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TRW piduriklotsid ja -ket-
tad - optimaalne valik.

TRW piduriklotsid ja -kettad sobituvad teineteisega suurepäraselt. 
Unikaalne Cotec kate pidurkatetel on välja töötatud eesmärgiga lühendada 
sõiduvahendite pidurdusteekonda alates esimestest peatumistest pärast 
paigaldamist. Mis kõige olulisem - see tagab TRW piduriklotside ja -ketaste 
suurepärase sobivuse, mis tõstab kvaliteeti, kindlust ja pidurdamise 
efektiivsust. Kate on kantud TRW ketastele ainult seal, kus see on 
vajalik - rummile ja otspinnale, tagades suurepärast kaitse korrosiooni 
eest ja lühendades sissetöötamisaega, mis tagab kõrgekvaliteedilised 
kasutusomadused koheselt pärast paigaldamist. 

Pidurisüsteem. Juhtimissüsteem. Vedrustus.

Piduriketaste puhas pind - 
efektiivne sissetöötamine

Cotec kate; suurepärased pidurdusomadused, 

suurepärane kohandumine kettaga. 

korrosioonivastane kaitse
Rummu ja otspinna kate
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Austatud kliendid, koostööpartnerid, sõbrad ja kõik teised kirglikud 
autohuvilised!

Suvi on haripunktis ning me esitleme teile oma järjekordset infoajakirja 
numbrit. See on pühendatud auto ühele olulisemale turvalisust tagavale 
süsteemile – pidurisüsteemile. Selles numbris anname lühiülevaate 
pidurisüsteemi põhikomponentidest ja sellega seonduvatest 
Euroliidu määrustest. Toome teieni täiendava teabe pidurisüsteemi 
elektroonikaosa, ABS-i ja ESP kohta. Tutvustame teile ka täiesti uut 
süsteemi City Safety ehk automaatpidurdussüsteemi, mis on eriti abiks 
linnasõidul.
Meie tootevalikusse on saabunud uued tooted – Stellox säästuseeria 
pidurikettad, millest me räägime teile üksikasjalikumalt meie uues, 
suvises numbris.
Kaunist suve ja uusi saavutusi soovib Teile mitte ainult Teie ärisõber, 
vaid Teie partner AD Baltic AS!

Valeri Golik
Direktor ja juhatuse liige

Уважаемые клиенты, партнеры и все наши друзья, разделяющие 
с нами нашу страсть к автомобилям!

Лето в самом разгаре и мы представляем вам наш очередной 
выпуск. Этот номер будет посвящен одной из важнейших систем 
автомобиля, которая отвечает за безопасность - тормозной 
системе. В этом выпуске вас ждет краткий обзор основных 
составляющих и регламент Евросоюза, который связан с 
тормозной системой. Мы поделимся с вами  дополнительной 
информацией об электронной части тормозной системы: АБС, 
ЕСП. Познакомим вас ещё совсем с новой системой: „City Safety“ 
- автоматическое торможение, которое очень помогает в городах.
В нашем ассортименте появились новые продукты - тормозные 
диски бюджетной линии от компании Stellox, о которых мы 
расскажем вам немного подробней в нашем новом, летнем 
выпуске.
Теплого лета и новых достижений Вам желает больше, чем друг в 
бизнесе, ваш партнер AD Baltic AS!

Валерий Голик
Директор & Член Правления
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BOSCH: mida piduriketaste juures tähelepanna
BOSCH: mida piduriklotside juures tähelepanna
TRW: piduriklotsid ja -kettad
DELPHI: piduririkete diagnostika
REMSA: maailmaklassi pidurite komponendid
ERLINGKLINGER: kuidas valmistatakse plokikaane 
tihendeid

PIDURISÜSTEEM

Sissejuhatus : pidurisüsteem
Euroopa määrused
Hüdraulikasüsteem
Pidurisüsteemi põhiosad
Pidurdamise ohutus ja abisüsteemid
Enamlevinud probleemid
Tehnilised märkused
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TRW PIDURIKLOTSID JA - KETTAD ON IDEAALNE LAHENDUS, 
MILLE ABIL SAAVUTATE PARIMAD NÄITAJAD OHUTUSE, 
TOOTLIKKUSE JA SÄÄSTLIKKUSE ALAL

TRW Automotive Aftermarket teatab uuest multimeedia kampaaniast 
nimetusega „Täiuslik lahendus“ (Perfect Match). Kampaania 
eesmärgiks on tuua autoremonditöökodade, autojuhtide ja 
varuosade edasimüüjateni mõte sellest, et TRW piduriklotside ja 
-ketaste samaaegne vahetamine on parim võimalik lahendus nii 
sõiduki ohutuse tagamisel kui ka äri efektiivsusele.

Ben Smart, Global Parts & Service turundusteenuste üksuse 
mänedžer, kommenteerib seda initsiatiivi: „Ettevõte TRW pürgib 
teedel kõrgeima ohutuse tagamise poole kõigile ja igaühele“. 

„Arendades meie projekteerimist ja kvaliteetsete originaaldetailide 
tootmise kogemust müügijärgse teeninduse turul, mõtleme sõiduki 
süsteemidele ühtse tervikuna. Taoline lähenemine võimaldab 
toota mitte ainult suurepäraste tehniliste omadustega piduriklotse, 
vaid tagab ka nende täieliku sobivuse pidurisüsteemi kõikide 
elementidega“.

TRW multimeedia kampaania „Täiuslik lahendus“ omab mitmeid 
olulisi eeliseid: TRW piduriketastele kantakse innovaatiline 
silikoonkate Cotec. Ettevõte TRW on selle välja töötanud, et tõsta 

juhtimise ohutustaset. See kate lühendab märgatavalt auto 
pidurdusteekonda esimestel pidurdamistel pärast piduriklotside 
vahetust, soodustades piduriklotside ja -ketaste kiireimat 
sissetöötamist ning tõstab samuti sõiduki pidurdusvõimet. 

Kate Cotec kantakse TRW piduriketastele ainult teatud 
kohtades – rummi piirkonnas ning servades, mis tagab vajaliku 
korrosioonikaitse, vähendab sissetöötamise aega ning tagab 
suurepärased tehnilised omadused juba esimese pidurduse 
ajal.

Ben lisas: „Kuna kõik piduri- ja juhtimissüsteemi detailid ning 
vedrustus moodustavad ühise lahenduse „nurgamoodul“, 
saavad kliendid tellida kõik vajalikud osad ühelt tarnijalt, mis 
omakorda avab uued perspektiivid äri juhtimisel“. 

 „Me mitte lihtsalt ei tööta klientidega, me rajame nendega 
avatud partnerlussuhted. 

Initsiatiivi „Täiuslik lahendus“ üheks täiendavaks eeliseks 
on tootja laiendatud garantii tootmis- ja materjalidefektidele 
piduriklotside ning -ketaste samaaegsel paigaldamisel, 
mida ettevõte TRW pakub kolmeks aastaks (või 50 000 
km). Laiendatud garantii tingimuste ja korra täieliku tekstiga 
saate tutvuda kodulehel:  https://www.trwaftermarket.com/
perfectmatch/.

Sel moel tagab ettevõte TRW oma turuosa parima autopargi 
haarde ja pakub täielikku turunduslikku ja tehnilist tuge; lisaks 
sellele sisaldavad iga toote pakendid kõiki  paigaldamiseks 
vajalikke elemente ja juhiseid.
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Pidurisüsteemi osad on ka tavalistes 
sõidutingimustes pidevalt koormatud. 
Need kuluvad aja jooksul loomulikult, 
mis tähendab, et nende tõhusus sõiduki 
kiiruse aeglustamisel ja sõiduki peatamisel 
väheneb. Kulumist aitavad kiirendada pori, 
sõidustiil ja -tingimused. Seega on oluline 
kõigi kulumise tundemärkide süvenemine 
esimesel võimalusel peatada. Uurige 
järgmisel lehel toodud käepärasest tabelist, 
millel peaksite silma peal hoidma ja kuidas 
probleeme lahendada.

Delphi soovitab piduriklotside, -ketaste ja liugurite vahetamisel alati kasutada uut paigalduskomplekti.
Täiendavaid praktilisi nõuandeid piduririkete diagnoosimiseks leiate veebilehelt delphiautoparts.com

Usaldusväärsed pidurid 
Kuna teie kliendi ohutus sõltub toimivatest 
piduritest, ei tohiks vanade kulunud pidurite 
välja vahetamisel koonerdada. Ärge 
koonerdage! Valige kvaliteetne kaubamärk, 
mis on kujundatud, välja töötatud ja 
toodetud originaalseadmete tootja tehniliste 
tingimuste alusel. Põhjused Delphi 
valmiseks:

Lühem pidurdusmaa: testid on tõestanud, 
et Delphi pidurid peatavad sõiduki teiste 
kaubamärkide piduritest kiiremini.

Vaiksemad pidurid: ainulaadse aluskihi 
ja originaalseadmete tootja soovitatud 
müravastaste meetmetega varustatud 
Delphi pidurid on vaiksemad kui iial varem.

Pikem tööiga: pidurid on välja töötatud nii, 
et kuluvad optimaalselt töökindluse osas 
kompromisse tegemata.

