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Projekts 

Izglītības programmas 

„Autotransports” 

tehnisko priekšmetu 

mācību metodisko 

materiālu izstrāde  
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P.Punculis 
Automobiļu 

uzbūve 
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Hidrauliskā  

bremžu iekārta 
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Izmantotā literatūra: 

1. J. Blīvis, V. Gulbis “Traktori un automobiļi”, R., 
Zvaigzne, 1991., 510 lpp. 

2. “Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik”, Verlag Europa 
Lehrmittel, 2004., 688 b. 

3. “Kraftfahrzeugtechnik”, Westermann, 
Braunschweig, 2004., 623 b. 

4. “Selbststudienprogramme Audi, VW” (informācijas 
ieraksts kompaktdiskā) 

5. J.E.Duffy “Modern Automotive Technology”, 
Illinois, 2003., 1592 p. 
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Izmantotā literatūra: 

6. Ремонт и эксплуатация автомобиля VW Passat 

B5 (мультимедийное руководство) 

7. Михайловский Е. В. и др. “Устройство 

автомобиля” М., Машиностроение 1987., 352 

c.  

8. Interneta lapas: www.howstuffworks.com, 

www.google.lv, www.yandex.ru, www.zr.ru, 

www.autocentre.ua, www.kfztech.de. 

 

http://www.howstuffworks.com/
http://www.google.lv/
http://www.yandex.ru/
http://www.zr.ru/
http://www.autocentre.ua/
http://www.kfztech.de/
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Saturs  

  Termini.  

  Bremžu sistēmu veidi. 

  Hidrauliskā bremžu iekārta. 

 Bremžu mehānismu tipi. 

  Bremžu mehānismu elementi. 

  Stāvbremze tās veidi. 

  Bremžu sistēmas ekspluatācijas noteikumi. 

  Kontroljautājumi (pēc katras apakšnodaļas). 
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 Bremžu iekārtas uzdevums 

Automobilim kustības laikā piemīt kinētiskā 
enerģija (inerce). 

Lai automobili apturētu, tā kinētisko enerģiju 
nepieciešams pārveidot citā enerģijas veidā – 
siltuma enerģijā.  

Automobiļa bremžu iekārta kalpo tā: 

1. gaitas palēnināšanai,  

2. straujai apstādināšanai,  

3. ilgstošai noturēšanai uz vietas.  
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Automobiļa 

bremžu 

sistēmas 

darbība 

Automobiļa bremžu 
sistēma kustības 
enerģiju pārvērš 
siltuma enerģijā –
siltuma daudzumā, 
kas berzes 
rezultātā rodas 
starp bremžu disku 
(trumuli) un 
bremžu uzlikām. 

Automobili 
bremzējot sasilst 
bremžu diski 
(bremžu trumuļi).  Attēls no [3] 
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Termini  

Bremzēšanas process – process, kura rezultātā 

mākslīgi rada un izmaina automobiļa kustības 

pretestību (rada automobiļa palēninājumu). 

Bremzētājspēks – berzes spēks starp ceļa virsmu 

un riepu, kas nodrošina automobiļa gaitas 

palēnināšanos.  

Bremzētājspēka lielums ir atkarīgs no faktoriem: 

o vertikālās slodzes uz riteni, 

o saķeres īpatnībām starp ceļa klātni un riepu.  
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Termini 

Riteņa bloķēšana – riteņa rotācijas (griešanās) 

procesa apturēšana automobili bremzējot.  

Automobiļa stabilitāte bremzēšanas laikā – spēja 

nodrošināt automobiļa izvēlēto kustības virzienu un tā 

stāvokli uz ceļa braucamās daļas. 

Bremzētājspēka regulators – iekārta, kas automātiski 

izmaina aizmugures riteņu bremzēšanas spēku 

atkarībā no spēka ar kādu tiek nospiests bremžu 

pedālis (bremžu šķidruma spiediena lieluma galvenajā 

bremžu cilindrā), automobiļa noslodzes un 

palēninājuma intensitātes.   
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Bremžu 

sistēma 

Automobiļa nobremzēšanai 
izmanto: 

 berzes spēkus starp bremžu 
uzlikām un bremžu 
trumuļiem (diskiem),  

 berzes spēkus riepas un ceļa 
klātnes saskarvirsmā. 

Atkarībā no konstruktīvā 
izveidojuma bremzes ir 
saistītas: 

ar automobiļa riteņiem 
(galvenā bremžu sistēma un 
stāvbremze), 

ar transmisijas elementiem 
(stāvbremze). 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Automobiļa bremžu sistēmas darbība 

Automobiļa vadītājam nospiežot 
bremžu pedāli ar to saistītais bīdītājs 
pārvieto galvenā bremžu cilindra 
virzuli, kas saspiež bremžu šķidrumu. 

