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4. lpp.

Cienījamie partneri,

Lai arī vasara ir pašā karstumā, Mēs turpināsim Jūs informēt 
par jaunākajām aktualitātēm automašīnu nozarē.

Mums ir patiess prieks, ka Jūs novērtējāt iepriekšējo atjaunoto 
numuru, kā arī tajā iekļautās informācijas lietderīgumu.

Mēs ļoti ceram, ka iepriekšējā numurā sniegtā informācija, 
kas saistīta ar automašīnas kondicionēšanas sistēmām, sniedza 
Jums ieskatu  par to darbības niansēm. 

Nevaram nepieminēt, ka līdztekus žurnāla izdošanai, 
sadarbībā ar Nissens un Errecom tika organizētas praktiskās 
apmācības, kuras no Jūsu puses tika augsti novērtētas.

Šajā numurā turpinām jau ieņemto virzienu, tādēļ esam 
nolēmuši pievērst īpašu uzmanību vienai no svarīgākajām 
automašīnas drošības sistēmām – bremzēšanas sistēmai.

Mēs:
• izskatīsim Eiropas savienības galvenās reglamentu 

prasības, kas attiecas uz bremzēšanas sistēmām;
• dalīsimies ar informāciju par bremzēšanas sistēmām: ABS, 

ESP elektronisko daļu;
• pastāstīsim par jauno sistēmu, kura kļūst arvien 

populārāka: „City Safety” – automātiskā bremzēšanas sistēma, 
kas  īpaši lietderīga pilsētās;

• sniegsim papildus lietderīgu informāciju Jūsu zināšanu 
papildināšanai. 

Vēlamies uzsvērt, ka joprojām turpinām attīstīties, kā 
arī mainīt un pilnveidot piedāvājumu klāstu. Viens no šā 
brīža uzlabojumiem ir bremžu budžeta līnijas Stellox zīmola 
sortimenta paplašināšana. Iepriekšējā  reizē bijām minējuši par 
šī zīmola bremžu kluču piedāvājuma paplašināšanu, šoreiz 
piedāvājumu papildināsim ar bremžu diskiem, kas jau pieejami 
mūsu filiālēs visā Latvijā un pasūtījumos caur ADCat sistēmu.

Nobeigumā mēs vēlētos uzsvērt, ka ļoti augstu novērtējam 
Jūsu viedokli un izteiktās vēlmes. Tas palīdz mums kļūt Jums 
vēl ērtākiem un interesantākiem.

Nikolajs Želņins,
AD Baltic direktors
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TRW diski un bremžu kluči 
– optimāla izvēle
TRW diski un bremžu kluči darbā lieliski sader kopā. Unikālais Cotec bremžu 
uzliku pārklājums izstrādāts ar mērķi samazināt transportlīdzekļu bremzēšanas 
ceļu, sākot ar pirmo bremzēšanu pēc montāžas. Un vissvarīgākais, tas 
arī nodrošina lielisku kluča piestrādi pie TRW diskiem, kas paaugstina 
bremzēšanas kvalitāti, drošību un efektivitāti. Cotec pārklājums tiek uzklāts uz 
TRW diskiem tikai tajās vietās, kur tas nepieciešams – uz rumbas un uz diska 
malām, nodrošina lielisku pretkorozijas aizsardzību un samazina piestrādes 
laiku, kas garantē augstas kvalitātes ekspluatācijas parametrus uzreiz pēc 
montāžas.  

bremžu sistēma. stūres sistēma. balstiekārta. 

Tīra disku virsma;
efektīva piestrāde

Cotec pārklājums; lieliski bremzēšanas 
parametri, teicama piestrāde diskam

pretkorozijas aizsardzībaRumbas un malu virsmas pārklājums

AD BALTIC JAUNUMI

Nissens un Errecom apmācības

PIEGĀDĀTĀJU ZIŅAS

BOSCH: Kam jāpievērš uzmanība, strādājot ar 
bremžu diskiem
BOSCH: Kam jāpievērš uzmanība, strādājot ar 
bremžu klučiem
TRW: Bremžu kluči un diski
DELPHI: Bremžu bojājumu diagnosticēšana
REMSA: Pasaules klases bremžu detaļas
ELRING: Kā tiek ražota cilindra galvas blīve

BREMŽU SISTĒMA

Ievads
ES regulas
Hidrauliskā sistēma
Bremžu sistēmas galvenās sastāvdaļas
Bremzēšanas drošība un palīdzība
Izplatītākie traucējumi
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Pasaule nestāv uz vietas - tehnoloģiju, 
produktu un iekārtu attīstība notiek 
ļoti strauji. Mēs esam pārliecināti, 
ka jūs vēlaties iet kopsolī ar visiem 
jaunumiem, tāpēc mēs cenšamies 
piedāvāt saviem klientiem ne tikai 
jaunus produktus un piegādātāju 
ziņas, bet arī vērtīgas zināšanas. 
Lai to panāktu, uzņēmums AD Baltic 
organizē sertificētas apmācības.

NISSENS UN 
ERRECOM 
APMĀCĪBAS

Jeļena Osipcova demonstrē “Brilliant UV” gāzu 
noplūdes detektoru.

Maikls Ingvarsens stāsta par kondicionēšanas 
sistēmas uzbūves aspektiem 

Karstajai sezonai gatavojoties, maijā 
mūsu klientiem piedāvājām piedalīties 
auto kondicionēšanas sistēmai 
veltītās apmācībās no Nissens un 
Errecom. Nissens apmācības vadīja 
pieredzējušais pasniedzējs Maikls 
Ingvardsens (Michael Ingvardsen), 
kas izstrādājis speciālu kursu par 
kondicionēšanas sistēmu, un šoreiz 
iepazīstināja ar  svarīgu tehnisko 
informāciju par kondensatoru, 
resīveru-žāvētāju un kompresoru, kā 
arī sniedza padomus, kā nepieļaut 
bieži sastopamās kļūdas un detaļu 
defektus. 

Jeļena Osipcova (Elena Osyptsova) 
pārstāvēja itāļu kompāniju Errecom, 
kura ražo piedevas kondicionēšanas 
sistēmām, dezinficējošus līdzekļus, 
speciālās eļļas un citu AC sistēmu 
apkopes produkciju. Jeļena 
demonstrēja Errecom inovācijas, kā 
arī jau labi zināmus produktus, to 
koplietošanas iespējas, un atbildēja 
uz visiem dalībnieku  jautājumiem. 
Semināra beigās iedvesmotie 
dalībnieki uzreiz arī notestēja Extreme 
piedevu uz AD kolēģa automašīnas.

Seinsa ERT - 40 gadu pieredze
• Bremžu suportu remonta komplekti: Gumija / virzulis / vadīklas / 
piederumi 
• Galvenā cilindra remonta komplekts.
• Pusass šarnīru remonta komplekti: pusasu putekļu gumijas / stūres 
mehānismu putekļu gumijas.
• Amortizatoru putekļu aizsargu komplekti.

Mūsu produkcijas kvalitāti garantē gan mūsu ISO 9001: 2000 un 
ISO-TS-16949 serti�kācija, gan mūsu pēcpārdošanas atbalsts un klientu 
apkalpošana, kas mūs atšķir pateicoties mūsu elastībai un proaktīvai 
attieksmei pret klientu vajadzībām.
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Pasūtiet 
preces ADCat 
sistēmā

OPEL ZAFIRA B 
(A05)/1.7 CDTI 
(81 kW)/2008

   Izvēlieties 
automobiļa 

izgatavošanas gadu

Izvēlieties
automobiļa

modeli

Izvēlieties 
automobiļa 
specifikāciju

  Atrodiet konkrētam 
automobiļa 

modelim 
piemērotas detaļas

   Izvēlieties
preci pēc

automobiļa



8 9



10 11

4.

3.

5.

6.

1.

2.

Pasūtiet 
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TOYOTA AVENSIS 
ESTATE (T25)/2.0 

D-4D (85kW)/2003 
04 – 2008 11

   Izvēlieties 
automobiļa 

izgatavošanas gadu

Izvēlieties
automobiļa

modeli

Izvēlieties 
automobiļa 
specifikāciju

  Atrodiet konkrētam 
automobiļa 

modelim 
piemērotas detaļas

   Izvēlieties
preci pēc

automobiļa

TRW BREMŽU KLUČI UN DISKI – IDEĀLS RISINĀJUMS, KAS 
ĻAUJ SASNIEGT LABĀKOS DROŠĪBAS, PRODUKTIVITĀTES UN 
EKONOMISKUMA RĀDĪTĀJUS 

TRW Automotive Aftermarket paziņo par savu jauno multimediju 
kampaņu ar nosaukumu „Ideāls risinājums” (Perfect Match). Šīs 
kampaņas mērķis – darīt zināmu visām autoremontdarbnīcām, 
automobilistiem, un rezerves daļu izplatītājiem par to, ka vienlaicīga 
bremžu kluču un TRW disku nomaiņa ir pats labākais risinājums, 
gan automobiļa drošības nodrošināšanai, gan arī efektīvai biznesa 
attīstībai.  

Bens Smarts, Global Parts & Service mārketinga pakalpojumu 
apakšvienības menedžeris tā komentē šo iniciatīvu: „Kompānija TRW 
cenšas nodrošināt visaugstāko drošību uz ceļa visiem un katram”.

„Virzot mūsu oriģinālas kvalitātes detaļu projektēšanas un ražošanas 
pieredzi pēcpārdošanas apkalpošanas tirgū, mēs domājam kopumā 
visas automobiļu sistēmas mērogā. Šāda pieeja ļauj ne tikai ražot 
bremžu klučus ar lieliskiem tehniskiem parametriem, bet arī 
nodrošināt to pilnīgu atbilstību visiem bremžu sistēmas elementiem.” 

Multimediju kampaņa TRW „Ideāls risinājums” piedāvā virkni 
ievērojamu priekšrocību.  Bremžu kluči tiek pārklāti ar inovatīvu silikāta 
pārklājumu Cotec. Kompānija TRW to izstrādāja, lai paaugstinātu 
braukšanas drošību. Šis pārklājums ievērojami samazina automobiļa 

bremzēšanas ceļu pie pirmajām bremzēšanas reizēm pēc 
bremžu kluču nomaiņas, veicina ātrāku bremžu kluču un bremžu 
disku piestrādi, kā arī paaugstina automobiļa bremzēšanas 
spējas. 

Cotec pārklājums tiek uzklāts uz TRW diskiem tikai noteiktās 
vietās – uz rumbas un uz malas, kas nodrošina pretkorozijas 
aizsardzību, samazina piestrādes laiku un garantē lieliskus 
tehniskos parametrus no pašas pirmās bremzēšanas.  