Just teie sõiduki jaoks välja töötatud: 
enam kui 130 komponenti sisaldavad 
20 ainulaadse hõõret tagava koostisega 
Delphi pidurid on välja töötatud nii, et need 
vastavad täpselt sõiduki rakendusele.

Ülimalt kvaliteetne viimistlus: abiks 
piduriklotside ketastele paigaldamisel 
maksimaalselt tõhusa pidurdamise 
tagamiseks.

Jalg pidurile! Rõhutestid läbinud 
piduriklotsid tagavad piduripedaali 
püsivuse ja kindluse jala all ning suurema 
sõidumugavuse.

Klotsid/kettad – normaalsetes 
tingimustes  

Tugevalt kulunud ketas  

Katkine / vigastatud 
drenaaživentiil  

Määrdunud peasilinder  

Klotsid on kulunud metallini  

Roostetanud pesa 

Saastunud hõõrdematerjal  

Roostetanud piduritoru  

Pidurite ebakvaliteetne töö uue 
hõõrdematerjali puhul  

Ketta viskumine  

Paigast nihkunud piduriklotsi 
kate

Pragunenud pidurivoolik  

Tugevalt kulunud kettad  

Tugevalt roostes ketas/liugur  

Käsipiduritross kiilub kinni  

Käändunud voolik ja 
hõõrdekoht  

Liiga kaua töötanud klotsid – 
ohtlik  

Mõranenud ketas  

Liiga kaua töötanud trummel 
– ohtlik  

Ebaõige pidurivedeliku 
kasutamine  

›› PÕHJUS: Klotside ja ketaste ühtlane 
kulumine. 
›› TAGAJÄRG: Indikaatortuli näitab 
piduripedaali liigset liikumist/kulumist. 
›› ABINÕUD: Asendage klotsid, kui 
materjal on kulunud 
3mm paksuseks. 
Kettad – vastavalt tootja juhistele.  

›› PÕHJUS: Klotside ja/või ketaste 
vahetust on liiga kaua edasi lükatud. 
›› TAGAJÄRG: Pidurid lakkavad 
töötamast. 
›› ABINÕU: Paigaldage uued kettad 
ja klotsid.  

›› PÕHJUS: Liiga pingul või roostes 
ventiil. 
›› TAGAJÄRG: Liuguri drenaaži ei 
toimu või pidur lakkab töötamast. 
›› ABINÕU: Eemaldage drenaaživentiil 
ja vahetage välja või – kui see ei ole 
võimalik – vahetage välja liugur.  

›› PÕHJUS: Peasilindri korki ei 
puhastatud enne eemaldamist. 
›› TAGAJÄRG: Pori / vedelike 
sattumine pidurivedelikku, tihendite 
enneaegne kulumine. 
›› ABINÕU: Puhastage hoolikalt 
korki ja enne korgi eemaldamist mahuti 
ülaosa.  

›› PÕHJUS: Ketta ühele küljele 
kaldumine osaliselt kinni kiilunud 
liuguri tõttu. 
›› TAGAJÄRG: Tugev piduri vedamine 
ja müra. 
›› ABINÕU: Vabastage liugur või 
paigaldage uus liugur ja tapid. 
Paigaldage uued kettad ja klotsid.  

›› PÕHJUS: Harv teenindamine. 
›› TAGAJÄRG: Pedaali liigne 
liikumine. 
Mürarikas pidur. 
›› ABINÕU: Paigaldage uued 
tallad, kontrollige, et trummel ei ole 
vigastatud.

›› PÕHJUS: Õigest klassist 
pidurivedeliku asemel on kasutatud 
LHM-vedelikku. 
›› TAGAJÄRG: Pidurite võimalik 
kinnikiilumine või hilisem töötamast 
lakkamine. 
›› ABINÕU: Loputage hüdraulilist 
süsteemi, paigaldage uued 
kummiosad.  

›› PÕHJUS: Rooste kogunemine 
ratta manseti pealispinnale, mille 
tulemuseks on uute ketaste liigne 
viskumine. 
›› TAGAJÄRG: Piduri vibreerimine. 
›› ABINÕU: Puhastage ratta 
pealispinda. Paigaldage uued kettad 
ja klotsid.  

›› PÕHJUS: Ees: Liuguri leke või lõhenenud 
püsikiiruse hoidja pesa. Taga: Roolisilindri ja / 
või rattatihendite leke. 
›› TAGAJÄRG: Piduri vedamine või piduri 
kinnikiilumine. 
›› ABINÕU: Paigaldage uus püsikiiruse 
hoidja pesa, roolisilinder, ratta tihend, klotsid.  

›› PÕHJUS: Teepinnal leiduv sool jms. 
tungivad läbi kaitsekihi. 
›› TAGAJÄRG: Torud ja 
ühenduskohad kattuvad roostega, 
mistõttu pidurid võivad töötamast 
lakata. 
›› ABINÕU: Paigaldage vajaduse 
korral uued piduritorud ja -voolikud.  

›› PÕHJUS: Väljajooksu tolerantsi ei 
mõõdetud uue ketta paigaldamisel või 
vajalikku tolerantsi ei saavutatud. 
›› TAGAJÄRG: Piduri vibreerimine 
peale 3000-5000 miili läbimist. 
›› ABINÕU: Veenduge, et ratta 
mansett ei ole vigastatud, paigaldage 
uued kettad ja klotsid, veenduge, et 
viskumine jääb soovitatud piiridesse.  

›› PÕHJUS: Vee sissevool või 
roolisilindri leke. 
›› TAGAJÄRG: Pidurit ei saa 
vabastada, mille tagajärjel nihkub 
kattekiht paigast. 
›› ABINÕU: Vahetage kinni kiilunud 
osad välja, puhastage pinnad ja 
paigaldage uued klotsid.  

›› PÕHJUS: Vooliku kummi on 
purunenud või saastunud. Kulunud 
ebaõige paigaldamise tõttu. 
›› TAGAJÄRG: Võimalik vooliku ja 
seejärel piduri töötamast lakkamine. 
›› ABINÕU: Paigaldage õigesti uus 
voolik.  

›› PÕHJUS: Seisuperioodil vee/
soolade tõttu tekkinud rooste. 
›› TAGAJÄRG: Müra, pidurite 
ebatõhus töö, võimalik liuguri 
komponentide kinnikiilumine. 
›› ABINÕU: Paigaldage uued kettad ja 
klotsid, puhastage ja õlitage liugurit.

›› PÕHJUS: Vee sissevool kulunud 
kattekihi tõttu. 
›› TAGAJÄRG: Ülekuumenenud 
pidurid ja klotsi liigne kulumine. 
›› ABINÕU: Paigaldage uus 
käsipiduritross ja -klotsid. Vabastage 
kinni kiilunud silmused.  

›› PÕHJUS: Ebaõigesti paigaldatud 
voolik. 
›› TAGAJÄRG: Voolik võib 
enneaegselt töötamast lakata. 
›› ABINÕU: Paigaldage õigesti uus 
voolik.  

››  PÕHJUS: Ebapiisav teenindus 
või kinni kiilunud komponendid, 
ebaühtlaselt või liigselt kulunud 
hõõrdematerjal. 
›› TAGAJÄRG: Liigne liikumine, 
mürarikas pidur. 
›› ABINÕU: Kontrollige, kas liuguri 
komponendid on kinni kiilunud, 
puhastage ja vahetage klots välja.  

›› PÕHJUS: Kinni kiilunud liuguri 
kolb või liugatapiga liugur, ebapiisav 
teenindus. 
›› TAGAJÄRG: Ebatõhusalt toimivad 
pidurid, väga mürarikkad pidurid. 
›› ABINÕU: Vabastage liugur või 
paigaldage uus liugur, paigaldage 
uued klotsid ja kettad.  

›› PÕHJUS: Kulunud kettale on 
paigaldatud uus klots. 
›› TAGAJÄRG: Ebatõhusad pidurid ja/
või pidurite vedamine. 
›› ABINÕU: Paigaldage uued 
pidurikettad ja –klotsid.  

›› PÕHJUS: Tugevalt kulunud klotsid, 
pori või praht klotsi ja ketta vahel, kinni 
kiilunud liugur. 
›› TAGAJÄRG: Ebatõhusalt toimivad 
pidurid, mürarikkad pidurid, võimalik 
piduri vedamine. 
›› ABINÕU: Paigaldage uued 
pidurikettad ja –klotsid.  

Piduririkete diagnostika
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PIDURIMÜRA 
Kõigi maailma autojuhtide kõige enamlevinud piduritega 
seotud kaebuseks on pidurite tööga kaasnev heli. Ning 
töökodade kõige tavapärasemaks reaktsiooniks on 
piduriklotside vahetamine. See ei ole aga sageli õige 
strateegia, sest probleemi taga võivad olla hoopis teised 
pidurikomponendid.

Töökojas saab sõltuvalt müra sagedusest seda vähendada 
mitmete meetmete abil. Madala sagedusega müra põhjuseks 
on üldjuhul suured pidurisüsteemi komponendid (kettad, 
nihik, klamber), seega vajavad kohendamist just need osad.

Piduriklotside kohendamisest on abi keskmise sagedusega 
ja kõrgete helide puhul, mida nimetatakse kõnekeeles 
„vilistamiseks“. Keskmise sagedusega ja kõrgete helide 
vältimiseks on kvaliteetsed pidurid alati varustatud 
pidurisüsteemi geograafiast sõltuvate müravastaste seibide 
(isolaatorite) ja soontega.