Bremžu šķidrums pa maģistrāli tiek 
padots uz bremžu darba cilindriem. 

Bremžu šķidrums, iedarbojoties uz 
bremžu darba cilindru virzulīšiem, tos 
pārvieto, bremžu lokus piespiežot pie 
bremžu trumuļa (bremžu uzlikas pie 
bremžu diska). 

Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Bremžu sistēmu veidi 
Galvenā, jeb darba bremžu sistēma. Tā ir paredzēta 
automobiļa efektīvai nobremzēšanai visos kustības 
režīmos. Galveno bremžu sistēmu darbina ar pedāli. 

Stāvbremžu sistēma. Tā ir paredzēta automobiļa 
noturēšanai uz vietas vai slīpumā.  

Stāvbremzei ir mehāniskais pievads izmantojot 
roksviru (pedāli) vai to darbina elektromagnētiskā 
veidā (piemēram, APK).  

Rezerves, jeb avārijas bremžu sistēma. Tā kalpo 
automobiļa nobremzēšanai, ja ir bojāta galvenā 
bremžu sistēma.  

Vieglajos automobiļos par avārijas bremžu sistēmu 
uzskata divu bremžu pārvadu pielietošanu.  
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Bremžu sistēmu veidi 

Palīgbremžu (ilgstošas darbības) sistēma.  

Palīgbremžu sistēma ir paredzēta automobiļa 

bremzēšanai garos pārbraucienos, lai saglabātu 

galvenās bremžu sistēmas efektivitāti. 

Kā palīgbremzi parasti izmanto motoru, ieplūdes 

kolektoru aizverot ar vārstu un pārtraucot degvielas 

padevi, vai retarderu.  

Palīgbremžu sistēmu iebūvē autobusos (ar masu virs 

5 t) un kravas automobiļos (ar masu virs 12 t).  
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Bremžu sistēmu veidi 

Pretbloķēšanas sistēmas  – ABS, EBS u. c. 

Šīs sistēmas kalpo kustības drošības uzlabošanai. 

Piekabes bremžu sistēma.  

Inerces bremžu sistēma. 

Inerces bremžu sistēma ir mehāniska un tā ir 

saistīta ar piekabes priekšējiem riteņiem.  

Inerces bremžu sistēma tiek darbināta izmantojot 

dīsteles masu.  

Ar inerces bremžu sistēmu ir jābūt apgādātām 

visām piekabēm ar masu līdz 8 t.  
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Inerces 

bremžu 

sistēma 

1 – sakabes āķis, 2 – atspere, 3 – sakabes āķa stienis,  

4 – dīstele, 5 – piekabe, 6 – bremžu loki,  

7 – bremzēšanas spēka pārvadiekārtas stienis,               

8 – attālums līdz zemei ~ 200 mm,  

9 – dīstele zemākajā stāvoklī.  

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Bremzēšanas process  
Automobiļa bremzēšanas process var tikt realizēts 
divējādi: 

o nobloķējot automobiļa riteņus,  

o nenobloķējot automobiļa riteņus. 

Automobiļa bremzēšanai ar nobloķētiem riteņiem ir 
sekojoši trūkumi: 

 automobili nav iespējams stūrēt, 

 bremzējot var notikt automobiļa samešana, 

 bremzēšanas laikā ir mazāks automobiļa 
palēninājums un garāks bremzēšanas ceļš, 

 pastiprināti dilst riepas. 
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Spēki starp riepu un 

ceļu 

Automobilim 
pārvietojoties starp 
ceļa klātni un riepu 
darbojas spēki. 

Bremzējot 
automašīnu riepas 
un ceļa klātnes 
kontakta zonā 
notiek riepas 
deformācija un 
daļēja tās 
izslīdēšana pat tad, 
kad ritenis nav 
nobloķēts.   

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Spēki bremzēšanas procesā 

1. Bremžu cilindrs, 

2. bremžu trumulis, 

3. bremžu uzlika. 

F – Slodze (masas daļa) 
uz riteni, 

FBt – berzes spēki, 

rBt – bremžu trumuļa 
rādiuss, 

FB – bremzēšanas spēks, 

rdyn – reālais 
(dinamiskais) rādiuss.  

Autora veidots attēls izmantojot [3] 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./003

5/0107 

20 

Bremzes  

 

Bremzes ir mehānismi, 
ar kuriem tieši 
nobremzē riteņus vai 
transmisijas rotējošās 
vārpstas.  

Bremžu mehānisms 
bremzē rotējošo riteni ar 
momentu Mb, kurš ir 
proporcionāls ceļa 
virsmas un riteņa 
aploces spēka reakcijai 
Fb. 