Bens piebilda: „Par cik, visas bremžu sistēmas detaļas, stūres 
vadības un piekares sistēmas sastāda vienotu risinājumu „stūra 
modulis”, klienti var pasūtīt visus nepieciešamos izstrādājumus 
pie viena piegādātāja, kas paver papildus perspektīvas biznesa 
vadībai”. 

„Mēs ne tikai vienkārši strādājam ar klientiem, mēs veidojam ar 
viņiem atvērtas partnerattiecības. Drošība, kvalitāte, sortiments 
un ērtība! Tam visam ir viens nosaukums - TRW”.

Vēl viena iniciatīvas „Ideālais risinājums” priekšrocība ir garantiju 
paplašināšana no ražošanas defektiem un materiāla defektiem, 
ko sniedz kompānija TRW uz trīs gadiem (vai 50 000 km), pie 
vienlaicīgas bremžu kluču un bremžu disku uzstādīšanas. 
Ar pilnu paplašinātas garantijas noteikumu un nolikumu 
tekstu var iepazīties vietnē https://www.trwaftermarket.com/
perfectmatch/.

Tādā veidā kompānija TRW nodrošina labāko automobiļu 
parka pārklājumu savā tirgus segmentā un piedāvā pilnu 
mārketinga un tehnisko atbalstu; turklāt katra izstrādājuma 
iepakojumā ir visi tā uzstādīšanai nepieciešamie elementi un 
instrukcijas.    

https://www.trwaftermarket.com/perfectmatch/
https://www.trwaftermarket.com/perfectmatch/
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Bremžu sistēmas komponenti ir pakļauti 
ievērojamām slodzēm — pat normālos 
braukšanas apstākļos. Laika gaitā tām, 
protams, rodas dabīgais nodilums, kas 
nozīmē, ka tās kļūst mazāk efektīvas pie 
transportlīdzekļa ātruma samazināšanas vai 
tā apturēšanas. Netīrumi, braukšanas stils 
un laika apstākļi šo nodilšanas procesu tikai 
paātrina. Tāpēc ir svarīgi laikus pie pirmās 
iespējas pamanīt jebkādas bremžu nodiluma 
pazīmes.
Šeit jums palīdzēs mūsu ceļvedis par to, uz ko 
jāvērš uzmanība.

Ja tiek veikta kluču, disku un suportu nomaiņa, Delphi vienmēr iesaka izmantot jaunu montāžas komplektu.
Lai saņemtu papildu praktiskus padomus par bremžu bojājumu diagnostiku, apmeklējiet tīmekļa vietni delphiautoparts.com

Bremzes, kurām varat uzticēties.
Jūsu klientu drošība ir atkarīga no bremzēm, 
kuras tiešām darbojas. Un nomainot viņu 
vecās, nodilušās bremzes, nebūt nav 
brīdis, kad vajadzētu skopoties! Tāpēc 
nedariet tā! Izvēlieties kvalitatīva zīmola 
bremzes, kas ir paredzētas, konstruētas un 
izgatavotas atbilstoši oriģinālaprīkojuma (OE) 
specifikācijām. Iemesli kāpēc izvēlieties tieši 
Delphi bremzes:

Īsāks bremzēšanas ceļš. Testi ir 
pierādījuši, ka Delphi bremzes ļauj apstādināt 
transportlīdzekli ātrāk par citu zīmolu bremzes.

Klusāka bremzēšana. Pateicoties 
unikālajam apakšslānim un OE trokšņa 
slāpēšanas sistēmai Delphi bremzes ir 
klusākas kā jebkad iepriekš.

Ilgāks kalpošanas laiks. Tas ir 
izstrādātas, lai to nodilšana būtu minimāla, 
vienlaikus neupurējot veiktspēju.

Īpaši transportlīdzeklim izstrādātas 
bremzes. Pateicoties 20 unikālām berzes 
materiāla maisījumiem, kas veidoti no vairāk 
nekā 130 sastāvdaļām, Delphi bremzes ir 
paredzētas, lai precīzi atbilstu transportlīdzekļa 
izmantošanas veidam.

Augstākās kvalitātes pārklājums. Tas 
palīdz bremžu klučiem labāk “piegult” diskam — 
maksimālai bremzēšanas efektivitātei.

“Kāju grīdā!” Ar kompresijas testēšanu 
pārbaudīti kluči — stabilai un pārliecinošai 
bremžu pedāļa sajūtai, kā arī komfortablākai 
braukšanai.

Bremžu kluči/diski — normāli 
nodiluma nosacījumi.

Pārmērīgi nodilis disks.

Salūzusi/bojāta atgaisošanas 
skrūve  

Netīrs galvenais cilindrs.

Bremžu kluči nodiluši līdz pat 
metālam.

Sarūsējusi bremžu rumba.

Netīrs berzes materiāls

Bremžu caurules korozija.

Slikta bremzēšanas veiktspēja 
ar jaunu berzes elementu.

Diska brīvkustība.

Atdalījusies bremžu loka uzlika.

Saplaisājusi bremžu šļauka.

Pārmērīgi nodilis disks.

Spēcīgi sarūsējis disks/suports.

Rokas bremžu kabeļa 
iestrēgšana.

Sapinusies elastīgā šļauka ar 
gumijas savienojumu.

Ilgstoši nav veikta bremžu 
kluču nomaiņa — bīstamība!

Diska plaisas.

Pārāk ilgi nav mainīts bremžu 
loks — bīstamība!

Izmantots nepiemērots bremžu 
šķidrums.

›› IEMESLS. Vienmērīgs bremžu 
kluču un disku nodilums.
›› SEKAS. Pārmērīgs bremžu pedāļa 
gājiens / spīd bremžu nodiluma 
indikatorlampiņa.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Nomainiet bremžu klučus ar 3 mm 
biezuma berzes materiālu. Saistībā 
ar bremžu diskiem — skatīt ražotāja 
specifikācijas.

›› IEMESLS. Pārāk ilgi nav tikuši 
mainīti kluči un/vai diski.
›› SEKAS. Bremžu atteice.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Uzstādiet jaunus diskus un klučus.

›› IEMESLS. Pārlieku pievilkta vai 
sarūsējusi atgaisošanas skrūve.
›› SEKAS. Nav iespējams atgaisot 
suportu vai arī notikusi bremžu 
atteice.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Izņemiet un nomainiet atgaisošanas 
skrūvi vai, ja tas nav iespējams, tad 
suportu.

›› IEMESLS. Pirms izņemšanas 
nav notīrīts galvenā bremžu cilindra 
vāciņš.
›› SEKAS. Šķidrumā nokļuvuši 
netīrumi/mitrums; pāragri blīvslēgu 
bojājumi.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Pirms vāciņa noņemšanas rūpīgi 
notīriet to, kā arī tvertnes virspusi.

›› IEMESLS. Slodze uz diska sānu 
daļēji iestrēguša suporta dēļ.
›› SEKAS. Spēcīga bremžu 
sānnovirze un troksnis.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Atbrīvojiet vai uzstādiet jaunu 
suportu, uzstādiet jaunus klučus un 
diskus. Uzstādiet jaunus diskus un 
klučus.

›› IEMESLS. Neregulāri veikta 
tehniskā apkope.
›› SEKAS. Pārmērīgs bremžu pedāļa 
gājiens. Skaļa darbība.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Uzstādiet jaunus bremžu lokus, 
pārbaudiet bremžu trumuļus, 
piemēram, vai tiem nav bojājumu.

›› IEMESLS. Pareiza bremžu 
šķidruma vietā ir izmantots LHM 
šķidrums.
›› SEKAS. Iespējama bremžu 
ieķīlēšanās vai turpmāki bremžu 
bojājumi.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Noskalojiet hidraulisko sistēmu, 
uzstādiet jaunus gumijas 
komponentus.

›› IEMESLS. Uz rumbas atloka rodas 
korozijas plankumi, kā rezultātā 
notikusi jauno disku pārmērīga 
nodilšana.
›› SEKAS. Bremžu vibrācija.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Notīriet rumbas sakabes virsmu. 
Uzstādiet jaunus diskus un klučus.

›› IEMESLS. Priekšpusē: noplūde no 
suporta vai saplīsusi pusass šarnīra putekļu 
gumija. Aizmugurē: noplūde no riteņu 
cilindra un/vai rumbas blīvslēga.
›› SEKAS. Bremžu sānnovirze vai 
ieķīlēšanās.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. Uzstādiet 
jauno putekļu gumiju, riteņa cilindru, rumbas 
blīvslēgu, klučus un/vai bremžu lokus.

›› IEMESLS. Ceļa sāls, piemēram, 
kas iekļuvusi aizsargslānī.
›› SEKAS. Sāk notikt cauruļu un 
savienotājuzmavu korozija, kas rada 
iespējamu bremžu atteici.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
uzstādiet jaunas caurules un, ja 
nepieciešami, šļaukas.

›› IEMESLS. Nav mērīta brīvkustības 
pielaide vai arī tā nav nodrošināta 
jauna diska uzstādīšanas brīdī.
›› SEKAS. Bremžu vibrācija pēc 
3-5000 km.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Nodrošiniet, lai rumbas atloks būtu 
tīrs un nebojāts. Uzstādiet jaunus 
diskus un klučus, kā arī nodrošiniet 
ieteicamo brīvkustību.

›› IEMESLS. Ūdens iekļūšana vai 
noplūšana no riteņa cilindra.
›› SEKAS. Nav iespējams atlaist 
bremzes, kā rezultātā notiek bremžu 
uzlikas atdalīšanās.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Nomainiet iestrēgušos komponentus, 
notīriet virsmu un uzstādiet jaunos 
lokus.

›› IEMESLS. Bojāta vai nosmērēta 
šļaukas gumija. Nodilums nepareizas 
montāžas dēļ.
›› SEKAS. Iespējami šļaukas un pēc 
tam arī bremžu bojājumi.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Uzstādiet jauno šļauku un to 
pienācīgi nostipriniet.

›› IEMESLS. Korozija ūdens/sāls 
iedarbības rezultātā pēc noteikta 
neaktivitātes perioda.
›› SEKAS. Troksnis, neefektīva 
bremzēšana, iespējama suporta 
komponentu iestrēgšana.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Uzstādiet jaunus diskus un klučus, 
notīriet un ieeļļojiet suportu.

›› IEMESLS. Ūdens iekļūšana, ko 
izraisa nodilis ārējais pārklājums.
›› SEKAS. Pārkarsušas bremzes un 
straujš loka nodilums.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Uzstādiet jaunu rokas bremžu kabeli 
un lokus. 

›› IEMESLS. Nepareizi uzstādīta un 
nostiprināta šļauka.
›› SEKAS. Iespējami pāragri šļaukas 
bojājumi.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Uzstādiet jauno šļauku un to 
pienācīgi nostipriniet.