REMSA piduriklotsid on pidurite mugavaima töö 
tagamiseks varustatud originaalseadmetega samaväärsete 
müravastaste abivahenditega. 

MÜRA JA 
PUHASTAMINE 
Pidurite müra- ja vibratsioonivaba töö tagamiseks peab 
töökojas erilist tähelepanu pöörama pidurisüsteemi puhtusele. 
Seesuguste probleemide vältimiseks peab puhastama:

• Piduripesa 

• Rattarummi 

• Piduriklambrit 

REMSA soovitab kõiki nimetatud pindu puhastada 
traatharjaga, vajaduse korral võib pinna viimistlemiseks 
kasutada ka peent liivapaberit. Vibratsiooni ja ebamugavuse 
allikaks võivad olla kõik roostes või määrdunud pinnad.

Maailmaklassi pidurite komponendid
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ElringKlingeri peakorter asub Saksamaal 
Dettingen an der Ermsi linnas. See 
rahvusvaheline ettevõte tegeleb 
tihendite tootmisega juba 135 aastat. 
Viimastel aastatel on ettevõte oma 
tegevusala laiendanud ja lisandunud 
on sellist liiki tooted nagu kattemoodulid 
ja varjestusosad. Enamik siinsest 
1600 töötajast on seotud „Made in 
Germany“ märkega plokikaane tihendite 
tootmisega.

Mis on ühist tipptasemel plokikaane 
tihendil ja sibulal? Need mõlemad 
koosnevad mitmest kihist. Ent kui 
sibula kihid on võrdlemisi sarnased, siis 
ElringKlingeri plokikaane tihendi kihtidel 
on eri funktsioonid. Need on tehtud 
parimast roostevabast terasest või 
süsinikterasest. Kihtide arv ja tihendi kuju 
sõltuvad sellest, millisesse mootorisse 
need on mõeldud. Kaasaegsetesse 
sõiduautodesse paigaldatavad plokikaane 

Alati ideaalne tihendus!

Kuidas valmistatakse 
plokikaane tihendeid

tihendid koosnevad ühest kuni seitsmest 
teraskihist. Funktsionaalsed kihid, mille 
ülesanne on tihendamine, tehakse 
vedruterasest ja muud kihid tavalisest 
süsinikterasest. Funktsionaalseid kihte 
läheb tavaliselt tarvis väljaspool, sisemisi 
kihte on aga peamiselt vaja paksuse 
sobitamiseks.

Tipptasemel tootmine

Det t ingenis  asuvas peamises 
tootmishoones, kus toodetakse 
enamik plokikaane tihendeid, on näha 
kõikvõimalikus suuruses masinaid. Siin 
on kõike, mida võib ette kujutada, alates 
robotkätest, mis korjavad üles üksikuid 
tihendeid ja asetavad neid teise kohta, 
kuni ahjudeni, millest sõidab konveierlint 
otse läbi, ja laekõrguseid, peaaegu 
kolmemeetriseid avalõikamise masinaid. 
Siin on alati väga mürarikas, nagu 
tipptunnil tiheda liiklusega ristmikul. Lisaks 

sellele tuleb pidevalt vaadata paremale 
ja vasakule, sest tootmishooned on täis 
töökaid virnastusseadmeid, mis tuhisevad 
piki vahekäike. Need transpordivad 
valmistihendeid väljastusosakonda või 
toovad töötlemiskohtadesse toormaterjali.

Tipptasemel plokikaane tihendi tootmine 
algab terasrullist, mis kujutab endast 
pooli ümber keritud terasriba. Riba laius 
sõltub valmistatava tihendi mõõtmetest. 
4-silindrilise mootori puhul on riba 
laiuseks enamasti umbes 400 millimeetrit. 
Sellest materjalist, mille sobiv paksus 
on 0,15 mm ja 1 mm vahel, tehakse 
plokikaane tihendi eri kihid. Materjal 
liigub üle õgvendusmasina paljude 
rullide ühte suurtest masinatest, millega 
valmistatakse tihendi väliskontuur, avad, 
randid ja sulgurid. ElringKlinger varustab 
peaaegu kõiki autotootjaid maailmas. 
Iga mootori jaoks on tarvis erisugust 
tihendit ja seadmeid selle tootmiseks. 

Et kõiki teadmisi, alatest arendusest 
kuni tootmiseni, ettevõttes koos hoida, 
toodetakse suured avalõikamise masinad 
vastavas osakonnas ise.

Elastne tihendus

Suured ja enamasti ümmargused 
süvendid põlemiskambrite ala tarvis on 
varustatud ümber äärte asuvate rantidega. 
Need valmistatakse pressimise abil, et 
suurendada tihendust kriitilistes punktides. 
Seejärel liiguvad roostevabast terasest 
väljalõiked ahju. Pärast ahju säravad 
need nagu kuld, on palju vastupidavamad 
ja täiesti vabad õlijääkidest. See on 
äärmiselt tähtis, kuna mõned teraskihid 
kaetakse nüüd elastomeeriga, mis 
vastasel juhul ei kinnituks. Elastne 
plastkiht tagab mikrotihenduse. Sarnaselt 
rantidele kasutatakse seda igal pool 
ümber põlemiskambrite või isegi üle kogu 
plokikaane tihendi pinna, sõltuvalt selle 
tüübist ja nõutavatest omadustest.

Kui kõik kihid (roostevaba terasega või 
ilma ja koos või ilma elastomeerkatteta) on 
tihendi kokkupanemiseks valmis, asetab 
robotkäsi need õiges järjestuses üksteise 
peale ja ühendab eri kihid neetidega. 
Nüüd oleks plokikaane tihend nagu 
kasutamiseks valmis, kuid mitte ükski 
toode ei lahku ElringKlinger tehasest enne, 
kui see on läbinud range kontrolli. Esmalt 

katsetatakse tihendit, kas see tagab 
piisava tihenduse. Katseks surutakse 
tihend kokku ja töödeldakse suruõhuga. 
Kui plokikaane tihend peab korralikult, 
läheb see edasi järgmisele katsele: 
kaalumisele. See ülitundlik seade 
kontrollib plokikaane tihendi 
kaalu. Tihend läbib katse 
ainult juhul, kui selle 
kaal on täpselt 
õige. Kui mõni 
avalõikamismasina 
vorm on olnud katki, 
võib mõni avaus olla 
puudu, mis tähendab, et 
tihend on praak ja visatakse 
ära.

Täpsusnõuded

Dettingen an der Ermsis ei jäeta midagi 
juhuse hooleks. Töötajad lasevad 
regulaarselt ja ettekavatsetult läbi 
masinate praakosi, et kontrollida, kas 
masinad töötavad korralikult ja tuvastavad 
kõik kõlbmatud tooted. Kui toodetud 
tihend läbib kõik katsed, saab see 
seerianumbri, kliendinumbri ja vahel ka 
logo. Sellele järgneb visuaalne kontroll, 
mida teeb eriväljaõppega töötaja, ja 
alles siis pakitakse lõpetatud ja täielikult 
kontrollitud plokikaane tihendid kastidesse 
ja toimetatakse autotootjatele.

Ku i  as i  puudu tab 
plokikaane tihendeid, siis 
on ka järelturule varuosade 
hu lg imüü jad  täpse l t 
sama nõudlikud. Veel 
20 aastat tagasi toodeti 
tihendeid tänasest täiesti 
erinevalt. Sellest hoolimata 
töötab mootor korralikult 
ainult sellise plokikaane 
t ihend iga ,  mis  on 
praktiliselt identne sõiduki 
valmistamisel paigaldatud 
o r i g i n a a l t i h e n d i g a . 
See on põhjus, miks 
Elr ingKlinger kasutab 
endiselt väikesemõõdulisi 
tööriistu, et jätkaka tihendite 
tootmist, mis tänapäevaste 
standardite järgi pole ei 
tootmismeetoditelt ega ka 
ehituselt enam tipptase. 
Neid pole tarvis nii suurtes 
kogustes nagu uuemate 
mudelite omi, kuid sellest 

hoolimata on need endiselt nõutud 
varuosad.

Tõelised spetsialistid

Dettingenis tegeleb erijuhtudega näidiste 
ja prototüüpide osakond. Plokikaane 
tihendite arendajad töötavad kolmes 
vahetuses ööpäevaringselt. Nende 
ülesandeks on uute lahenduste leidmine, 
prototüüpide katsetamine ja eritellimuste 
käsitlemine. Näiteks kui uunikumi omanik 
vajab oma haruldusele uut plokikaane 
tihendit, mida varuosade müüjatelt enam 
ei saa, on ElringKlingeri eksperdid alati 
valmis aitama. Laser skaneerib vana 
katkise tihendi piirjooned, kus iganes see 
ka parasjagu poleks. Töötajad kasutavad 
saadud andmeid, et toota varuosa, mis 
sobib täpselt – tõeliselt ainulaadne toode. 
Meie tihendite eksperdid pole meistrid 
ainult vanadele autodele varuosade 
tootmises. „Made in Dettingen an der 
Erms“ plokikaane tihendid on väga edukad 
ka paljudes võidusõidusarjades.
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PIDURISÜSTEEM ON OSADE KOGUM, MILLE ÜLESANNE ON VÄHENDADA LIIKUVA SÕIDUKI KIIRUST VÕI PEATADA SEE STABIILSEL, 
KIIREL JA TÕHUSAL MOEL VÕI HOIDA SÕIDUK PAIGAL, KUI SEE ON JUBA PEATUNUD.