Bremzēšanas spēks Fb 
pretojas automobiļa 
kustībai. 

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Bremzēšanas ceļa garums 

Bremzēšanas ceļa garums ir atkarīgs no: 

o automobiļa kustības ātruma, 

o ceļa klātnes stāvokļa, 

o bremžu iekārtas stāvokļa (bremžu uzliku materiāla, 
nodiluma, gaisa esamības sistēmā un citiem 
faktoriem), 

o pielietoto bremžu veida (disku bremžu elementi, 
salīdzinot loku bremžu elementiem, bremzēšanas 
laikā mazāk sasilst un tādējādi tiem sasilstot mazāk 
izmainās /samazinās/ bremzēšanas efektivitāte), 

o bremžu pedāļa nospiešanas ātruma, 

o bremžu pedāļa nospiešanas spēka.   
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Saķeres koeficients 

Riteņu izslīdēšana bremzēšanas procesā ir saistīta ar 

saķeres koeficientu starp riepu un ceļa klātni. 

Saķeres koeficients ir atkarīgs no:  

o ceļa klātnes materiāla, 

o riepas profila zīmējuma un gaisa spiediena riepā, 

o īpatnējā spiediena riepas un ceļa klātnes kontakta 

zonā.   
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Automobiļa nobremzēšanas laiks  

Automobiļa nobremzēšanas laiku iespaido: 

o vadītāja reakcijas laika ilgums, 

o bremžu nostrādāšanas laika periods (laika, kurā 
bremžu šķidrums no galvenā bremžu cilindra 
aizplūst līdz darba cilindriem un bremžu uzlikas 
piespiežas pie bremžu trumuļa vai diska), 

o spiediena pieauguma laika ilgums bremžu darba 
cilindros (laika periods no uzliku pieskaršanās 
momenta līdz brīdim, kad palēninājums sasniedz 
maksimālo vērtību), 

o paša bremzēšanas procesa ilgums.  
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 Automobiļa nobremzēšanas laiks  

Autora 

veidots attēls 

izmantojot 

[3] 
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Bremžu iedalījums 

Bremzes pēc 
konstruktīvā 

izveidojuma iedalās:  

o loku, jeb trumuļu 
bremzēs, 

o lentes bremzēs: 

 vienkāršās darbības,  

 divkāršās darbības, 

  peldošās bremzes,  

o disku bremzēs. 
Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Prasības bremžu iekārtām 

Bremžu iekārtām un to elementiem tiek uzstādītas 
sekojošas prasības: 

o bremžu iekārtām jābūt efektīvām un drošām darbībā, 

o bremžu iekārtām ir jānodrošina laidena bremžu 
darbība, 

o bremžu iekārtām ir jābūt pietiekoši 
nodilumizturīgām, 

o bremžu iekārtām  ir jābūt viegli tehniski 
apkalpojamām un remontējamām,  

o ir jānodrošina, lai netīrumi neiekļūtu bremžu iekārtu 
pārvadelementos un darba cilindros, kā arī bremžu 
elementu korozijas aizsardzība.        
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Bremžu 

pārvadu tipi  
Izšķir sekojošus bremžu 

pārvadu tipus: 

o mehāniskos,  

o hidrauliskos (parādīts attēlā), 

o pneimatiskos,  

o pneimohidrauliskos, 

o elektriskos,  

o elektropneimatiskos bremžu 

pārvadus (izmanto 

autovilcienu piekabes 

bremzēm). 
Attēls no [2] 
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Mehāniskais bremžu pārvads 

Mehāniskais bremžu pārvads sastāv no svirām un 
stiepņiem vai trosēm.  

Mehāniskajam bremžu pārvadam*, sakarā ar 
palielināto berzi savienojumos, ir zemāks 
lietderības koeficients. 

 Šim pārvada tipam ir grūti nodrošināt vienādu 
(atšķirīgu) bremzētājspēka sadalījumu starp 
atsevišķu riteņu bremžu mehānismiem. 

* Mehānisko bremžu pārvadu automobiļu 
konstrukcijās nepielieto. 
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Bremžu hidropārvads 
Bremžu hidropārvadam nepiemīt mehāniskā 
bremžu pārvada trūkumi. 

Hidropārvada priekšrocības: 

o tas nodrošina bremžu mehānismu vienlaicīgu 
ieslēgšanu un vienmērīgu bremzēšanu,  

o hidropārvads uz visiem bremžu mehānismiem 
nodrošina vienāda bremzētājspēka pārvadīšanu.  

Attēls no [2] 
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Pneimopārvads  

Bremžu pneimopārvadu iebūvē palielinātas 

kravnesības kravas automobiļos. 