›› IEMESLS. Nav veikta iestrēgušo 
komponentu apkope, bremžu uzlikām 
ir nevienmērīgs vai pārmērīgs 
nodilums.
›› SEKAS. Pārmērīgs bremžu pedāļa 
gājiens, skaļa bremzēšanas darbība.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Pārbaudiet iestrēgušos bremžu 
suportu komponentus un nomainiet 
bremžu klučus.

›› IEMESLS. Iestrēdzis suporta 
virzulis vai virzuļa skavas tapa; 
nepietiekama tehniskā apkope.
›› SEKAS. Slikta bremžu veiktspēja, 
ļoti skaļa darbība.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Atbrīvojiet vai uzstādiet jaunu suportu, 
uzstādiet jaunus klučus un diskus.

›› IEMESLS. Uz nodiluša diska 
uzstādīts jauns klucis.
›› SEKAS. Neefektīva bremzēšana 
un/vai bremžu sānnonovirze.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Uzstādiet jaunus diskus un klučus.

›› IEMESLS. Pārmērīgi nodiluši kluči; 
starp kluci un disku ir netīrumi vai 
gruži; iestrēdzis suports.
›› SEKAS. Slikta bremzēšanas 
veiktspēja, skaļa darbība, iespējama 
bremžu sānnovirze.
›› PROBLĒMAS NOVĒRŠANA. 
Uzstādiet jaunus diskus un klučus.

Bremžu bojājumu diagnosticēšana
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BREMŽU TROKSNIS
Autovadītāju visizplatītākā sūdzība saistībā ar bremzēm 
visā pasaulē ir troksnis bremzēšanas laikā. Un visizplatītākā 
atbilde autoservisos ir: “Nomainiet bremžu klučus”. Taču 
daudzos gadījumos tā nav pareizā stratēģija, jo trokšņa 
iemesls var būt citas bremžu sastāvdaļas.

Atkarībā no trokšņa frekvences, autoservisi var dažādos 
veidos uzlabot trokšņa raksturu. Parasti zemas frekvences 
trokšņi ir saistīti ar bremžu sistēmas lielām detaļām (diskiem, 
suporta, kronšteina), kur arī būtu jāveic uzlabojumi.

Darbības ar bremžu klučiem uzlabos vidējas un augstas 
frekvences trokšņus, ko tautā sauc par čīkstēšanu. Parasti 
šajā trokšņu diapazonā labas kvalitātes bremžu kluči ietver, 
svarīgākajās daļās, prettrokšņu starplikas (izolatorus) un 
malu nolīdzināšanu, vienmēr atkarībā no bremžu sistēmas 
ģeometrijas.

TROKSNIS UN 
TĪRĪŠANA
REMSA bremžu kluči ir aprīkoti ar OE iekārtām ekvivalentiem 
prettrokšņa rādītājiem, lai nodrošinātu visērtāko bremžu 
darbību. 
Lai bremzes darbotos bez trokšņa un vibrācijas, autoservisiem 
ir jāpievērš īpaša vērība bremžu sistēmas tīrībai. Svarīgākās 
virsmas, kuras jānotīra, lai izvairītos no šādām problēmām, 
varētu būt:

• Rumba

• Riteņa rumba

• Kronšteins 

REMSA iesaka izmantot drāšu birsti, lai notīrītu visas šis 
saskares virsmas, un, ja nepieciešams, beigās izmantot 
mīkstu smilšpapīru. Visas sarūsējušās un netīrās virsmas ir 
iespējamais vibrāciju un diskomforta cēlonis. 

Pasaules klases bremžu detaļas
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ElringKlinger galvenais birojs atrodas 
Vācijā, Detingenā pie Ermsas. Šis 
pasaules mēroga uzņēmums ražo 
blīves jau 135 gadus. Pēdējos gados 
uzņēmums pakāpeniski paplašina savu 
produktu portfeli, ietverot tādus produktus 
kā apvalka moduļi un ekranēšanas 
detaļas. Lielākā daļa no apmēram 1600 
darbiniekiem, kuri šeit strādā, ir iesaistīti 
„Vācijā ražoto” cilindra galvas blīvju 
ražošanā.

Kas ir kopējs modernākajai cilindra galvas 
blīvei un sīpolam? Tie abi sastāv no 
vairākiem slāņiem. Tomēr, lai gan dārzeņa 
slāņi visi ir diezgan līdzīgi, ElringKlinger 
cilindra galvas blīves slāņiem ir dažādas 
funkcijas. Tie ražoti no augstākās kvalitātes 
nerūsējošā tērauda vai oglekļa tērauda. 
Slāņu skaits un blīves forma ir atkarīga 
no dzinēja, kurā tā tiks uzstādīta. Cilindra 
galvas blīves, kas uzstādītas jaunākajos 
vieglajos automobiļos, tiek ražotas sākot 

Vienmēr ideāla blīve!

Kā tiek ražota cilindra 
galvas blīve

no vismaz viena tērauda slāņa līdz pat 
septiņiem slāņiem. Funkcionālie slāņi, 
kas nodrošina hermetizēšanas funkciju, 
ir ražoti no atsperu tērauda, savukārt 
pārējie ir ražoti no parasta oglekļa tērauda. 
Funkcionālie slāņi parasti nepieciešami 
ārpusē, savukārt iekšējie slāņi galvenokārt 
nepieciešami biezuma atbilstības mērķiem.

Moderna ražošana

Detingenā izvietotā ražošanas ēka, kurā 
tiek saražota lielākā daļa cilindra galvas 
blīvju, izmitina dažāda izmēra darbgaldus. 
Te atrodams viss, ko varat vien iztēloties, 
sākot ar robotu rokām, kas paceļ atsevišķās 
blīves un noliek tās citā vietā, līdz krāsnīm 
ar iebūvētiem lentu konveijeriem, un 
beidzot ar līdz pat griestiem augstām 
mašīnām ar gandrīz trīs metru gariem 
caurumošanas darbarīkiem. Līdzīgi kā uz 
ielas ar intensīvu satiksmi, šeit vienmēr 
ir ļoti skaļš. Turklāt vienmēr ieteicams 

skatīties pa kreisi un pa labi, jo ražotne ir 
pilna ar aizņemtām kraušanas iekārtām, 
kas traucas gar ailēm. Tās transportē 
pabeigtās blīves uz nosūtīšanas nodaļu, 
vai piegādā izejmateriālus uz apstrādi.
Moderno cilindra galvas blīvju ražošana 
sākas ar tērauda tinumu, proti, tērauda 
sloksni, kas satīta tinumā. Tinuma 
platums atkarīgs no ražotās blīves izmēra. 
4 cilindru dzinējam parasti tiek izmantots 
400 mm tinuma platums. Šis materiāls, 
kuru mēs saņemam atbilstošajā biezumā 
no 0,15 mm līdz vairāk nekā 1 mm, tiek 
pārveidots dažādajos cilindra galvas 
blīves slāņos. Materiāls tiek vadīts cauri 
vairākiem iztaisnotāja ruļļiem un pēc 
tam uz vienu no milzīgajām mašīnām, 
kur tiek ražota ārējā kontūra, caurumu 
shēma, valnīši un sprūdi. ElringKlinger 
ir piegādātājs gandrīz visiem pasaules 
automobiļu ražotājiem. Katram dzinējam 
ir nepieciešama īpaša blīve, kopā ar tās 
ražošanai nepieciešamo darbarīku. Lai 

izmantotu ekspertu zināšanas uzņēmumā, 
sākot no izstrādes un beidzot ar ražošanu, 
uzņēmums pats ražo lielus caurumošanas 
darbarīkus īpašā nodaļā.

Elastīgās blīves

Lielie, parasti apaļie padziļinājumi 
degšanas kameras zonā ir aprīkoti ar 
tā sauktiem valnīšiem ap malām. Tos 
izveido gofrēšanas veidā, lai uzlabotu 
blīves īpašības kritiski svarīgos punktos. 
Tālāk nerūsējošā tērauda sagataves tiek 
nogādātas krāsnī. Pēc tam tās mirdz 
kā zelts, ir izturīgākas un brīvas no 
mašīneļļas atliekām. Tas ir īpaši svarīgi, jo 
daži no tērauda slāņiem tagad ir pārklāti 
ar elastomēru, kas pretējā gadījumā 
nesaliptu. Plastmasas elastīgais slānis 
nodrošina mikrohermetizācijas īpašības. 
Tāpat kā valnīši, tas tiek uzklāts ap visu 
degšanas kameru vai pat pār visu cilindra 
galvas blīves virsmu atkarībā no veida un 
nepieciešamajām īpašībām.
Kad visi slāņi – ar vai bez nerūsējošā 
tērauda un ar vai bez elastomēra seguma 
– ir gatavi attiecīgajai blīvei, robotu rokas 
tās ieklāj pareizajā secībā un savieno 
atsevišķos slāņus ar kniedēm. Cilindra 
galvas blīve tagad būtu gatava lietošanai, 
tomēr neviena prece nepamet ElringKlinger 
ražotni, neizejot stingru pārbaudi. Vispirms 
kompresijas procedūrā blīvei ir jāpierāda, 
ka tā nodrošina hermētisku blīvēšanu. 

Testā tā tiek saspiesta un pakļauta 
saspiesta gaisa iedarbībai. Ja cilindra 
galvas blīve pareizi izpilda blīvēšanu, tā 
pāriet uz nākamo testu – svērēju. Šis ļoti 
jutīgais instruments pārbauda cilindra 
galvas blīves svaru. Tikai tad, ja 
īpatnējais svars ir pareizs, 
blīve var iziet šo testu. 
Ja caurumošanas 
darbarīka
sp iedve idne i r 
salūzusi, viens no 
padziļinājumiem var 
iztrūkt, tādējādi padarot 
blīvi neatbilstošu – tādā 
gadījumā tā tiktu izmesta.

Precizitātes prasības

Detingenā pie Ermsas nekas netiek darīts 
uz labu laimi: darbinieki regulāri ar nolūku 
ievada defektīvas detaļas mašīnās, lai 
pārbaudītu, vai mašīnas pareizi strādā un 
konstatē defektīvos vienumus. Ja saražotā 
blīve iziet visus šos testus, tai tiek dots 
sērijas numurs, klienta numurs un dažreiz 
arī logotips. Tam seko vizuālā pārbaude, 
kuru veic īpaši apmācīts darbinieks, un 
tikai tad pilnībā pabeigtās un pārbaudītās 
cilindra galvas blīves tiek iekrautas kārbās 
un nogādātas automobiļu ražotājiem.
Automobiļu detaļu vairumtirgotāji rezerves 
detaļu tirgū ir tikpat prasīgi attiecībā uz 
cilindra galvas blīvēm. Pirms divdesmit 

gadiem blīves tika ražotas 
pavisam citādā veidā, nekā 
šodien. Par spīti tam dzinējs 
pareizi darbojas tikai ar 
cilindra galvas blīvi, kas ir 
praktiski identiska blīvei, kas 
sākotnēji tika uzstādīta, kad 
transportlīdzeklis tika radīts. 
Šī iemesla dēļ ElringKlinger 
joprojām izmanto īpašus 
nelielas sērijas darbarīkus, 
la i  turp inātu ražot 
blīves, kas saskaņā ar 
modernajiem standartiem 
vairs nav tehnoloģiski 
moderni ne ražošanas 
metodes, ne iekšējās 
konstrukcijas ziņā. Šīs 
blīves nav nepieciešamas 
tik lielā skaitā kā jaunākie 
modeļi, tomēr tās joprojām 
vajadzīgas rezerves 
detaļām.