PIDURDAMISEL MUUNDATAKSE KINEETILINE ENERGIA SOOJUSENERGIAKS. SÕIDUKITE PUHUL PUUTUB FIKSEERITUD PIND (KE-
TASPIDURI VÕI TRUMMELPIDURI KLOTS) VASTU LIIKUVAT PINDA (PIDURIKETAS VÕI -TRUMMEL).  NENDE KAHE PINNA VAHEL 
TEKKIV HÕÕRDUMINE TAKISTAB LIIKUVA OSA PÖÖRLEMIST, MUUNDAB LIIKUMISE KINEETILISE ENERGIA SOOJUSEKS NING KIIR-
GAB SELLE ÜMBRITSEVASSE ÕHKU.

KUI PIDURDAMISE AJAL TEKKIV 
SOOJUS EI HAJU TÕHUSALT, MÕ-
JUB PIDURISEADMETELE (VEDELIK 
JA KETASPIDURI KLOTSID/KETTAD 
VÕI TRUMMELPIDURI KLOTSID/
TRUMMEL) TERMILINE PINGE, MIS 
VÄHENDAB PIDURITE TÕHUSUST JA 
PIDURDUSJÕUDU, MILLE TULEMU-
SEL PIDURDAMISTEE SUURENEB.

Pidurisüsteemi tõhusus sõltub pidurdamise ajal tekkivast aeglustumisest. 
Pidurite tõhusus on 100%, kui pidurdamisel tekkiv aeglustumine võrdub 
9,8 m/s² (1G). Pidurisüsteemi tõhusus sõltub ratta ja maapinna vahelisest 
haardumistegurist, ketastele või trumlitele rakenduvast pidurdusjõust ja 
sõiduki kogumassist.

Haardumistegur (µ) sõltub rehvi kulumisastmest, sõiduki kiirusest ja 
maastiku või pinna tüübist, millel sõiduk liigub. Alljärgnevas tabelis on too-
dud haardumisteguri indikatiivsed väärtused:

JUB PIDURISEADMETELE (VEDELIK 

VÕI TRUMMELPIDURI KLOTSID/VÕI TRUMMELPIDURI KLOTSID/

Pidurisüsteemi tõhusus

WWW.EURECAR.ORG — 3

Vastumõju avaldamiseks sõiduki kiirendusele peab pidurdusjõud olema 
suurem kui sõiduki liikumisjõud. Kui rattale rakenduv pidurdusjõud on lii-
kumisjõust väiksem, jätkab sõiduk liikumist, seda küll väiksema jõuga. Ja 
vastupidi, kui pidurdusjõud on suurem, tekitatakse mootori suhtes vastu-
jõud, mis aeglustab ratta liikumist. 

Näiteks 80 CV Seat Ibiza 1.4 TDI kiirendamiseks 0-100 km/h kulub 13,2 
sekundit, samas kui selle pidurdamiseks 100-0 km/h kulub 3,2 sekundit. 
See näitab, et pidurdusjõud on mootori võimsusest neli korda suurem.
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Pidurisüsteemi üldine tööpõhimõte

Pidurisüsteem koosneb alljärgnevatest põhiosadest:

• Juhtseade, selle osa käivitab vahetult juht ja see rakendab pidurda-
miseks vajaliku energia. Juhtsüsteem on osaliselt mehaaniline ja osa-
liselt hüdrauliline.

• Jõuülekanne, see on juhtseadme ja pidurite vahele paigaldatud 
osade kogum, mis ühendab nende toimet. 

• Pidur, osa, milles kujunevad välja sõiduki liikumisele vastumõju 
avaldavad jõud. Sõiduautodes kasutatav pidur on hõõrdeseadis, sest 
pidurdusjõud tekib läbi kahe osa hõõrdumise (näiteks sõiduki ketaspi-
durisüsteem).
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EUROOPA MÄÄRUSED

26. juulil 1971. aastal vastu võetud direktiiv  71/320/EEC käsitleb liik-
mesriikide nende seaduse ühtlustamist, mis käsitlevad teatavate kategoo-
riate mootorsõidukite ja nende haagiste piduriseadmeid.

Piduriseade ja selle funktsioonid on määratletud Euroopa õigusaktis. Seal 
on määratletud sõiduki tüübikinnituseks vajalikud nõuded. Euroopa mää-
rustes tuuakse välja järgmised spetsiifi lised funktsioonid:

Sõidupidurdus: võimaldab juhil sõiduki liikumist reguleerida ning sõi-
duk tee tõusust või langusest olenemata ohutult, kiiresti ja tõhusalt peata-
da, olenemata sõiduki kiirusest ja koormusest. Pidurdamine peab olema 
reguleeritav.

Rikkepidurdus:  rikkepidurdus peab sõidupiduri rikke korral võimal-
dama sõiduki mõõduka pidurdusteekonnaga peatada. Kõnealune pidur-
damine peab olema reguleeritav.

Seisupidurdus:  peab võimaldama sõiduki mis tahes tõusu või langu-
se puhul paigal hoida isegi juhi puudumise korral, kusjuures piduri tööpin-
nad hoitakse lukustusasendis puhtmehaanilise seadme abil.

Ahelpidurdus:  autorongide pidurdus seadme abil, millel on järgmised 
omadused:

• üks juhtseade, mille juht juhiistmelt järk-järgult ühe liigutusega käivitab,

• autorongi sõidukite pidurdamiseks kasutatud energia saadakse samast 
allikast (see võib olla juhi lihasenergia),

• piduriseade tagab autorongi iga sõiduki samaaegse või sobivalt järgus-
tatud pidurduse, olenemata sõidukite asendist üksteise suhtes.

Osapidurdamine: autorongide pidurdus seadme abil, millel on järg-
mised omadused:

• üks juhtseade, mille juht juhiistmelt järk-järgult ühe liigutusega käivitab,

• autorongi sõidukite pidurdamiseks kasutatav energia saadakse kahest 
eri allikast (üks nendest võib olla juhi lihasenergia),

• piduriseade tagab autorongi iga sõiduki samaaegse või sobivalt järgus-
tatud pidurduse, olenemata sõidukite asendist üksteise suhtes.

Automaatne pidurdamine: haagise või haagiste automaatne 
pidurdus, mis tekib ühendatud autorongi osade üksteisest eraldumisel, 
kaasa arvatud eraldumine haakeseadise murdumise tõttu, ilma et see 
mõjutaks autorongi ülejäänud osa pidurdustõhusust. 

PIDURISÜSTEEM

Hüdraulikasüsteem

IVastavalt kehtivale määrusele peavad kõik sõidukid olema varustatud kol-
me pidurisüsteemiga - põhipiduriga (sõidupidur), mis võimaldab peatada 
sõiduki vastavalt juhi soovile, sõltumatu ahelaga (rikkepidur), mis peab 
peatama sõiduki mõõduka pidurdusteekonnaga, kui sõidupiduris tekib 
talitlushäire ja kolmanda süsteemiga, mis hoiab sõiduki paigal, kui juhti ei 
ole sõidukis (seisupidur).

Sõiduautodes ja tarbesõidukites on rikkepidur ja seisupidur üks ja see-
sama.

Sõidupiduri ahel on reeglina hüdraulikaahel, mis koosneb alljärgneva-
test osadest - täiturpedaal, hüdraulikapump pidurivedeliku paagiga, piduri 
servo, piduriseadmed (ketas ja pidurisadul või trummel ja trummelpiduri 
klots) ning pidurikompensaator tagasilla ja torustiku jaoks.

Vastavalt seadusele peab see olema kahe ahelaga süsteem (topeltahel). 
Kui ühes pidurdusahelas kahest tekib häire, võimaldab topeltahel säilitada 
teise töövõime.
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Tööpõhimõte

Hüdraulikaahela talitlus tugineb Pascali seadusel ja vedelike mittekokku-
surutavusel.  Pascali seaduse järgi mõjub suletud anumas oleva vedeliku 
ühte punkti rakendatud rõhk ühtlaselt kogu vedelikule. Ehk teisisõnu pidu-
ripedaalile edastatud surve edastatakse ühtlaselt ahela kõikidele punkti-
dele.

Veelgi enam, hüdraulikaahel võimaldab suurendada pumbale rakenduvat 
jõudu ja edastada selle täiturkolbidele.  Selle saavutamiseks on abi- ja 
peasilinder erineva läbimõõduga.

Kui võtta näiteks alljärgnev joonis, siis hüdraulikaahel suurendab peasi-
lindrile M rakendatavat jõudu võrdeliselt täitursilindri A pinna alaga, mis on 
10 korda suurem. See tähendab, et kui peasilindrile M rakendada jõud 15 
N, siis on täitursilindri A poolt edastav jõud 150 N. Samas on täiturkolvi A 
käik peasilindri käigust kümme korda lühem

Pidurisüsteemi põhiosad

Sõiduautodes ja teistes kergsõidukites kasutatakse hüdraulikaahelat pi-
duriseadmete käitamiseks. Kaasajal koosnevad enamlevinud ahelad all-
järgnevatest osadest:

•  piduripump ja vedeliku paak;

•  torustik;
•  pidurikompensaator;
•  ketaspidurid;
•  trummelpidurid;
•  pidurivõimendi.