Izmantojot pneimopārvadu, bremzes darbina ar 

saspiestu gaisu, ko ražo kompresors.  

Izmantojot pneimopārvadu ir iespējams nodrošināt: 

o efektīvu un drošu pārvadu starp automobiļa un 

piekabes bremzēm, 

o samazināt spēku, kāds ir nepieciešams bremžu 

darbināšanai. 

Pneimoiekārta ļauj arī izmantot saspiesto gaisu riepu 

piesūknēšanai. 
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 Hidropārvads 

Bremžu hidropārvadu uzstāda vieglajiem un 
mazas kravnesības kravas automobiļiem. 

Bremžu hidropārvadus iedala: 

o bezpastiprinātāja, 

o pastiprinātāja*, 

o servohidrauliskajos pārvados**. 

* Pastiprinātāja pārvados iebūvē vakuuma vai 
hidrovakuuma pastiprinātājus. 

** Servohidrauliskajos pārvados bremzes darbina ar 
eļļas spiedienu, ko rada hidrosistēmas eļļas sūknis. 
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 Hidro-

pārvads 

    1 – galvenais bremžu cilindrs, 2 – priekšējo riteņu 
darba cilindri, 3 – priekšējo riteņu hidropievads,      
4 – aizmugures riteņu hidropievads, 5 – aizmugures 
riteņu darba cilindri. 

Autora veidots 

attēls izmantojot 

[8] 
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Hidropārvadu iedalījums 
Atbilstoši DIN 74000 standartam bremžu iekārtas 
ar ABS bremžu sistēmu un divkontūru bremžu 
pārvadu iedalās (četri kontūri ar individuālu darba 
spiediena regulēšanu): 

o II sistēma – vieglajiem automobiļiem                                 
ar aizmugures riteņu vai pilnpiedziņu, 

o X sistēma – vieglajiem                                      
automobiļiem ar priekšpiedziņu,  

HI sistēma,  

LL sistēma,  

HH sistēma.  
Autora veidots attēls 

izmantojot [8] 
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Hidropārvadu tipi 

 

II sistēma – vieglajiem automobiļiem ar pakaļējo 

riteņu vai pilnpiedziņu,  

X sistēma – vieglajiem automobiļiem ar 

priekšpiedziņu. 

Autora veidots attēls 

izmantojot [8] 
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Hidropārvadu 

iedalījums 

Visbiežāk viens 

no kontūriem 

darbina 

priekšējo riteņu 

bremžu darba 

cilindrus, bet 

otrs kontūrs – 

aizmugures 

riteņu bremžu 

darba cilindrus, 

vai arī abus 

bremžu darba 

cilindrus pa 

diagonāli. 

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Hidropārvadu tipu īpatnības 

Automobili bremzējot, inerces spēka ietekmē, 
ievērojami palielinās tā priekšējo riteņu vertikālais 
noslogojums. 

Tādēļ automobiļa priekšējie riteņi var attīstīt 
lielāku bremzēšanas spēku.  

Šīs īpatnības izmantošana ļauj paaugstināt gan 
automobiļu bremzēšanas intensitāti, gan drošību, 
bremžu sistēmu izveidojot tādā veidā, ka katra 
kontūra hidropievads darbina abu priekšējo riteņu 
bremžu mehānismus (HI un HH sistēmas).  
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Hidrauliskās bremžu iekārtas 

Pēc uzbūves principa hidrauliskā bremžu iekārta ir 
hidrauliskā prese. 

Hidrauliskās bremžu iekārtas darbības pamatā ir 
sekojošas nostādnes: 

 Šķidrums, kas ir iepildīts noslēgtā tilpumā nav 
saspiežams. 

 Paskala likums – Ja uz noslēgtā telpā esošu 
šķidrumu iedarbojas ar noteiktu spēku, rodas 
spiediens, kas uz visām telpas sienām iedarbojas ar 
vienādu spēku.  
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Hidrauliskās bremžu sistēmas 

darbības princips 
Galvenais bremžu 

cilindrs darbojas kā 

sūknis, kas rada 

sistēmā spiedienu. 

Bremžu darba 

cilindri darbojas kā 

hidrocilindri, kas 

piespiež bremžu 

uzlikas pie bremžu 

trumuļa (diska). Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Hidrauliskās bremžu iekārtas 

darbības pamatprincipi 

Bremžu hidrosistēmu 

izmanto gan lai izmainītu 

pārvadāmā spēka lielumu, 

gan elementu pārvietojumu. 

Ar bremžu šķidruma 

palīdzību no viena cilindra 

uz otru var tikt pārnests 

spēks, kas nodrošina darba 

cilindra virzulīšu 

pārvietojumu. 

