mida v6ib kasutada saastevas-
taste stisteemide ttitirimiseks h6ren'
dusega.

Karburaatorite (2103D ia a2106rr

andmed erinevad karburaatori <2101rr

omadest eelk6ige selle poolest' et
need karburaatorid paigutatakse suu-
rema toomahuga mootoritele. Iseiira-
suseks on ttihikdigusiisteemi elektro-
magnetiline sulgeklapp, mis katkestab
emulsiooni etteande, kui siitide viilja
keerata. Nii vdlditakse mootori t6o-
tamist hO6gsiiiitega. Dtiiisiga elektro-
magnetklapp on paigutatud samasse

kohta, kus iilalkirjeldatud karburaa-
toritel on tiihiktiigu ktitusedttis.
Karburaatori (2103-1107010r ehitus
ja kttuseskeem on samasugused kui
karburaatoril (2101-1107010D. Ala-
tes 1974. a. toodetud teisenditel
(2103-1107010-01> on uued dtiiisid.
Ara on jtietud dhustusklapp ja okono-
staat. Karburaatoril (2106-1107010-

10> on lisaotsak saastevastaste stistee'

:
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Koostct6
pikendob
qutobusside
teitiigo

Kodumaiste autobusside tdiustami-
sel on oma kaalukas sdna <ielda Ule-
liidulisel Autobusside Konstrueerimise
ja Katsetamise Instituudil (BK3Haa-
ro6ycnpoi',r). Ajakirjas <AsroMo6r.^b-
Ear [poMbrrII eHHocrbD ilmunud iile-
vaates kdsitletakse selle instituudi si-
demeid autobussitehastega ning konk-
reetseid kdsilolevaid t<iid, mis on suu-
natud autobusside tookindluse suu-
rendamisele ja kasutusea pikendami-
sele.

Lisaks tihedatele sidemetele tehas-
tega l6i instituut v6rgu kiimnest
Moskva, Leningradi, Kiievi, Podolski,
Lvovi, Taikendi ja Ust-Kamenogorski
autotranspordiettevdttest, kust hangi-
takse igaktilgseid andmeid AA3-ide,
AuA3-ide, llA3-ide ja PAO-ide, sa-

muti erinevatele autobussidele montee-
ritud 170 hrid,romehaanilise ilekande
AA3-HAMI4-695)C tugevate ja n6r-
kade ktilgede kohta. Andmestikku ai-
tavad tciodelda veel kolm instituuti
(neist ,kaks on 6ppeasutused ja tcio
tehakse juurdekuuluvais Iaboreis ja
6piringides). Sidet peetakse ka te-
hastega, kes toodavad agregaate, sise-
viimistlusmaterjale jrns.

Viimaste l6petatud toode hulgas on
tiihelepanuviiiirseimad T-profiiliga
vedrulehtede, suure tootlustiipsusega
kardaanliigendite, rattakilpide, polii-
vintiilkloriidmaterjalist p6randakatete
ning uudsete istmekatete kartsetamine
argitingimustes. Ldpetamisel on uute
generaatorite l-286, spidomeetrite
15.2802, niiidikukornplekti Kn-128,
 A3-695M-i moderniseeritud summu-
tite, autobusside AA3 puitkiudplaati-
dest siseviimistlusmaterjali katsetu-
sed.

Metalli sdlistliku kasutamise ndudest
ldhtudes uuritakse autobussi,kerede
metallimahukuse vdhendamise vdima-
lusi. Ktisimus ei seisne tiksi keresse
paigutatud materjalikoguse ja kere
tugevuse suhtarvu optimeerimises.
Kere siiilitab oma esialgse tugevuse
ainult siis, kui ta on korrosiooni eest
hdsti kaitstud. Instituudi ettepanekud
korrosioonit6rje alal v6ib jagada kol-
me nihma:

O korrosioonikindlamate materjali-
de kasutamine;

O korrosiooniohtlike keres6lmede
tdiustamine (avade sulgemine, tolmu
ja niiskust koguvate <taskute> Iikvi-
deerimine, kinniste karpide ventileeri-
rnine) ;

E pikaajalise toimega roostet6rje-
vahendite kasutamine.