Piduripump

Piduripumba ehk peasilindri funktsioon on tekitada hüdraulikaahelas 
rõhk, kui juht vajutab piduripedaalile. Sama survejõudu rakendades on 
pump seda tõhusam, mida väiksem on selle kolvi läbimõõt, sest nii on 
tagatud suurem rõhk ja väiksem vedelikuvool.
Kuna kehtivas määruses on sätestatud, et sõidukid peavad olema va-
rustatud kahe sõltumatu pidurdusahelaga, kasutatakse kahe kolviga 
pumpasid.

Vastavalt
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Piduritorustik

See ühendab kõiki osi, et pidurivedelik saaks voolata läbi hüdraulika-
ahela. Torustik võib olla jäik või painduv.

Jäik torustik koosneb torudest, mis on üldjuhul valmistatud terasest. 
Mõnikord on torud kahekordsete seintega.

Painduv torustik koosneb voolikutest. Voolikud on valmistatud kummist 
ja kaetud metallist või tekstiilist kaitsekihiga. Nende eesmärk on neel-
dada sõiduki võnkumist.

Pidurikompensaator

Olenevalt sõiduki liikumise ja aeglustamise kiirusest kandub pidur-
damise ajal sõiduki mass suuremal või vähemal määral selle esi-
osa suunas. Piduriahelate välja töötamisel arvestavad tootjad mõ-
lemale sillale mõjuvat massi ning eraldavad esi- ja tagasilla ahela.

Tagasillal moduleeritakse pidurdussurvet ja kontrollitakse seda, et en-
netada rataste blokeerumist teatud olukordades, mis vastasel juhul 
võib põhjustada juhitavuse kaotamise sõiduki üle.

Ketaspidurid

See on hetkel enim kasutatud pidurisüsteem. Seda sellepärast, et 
hõõrdelemendid on õhus, misläbi on tulemuseks parem jahutus, ener-
gianeeldamine ja kiirem soojuse edastamine.
Süsteem koosneb pidurisadulast, ketaspiduri klotsidest ja hõõrdkettast.

Pidurisadul

Selle osa funktsioon on suruda ketaspiduri klotsid vastu ketast. See 
koosneb ketast ümbritsevast korpusest ja on kinnitatud telje või rat-
takäänmiku külge. Silinder on pidurisadulas, mis ümbritseb täiturkolbi 
ja torusid või torustikke, kus voolab pidurivedelik, ning kaitseklappi ja 
pidurivooliku keermeid.

4.

3.

5.

6.

1.

2.

Telli kaup
ADCat
süsteemist

Vali kaup auto 
järgi 

Vali
automudel 

Vali sõiduki 
spetsifikatsioon 

Vali sõiduki 
valmistamisaasta 

Leia konkreetse 
automudeli 

sobivad varuosad 

AUDI A6 
(4F2,C6)/2.0 

TDI (103 
kW)/2007
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Tööpõhimõte

Hüdraulikaahela talitlus tugineb Pascali seadusel ja vedelike mittekokku-
surutavusel.  Pascali seaduse järgi mõjub suletud anumas oleva vedeliku 
ühte punkti rakendatud rõhk ühtlaselt kogu vedelikule. Ehk teisisõnu pidu-
ripedaalile edastatud surve edastatakse ühtlaselt ahela kõikidele punkti-
dele.

Veelgi enam, hüdraulikaahel võimaldab suurendada pumbale rakenduvat 
jõudu ja edastada selle täiturkolbidele.  Selle saavutamiseks on abi- ja 
peasilinder erineva läbimõõduga.

Kui võtta näiteks alljärgnev joonis, siis hüdraulikaahel suurendab peasi-
lindrile M rakendatavat jõudu võrdeliselt täitursilindri A pinna alaga, mis on 
10 korda suurem. See tähendab, et kui peasilindrile M rakendada jõud 15 
N, siis on täitursilindri A poolt edastav jõud 150 N. Samas on täiturkolvi A 
käik peasilindri käigust kümme korda lühem

Pidurisüsteemi põhiosad

Sõiduautodes ja teistes kergsõidukites kasutatakse hüdraulikaahelat pi-
duriseadmete käitamiseks. Kaasajal koosnevad enamlevinud ahelad all-
järgnevatest osadest:

•  piduripump ja vedeliku paak;

•  torustik;
•  pidurikompensaator;
•  ketaspidurid;
•  trummelpidurid;
•  pidurivõimendi.

Piduripump

Piduripumba ehk peasilindri funktsioon on tekitada hüdraulikaahelas 
rõhk, kui juht vajutab piduripedaalile. Sama survejõudu rakendades on 
pump seda tõhusam, mida väiksem on selle kolvi läbimõõt, sest nii on 
tagatud suurem rõhk ja väiksem vedelikuvool.
Kuna kehtivas määruses on sätestatud, et sõidukid peavad olema va-
rustatud kahe sõltumatu pidurdusahelaga, kasutatakse kahe kolviga 
pumpasid.
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Ketaspiduri klots

See on piduri fi kseeritud hõõrdelement.
Ketaspiduri klots koosneb metallist suportist ja hõõrdkattest, mis on 
valmistatud erinevate materjalide segust, et anda piduriklotsile vajalik 
tugevus. Mõnede ketaspiduri klotside hõõrdkattesse tehakse tootmis-
protsessi käigus üks või mitu sisselõiget pidurdamise ajal tekkivate 
gaaside välja laskmiseks.

Et teada saada parim hetk ketaspiduri klotside välja vahetamiseks, on 
mõnedel mudelitel kulumisandurid, mis hoiatavad juhti armatuurlaual 
asuva näidiku kaudu. Võib kostuda ka helisignaal.

Hõõrdketas

See on piduri liikuv hõõrdelement, mis on ankrupoltide abil kinnitatud 
rattarummu külge. Hõõrdketas koosneb kahest osast -  hõõrdpinnast 
või ribast, vastu mida rakenduvad piduriklotsid, ning rummust või muh-
vist, milles on tsentreerimisava ja rattapoltide jaks mõeldud augud.

Eristatakse kahte tüüpi hõõrdkettaid - ühes tükis ja ventileeritud. Vii-
mastel on kaks hõõrdpinda, mis on teineteisest eraldatud kahe ventilat-
sioonikanali abil, mis tagavad õhuvoolu ketta sees, et kuumus võimali-
kult kiiresti välja lasta. Ventileeritud ketta jahutamise tõhustamiseks on 
mõnede mudelite hõõrdpinnal augud või pilud, mis tõhustavad ka ketta 
puhastamist.

Trummelpidurid

Kuni seitsmekümnendateni oli see süsteem enimlevinud. Seejärel 
asendus see aega-mööda ketaspidurite süsteemiga. 

See süsteem koosneb pidurihoidikust, piduritrumlist, trummelpiduri 
klotsist, pingutusseadistest, kinnitusvedrudest ja reguleerseadistest.

Piduritrummel

See on silinder, mille sisepind on masintöödeldud. See on piduri liikuv 
hõõrdosa. Kontaktpinda trummelpiduri klotsidega masintöödeldakse, et 
parandada hõõrdumist trummelpiduri klotsidega.
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Trummelpiduri klots

See on pidurisüsteemi fi kseeritud hõõrdelement. See koosneb kahest 
poolkuukujulisest keevitatud terasplaadist, mille välispinnale on liimi või 
neetide abil kinnitatud hõõrdkate.

Pidurisilinder

Pidurdamise ajal liigutab see osa trummelpiduri klotse külje suunas. 
Need muundavad ahelas oleva hüdraulilise surve kolvi liikumiseks, mis 
tekitab jõu, mis surub trummelpiduri klotsid vastu trumlit. Põhiosa on 
ühe või kahe kolviga silinder.

Reguleerseadised

Kuna trummelpiduri klotsid kuluvad pidurdamisel tekkiva hõõrdumise 
tõttu, on vaja reguleerseadiseid, mis hoiavad hõõrdelemendid trumli 
pinnale võimalikult lähedal. 

Trummelpidurites kasutatakse kahte erinevat automaatse reguleerimi-
se süsteemi - Girlingi süsteemi ja Bendixi süsteemi.

Girlingi süsteem:  

sellesse süsteemi kuuluvad ühendusvarras, selektorhoob ja ham-
masrõngas. Piduripedaali alla vajutamisel surub silinder trummelpi-
duri klotsi vastu trumlit, vabastades seeläbi ühendusvarda, mis tänu 
trummelpiduri klotside poolt tekitatud eraldamisele ja selektorhoovaga 

samal täiturhooval asuva vedru rakendumisele surub selle vastu ham-
masrõngast nii, et see pöörleb veel ühe hamba võrra. Sel moel saavu-
tatakse sobiv reguleering, et kompenseerida liiga suur vahe ja tagada, 
et trummelpiduri klots on vastu trumlit.

4.

3.

5.

6.