Attēls no [4] 
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Bremzētājspēka pastiprināšana 

Bremžu pedālim pieliktā bremzēšanas spēka 

pastiprināšanu veic: 

 gan mehāniskā veidā (pedāli izmantojot kā sviru), 

 gan hidrauliskā veidā. 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./003

5/0107 

41 

Bremzētājspēka pastiprināšana 

mehāniskā veidā 

Bremžu pedāļa pievads 
ir izveidots tādā veidā, 
ka tas pastiprina 
bremzēšanas spēku.  

Spēka pastiprināšanas 
lielums ir atkarīgs no 
sviras plecu garumu 
attiecības (4a – a/a) – 
dotajā gadījumā spēks 
tiek pastiprināts trīs 
reizes.  

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Bremzētājspēka pastiprināšana 

hidrauliskā veidā 

Ja bremžu sistēmā izmantotu cilindrus ar vienādu 

diametru, tad pirmā cilindra virzuļa pārvietojums 

izsauktu analogu otra cilindra virzuļa pārvietojumu.  

Spēks, ko attīstīs otrā cilindra virzulis būs vienāds ar 

spēku, kāds tika pielikts pirmā cilindra virzulim. 

Pielietojot dažāda diametra virzuļus, otrā cilindra 

virzuļa attīstītais spēks būs tieši proporcionāls tā 

laukumam (jo lielāks būs virzuļa laukums, jo tas 

attīstīs lielāku spēku un mazāks būs tā pārvietojums). 
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Bremzētājspēka pastiprināšana 

hidrauliskā veidā 
Lai nodrošinātu 
bremzētājspēka 
pastiprināšana hidrauliskā 
veidā, bremžu sistēmā 
galvenā bremžu cilindra 
virzulim ir mazāks diametrs 
un lielāks pārvietojums, bet 
riteņu darba cilindru 
virzuļiem lielāks diametrs un 
mazāki pārvietojumi. 
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Bremzētājspēka 

pastiprināšana 

V = A1 x s1 = A2 x s2, p = F1/A1 = F2 / A2 , kur 

    V – izmainītais tilpums, cm3, A1 – mazā (galvenā 
bremžu cilindra) virzuļa laukums, cm2, A2 – lielā 
(bremžu darba cilindru) virzuļa laukums, cm2,            
F1 un F2 – spēki, N, p – hidrauliskais spiediens, N/cm2. 

 

Autora veidots attēls izmantojot [3] 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./003

5/0107 

45 

Bremzētājspēka 

pastiprināšana 

S1 – galvenā bremžu cilindra virzuļa gājiens, cm,  

S2 – viena bremžu darba cilindra virzuļa gājiens, cm, 

Fp  –  spēks ar kādu tiek nospiests bremžu pedālis, N, 

F1  –  spēks ar kādu tiek spiests galvenā bremžu cilindra 
virzulis, N, 

 F2  –  spēki, kas darbojas uz bremžu darba cilindru 
virzuļiem, N. 

 

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Bremzēšanas process 

Vadītājam nospiežot bremžu pedāli, bīdstienis 
pārvieto galvenā bremžu cilindra virzuli. 

Galvenā bremžu cilindra virzulis saspiež bremžu 
šķidrumu un to pa bremžu maģistrāli padod tālāk 
līdz bremžu darba cilindriem.  

Bremžu šķidruma spiediens pārvieto bremžu darba 
cilindru virzuļus, kas piespiež bremžu uzlikas 
(klučus) bremžu trumulim (bremžu diskam). 

Notiek automobiļa bremzēšana.  

Vadītājs atbrīvo bremžu pedāli un bremžu 
šķidrums no bremžu darba cilindriem atplūst 
atpakaļ uz galveno bremžu cilindru. 
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Bremzēšanas procesa norise 

Automobili bremzējot, lielākā slodzes daļa ir 
jāuzņem priekšējo riteņu bremzēm, jo: 

o bremzēšanas gaitā automobiļa aizmugures daļa 
tiek pacelta uz augšu, notiek masas pārdale starp 
priekšējo (60 ... 70 %) un aizmugurējo tiltu (30 ... 
40 %) un tādējādi priekšējais tilts tiek papildus 
noslogots,  

o bremzēšanas procesā tiek nodrošināta labāka 
automobiļa stabilizācija, jo griezes centrs šajā 
gadījumā ir ap aizmugures riteņiem.   
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Hidrauliskās 

bremžu 

iekārtas 

darbība 

 

Multiplikācija no [8] 
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Bremžu caurulītes 

Bremžu hidropārvads sastāv no bremžu caurulītēm 

un bremžu šļūtenēm. 