Viimastel aastatel on autobussite-
hased evitanud iile 60 ettepaneku au-
tobusside tooea pikendamiseks, re-
monditavuse ja ohutuse parendami-
seks, juhi ja s6itjate mugavuse suu-
rendamiseks jne. Neid k6iki loetleda
poleks m6tet, piirdugem m6ne ndite-
ga:

O alumiiniumist pakiruumiluugid
autobussidel AA3;

O hidromehaanilise kdigukasti uus
hridrotrafo ja Olipumpade parendatud
ajam;

O tciokindlam rooliv6imendi ja ke-
re asendi regulaator AuA3-677-l;

O tugevdatud tagapiduritrumlid ja
tdiustatud siduriajarn flA3-672-l;

a hermeetilisemad ventilatsiooni-
luugid ja viihem jiiigad tagavedrud
KAe3-658-l;

O bussikere alaosa kruntimine van-
nis.

Kiimne aasta jooksul on meie auto-
busside libisdit pbhihoolduste vahel
kasvanud 30 0/0, hoolduste torimahu-
kus vdhenenud 20 o/o vorra.

Ka autobusside ohutuse suurenda-
miseks on tublisti todd tehtud. Piduri-
kontuure on nriiid kaks, iihe kontuuri
vigastusest, 6hurdhu langusest torusti-
kus annab mdrku helisignaal. Vdlis-
valgustid esilaternad ja vilkuv
ohusignaal kaasa arvatud - vastavad
ntiid nn. Euroopa normile. Istmed kin-
nitatakse tugevamini kui seni, kokku-
p6rge armatuurlauaga on modernisee-
ritud bussides juhile vdhem ohtlik.

Selles, et iiha suureneb nende auto-
busside (eeskiitt AA3-ide) arv, mille
kere ldbib kapitaalremondita iile mil.
joni kilomeetri, on oma osa ka auto-
bussitehaste ja automajandite ning
instituudi tiha tiheneval koostool,

mide kiilgeiihendamiseks ja karburaa-
toril (2106-1 107010-30,, veel ka
kdivitusseadise juurde kuuluv vaa-
kumkamber, mis avab seguklapi.

Katburaatorite <2106> isedLrasused
on samad mis karburaatoril (2101-
1107010-03r: trihikeiigusiisteemi kuu-
lub 6hukruvi, on muudetud emulsioo-
nikruvi kuju ja kinnitust. Sarnaselt
karburaatoriga <2103r kuulub trihi-
kdigusiisteemi elektromagnetklapp
(joonis 4).

Karburaatorlte (2105D ia <2107t>
iseS,rasuseks on abikambri seguklapi
pneumoajam. Selle olemasolu t6ttu ei

avane abikambri seguklapp enne, kui
mootor tootab selleks vajaliku kiiru-
sega, Ara on jdrinud seguklappide
koja soojendus jahutusvedelikuga.
Karburaator (2105-1107010-20,, eri-
neb karburaatorist (2105-1107010-
10> selle poolest, et tal on olemas
toruotsak katkestijaoturi vaakumre-
gulaatori ktilgetihendamiseks. Erine-
vusi on ka diiriside andmetes. Auto-
dele BA3-2105 paigutatakse tiihikAi-
gucikonomaiseriga karburaatorid.
Ttihiktiiguokonomaiser katkestab
mootoriga pidurdamise ehk sundttihi-
hiiigu ajal ajutiselt bensiini etteande"

Erinevalt iilalkirjeldatud.. karburaa-
toritest on seguklapp tiihiktiigu ajal
siin sedav6rd suletud, et 6hk peab
liikuma pihustusavasse mooda eraldi
kanalit. Selle tulemusena on 6hu kii-
rus tilisuur ja pihustamise kvaliteet
pareneb n6nda palju, et segu on v6i-
malik lahjendada heitgaaside 0,25-. . .

...0,S-protsendilise CO-sisalduseni.
Karburaatoril on tiihikeiigu reguleeri-
miseks emulsioonikruvi, mis muudab
segu koostist, ja segukruvi, millega
muudetakse pihustatava segu kogust.

tJiirpneb)
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