1.
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Telli kaup
ADCat
süsteemist

Vali kaup auto 
järgi 

Vali
automudel 

Vali sõiduki 
spetsifikatsioon 
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Leia konkreetse 
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Ketaspiduri klots

See on piduri fi kseeritud hõõrdelement.
Ketaspiduri klots koosneb metallist suportist ja hõõrdkattest, mis on 
valmistatud erinevate materjalide segust, et anda piduriklotsile vajalik 
tugevus. Mõnede ketaspiduri klotside hõõrdkattesse tehakse tootmis-
protsessi käigus üks või mitu sisselõiget pidurdamise ajal tekkivate 
gaaside välja laskmiseks.

Et teada saada parim hetk ketaspiduri klotside välja vahetamiseks, on 
mõnedel mudelitel kulumisandurid, mis hoiatavad juhti armatuurlaual 
asuva näidiku kaudu. Võib kostuda ka helisignaal.

Hõõrdketas

See on piduri liikuv hõõrdelement, mis on ankrupoltide abil kinnitatud 
rattarummu külge. Hõõrdketas koosneb kahest osast -  hõõrdpinnast 
või ribast, vastu mida rakenduvad piduriklotsid, ning rummust või muh-
vist, milles on tsentreerimisava ja rattapoltide jaks mõeldud augud.

Eristatakse kahte tüüpi hõõrdkettaid - ühes tükis ja ventileeritud. Vii-
mastel on kaks hõõrdpinda, mis on teineteisest eraldatud kahe ventilat-
sioonikanali abil, mis tagavad õhuvoolu ketta sees, et kuumus võimali-
kult kiiresti välja lasta. Ventileeritud ketta jahutamise tõhustamiseks on 
mõnede mudelite hõõrdpinnal augud või pilud, mis tõhustavad ka ketta 
puhastamist.

Trummelpidurid

Kuni seitsmekümnendateni oli see süsteem enimlevinud. Seejärel 
asendus see aega-mööda ketaspidurite süsteemiga. 

See süsteem koosneb pidurihoidikust, piduritrumlist, trummelpiduri 
klotsist, pingutusseadistest, kinnitusvedrudest ja reguleerseadistest.

Piduritrummel

See on silinder, mille sisepind on masintöödeldud. See on piduri liikuv 
hõõrdosa. Kontaktpinda trummelpiduri klotsidega masintöödeldakse, et 
parandada hõõrdumist trummelpiduri klotsidega.
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Bendixi süsteem:

sellesse süsteemi kuuluvad ühendusvarras, hammastatud sektor ja 
hammasketas. Pidurite aktiveerimisel kuluvad trummelpiduri klotside 
hõõrdkatted vastu trumlit. Ketta liikumisest tulenevalt kaugeneb see 
progresseeruvalt ühendusvardast nii, et on välistatud trummelpiduri 

klotside naasemine oma algsesse asendisse, sest need on möödunud 
hammastatud sektori järgmisest hambast. Sel moel saavutatakse uus 
reguleering, mis kompenseerib olemasoleva kulumise.

Pidurivõimendi

See seadis võimendab jõudu, mida juht rakendab piduripedaalile, ta-
gades seeläbi tõhusama pidurdamise väiksema jõupingutuse juures. 
Tavaliselt asub see piduripedaali ja peasilindri vahel.

Tööpõhimõte seisneb jõus, millega õhurõhk mõjub membraani ühele 
poole, samas kui teisele poolele mõjub vaakum. Selleks on mõned 
bensiinimootorid varustatud sisselasketorustikuga või diiselmootorid 
vaakumpumbaga.

Vaakumpump

Turbolaaduriga diisel- või bensiinimootorites ei piisa piduriabiks sisse-
lasketorustikus tekkinud vaakumist. Sel juhul paigaldatakse süsteemi 

mehaaniline või elektriline pump, mis tekitab pidurdamise võimendami-
seks negatiivse rõhu 0,5 kuni 0,9 baari.
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Bendixi süsteem:

sellesse süsteemi kuuluvad ühendusvarras, hammastatud sektor ja 
hammasketas. Pidurite aktiveerimisel kuluvad trummelpiduri klotside 
hõõrdkatted vastu trumlit. Ketta liikumisest tulenevalt kaugeneb see 
progresseeruvalt ühendusvardast nii, et on välistatud trummelpiduri 

klotside naasemine oma algsesse asendisse, sest need on möödunud 
hammastatud sektori järgmisest hambast. Sel moel saavutatakse uus 
reguleering, mis kompenseerib olemasoleva kulumise.

Pidurivõimendi

See seadis võimendab jõudu, mida juht rakendab piduripedaalile, ta-
gades seeläbi tõhusama pidurdamise väiksema jõupingutuse juures. 
Tavaliselt asub see piduripedaali ja peasilindri vahel.

Tööpõhimõte seisneb jõus, millega õhurõhk mõjub membraani ühele 
poole, samas kui teisele poolele mõjub vaakum. Selleks on mõned 
bensiinimootorid varustatud sisselasketorustikuga või diiselmootorid 
vaakumpumbaga.

Vaakumpump

Turbolaaduriga diisel- või bensiinimootorites ei piisa piduriabiks sisse-
lasketorustikus tekkinud vaakumist. Sel juhul paigaldatakse süsteemi 

mehaaniline või elektriline pump, mis tekitab pidurdamise võimendami-
seks negatiivse rõhu 0,5 kuni 0,9 baari.

PIDURDAMISE OHUTUS JA ABISÜSTEEMID

Blokeerumisvastane pidurisüsteem ABS

Sõiduki aktiivne ohutus sõltub suuresti pidurisüsteemide tõhususest.
ABS on elektrohüdrauliliselt juhitav pidurdamissüsteem, mis pii-
rab rataste libisemise ja säilitab ratta optimaalse hõõrdetegu-
ri pidurdamise ajal. Nii on tagatud stabiilsem juhitavus pidur-
damise ajal, lühem pidurdamistee ja rehvi aeglasem kulumine.
Kõik rattad on varustatud anduriga, mis teavitab juhtseadet ratta 
pöörlemiskiirusest. See võimaldab määrata, kas ratas on blokeeru-
nud või mitte. Andurid võivad olla induktiivsed või magnettakistusega.

Süsteem saab anduritelt sisendsignaalid ja töötleb neid. Blokeeru-
nud ratta tuvastamisel aktiveeritakse erinevad täiturid, et blokeeri-
mine lõpetada. Sellel on enesediagnostika funktsioon ja häiremälu.
Hüdraulikaplokk moodustab juhtseadmega ühise sõlme. Sees asuvad 
elektromagnetklapid, mis kas lasevad vedeliku täiturkolbidesse või mitte, 
ja survepump, mida on vaja süsteemi talitlusfunktsioonide käitamiseks.
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Elektrooniline stabiilsuskontroll ESP

Süsteemis kasutatakse erinevaid andureid, mis võimaldavad jälgi-
da, kas sõiduk püsib juhi valitud sõidurajal või kaldub sellelt kõrva-
le. ABS moodulisse integreeritud ESP süsteem reguleerib kõikide 
rataste pidurdussurvet, sõltumata pedaalile rakendatud survest. 

Süsteem analüüsib katkematult rooli pöördenurka, et määra-
ta sõidurada, mida juht soovib valida, ja sõiduki tegelik sõi-
durada. Süsteemis kasutatakse põiki asetsevat kiirendus-
andurit ja andurit, mis määrab kõrvalekaldumise ulatuse.

Kui ESP süsteem tuvastab, et sõiduk ei ole juhi poolt valitud sõidu-
rajal, nt üle- või alajuhitavuse ohu olukorras, pidurdab juhtseade 

ühte või kahte ratast nii, et sõiduk püsib juhi poolt valitud sõidurajal.  

Hüdrauliline piduriabi HBA

See süsteem tuvastab automaatselt hädapidurdamise ja käivitab piduriabi. 
Süsteemis kasutatakse juhtseadet ja ABS/ESP hüdraulikaploki juhtsüs-

teeme, mille aktiveerumine osutab pidurdussurve kiirele suurenemisele.

Piduriabi suurendab piduriahelas olevat rõhku sõltumata juhi 
poolt rakendatavast survest. Juhtseade aktiveerib hüdrau-

likapumba ning käitab kõrgsurveklapid ja primaarsed sole-
noidklapid, et tagada ratastele maksimaalne pidurdussurve.
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Elektrooniline stabiilsuskontroll ESP

Süsteemis kasutatakse erinevaid andureid, mis võimaldavad jälgi-
da, kas sõiduk püsib juhi valitud sõidurajal või kaldub sellelt kõrva-
le. ABS moodulisse integreeritud ESP süsteem reguleerib kõikide 
rataste pidurdussurvet, sõltumata pedaalile rakendatud survest. 

Süsteem analüüsib katkematult rooli pöördenurka, et määra-
ta sõidurada, mida juht soovib valida, ja sõiduki tegelik sõi-
durada. Süsteemis kasutatakse põiki asetsevat kiirendus-
andurit ja andurit, mis määrab kõrvalekaldumise ulatuse.

Kui ESP süsteem tuvastab, et sõiduk ei ole juhi poolt valitud sõidu-
rajal, nt üle- või alajuhitavuse ohu olukorras, pidurdab juhtseade 

ühte või kahte ratast nii, et sõiduk püsib juhi poolt valitud sõidurajal.  