Bremžu caurulītes izgatavo atbilstoši DIN 74 234 

prasībām ar ārējo diametru 4,75, 6,0, 8,0, 10,0 mm. 

Nav pieļaujami bremžu caurulīšu asi locījumi un 

šķērsgriezuma laukuma samazināšanās 

(minimālajam liekuma rādiusam ir jābūt R > 3 x d).  

Bremžu caurulītes ir jāaizsargā no tiešiem grants 

gabaliņu triecieniem.   
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Prasības bremžu šļūtenēm 

o Bremžu šļūtenēm ir jābūt pēc iespējas īsākām,  

o bremžu šļūtenes nedrīkst bojāt automobiļa riteņu 
un uzkares svārstības,  

o uz tām nedrīkst tieši iedarboties motora izplūdes 
gāzes,  

o bremžu šļūtenes nedrīkst skarties pie pārējiem 
uzkares mezgliem un detaļām,  

o uzkares svārstības nedrīkst izsaukt to vērpes un 
stiepes deformācijas,  

o bremžu šļūtenes ir jāaizsargā no kontakta ar eļļām 
un smērvielām.  
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Bremžu 

šļūtenes 
1. Bremžu iekārtas 

hidrauliskais vads,  

2. fiksatorskava,   

3. lokanā bremžu 
šļūtene,  

4. bremzes suports,  

5. atbalsts (balstenis), 

6. bremžu šļūtenes 
pievienošanas 
elements.  

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Kontroljautājumi 

Kāds ir bremžu iekārtas uzdevums? 

Kā tiek realizēts bremzēšanas process? 

Kādi ir bremzēšanas procesa etapi? 

No kādiem faktoriem ir atkarīgs bremzētājspēks? 

Kādam nolūkam bremžu iekārtās izmanto 

bremzētājspēka regulatoru? 

Kā iedalās bremžu sistēmas? 

Kādā veidā var pastiprināt bremžu darba cilindra 

virzulim pielikto spēku?  
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Kontroljautājumi 

No kādiem faktoriem ir atkarīgs bremzēšanas ceļa 
garums? 

No kādiem faktoriem ir atkarīgs saķeres koeficients 
starp riepu un ceļa klātni? 

Kādā veidā panāk, ka bremzēšanas procesā papildus 
tiek noslogots automobiļa priekšējais tilts? 

Vai bremzēšanas procesā automobiļa priekšējā tilta 
papildus noslogošanai ir pozitīva vai negatīva 
nozīme? 

Kādas prasības uzstāda bremžu iekārtām? 

Kā iedalās bremzes?  
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Kontroljautājumi 

Kā iedalās bremžu pārvadi? 

Kādas prasības tiem uzstāda? 

Kādas nostādnes ir hidrauliskās bremžu iekārtas 

darbības pamatā? 

Ko hidropārvados apzīmē ar II, X, HI, LL un HH? 

Kā tiek realizēta bremzētājspēka pastiprināšana 

hidrauliskā veidā? 

Kas ir jāievēro bremžu caurulīšu ekspluatācijā? 

Kādas prasības uzstāda bremžu šļūtenēm? 
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Kontroljautājumi Kāds ir attēlā 

parādītās sistēmas 

bremžu pārvada 

pastiprinājums? 

 

o 6 reizes. 

o 7 reizes. 

o 9 reizes. 

o 12 reizes. 

Attēls no [4] 
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Bremžu mehānismi  
Vieglajos automobiļos iebūvē: 

o loku (trumuļu) bremžu mehānismus,  

o disku bremžu mehānismus, 

o vienlaicīgi gan loku, gan disku bremžu 
mehānismus. 

Ar loku bremžu mehānismiem apgādā automobiļu 
aizmugures riteņus, bet vecākajiem modeļiem arī 
priekšējos riteņus.  

Ar disku bremžu mehānismiem apgādā pēdējo gadu 
izlaiduma automobiļu priekšējos, kā arī jaunāko 
modeļu vieglo automobiļu aizmugures riteņus. 
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Loku bremzes 

Loku (trumuļu) bremze sastāv: 

o no bremzes trumuļa, kas rotē kopā ar riteni,  

o no diviem bremžu lokiem ar berzes uzlikām. 

Loku apakšējos galus šarnīrveidā piestiprina 
nekustīgam bremzes vairogam.  