Īsti speciālisti

Detingenā īpašos gadījumus izskata 
Paraugu un prototipu nodaļā. Cilindra 
galvas blīvju pētnieki strādā trīs maiņās 
un visu diennakti. Viņi ir atbildīgi par jaunu 
konstrukciju identificēšanu, prototipu 
testēšanu un īpašu prasību apstrādāšanu. 
Ja, piemēram, klasiska automobiļa 
īpašniekam nepieciešama jauna cilindra 
galvas blīve savam iemīļotajam automobiļa 
modelim, bet šī blīve no izplatītājiem vairs 
nav pieejama, ElringKlinger eksperti ar 
prieku palīdzēs. Lāzers skenē vecās 
defektīvās blīves kontūras neatkarīgi 
no tās atrašanās vietas. Darbinieki tad 
izmanto šos datus, lai radītu rezerves 
daļu, kas precīzi atbilst oriģinālam – 
tiešām unikālu detaļu. Tomēr mūsu blīvju 
eksperti spēj vairāk, nekā gatavot detaļas 
veciem automobiļiem: cilindra galvas 
blīves ar marķējumu „Ražota Detingenā 
pie Ermsas” tāpat ir guvušas panākumus 
vairākās sacīkšu sērijās.
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BREMŽU SISTĒMA IR SASTĀVDAĻU KOPA, KURAS FUNKCIJA IR SAMAZINĀT KUSTĪBĀ ESOŠA TRANSPORTLĪDZEKĻA ĀTRUMU VAI 
APTURĒT TO STABILĀ, ĀTRĀ UN EFEKTĪVĀ VEIDĀ, VAI ARĪ SAGLABĀT TO NEKUSTĪGĀ POZĪCIJĀ, KAD TAS JAU IR APTURĒTS.

BREMZĒŠANAS EFEKTS IR SAISTĪTS AR KINĒTISKĀS ENERĢIJAS PĀRVĒRŠANU SILTUMENERĢIJĀ. TRANSPORTLĪDZEKLĪ FIKSĒTA 
VIRSMA (BREMŽU LOKS VAI BREMŽU KLUCIS) TIEK PAVĒRSTA PRET CITU KUSTĪGU VIRSMU (DISKU VAI TRUMULI).  BERZE STARP 
ŠĪM DIVĀM VIRSMĀM IEROBEŽO KUSTĪGĀS DETAĻAS ROTĀCIJU UN PĀRVĒRŠ KUSTĪBAS KINĒTISKO ENERĢIJU SILTUMĀ, UN IZKLIE-
DĒ TO ATMOSFĒRĀ STAROJUMA VEIDĀ.

JA BREMZĒŠANAS LAIKĀ RADĪTAIS 
SILTUMS NETIEK EFEKTĪVI IZKLIE-
DĒTS, BREMŽU IEKĀRTAS (ŠĶID-
RUMS UN KLUČI/DISKI VAI LOKI/
TRUMUĻI) TIEK PAKĻAUTAS TER-
MISKAI SLODZEI, KAS SAMAZINA 
TO EFEKTIVITĀTI, BREMZĒŠANAS 
IEDARBĪBA SAMAZINĀS UN PALIELI-
NĀS BREMZĒŠANAS ATTĀLUMS.

Palēninājums, kas rodas bremzēšanas procesa rezultātā, nosaka bremžu 
sistēmas efektivitāti. Tiek uzskatīts, ka bremžu efektivitāte ir 100%, kad 
bremzēšanas radītais palēninājums ir 9,8 m/s² (1G). Bremžu sistēmas 
efektivitāte ir atkarīga no saķeres koefi cienta starp riteni un ceļa virsmu, 
no bremzēšanas spēka, kas iedarbojas uz diskiem vai trumuli, un svara, 
kādu nes transportlīdzeklis.

Saķeres koefi cients (µ) ar ceļu atkarīgs no riepas nolietojuma, transport-
līdzekļa ātruma un seguma vai virsmas, pa kuru tas pārvietojas. Turpmāk 
redzamajā tabulā sniegtas orientējošas saķeres koefi cienta vērtības:

RUMS UN KLUČI/DISKI VAI LOKI/

Bremžu sistēmas efektivitāte
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Bremzēšanas spēkam jābūt lielākam nekā transportlīdzekļa dzenošajam 
spēkam, lai tas spētu neitralizēt paātrinājumu. Ja pret riteni pielietotais 
bremzēšanas spēks ir mazāks nekā dzinējspēks, transportlīdzeklis turpi-
nās kustību taču mazākā intensitātē.

Piemēram, 80 zirgspēku jaudīgajai Seat Ibiza 1,4 TDI nepieciešamas 13,2 
sekundes, lai iegūtu paātrinājumu no 0 līdz 100 km/h, savukārt tai ne-
pieciešamas tikai 3,2 sekundes, lai nobremzētu no 100 līdz 0 km/h. Tas 
norāda, ka bremzēšanas spēks ir četras reizes lielāks nekā dzinējspēks.
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Bremžu sistēmas darbība kopumā

Bremžu sistēmu pamatā veido:

• Vadības sistēma  -  šis ir elements, uz kuru tieši iedarbojas vadī-
tājs un kas rada enerģiju bremzēšanai. Vadības sistēma ir daļēji mehā-
niska un daļēji hidrauliska.

• Bremžu pievads -  šī ir sastāvdaļu kopa starp vadības sistēmu un 
bremzēm, kas tās savieno ar darbību. 

• Bremzes -  šī ir detaļa, uz kuru vērsti spēki, kas pretdarbojas trans-
portlīdzekļa kustībai. Bremžu iekārta, ko izmanto pasažieru automobi-
ļos, ir berzes iekārta, jo bremzēšanas spēku rada berze starp divām 
detaļām (piemēram, transportlīdzekļa disku bremžu sistēma).



20 214 — WWW.EURECAR.ORG

EIROPAS REGULAS

1971. gada 26. jūlija direktīva 71/320/EEK attiecas uz dalībvalstu tiesī-
bu aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlī-
dzekļu un to piekabju bremžu iekārtām.

Bremžu iekārta un tās funkcijas ir noteiktas ES tiesību aktos. Tajos ir no-
teiktas arī transportlīdzekļa apstiprināšanai nepieciešamās prasības. Spe-
cifi skās funkcijas ES regulās ir:

Darba bremžu sistēma: šī sistēma ļauj kontrolēt un droši, ātri un 
efektīvi apturēt transportlīdzekļa kustību neatkarīgi no ātruma un slodzes, 
kā arī, atrodoties jebkādas pakāpes slīpumā. Tās darbību jāspēj veikt pa-
kāpeniski.

Sekundārā bremžu sistēma:  sekundārajai bremžu sistēmai jāļauj 
apturēt transportlīdzekli saprātīgā attālumā, ja nedarbojas darba bremžu 
sistēma. Tās darbību jāļauj veikt pakāpeniski.

Stāvbremze:  ar tās palīdzību transportlīdzekli var novietot nekustīgi 
jebkādā slīpumā pat vadītāja prombūtnes laikā; darba detaļas atrodas no-
bloķētā pozīcijā ar tīri mehāniskas iekārtas palīdzību.

Nepārtrauktā bremzēšana:  apvienotu transportlīdzekļu (piekabju) 
bremzēšana, izmantojot sistēmu, kuru raksturo:

• Viens vadības elements, kuru vadītājs pakāpeniski iedarbina ar 
vienu kustību, atrodoties vadītāja pozīcijā.

• Apvienoto transportlīdzekļu bremzēšanai izmantoto enerģiju rada 
viens enerģijas avots (kas var būt vadītāja muskuļu spēks)

• Bremžu instalācija nodrošina vienlaicīgu vai piemēroti pakāpenisku 
bremzēšanu visiem transportlīdzekļu savienojumā esošajiem trans-
portlīdzekļiem neatkarīgi no to relatīvās pozīcijas.

Daļēji pārtraukta bremzēšana:  apvienotu transportlīdzekļu (pie-
kabju) bremzēšana, izmantojot sistēmu, kuru raksturo:

• Viens vadības elements, kuru vadītājs pakāpeniski iedarbina ar vienu 
kustību, atrodoties vadītāja pozīcijā.

• Savienotu transportlīdzekļu bremzēšanai izmantotā enerģija tiek gūta 
no diviem avotiem (viens no kuriem var būt šofera muskuļu spēks).

• Bremžu sistēma nodrošina vienlaicīgu vai piemēroti pakāpenisku brem-
zēšanu visiem transportlīdzekļu savienojumā esošajiem transportlī-
dzekļiem neatkarīgi no to relatīvās pozīcijas.

Automātiska bremzēšana: vienas vai vairāku piekabju bremzēša-
na, kas notiek automātiski gadījumā, ja notiek savienotu transportlīdzekļu 
atdalīšanās, tostarp arī savienojuma pārtrūkšanas gadījumā, neietekmējot 
pārējo savienoto transportlīdzekļu nobremzēšanas efektivitāti. 

BREMŽU SISTĒMA

Hidrauliskā sistēma

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem visiem transportlīdzekļiem 
jābūt aprīkotiem ar trim bremžu sistēmām; vienu galveno (darba brem-
žu) sistēmu, kas ļauj apturēt transportlīdzekli pēc vadītāja vajadzības, vēl 
vienu neatkarīgu slēgumu (sekundārā bremžu sistēma), kas var apturēt 
transportlīdzekli saprātīgā attālumā darba bremžu sistēmas kļūdas ga-
dījumā, kā arī trešo sistēmu, kas ļauj noturēt transportlīdzekli nekustīgā 
stāvoklī vadītāja prombūtnes laikā (stāvbremze).

Pasažieru automobiļos un industriālos transportlīdzekļos sekundārās 
bremzes un stāvbremze ir viens mehānisms.