Hüdrauliline piduriabi HBA

See süsteem tuvastab automaatselt hädapidurdamise ja käivitab piduriabi. 
Süsteemis kasutatakse juhtseadet ja ABS/ESP hüdraulikaploki juhtsüs-

teeme, mille aktiveerumine osutab pidurdussurve kiirele suurenemisele.

Piduriabi suurendab piduriahelas olevat rõhku sõltumata juhi 
poolt rakendatavast survest. Juhtseade aktiveerib hüdrau-

likapumba ning käitab kõrgsurveklapid ja primaarsed sole-
noidklapid, et tagada ratastele maksimaalne pidurdussurve.
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Automaatne pidurdamine City Safety

See süsteem abistab juhti, pidurdades sõiduki automaatselt, kui lin-
naliikluses tekib suur kokkupõrkeoht. See funktsioon toimib ainult 
nendes sõidukites, mis sõidavad ühes suunas. See tähendab, et 
see funktsioon ei toimi sõidukites, mis liiguvad vastassuundades. 

City Safety funktsioon juhib süsteemi juhtseadet, mis asub reeg-
lina salongis asuva tahavaatepeegli taga. Laseranduri abil jälgib 
juhtseade liiklust sõiduki ees. Suure kokkupõrkeohu korral saa-
dab süsteem ABS/ESP juhtseadmele käskluse pidurdamiseks. 

Et tagada võimalikult kiire pidurdamine, aktiveeritakse pidurisüs-
teemi hüdraulikapump vahetult enne seda, kui City Safety juht-
seade edastab sõiduki automaatse pidurdamise käskluse. Pidu-
risüsteemi eelpingestamine ei mõjuta juhti ega kaasreisijaid. Ent 
kui juht ei võta mingeid meetmeid ja kokkupõrge on vältimatu, ak-
tiveerib City Safety süsteem pidurid, seda jõuliselt ja sõltumatult.

Sõiduki ohutuse ja sõidumugavuse suurendamiseks on mõned viimased 
mudelid varustatud elektrilise seisupiduriga. See süsteem suurendab 
süsteemi võimalusi, näiteks aktiveerides automaatselt seisupiduri, kui 

mootor on seiskunud ja süütevõti on eemaldatud. Eristatakse kahte põ-
hitüüpi: elektriline seisupidur trossiga ja elektromehaaniline seisupidur.

Elektrilised pidurid

Elektriline seisupidur trossiga

See seisupidur asendab elektrilise täituriga käsihooba, mis tõmbab 
automaatselt terastrossi tagarataste juurde. Seda süsteemi juhitakse 
käsitsi lüliti kaudu, mis aktiveerib ahela ja pidurdab sõiduki. Lisaks on 
sellel automaatne funktsioon koos elektroonilise juhtimisega.

Tavaliselt on elektriline täitur paigaldatud tagasilla-
le, kahe seisupiduri trossi vahele. Sellel on häda-
seiskamishoob, mis lahutab süsteemi mehaaniliselt.

Süsteem tuvastab automaatselt hädapidurdamise ja käivitab piduriabi.
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Elektromehaaniline seisupidur

Sellel uusimal süsteemil on seisupiduri funktsioon. Süsteemis ei kasu-
tata trosse. Süsteemi juhtimine on täielikult elektrooniline. Nagu eelmi-
ne süsteem, toimib ka see süsteem käsijuhtimisega nupu abil ja sellel 
süsteemil on ka automaatsed funktsioonid.

Selles süsteemis kasutatakse sõiduki andmevõrku ja pidurisüsteemi 
osi, millele lisatakse alalisvoolumootor, reduktor ja võll, mis tõukab pi-
durisadula kolbi.
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Kui kettal on punakas või kuldne kuma, siis on tegemist liigse tempera-
tuuriga.
Kettasse tekkinud kriimustused või sooned võivad olla põhjustatud pidurik-
lotsi materjalis sisalduvatest osakestest või pidurdamise ajal kinni jäänud 
liivateradest.
Ketta kaardumist tuleb kontrollida diginäidiku abil. Maksimaalne kõrvalekalle 
ei tohi ületada 0,10 mm.

Vahetage korraga silla mõlemad kettad, tuvastage kahjustuse põhjus ja asen-
dage probleemsed osad. Järgige tootja poolt sätestatud hooldusintervalli. 

Piduriketas

Pidurikettal võivad ilmneda erinevad probleemid, nagu ülekuumenemine, 
pindmised sooned või kriimud, deformatsioon või kaardumine või liigne 
kulumine.

ENAMLEVINUD PROBLEEMID 
Pidurite tõhusus võib väheneda mitmel põhjusel, nagu ülekuumenemine, 
pidurite väsimine, ketaspiduri klotside kahjustumine või mullide tekkimine 
hüdraulikaahelasse. Sellepärast on oluline regulaarne hooldamine ja toot-
ja juhiste järgimine.

Alljärgnevalt kirjeldame enamlevinud probleeme pidurisüsteemis.

Pidurisadul ja ketaspiduri klotsid

Pidurisadula probleemid võivad olla seotud kolvi liikumisega, ketaspiduri klots 
võib olla liigselt või ebaühtlaselt kulunud, selles võivad olla praod, pind võib 
olla kristalliseerunud jne.

Kontrollige pidurisadulas oleva kolvi libisemist ja kui pidurisadul ujub või libi-
seb, kontrollige selle juhikuid või pukse. Kontrollige ketaspiduri klotside seisu-
korda ja kinnitust.

Asendage või parandage mittetoimiv pidurisadul, kui tootja tarnib seda eral-
di osana. Kui ketaspiduri klots on liigselt või ebaühtlaselt kulunud, selles on 
praod või selle pind on kristalliseerunud, vahetage see välja.
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Kontrollige trummelpiduri klotside hõõrdmaterjali ja selle paksust, mis 
peab olema vähemalt 2 mm. Kontrollige kõikide vedrude ja automaatsete 
reguleerimisseadiste olemasolu ja nende seisukorda. Veenduge, et 
süsteem on korralikult koostatud ja reguleeritud. Pidurisilindri kolvid peavad 
silindris korrektselt libisema. Samuti veenduge, et ei ole hüdraulikavedelike 
lekkeid.

Piduritrummel

Kontrollige trumli hõõrdpinna seisukorda. See pind peab olema sile, ei tohi 
olla liigselt kare. Väikesed kriimustused on aktsepteeritavad. Ovaalsuse kont-
rollimiseks mõõtke mikromeetri või sisemise nihikuga. Mõõta tuleb mitmest 
kohast. Mõõtmistulemuste erinevus üle 0,2 mm ei ole aktsepteeritav.

See võib muutuda ovaalseks, sellesse võivad tekkida praod või kriimustused 
või hõõrdepiirkond võib liigselt kuluda.

Lihvige trumli hõõrdpind, kui trummel ei ole liigselt kulunud. Kui pind on liig-
selt kulunud või selles on praod, tuleb trummel asendada.

Trummelpiduri klotsid ja silindrid

Ketaspiduri klotside hõõrdkatted võivad olla liigselt või ebakorrapäraselt 
kulunud, nendes võivad olla praod või kristalliseerumise tõttu võib materjal 
hakata kihistuma. Vedrud võivad olla purunenud. Silindrid võivad olla kinni 
kiilunud või vedelik võib olla tihenditest välja lekkinud.

Kui trummelpiduri klotside pind on märg, soovitame need asendada. Kahjustu-
nud vedrud tuleb välja vahetada. Nõuetekohaselt mittetoimivad silindrid tuleb 
asendada.  
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Kasutage vaakumimõõturit ja veenduge, et võimendis on nõutekohane 
vaakum. Lisaks sellele kontrollige vaakumpumbas ja torustikus olevat 
vaakumit. Veenduge, et piduripump ei leki.

Pidurivõimendi

Enamlevinud probleemid on seotud sisemise membraani purunemise või 
kahjustumisega. See on põhjustatud pidurivedeliku sattumisest membraanile 
pumba lekke tõttu või vee sissepääsust, kuna sõlm on olnud halvasti tihen-
datud.

Kui probleem on seotud pidurivõimendi või selle torudega, tuleb kahjustunud 
osa välja vahetada. Kui vaakumpump ei tööta korralikult, tuleb ka see asen-
dada.

pidurite väsimine, ketaspiduri klotside kahjustumine või õhumullide tekkimine
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Kontrollige trummelpiduri klotside hõõrdmaterjali ja selle paksust, mis 
peab olema vähemalt 2 mm. Kontrollige kõikide vedrude ja automaatsete 
reguleerimisseadiste olemasolu ja nende seisukorda. Veenduge, et 
süsteem on korralikult koostatud ja reguleeritud. Pidurisilindri kolvid peavad 
silindris korrektselt libisema. Samuti veenduge, et ei ole hüdraulikavedelike 
lekkeid.

Piduritrummel

Kontrollige trumli hõõrdpinna seisukorda. See pind peab olema sile, ei tohi 
olla liigselt kare. Väikesed kriimustused on aktsepteeritavad. Ovaalsuse kont-
rollimiseks mõõtke mikromeetri või sisemise nihikuga. Mõõta tuleb mitmest 
kohast. Mõõtmistulemuste erinevus üle 0,2 mm ei ole aktsepteeritav.

See võib muutuda ovaalseks, sellesse võivad tekkida praod või kriimustused 
või hõõrdepiirkond võib liigselt kuluda.