Starp loku galiem ir loku izvēršanas ierīce: 

o kūlenis (bremzēm ar pneimopārvadu), 

o darba cilindrs (bremzēm ar hidraulisko un 
pneimohidraulisko pārvadu), 

o ķīlis.   
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Loku bremzes  
1. Bremžu loki,  

2. bremžu loku izvēršanas 
ierīce (bremžu cilindrs),  

3. bremžu darba cilindra 
virzulīši,  

4. atstarpe starp bremžu loku 
un  trumuli,  

5. bremžu loku 
atvilcējatspere,  

6. frikcijas materiāla uzlikas,  

7. bremžu uzliku piespiedēj-
spēks. Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Loku bremzes elementi 

1. Balstčaula,  

2. bremžu cilindrs,  

3. stāvbremzes  
izvērsējsvira,  

4. atvilcējatspere,  

5. bremžu loks,  

6. bremžu trumulis,  

7. bremžu uzlika,  

8. vairogs.   

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Loku bremzes 

darbība 

Nospiežot bremzes pedāli, 

bremžu šķidrums ieplūst 

bremžu darba cilindrā (2), 

izbīda virzulīšus (3) 

piespiežot bremžu lokus (1) 

rotējošam trumulim.  

Berzes spēka iedarbībā starp 

lokiem un trumuli rodas 

bremzēšanas moments (Mb). 

Atlaižot bremzes pedāli, 

spiediens bremžu cilindrā 

samazinās, atspere (5) atvelk 

lokus no trumuļa un ritenis 

sāk brīvi rotēt.  Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Loku bremzes ar vienu bremžu 

cilindru  
Loku bremzei, kur par loku izvēršanas ierīci izmanto 

vienu bremžu darba cilindru, bremžu loku piespiešana 

notiek sekojoši: 

1. berzes spēks uz priekšējo loku attiecībā pret loka 

stiprinājuma tapu rada momentu, kurš veicina bremžu 

loka piespiešanu trumulim, 

2. berzes spēks uz aizmugures loku rada momentu, kurš 

atvirza bremžu loku no trumuļa*. 

* Tādējādi samazinās aizmugures loka bremzēšanas 

efektivitāte un nodilums.   Autora veidots 

attēls izmantojot 

[4] 
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Bremžu loku 

veidi 

1. “Aktīvais” bremžu loks 
– automobilim braucot 
uz priekšu loks tiek 
piespiests bremžu 
trumulim, kas sekmē 
automobiļa bremzēšanu 
(bulta norāda skriemeļa 
rotācijas virzienu). 

2. “Pasīvais” bremžu loks 
– braucot uz priekšu tas 
tiek atspiests no bremžu 
trumuļa un automobili 
bremzē vājāk. 

3. Ass, ap kuru pagriežas 
bremžu loks. 

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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“Peldošie” 

bremžu loki 

“Peldošie” bremžu loki 

apakšējā daļā nav cieši 

piestiprināti pie vairoga un 

var pārvietoties vertikāli. 

Tas nodrošina automātisku 

bremžu loku centrēšanos 

attiecībā pret bremžu trumuli.  

Tāpat kā iepriekšējā gadījumā 

viens bremžu loks ir 

“aktīvais”, bet otrs “pasīvais”.  

1. “Pasīvais” bremžu loks. 

2. “Aktīvais” bremžu loks (bulta 

norāda trumuļa rotācijas 

virzienu). 

 

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Loku 

bremzes 

Bremžu mehānisma darbības 

efektivitāti var ievērojami paaugstināt, 

ja katru loku skriemelim piespiež 

atsevišķs vienpusējās darbības bremžu 

cilindrs. 

Šādā gadījumā abi loki ir “aktīvie” 

(bulta norāda skriemeļa rotācijas 

virzienu). 

Bremžu mehānismus ar abpusējās 

darbības bremžu darba cilindriem 

iebūvē automobiļu aizmugures riteņu 

bremžu mehānismos, bet bremžu 

mehānismus ar diviem vienpusējās 

darbības cilindriem dažkārt iebūvē 

priekšējo riteņu bremžu mehānismos.  

Autora 

veidoti 

attēli 

izmantojot 

[3] 
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Loku bremzes 
Bremzes ar diviem 
abpusējās darbības 
bremžu darba 
cilindriem nodrošina 
efektīvāku 
bremzēšanu.  

“Peldošie” bremžu 
loki precīzāk ielāgojas 
trumulī attiecībā pret 
tā darbvirsmu, un tie 
nav jācentrē (bulta 
norāda skriemeļa 
rotācijas virzienu). 

 

Autora veidoti 

attēli izmantojot 

[3] 
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“Servo” bremzes  

Braucot uz priekšu 
tiek nodrošināta 
efektīvāka 
bremzēšana (bulta 
norāda skriemeļa 
rotācijas virzienu). 

Braucot 
atpakaļgaitā 
automobiļa 
bremzēšana ir 
apgrūtināta.  

Autora veidoti 

attēli izmantojot 

[3] 
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Kravas automobiļu bremzes 
Vidējas un lielas 
celtspējas kravas 
automobiļos izmanto 
trumuļu un disku 
bremzes ar 
pneimopievadu. 