Darba bremžu slēgums parasti sastāv no hidrauliska slēguma, kas 
sastāv no aktivizēšanas pedāļa, hidrauliska sūkņa ar bremžu šķidruma 
rezervuāru, bremžu pastiprinātāja, bremžu iekārtām (diska un skavas, un 
trumuļa vai loka), kā arī bremžu kompensatora aizmugurējai asij un līni-
jām.

Pēc likuma šai jābūt divu slēgumu sistēmai, dēvētai arī par divkāršo slē-
gumu. Ja viens no diviem slēgumiem nedarbojas, divkāršais slēgums ļauj 
otram slēgumam joprojām būt izmantojamam.
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Darbības princips

Hidrauliskā slēguma darbība balstās uz Paskāla principu un šķidrumu 
nesaspiežamību. Saskaņā ar Paskāla principu, uz šķidruma punktu izda-
rītais spiediens slēgtā traukā tiek pilnībā pārraidīts uz visiem citiem punk-
tiem. No tā izriet, ka uz bremžu pedāli izdarītais spiediens tiek vienādi stipri 
pārraidīts uz visiem slēguma punktiem.

Papildus tam hidrauliskais slēgums ļauj uz sūkni izdarīto spēku palielināt 
un pārraidīt to uz aktivizējošajiem virzuļiem. To panāk, izmainot sekotājci-
lindra diametru attiecībā pret galveno cilindru.

Ņemot turpmāk redzamo attēlu kā piemēru, hidrauliskais slēgums pa-
lielina pret galveno cilindru M pielietoto spēku proporcionāli aktivizējošā 
cilindra A virsmas laukumam, kura virsmas laukums ir 10 reizes lielāks. 
No tā izriet, ka, pielietojot 15 N spēku pret galveno cilindru M, aktivizējošā 
cilindra A radītais spēks būs 150 N un vienlaicīgi aktivizējošā virzuļa A mē-
rotais attālums būs 10 reizes mazāks nekā galvenā cilindra M attālums.

Bremžu sistēmas galvenās sastāvdaļas
Pasažieru automobiļos un citos vieglajos transportlīdzekļos hidraulisko 
slēgumu izmanto, lai aktivizētu bremžu iekārtas. Mūsdienās visizplatītā-
kos slēgumus veido:

•  Bremžu sūknis un šķidruma rezervuārs.

•  Bremžu līnijas.
•  Bremžu kompensators.
•  Disku bremzes.
•  Trumuļu bremzes.
•  Bremžu pastiprinātājs.

Bremžu sūknis

Tas tiek saukts arī par galveno cilindru, un tā mērķis ir radīt spiedienu 
hidrauliskajā slēgumā, kad vadītājs nospiež bremžu pedāli. Pielietojot 
vienādu spiešanas spēku, jo mazāks ir sūkņa virzuļa diametrs, jo efek-
tīvāks ir sūknis, tādējādi tas rada lielāku spiedienu un mazāku šķidruma 
plūsmu.
Tā kā spēkā esošie tiesību akti nosaka, ka transportlīdzekļiem jābūt 
aprīkotiem ar diviem neatkarīgiem bremžu slēgumiem, tiek izmantoti 
sūkņi ar diviem virzuļiem.
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Darbības princips

Hidrauliskā slēguma darbība balstās uz Paskāla principu un šķidrumu 
nesaspiežamību. Saskaņā ar Paskāla principu, uz šķidruma punktu izda-
rītais spiediens slēgtā traukā tiek pilnībā pārraidīts uz visiem citiem punk-
tiem. No tā izriet, ka uz bremžu pedāli izdarītais spiediens tiek vienādi stipri 
pārraidīts uz visiem slēguma punktiem.

Papildus tam hidrauliskais slēgums ļauj uz sūkni izdarīto spēku palielināt 
un pārraidīt to uz aktivizējošajiem virzuļiem. To panāk, izmainot sekotājci-
lindra diametru attiecībā pret galveno cilindru.

Ņemot turpmāk redzamo attēlu kā piemēru, hidrauliskais slēgums pa-
lielina pret galveno cilindru M pielietoto spēku proporcionāli aktivizējošā 
cilindra A virsmas laukumam, kura virsmas laukums ir 10 reizes lielāks. 
No tā izriet, ka, pielietojot 15 N spēku pret galveno cilindru M, aktivizējošā 
cilindra A radītais spēks būs 150 N un vienlaicīgi aktivizējošā virzuļa A mē-
rotais attālums būs 10 reizes mazāks nekā galvenā cilindra M attālums.

Bremžu sistēmas galvenās sastāvdaļas
Pasažieru automobiļos un citos vieglajos transportlīdzekļos hidraulisko 
slēgumu izmanto, lai aktivizētu bremžu iekārtas. Mūsdienās visizplatītā-
kos slēgumus veido:

•  Bremžu sūknis un šķidruma rezervuārs.

•  Bremžu līnijas.
•  Bremžu kompensators.
•  Disku bremzes.
•  Trumuļu bremzes.
•  Bremžu pastiprinātājs.

Bremžu sūknis

Tas tiek saukts arī par galveno cilindru, un tā mērķis ir radīt spiedienu 
hidrauliskajā slēgumā, kad vadītājs nospiež bremžu pedāli. Pielietojot 
vienādu spiešanas spēku, jo mazāks ir sūkņa virzuļa diametrs, jo efek-
tīvāks ir sūknis, tādējādi tas rada lielāku spiedienu un mazāku šķidruma 
plūsmu.
Tā kā spēkā esošie tiesību akti nosaka, ka transportlīdzekļiem jābūt 
aprīkotiem ar diviem neatkarīgiem bremžu slēgumiem, tiek izmantoti 
sūkņi ar diviem virzuļiem.
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Bremžu līnijas

Tās savieno visas sastāvdaļas, ļaujot bremžu šķidrumam plūst cauri 
hidrauliskajam slēgumam. Tās var būt stingras vai elastīgas.

Stingras līnijas sauc par caurulēm un tās parasti ir izgatavotas no tērau-
da. Dažos gadījumos tām ir dubultas sieniņas.

Elastīgas līnijas sauc par šļūtenēm. Tās tiek izgatavotas no gumijas, 
kas aizsargāta ar metāla vai auduma pārklājumu, un to mērķis ir absor-
bēt transportlīdzekļa svārstības.

da. Dažos gadījumos tām ir dubultas sieniņas.

Bremžu kompensators

Bremzēšanas laikā transportlīdzekļa svars tiek pārnests uz priekšu, kas 
ir vairāk vai mazāk atkarīgs no transportlīdzekļa ātruma un palēnināju-
ma pakāpes. Ražotāji izstrādā bremžu slēgumus, ņemot vērā svaru, 
kas noslogo katru asi, un atdala slēgumu priekšējā un aizmugurējā asī.

Aizmugurējā asī bremzēšanas spiediens tiek modulēts un kontrolēts 
tā, lai novērstu riteņu nobloķēšanos noteiktos apstākļos, kā arī no tā 
izrietošo transportlīdzekļa vadāmības zaudēšanu.

Disku bremzes

Šī ir pašlaik visbiežāk izmantotā bremžu sistēma. Tas ir tāpēc, ka ber-
zes elementi ir uzstādīti gaisā; tas rada labāku dzesēšanu, enerģijas 
absorbciju un ātrāku siltuma pārnesi. 
Sistēmu veidojošās sastāvdaļas ir bremžu suports, kluči un berzes 
disks.

Bremžu suports

Šīs sastāvdaļas mērķis ir piespiest bremžu klučus pie diska. Tā sastāv 
no korpusa, kas aptver disku un ir pievienots asij vai šarnīram. Suportā 
ir iestrādāts cilindrs, kurā ir darba virzulis un vadīklas, caur kurām plūst 
bremžu šķidrums, kā arī bremžu atgaisotājs un vītne bremžu šļūtenei.
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Darbības princips

Hidrauliskā slēguma darbība balstās uz Paskāla principu un šķidrumu 
nesaspiežamību. Saskaņā ar Paskāla principu, uz šķidruma punktu izda-
rītais spiediens slēgtā traukā tiek pilnībā pārraidīts uz visiem citiem punk-
tiem. No tā izriet, ka uz bremžu pedāli izdarītais spiediens tiek vienādi stipri 
pārraidīts uz visiem slēguma punktiem.

Papildus tam hidrauliskais slēgums ļauj uz sūkni izdarīto spēku palielināt 
un pārraidīt to uz aktivizējošajiem virzuļiem. To panāk, izmainot sekotājci-
lindra diametru attiecībā pret galveno cilindru.

Ņemot turpmāk redzamo attēlu kā piemēru, hidrauliskais slēgums pa-
lielina pret galveno cilindru M pielietoto spēku proporcionāli aktivizējošā 
cilindra A virsmas laukumam, kura virsmas laukums ir 10 reizes lielāks. 
No tā izriet, ka, pielietojot 15 N spēku pret galveno cilindru M, aktivizējošā 
cilindra A radītais spēks būs 150 N un vienlaicīgi aktivizējošā virzuļa A mē-
rotais attālums būs 10 reizes mazāks nekā galvenā cilindra M attālums.

Bremžu sistēmas galvenās sastāvdaļas
Pasažieru automobiļos un citos vieglajos transportlīdzekļos hidraulisko 
slēgumu izmanto, lai aktivizētu bremžu iekārtas. Mūsdienās visizplatītā-
kos slēgumus veido:

•  Bremžu sūknis un šķidruma rezervuārs.

•  Bremžu līnijas.
•  Bremžu kompensators.
•  Disku bremzes.
•  Trumuļu bremzes.
•  Bremžu pastiprinātājs.

Bremžu sūknis

Tas tiek saukts arī par galveno cilindru, un tā mērķis ir radīt spiedienu 
hidrauliskajā slēgumā, kad vadītājs nospiež bremžu pedāli. Pielietojot 
vienādu spiešanas spēku, jo mazāks ir sūkņa virzuļa diametrs, jo efek-
tīvāks ir sūknis, tādējādi tas rada lielāku spiedienu un mazāku šķidruma 
plūsmu.
Tā kā spēkā esošie tiesību akti nosaka, ka transportlīdzekļiem jābūt 
aprīkotiem ar diviem neatkarīgiem bremžu slēgumiem, tiek izmantoti 
sūkņi ar diviem virzuļiem.
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Bremžu kluči

Šī ir fi ksēta bremžu sistēmas berzes sastāvdaļa.
Bremžu kluči ir sastāv no metāla balsta un berzes materiāla. Šis ma-
teriāls ir izgatavots no dažādu vielu  maisījuma, kas piešķir bremžu 
klucim tā cietības pakāpi. Dažiem klučiem izgatavošanas laikā berzes 
virsmā tiek iestrādāts viens vai vairāki griezumi, caur kuriem bremzē-
šanas laikā izkļūst gāzes.