Lihvige trumli hõõrdpind, kui trummel ei ole liigselt kulunud. Kui pind on liig-
selt kulunud või selles on praod, tuleb trummel asendada.

Trummelpiduri klotsid ja silindrid

Ketaspiduri klotside hõõrdkatted võivad olla liigselt või ebakorrapäraselt 
kulunud, nendes võivad olla praod või kristalliseerumise tõttu võib materjal 
hakata kihistuma. Vedrud võivad olla purunenud. Silindrid võivad olla kinni 
kiilunud või vedelik võib olla tihenditest välja lekkinud.

Kui trummelpiduri klotside pind on märg, soovitame need asendada. Kahjustu-
nud vedrud tuleb välja vahetada. Nõuetekohaselt mittetoimivad silindrid tuleb 
asendada.  

Ü
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Kasutage vaakumimõõturit ja veenduge, et võimendis on nõutekohane 
vaakum. Lisaks sellele kontrollige vaakumpumbas ja torustikus olevat 
vaakumit. Veenduge, et piduripump ei leki.

Pidurivõimendi

Enamlevinud probleemid on seotud sisemise membraani purunemise või 
kahjustumisega. See on põhjustatud pidurivedeliku sattumisest membraanile 
pumba lekke tõttu või vee sissepääsust, kuna sõlm on olnud halvasti tihen-
datud.

Kui probleem on seotud pidurivõimendi või selle torudega, tuleb kahjustunud 
osa välja vahetada. Kui vaakumpump ei tööta korralikult, tuleb ka see asen-
dada.
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156 (932)

Probleem Kriiksuv heli piduri alla vajutamisel.

Põhjus Probleem piduritule lüliti kinnituses, mis tekitab heli pedaali vajutamisel.
Lahendus Kinnitage korralikult lüliti kolm sakki vastavatesse pesadesse. Lisateabe saamiseks pöörduge oma tehnilise konsultandi poole.

ALFA ROMEO

ULYSSE (220)

Probleem Sõiduki tagaosast kostub heli, seda eriti ebatasasel pinnal sõites.

Põhjus Trummelpiduri klotsid on halvasti reguleeritud, millele lisandub kaabli lõtk.

Lahendus Parandamine: - kontrollige taga paremal pool asuvat rippuvat kummipuksi; - kalibreerige käsipidur. Lisateabe saamiseks pöör-
duge oma tehnilise konsultandi poole.

FIAT

FIAT STILO (192)

Probleem Pidurdamise juhtsüsteemi (ABS/ASR ja EBD) hoiatustuli hakkab kohe vilkuma, kui armatuurlaua kontrollimine on lõppenud ja 
mootor on käivitatud. Universaalsele ekraanile kuvatud sümptomite veateade. Akustiline hoiatusseadis on rakendunud.

Põhjus Aku ei ole korras ja/või madal välistemperatuur tekitab blokeerumisvastases pidurisüsteemis (ABS) sisemise takistuse.

Lahendus
Parandamine: - kasutage diagnostikatööriista ja tuvastage blokeerumisvastase pidurisüsteemi (ABS) veakoodid; - kontrollige 
blokeerumisvastast pidurisüsteemi (ABS); - asendage blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) uuega, millel on uuendatud 
tarkvara. Lisateabe saamiseks pöörduge oma tehnilise konsultandi poole.

FIAT

FOCUS (DAW, DBW)
Probleem Piduripedaali talitlushäire, kui vajutada piduripedaalile pärast külma käivitust, see on jäik esimese kahe minuti jooksul.

Põhjus Piduriservo ahelas on ebapiisav vaakum.

Lahendus

Parandamine: - Asendage piduriservo painduv vaakumtoru ja õhufi ltri väljalasketoru modifi tseeritud versioonide puhul; - kasu-
tage diagnostikatööriista ja tuvastage jõuülekande juhtmooduli (PCM) veakoodid; - kasutage diagnostikatööriista ja tühistage 
jõuülekande juhtmooduli (PCM) veakoodid; - programmeerige uuesti jõuülekande juhtmoodul (PCM) uuendatud tarkvara abil. 
Lisateabe saamiseks pöörduge oma tehnilise konsultandi poole. Varuosade tellimiseks pöörduge edasimüüja poole.

FORD
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TEHNILISED MÄRKUSED

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

Probleem
01435 - 059B - Saatja 1 pidurdussurve jaoks G201. 5051 - Puudub piduripedaali signaal. Signaal on puudulik. ESP hoiatustuli 
on süttinud. Toite puudumine. Pidurituled põlevad püsivalt. Süütevõtit ei saa eemaldada.

Põhjus Piduritule lüliti viga.

Lahendus

Parandamine: - kontrollige piduripedaalil asuva pidurilüliti kinnitust; - eemaldage pidurilüliti ja määrige pidurilüliti varda ots; - pai-
galdage pidurilüliti, pöörates seda 45° päripäeva seni, kuni see lukustub korralikult oma kohale; - mõõtke pidurilüliti parameet-
reid ja veenduge, et pidurilüliti toimib korralikult; - asendage piduripedaali pidurilüliti. MÄRKUS: Lüliti kahjustumise vältimiseks 
järgige pidurilüliti koostamisel või demonteerimisel tootja juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge oma tehnilise konsultandi 
poole. Varuosade tellimiseks pöörduge edasimüüja poole.

VAG GROUP

Selles osas käsitletakse enimlevinud probleeme seoses pidurisüsteemi mehaanika ja elektroonikaga. Olenevalt tootjast ja mudelitest, võib probleemide 
hulk aastate jooksul olla arvestatav. 

Neid probleeme kirjeldatakse veebiplatvormis: www.einavts.com. See platvorm koosneb erinevatest osadest margi, mudeli, läbisõidu, kahjustunud 
süsteemi ja alamsüsteemi valimiseks. Need saab valida sõltumatult, olenevalt teie otsingust.

PEUGEOT1007 (KM_)

Probleem
C1350 - Solenoidklapi viga. Sisemine. Blokeerumisvastase pidurisüsteemi (ABS) häiretuli põleb. Universaalsele ekraanile on 
kuvatud veateade. MÄRKUS: Eespool viidatud sümptom tekib siis, kui mootor töötab. MÄRKUS: See uudiskiri mõjutab ainult 
neid sõidukeid, mis on varustatud blokeerumisvastase pidurisüsteemiga (ABS).

Põhjus Blokeerumisvastase pidurisüsteemi (ABS) hüdraulikaploki viga.

Lahendus

Parandamine: - kasutage diagnostikatööriista ja tuvastage blokeerumisvastase pidurisüsteemi (ABS) juhtsüsteemi salvestatud 
veakoodid; - kontrollige toidet, mis tuleb läbi sinise 26-suunalise konnektori kontakti 1 ja 14 topeltrelee; - kontrollige maan-
dusühenduse seisukorda sinise 26-suunalise konnektori kontaktil 26; - kasutage diagnostikatööriista ja tühistage blokeeru-
misvastase pidurisüsteemi (ABS) juhtsüsteemi salvestatud veakoodid; - asendage blokeerumisvastase pidurisüsteemi (ABS) 
hüdraulikaplokk, kui süsteem on edastanud sümptomite väljal kirjeldatud koodid; - kasutage diagnostikatööriista ja kontrollige 
veelkord juhtsüsteemi veakoode. Lisateabe saamiseks pöörduge oma tehnilise konsultandi poole. Varuosade tellimiseks pöör-
duge edasimüüja poole.

PSA GROUP

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

Probleem
Mootori häiretuli (MIL) põleb. Toite puudumine. Elektrilise seisupiduri (FSE) pidev talitlus. MÄRKUS: Alljärgnevalt nimetatud 
sümptomid ilmnevad ebakorrapäraselt.

Põhjus
Võimalikud põhjused: - elektriline kontakt, mis on põhjustatud peajuhtmete hõõrdumisest vastu pedaali kinnitust; - elektriline 
kontakt, mis on põhjustatud peajuhtmete hõõrdumisest vastu roolisammast; - elektriline kontakt, mis on põhjustatud peajuhtmete 
hõõrdumisest vastu roolisammast ja pedaali kinnitust.

Lahendus
Parandamine: - kontrollige juhtmeid pedaali kinnituse juures; - parandage või asendage juhtmed pedaali kinnituse juures; - kont-
rollige juhtmeid roolisamba juures; - parandage või asendage juhtmed roolisamba juures. Lisateabe saamiseks pöörduge oma 
tehnilise konsultandi poole. Varuosade tellimiseks pöörduge edasimüüja poole.

PSA GROUP
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Võimas meeskond. 
Boschi piduritehnoloogia

 

www.bosch.com

Loodud kestma

Viies kokku, mis kokku kuulub: Bosch on kaubamärk, mida võib 
usaldada – eriti juhul, kui on tarvis vahetada samaaegselt piduriklotse ja 
pidurikettaid. Me tarnime tooteid, mis toimivad laitmatult koos kõikidel 
standardsetel sõidukitel, ning lisaks suures valikus seonduvaid varuosi, 
mis tagavad kiire ja lihtsa paigalduse ning ideaalse sobivuse. Kliendid 
saavad nautida kõrgetasemelist jõudlust, müra- ja vibratsioonivaba 
pidurdamist ning erakordset stabiilsust isegi kõige nõudlikumates olukor-
dades.