Lai noteiktu ideālo brīdi bremžu kluču nomaiņai, dažiem modeļiem ir 
nolietojuma sensors, kas, instrumentu panelī iedegoties indikatora 
gaismiņai, brīdina vadītāju. Ir iespējams arī brīdinājuma skaņas signāls.

Berzes disks

Šī ir kustīga bremžu sistēmas berzes sastāvdaļa. Tas ir piestiprināts 
riteņa rumbai ar enkurskrūvēm. Tas sastāv no divām daļām – berzes 
plātnes, pret kuru tiek vērsti bremžu kluči, un rumbas vai zvana, kurā 
atrodas centrēšanas caurums un caurumi riteņa skrūvēm.

Ir divi kluču veidi – cietie un ventilētie; ventilētajiem ir divas berzes virs-
mas, kuras atdala ventilācijas kanāli, kas ļauj gaisam plūst diska iek-
šienē, lai izkliedētu siltumu pēc iespējas ātrāk. Lai palielinātu ventilēta 
diska atdzišanu, dažiem modeļiem berzes virsmā ir izurbti caurumi vai 
atveres, kas nodrošina arī diska tīrīšanu.

Trumuļu bremzes

Šī sistēma ir laika gaitā visvairāk izmantotā. 20. gs. septiņdesmitajos 
gados to sāka daļēji aizstāt disku bremžu sistēma. 

Šo sistēmu veido šādas sastāvdaļas: bremžu turētājs, bremžu trumulis, 
bremžu loki, nospriegošanas ierīces, turēšanas atsperes un regulēša-
nas ierīces.

Bremžu trumulis

Šis ir iekšēji apstrādāts, griežams cilindrs. Šī ir kustīga bremžu sistē-
mas berzes sastāvdaļa. Kontaktvirsma ar lokiem ir apstrādāta, lai uzla-
botu ar lokiem radīto berzi.
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Bremžu kluči

Šī ir fi ksēta bremžu sistēmas berzes sastāvdaļa.
Bremžu kluči ir sastāv no metāla balsta un berzes materiāla. Šis ma-
teriāls ir izgatavots no dažādu vielu  maisījuma, kas piešķir bremžu 
klucim tā cietības pakāpi. Dažiem klučiem izgatavošanas laikā berzes 
virsmā tiek iestrādāts viens vai vairāki griezumi, caur kuriem bremzē-
šanas laikā izkļūst gāzes.

Lai noteiktu ideālo brīdi bremžu kluču nomaiņai, dažiem modeļiem ir 
nolietojuma sensors, kas, instrumentu panelī iedegoties indikatora 
gaismiņai, brīdina vadītāju. Ir iespējams arī brīdinājuma skaņas signāls.

Berzes disks

Šī ir kustīga bremžu sistēmas berzes sastāvdaļa. Tas ir piestiprināts 
riteņa rumbai ar enkurskrūvēm. Tas sastāv no divām daļām – berzes 
plātnes, pret kuru tiek vērsti bremžu kluči, un rumbas vai zvana, kurā 
atrodas centrēšanas caurums un caurumi riteņa skrūvēm.

Ir divi kluču veidi – cietie un ventilētie; ventilētajiem ir divas berzes virs-
mas, kuras atdala ventilācijas kanāli, kas ļauj gaisam plūst diska iek-
šienē, lai izkliedētu siltumu pēc iespējas ātrāk. Lai palielinātu ventilēta 
diska atdzišanu, dažiem modeļiem berzes virsmā ir izurbti caurumi vai 
atveres, kas nodrošina arī diska tīrīšanu.

Trumuļu bremzes

Šī sistēma ir laika gaitā visvairāk izmantotā. 20. gs. septiņdesmitajos 
gados to sāka daļēji aizstāt disku bremžu sistēma. 

Šo sistēmu veido šādas sastāvdaļas: bremžu turētājs, bremžu trumulis, 
bremžu loki, nospriegošanas ierīces, turēšanas atsperes un regulēša-
nas ierīces.

Bremžu trumulis

Šis ir iekšēji apstrādāts, griežams cilindrs. Šī ir kustīga bremžu sistē-
mas berzes sastāvdaļa. Kontaktvirsma ar lokiem ir apstrādāta, lai uzla-
botu ar lokiem radīto berzi.
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Bremžu loks

Šis ir fi ksēts bremžu sistēmas berzes elements. To veido divas sakau-
sētas tērauda plāksnes pusmēness formā, kurām ārpusē ir uzlika, kas 
ir piestiprināta ar līmi vai kniedēm.

Bremžu cilindrs

Šī detaļa bremzēšanas laikā kustina uz sāniem bremžu lokus. 
Tie pārvērš slēguma hidraulisko spiedienu virzuļa kustībā, kas rada 
spēku, kas spiež lokus pret trumuli. Tie galvenokārt sastāv no cilindra 
ar vienu vai diviem virzuļiem.

Regulēšanas ierīces

Loki nolietojas bremzēšanas berzes rezultātā; tādēļ ir nepieciešamas 
regulēšanas ierīces, lai noturētu berzes elementu pēc iespējas tuvāk 
trumuļa virsmai. 

Trumuļu bremžu sistēmās ir divi pamata veidi automātiskai regulēšanai 
– Girling sistēma un Bendix sistēma.

Girling sistēma:  

To veido savienojuma stienis, selektora slēdzis un rievots gredzens. 
Kad tiek nospiests bremžu pedālis, cilindrs pastumj lokus pret trumu-
li, tādējādi atlaižot savienojuma stieni, kas loku radītās atdalīšanas un 
atsperes, kura atrodas uz tās pašas aktivizēšanas sviras kā selektora 
slēdzis, iedarbības rezultātā liek tam spiest uz rievoto gredzenu, lai tas 
pagrieztos par vēl vienu rievu. 

Tādējādi tiek sasniegts piemērots noregulējums, lai pārvarētu pārmērī-
gu atstarpi un pielāgotu lokus trumulim.
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Bremžu kluči

Šī ir fi ksēta bremžu sistēmas berzes sastāvdaļa.
Bremžu kluči ir sastāv no metāla balsta un berzes materiāla. Šis ma-
teriāls ir izgatavots no dažādu vielu  maisījuma, kas piešķir bremžu 
klucim tā cietības pakāpi. Dažiem klučiem izgatavošanas laikā berzes 
virsmā tiek iestrādāts viens vai vairāki griezumi, caur kuriem bremzē-
šanas laikā izkļūst gāzes.

Lai noteiktu ideālo brīdi bremžu kluču nomaiņai, dažiem modeļiem ir 
nolietojuma sensors, kas, instrumentu panelī iedegoties indikatora 
gaismiņai, brīdina vadītāju. Ir iespējams arī brīdinājuma skaņas signāls.

Berzes disks

Šī ir kustīga bremžu sistēmas berzes sastāvdaļa. Tas ir piestiprināts 
riteņa rumbai ar enkurskrūvēm. Tas sastāv no divām daļām – berzes 
plātnes, pret kuru tiek vērsti bremžu kluči, un rumbas vai zvana, kurā 
atrodas centrēšanas caurums un caurumi riteņa skrūvēm.

Ir divi kluču veidi – cietie un ventilētie; ventilētajiem ir divas berzes virs-
mas, kuras atdala ventilācijas kanāli, kas ļauj gaisam plūst diska iek-
šienē, lai izkliedētu siltumu pēc iespējas ātrāk. Lai palielinātu ventilēta 
diska atdzišanu, dažiem modeļiem berzes virsmā ir izurbti caurumi vai 
atveres, kas nodrošina arī diska tīrīšanu.

Trumuļu bremzes

Šī sistēma ir laika gaitā visvairāk izmantotā. 20. gs. septiņdesmitajos 
gados to sāka daļēji aizstāt disku bremžu sistēma. 

Šo sistēmu veido šādas sastāvdaļas: bremžu turētājs, bremžu trumulis, 
bremžu loki, nospriegošanas ierīces, turēšanas atsperes un regulēša-
nas ierīces.

Bremžu trumulis

Šis ir iekšēji apstrādāts, griežams cilindrs. Šī ir kustīga bremžu sistē-
mas berzes sastāvdaļa. Kontaktvirsma ar lokiem ir apstrādāta, lai uzla-
botu ar lokiem radīto berzi.
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Bendix sistēma:

To veido savienojuma stienis, robota daļa un robots veltnis. Kad tiek 
aktivizētas bremzes, loku uzlikas atspiežas pret trumuli. Pateicoties 
veltņa kustībai, tas tiek arvien vairāk atdalīts no savienojuma stieņa, 
lai loki nevarētu atgriezties iepriekšējā noregulējumā, jo ir palaiduši 

garām robotā sektora nākamo robu. Tādējādi tiek sasniegts jauns nore-
gulējums, kas kompensē esošo nolietojumu.

Bremžu pastiprinātājs

Šī ierīce var pastiprināt vadītāja pielietoto spēku uz bremžu pedāli, tā-
dējādi iegūstot efektīvāku bremzēšanu ar mazākām pūlēm. Parasti tas 
atrodas starp bremžu pedāli un galveno cilindru.

Darbības princips ir balstīts uz atmosfēras spiediena radīto spēku pret 
membrānas virsmu, savukārt tā ir pakļauta vakuumam; dažos benzīna 
dzinējos to rada ieplūdes kolektors vai dīzeļa dzinējos – vakuumsūknis.

Vakuumsūknis

Dīzeļa vai benzīna dzinējos ar turbokompresoru ieplūdes kolektorā 
radītais vakuums nav pietiekams, lai pastiprinātu bremzēšanu. Šādos 

gadījumos tiek uzstādīts mehānisks vai elektrisks sūknis, kas rada ne-
gatīvu spiedienu (0,5–0,9 bāri), lai pastiprinātu bremzes.
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Bendix sistēma:

To veido savienojuma stienis, robota daļa un robots veltnis. Kad tiek 
aktivizētas bremzes, loku uzlikas atspiežas pret trumuli. Pateicoties 
veltņa kustībai, tas tiek arvien vairāk atdalīts no savienojuma stieņa, 
lai loki nevarētu atgriezties iepriekšējā noregulējumā, jo ir palaiduši 

garām robotā sektora nākamo robu. Tādējādi tiek sasniegts jauns nore-
gulējums, kas kompensē esošo nolietojumu.

Bremžu pastiprinātājs

Šī ierīce var pastiprināt vadītāja pielietoto spēku uz bremžu pedāli, tā-
dējādi iegūstot efektīvāku bremzēšanu ar mazākām pūlēm. Parasti tas 
atrodas starp bremžu pedāli un galveno cilindru.

Darbības princips ir balstīts uz atmosfēras spiediena radīto spēku pret 
membrānas virsmu, savukārt tā ir pakļauta vakuumam; dažos benzīna 
dzinējos to rada ieplūdes kolektors vai dīzeļa dzinējos – vakuumsūknis.

Vakuumsūknis

Dīzeļa vai benzīna dzinējos ar turbokompresoru ieplūdes kolektorā 
radītais vakuums nav pietiekams, lai pastiprinātu bremzēšanu. Šādos 

gadījumos tiek uzstādīts mehānisks vai elektrisks sūknis, kas rada ne-
gatīvu spiedienu (0,5–0,9 bāri), lai pastiprinātu bremzes.

BREMZĒŠANAS DROŠĪBA UN PALĪDZĪBA

Bremžu pretbloķēšanas sistēma -ABS-

Transportlīdzekļu aktīvā drošība lielā mērā ir atkarīga no bremžu sistē-
mu efektivitātes.
ABS ir elektrohidrauliski vadāma bremžu sistēma, kas ierobežo riteņu 
buksēšanu un uztur optimālu berzes koefi cientu, ko riepa var sasniegt 
bremzēšanas laikā. Tādējādi bremzēšanas laikā tiek uzlabota vadāmī-
ba, tiek samazināts bremzēšanas ceļš un riepu nolietojums.
Katrs ritenis ir aprīkots ar sensoru, kas informē vadības iekārtu par kat-
ra riteņa ātrumu. Tas ļauj iekārtai noteikt, vai ritenis ir nobloķējies vai 

nav. Šie sensori var būt induktīvi vai magnētiski rezistīvi.
Iekārta uztver ievades signālus no sensoriem un apstrādā tos. Kad tiek 
konstatēts nobloķējies ritenis, tā aktivizē dažādus mehānismus, lai pār-
trauktu nobloķēšanos. Tai ir pašdiagnostikas funkcija un kļūdu atmiņa.
Hidrauliskais bloks ir savienots ar vadības iekārtu. Iekšpusē atrodas 
elektromagnētiskie vārsti, kas atļauj vai liedz šķidruma plūsmu pie ak-
tivizēšanas virzuļiem, kā arī sūkņa motors, kas nepieciešams sistēmas 
funkciju izpildei.
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Elektroniskā stabilitātes programma -ESP-

Ar dažādu sensoru palīdzību sistēma spēj noteikt, vai transportlīdzeklis 
virzās pa vadītāja izraudzīto ceļu vai arī gluži pretēji – novirzās no tā. 
ESP sistēmas vadības iekārta ir integrēta ABS modulī un regulē brem-
zēšanas spiedienu katrā ritenī neatkarīgi no uz pedāli izdarītā spēka. 

Šī sistēma nepārtraukti analizē stūres rotācijas leņķi, lai noteik-
tu virzienu, kādā vadītājs izraudzījies braukt, un reālo transport-
līdzekļa braukšanas virzienu. Tā izmanto transversālo paātrinā-
juma sensoru un vēl vienu sensoru, kas uzrāda novirzi no kursa.

Kad ESP sistēma konstatē, ka transportlīdzekļa virziens neatbilst 
vadītāja izraudzītajam, t. i. ir konstatēta pārlieka vai nepietiekama 

pagriežamība, vadības iekārta nobremzē vienu vai vairākus rite-
ņus, lai transportlīdzeklis saglabātu vadītāja izraudzīto virzienu.

Hidrauliskā bremžu palīgmehānisma sistēma -HBA-

Šī sistēma automātiski nosaka, ka notiek avārijas bremzēšana, un 
iedarbina bremžu palīgmehānismu. Tā izmanto vadības iekārtu un 

hidrauliskā bloka pārvaldības sastāvdaļas ABS/ESP sistēmām, kur 
aktivizēšanas ierosinātājs ir strauja bremžu spiediena palielināšanās.

Bremžu palīgmehānisms palielina spiedienu bremžu slēgumā ne-
atkarīgi no vadītāja radītā spiediena. Vadības iekārta aktivizē 

hidraulisko sūkni un iedarbina elektromagnētiskus vārstus (so-
lenoīdus), lai riteņos radītu maksimālo bremzēšanas spiedienu.
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Automātiskā bremzēšana -City Safety funkcija-

Šī sistēma palīdz vadītājam, automātiski bremzējot transportlīdzekli, 
augsta sadursmes riska gadījumā pilsētas satiksmē. City Safety funkcija 
darbojas vienīgi transportlīdzekļiem, kas dodas vienā virzienā. Tas no-
zīmē, ka tā nereaģē uz transportlīdzekļiem, kas brauc pretējā virzienā. 

City Safety funkcija pārvalda sistēmas vadības iekārtu, kas pa-
rasti atrodas aiz salona aizmugures skata spoguļa, kas, iz-
mantojot lāzera sensoru, pārrauga satiksmi transportlī-
dzekļa priekšā. Augsta sadursmes riska gadījumā iekārta 
nosūta ABS/ESP vadības iekārtai pieprasījumu veikt bremzēšanu. 

Lai nodrošinātu ātrāko iespējamo bremzēšanas reakciju, īsi pirms 
City Safety vadības iekārta pieprasa automātisku transportlīdzek-
ļa bremzēšanu, tiek aktivizēts bremžu sistēmas hidrauliskais sūknis. 
Bremžu sistēmas pirmsielāde neietekmē transportlīdzekļa vadītāju 
vai pasažierus. Tomēr, ja vadītājs nerīkojas un sadursme ir neizbē-
gama, City Safety funkcija spēcīgi un neatkarīgi aktivizēs bremzes.

Lai palielinātu transportlīdzekļa drošību un komfortu, daži jaunākie mo-
deļi ir aprīkoti ar elektrisku stāvbremzes sistēmu. Tas palielina sistē-
mas iespējas, piemēram, aktivizējot stāvbremzi automātiski uzreiz, kad 

tiek apturēts dzinējs un no aizdedzes izņemta atslēga. Ir pieejami divi 
tipi: elektriskā stāvbremze ar trosi un elektromehāniskā stāvbremze.

Elektriskās bremzes

Elektriskā stāvbremze ar trosi

Šī stāvbremze aizstāj darbības sviru ar elektrisku aktivizēšanas mehānis-
mu, kas automātiski pievelk tērauda troses aizmugurējiem riteņiem. Šī sis-
tēma darbojas manuāli, ar slēdzi, kas aktivizē slēgumu un nobremzē trans-
portlīdzekli. Tāpat tai ir automātiska funkcija ar elektronisku pārvaldību.

Elektriskais aktivizēšanas mehānisms parasti ir uzstā-
dīts uz aizmugurējās ass, starp divām stāvbremzes tro-
sēm. Tam ir avārijas rokturis, kas mehāniski atvieno sistēmu.

Elektromehāniskā stāvbremze

Šis ir jaunākais sistēmas tips – tas veic stāvbremzes funkciju bez tro-
sēm, un sistēma tiek pilnībā elektroniski pārvaldīta. Tāpat kā iepriekšē-
jo sistēmu, to manuāli vada poga un tai ir arī automātiskas funkcijas. 

Šī sistēma izmanto transportlīdzekļa datu tīklu un bremžu sistēmas 
sastāvdaļas, kurām ir pieslēgts līdzstrāvas motors, reduktors un darb-
vārpsta, kas spiež bremžu suporta virzuli.
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Elektromehāniskā stāvbremze

Šis ir jaunākais sistēmas tips – tas veic stāvbremzes funkciju bez tro-
sēm, un sistēma tiek pilnībā elektroniski pārvaldīta. Tāpat kā iepriekšē-
jo sistēmu, to manuāli vada poga un tai ir arī automātiskas funkcijas. 

Šī sistēma izmanto transportlīdzekļa datu tīklu un bremžu sistēmas 
sastāvdaļas, kurām ir pieslēgts līdzstrāvas motors, reduktors un darb-
vārpsta, kas spiež bremžu suporta virzuli.
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Ja disks ir sarkanā vai zeltainā nokrāsā, to skar pārmērīga temperatūra.
Skrambas vai rievas virsmā var radīt netīrumi bremžu kluču materiālā vai 
bremzēšanas laikā iesprūdušas smilšu daļiņas. 
Diska saliekums jāpārbauda ar mēraparātu; maksimālajai starpībai jābūt 
mazākai par 0,10 mm.

Nomainiet abus vienas ass diskus, noskaidrojiet bojājumu cēloni un nomai-
niet traucējumus izraisošās sastāvdaļas. Jāievēro ražotāja norādītais apkopes 
periods.

Bremžu disks

Bremžu disku var skart dažādas problēmas, piemēram, pārkaršana, rievas 
vai skrambas virsmā, deformācija, saliekšanās vai pārmērīgs nolietojums.

IZPLATĪTĀKIE TRAUCĒJUMI 
Bremžu efektivitātes zudumam var būt dažādi iemesli, piemēram, pārkar-
šana, bremžu  nolietojums, bremžu kluču nodilums un pat burbuļu parā-
dīšanās hidrauliskajā slēgumā. Tādēļ ir būtiski veikt regulāras tehniskās 
apkopes un ievērot ražotāja sniegtās rekomendācijas.

Turpmāk minēti biežāk sastopamie traucējumi, kas var rasties bremžu 
sistēmai.

Bremžu suports un kluči

Bremžu suportu var skart problēmas, kas saistītas ar nepareizu virzuļa kustī-
bu, savukārt bremžu kluči var ciest no pārmērīga vai neregulāra nolietojuma, 
plaisām, kristalizācijas un citiem traucējumiem.

Jāpārbauda virzuļa kustība bremžu suportā, un peldošas vai kustīgas skavas 
gadījumā jāpārbauda tās vadotnes vai bukses. Pārbaudiet bremžu kluču stā-
vokli un novietojumu.

Nomainiet vai salabojiet bremžu suportu, kas nedarbojas pareizi, ja ražotājs 
to nodrošina. Pārmērīga vai neregulāra nolietojuma, plaisu, kristalizācijas vai 
citu bojājumu gadījumā bremžu kluči ir jānomaina.
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Pārbaudiet loku berzes materiālu un biezumu. Biezumam jābūt vismaz 2 
mm. Pārbaudiet, vai visas atsperes un automātiskie regulētāji ir vietā, kā 
arī pārbaudiet to stāvokli un vai tie ir pareizi salikti un noregulēti. Bremžu 
cilindru virzuļiem jāiebīdās tieši cilindrā. Pārbaudiet, vai nav notikusi 
hidrauliskā šķidruma noplūde

Bremžu trumulis

Pārbaudiet trumuļa berzes virsmas stāvokli. Šai virsmai jābūt gludai bez pār-
mērīga raupjuma; ir pieņemami nelieli skrāpējumi. Lai pārbaudītu ovālumu, 
vairākās vietās veiciet mērījumus ar mikrometru; nav pieņemami, ja mērījumi 
atšķiras par 0,2 mm.

Tas var kļūt ovāls, tam var rasties plaisas vai skrambas, un berzes vietā tas var 
pārmērīgi nodilt.

Noslīpējiet trumuļa berzes virsmu, ja nolietojums to atļauj. Pārmērīga nolie-
tojuma vai plaisu gadījumā trumulis ir jānomaina.

Bremžu loki un cilindri

Bremžu uzlikām var būt novērojams pārmērīgs nolietojums vai neregula-
ritāte, plaisas un kristalizācijas rezultātā atdalījies materiāls. Atsperes var 
būt salauztas. Cilindri var iesprūst vai arī caur blīvēm var būt zaudējuši 
šķidrumu.

Ja loku virsma ir mitra, ieteicams tos nomainīt. Ja atsperes ir bojātas, nomai-
niet tās. Ja cilindri ir bojāti, tie ir jānomaina.  
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Ar vakuuma mērītāju pārbaudiet, vai ir pareizs pastiprinātāja vakuuma līmenis. 
Tāpat pārbaudiet arī vakuumsūkņa un cauruļu vakuuma līmeni. Pārbaudiet, 
vai bremžu sūknim nav radušās šķidruma noplūdes.

Bremžu pastiprinātājs

Visbiežāk traucējumi ir saistīti ar iekšējās membrānas saplīšanu vai nodilu-
mu, kas rodas bremžu šķidruma ieplūšanas rezultātā, noplūstot sūkņiem, vai 
arī ūdens iekļūšanas rezultātā, slikta blīvējuma dēļ.

Ja traucējumi ir saistīti ar bremžu pastiprinātāju vai caurulēm, jānomaina bojā-
tā sastāvdaļa. Vakuumsūkņa bojājumu gadījumā tas jānomaina.
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TEHNISKAS PIEZĪMES

SEAT ALTEA (5P1), ALTEA XL (5P5, 5P8), CORDOBA (6L2), CORDOBA Fastback, IBIZA IV (6L1), LEON (1M1), TOLEDO II (1M2),TOLEDO III 
(5P2)

Pazīme
01435 - 059B - 1. sensors bremžu spiedienam. G201. 5051 - nav bremžu pedāļa signāla. Signāls nav skaidrs. Iedegusies ESP 
brīdinājuma lampiņa. Jaudas zudums. Pastāvīgi iedegtas bremžu gaismas. Nobloķēta aizdedzes atslēga.

Cēlonis Bremžu gaismu slēdža bojājums.

Risinājums

Remonta procedūra: - Pārbaudiet bremžu slēdža stiprinājumu, kas atrodas uz bremžu pedāļa. - Noņemiet bremžu slēdzi un 
ieeļļojiet bremžu slēdža stieņa galu. - Uzlieciet bremžu slēdzi, pagriežot to pa 45° pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nostiprinās 
vietā. - Izlasiet bremžu slēdža parametrus, lai apstiprinātu, ka tas darbojas pareizi. - Nomainiet bremžu pedāļa bremžu slēdzi 
PIEZĪME: Saliekot un izjaucot bremžu slēdzi, ievērojiet ražotāja instrukcijas, lai slēdzi nesalauztu. Lai saņemtu papildu infor-
māciju, sazinieties ar jūsu tehnisko konsultantu. Informācijai par rezerves daļām sazinieties ar jūsu izplatītāju.

VAG GROUP

Šajā sadaļā atrodami  izplatītākie traucējumi, kas saistīti ar bremžu sistēmas mehāniku vai elektroniku. Atkarībā no ražotāja un dažādiem modeļiem, 
traucējumu skaits vairāku gadu gaitā var būt ievērojams. 

Šie traucējumi ir atlasīti tiešsaistes platformā: www.einavts.com. Šajā platformā ir vairākas sadaļas, kur norādītas šādas ziņas: ražotājs, modelis, sērija, 
bojātā sistēma un apakšsistēma, un tos var brīvi atlasīt, atkarībā no meklēšanas veida, kādu vēlaties veikt.

PEUGEOT1007 (KM_)

Pazīme
C1350 - Solenoīda vārsta kļūda. Iekšēja. Iedegusies bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) kļūmes lampiņa. Kļūdas ziņojums 
daudzfunkcionālajā ekrānā. PIEZĪME: Minētie simptomi parādās, dzinējam darbojoties. PIEZĪME: Tas attiecas vienīgi uz trans-
portlīdzekļiem, kas aprīkoti ar specifi sku bremžu pretbloķēšanas sistēmu (ABS).

Cēlonis Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) hidrauliskā bloka kļūda.

Risinājums

Remonta procedūra: - Nolasiet bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) vadības iekārtā ierakstītos kļūdu kodus ar diagnostikas 
rīka palīdzību. - Pārbaudiet stāvokli jaudai, kādu sniedz dubultais relejs uz zilā 26 ceļu konektora 1. un 14. kontakttapas. - Pār-
baudiet zemējuma stāvokli zilā 26 ceļu konektora 26. kontakttapai. - Izdzēsiet bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) vadības 
iekārtā ierakstītos kļūdu kodus ar diagnostikas rīka palīdzību. - Nomainiet bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) hidraulisko 
bloku, ja, lasot kļūdu kodus, atrodami simptomu laukā sniegtie kodi. - Veiciet otru kļūdu kodu nolasīšanu no vadības iekārtas, 
izmantojot diagnostikas rīku. Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar jūsu tehnisko konsultantu. Informācijai par rezer-
ves daļām sazinieties ar jūsu izplatītāju.

PSA GROUP

CITROËN C4 (B7), C4 (LC_), C4 Coupé (LA_), C4 Grand Picasso (UA_), C4 Picasso (UD_)

Pazīme
Iedegusies dzinēja kļūdas lampiņa (MIL). Jaudas zudums. Nepārtraukti iedarbināta elektriskā stāvbremze (FSE). PIEZĪME: 
Minētie simptomi parādās pēc nejaušības principa.

Cēlonis
Iespējamie cēloņi: - Galvenajam vadojumam saskaroties ar pedāļa stiprinājumu, radies elektrisks kontakts. - Galvenajam 
vadojumam saskaroties ar stūres statni, radies elektrisks kontakts. - Galvenajam vadojumam saskaroties ar stūres stieni un 
pedāļa stiprinājumu, radies elektrisks kontakts.

Risinājums
Remonta procedūra: - Pārbaudiet vadojumu pedāļa stiprinājuma vietā. - Saremontējiet vai nomainiet vadojumu pedāļa stiprinā-
juma vietā. - Pārbaudiet vadojumu stūres stieņa vietā. - Saremontējiet vai nomainiet vadojumu stūres stieņa vietā. Lai saņemtu 
papildu informāciju, sazinieties ar jūsu tehnisko konsultantu. Informācijai par rezerves daļām sazinieties ar jūsu izplatītāju.

PSA GROUP
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Pazīme Nospiežot bremzes, dzirdama griezīga skaņa.

Cēlonis Kļūda bremžu gaismu slēdža savienojumā, kas rada šo troksni, nospiežot pedāli.

Risinājums Pareizi savienojiet trīs slēdža cilnes pareizajās montāžas pozīcijās. Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar jūsu tehnis-
ko konsultantu.

ALFA ROMEO

ULYSSE (220)

Pazīme No transportlīdzekļa aizmugures dzirdams troksnis, īpaši braucot pa ceļiem ar nelīdzenu virsmu.

Cēlonis Nepareizi noregulēti bremžu loki un attiecīgi arī troses.

Risinājums Remonta procedūra: - Pārbaudiet atsperojuma gumijas ievadu labajā aizmugurējā pusē. - Nokalibrējiet rokas bremzi. Lai 
saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar Jūsu tehnisko konsultantu.

FIAT

FIAT STILO (192)

Pazīme
Bremžu kontroles sistēmas (ABS/ASR un EBD) brīdinājuma lampiņas īsi iemirgojas pēc instrumentu paneļa pārbaudes un 
dzinēja iedarbināšanas. Kļūdas ziņojums par daudzfunkcionālajā ekrānā redzamajiem simptomiem. Iedarbināta skaņas brīdi-
nājuma ierīce.

Cēlonis Akumulators sliktā stāvoklī un/vai zema ārējā temperatūra, kas izraisa iekšēju pretestību bremžu pretbloķēšanas sistēmā 
(ABS).

Risinājums

Remonta procedūra: - Nolasiet bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) vadības iekārtā ierakstītos kļūdu kodus ar diagnostikas 
rīka palīdzību. - Pārbaudiet bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) vadības iekārtas stāvokli un darbību. - Nomainiet bremžu 
pretbloķēšanas sistēmas (ABS) vadības iekārtu pret jaunu, ar atjauninātu programmatūru. Lai saņemtu papildu informāciju, 
sazinieties ar Jūsu tehnisko konsultantu.

FIAT

FOCUS (DAW, DBW)
Pazīme Bremžu pedāļa darbības traucējums, nospiežot bremžu pedāli pēc atdzisuša dzinēja iedarbināšanas, tas nedarbojas pirmās 

divas minūtes.
Cēlonis Nepietiekams vakuuma līmenis bremžu pastiprinātāja slēgumā.

Risinājums

Remonta procedūra: - Nomainiet bremžu pastiprinātāja vakuuma cauruli un gaisa fi ltra izvades cauruli modifi cētajai versijai. 
- Nolasiet spēka piedziņas vadības modulī (PCM) ierakstītos kļūdu kodus ar diagnostikas rīka palīdzību. - Izdzēsiet spēka 
piedziņas vadības modulī (PCM) ierakstītos kļūdu kodus ar diagnostikas rīka palīdzību. - Pārprogrammējiet spēka piedziņas 
vadības moduli (PCM) ar atjauninātu programmatūru. Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar jūsu tehnisko konsultan-
tu. Informācijai par rezerves daļām sazinieties ar Jūsu izplatītāju.
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Efektīva komanda.
Bremžu tehnoloģija no Bosch

 

www.bosch.com

Tehnika dzīvei

Salikt kopā to, kas sader kopā: Bosh ir zīmols, kam Jūs varat 
uzticēties, it īpaši, ja Jums vienlaikus ir jānomaina gan bremžu kluči, 
gan bremžu diski. Mēs piegādājam produktus, kas nevainojami 
strādā kopā visos standarta transportlīdzekļos un plašu saistīto 
detaļu klāstu, tā nodrošinot ātru un vienkāršu uzstādīšanu un 
perfektu saderību. Un, tiklīdz uzsāk braucienu, Jūsu klienti iegūst 
izcilu veiktspēju - bremzēšana bez skaņas un vibrācijas un izcila 
stabilitāte pat vissarežģītākajās situācijās.