Lielākoties izmanto: 

o “Simplex” bremzes, 

o “Duo – Duplex” 
bremzes. 

* Bulta norāda skriemeļa 
rotācijas virzienu. 

 

Autora veidoti 

attēli izmantojot 

[3] 
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Kravas automobiļu 

bremžu elementi 
Par loku 
izvērsējierīcēm 
izmanto kūleņus un 
izvērsējķīļus. 

Bremžu iekārtas kūleni 
pagriež izmantojot 
pneimokameras 
attīstīto spēku.  

Pneimokameras 
diafragmu un sviru 
savieno stiepnis. 

Sviru sākuma stāvoklī 
atgriež atvilcējiekārtā 
esošā atspere. 

 

 

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Kravas automobiļu 

bremžu elementi 

Izmantojot ķīli, kā 
bremžu loku 
izvērsējierīci, ar 
pneimokameras radīto 
spēku pārvieto ķīli. 

Ķīlis ar diviem 
rullīšiem atbalstās pret 
izspiedēju 
slīdvirsmām. 

Izspiedējiem aksiāli 
pārvietojoties 
pagriežas uzgriežņi un 
berzes uzlikas piespiež 
pie bremžu trumuļa. Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Bremžu darba cilindrs un tā elementi 

Abpusējās darbības bremžu cilindram ir divi 
virzulīši, bet vienpusējās darbības viens virzulītis.  

Spēks, kādu attīsta bremžu cilindrs un ar kādu tiek 
piespiestas bremžu uzlikas, ir atkarīgs no bremžu 
šķidruma spiediena un virzulīšu diametra. 

Bremžu darba cilindram ir stiprināšanas urbumi pie 
bremžu vairoga, kā arī bremžu šķidruma 
pievadcaurulītes un atgaisošanas ventiļa 
pievienojuma vietas.  

Atgaisošanas ventiļa pievienojuma vieta ir izvietota 
visaugstākajā bremžu darba cilindra punktā. 
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Abpusējās darbības bremžu 

cilindru veidi 

Ar vienāda diametra 

virzulīšiem. 

 

 

 

Ar dažāda diametra 

virzulīšiem. 

Attēli no [8] 
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Vienvirzuļa bremžu cilindru veidi 

Vienpusējās 

darbības. 

 

 

 

 

Abpusējās 

darbības. 
Attēli no [8] 
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Bremžu darba cilindra elementi 

No putekļu un 
mitruma 
iekļūšanas 
bremžu darba 
cilindru (3) 
aizsargā gumijas 
aizsarguzmavas 
(1). 

Urbumam (2) 
pievieno bremžu  
caurulīti. 

 
Attēls no [8] 
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Abpusējās darbības hidrauliskais 

bremžu darba cilindrs 

1.  Bremžu darba cilindra 

korpuss, 

2. gumijas manšete, 

3. gumijas aizsargvāciņš, 

4. virzulis,  

5. atspiedējatspere,  

6.  bremžu caurulītes 

pievienojuma vieta.  Attēls no [5] 
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Bremžu darba 

cilindrs 

Virzulīšus (1) bremžu 

darba cilindrā (3) 

noblīvē ar gumijas 

manšetēm (4) un nosedz 

ar aizsargvāciņiem (5).  

Bremžu šķidrumu darba 

cilindrā pievada caur 

bremžu caurulītes 

pievienojuma vietu (2). 

Bremžu šķidruma 

spiediena iespaidā 

virzulīši (1) pārvietojas 

un piespiež bremžu 

lokus trumulim. Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Bremžu trumulis 
Bremžu trumulim 
jānodrošina: 

o formas noturība (to 
panāk trumuļa iekšmalā 
izveidojot 
pastiprinātājgredzenu),  

o nodilumizturība, 

o labi jānovada siltums 
(dažkārt bremžu trumuli 
izveido ar ribām),  

o korozijas izturība. 
Attēls no [8] 
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Bremžu trumuļu veidi 

Autora veidoti 

attēli 

izmantojot [8] 
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Bremžu trumulis 

Bremžu trumuļi ar dzesēšanas un stiprības rievām. 

Attēli no [8] 
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Bremžu loki 

un bremžu 

uzlikas  

Bremžu lokiem ir T veida 
šķērsgriezums, kas nodrošina 
tiem palielinātu stiprību.  

Tie var tikt izgatavoti 
savstarpēji sametinot 
atsevišķos bremžu loku 
elementus, vai atlieti.  

Bremžu uzlikas automobili 
bremzējot sakarst tādēļ tās 
izgatavo no 
karstumizturīgiem 
materiāliem.  

Bremžu uzlikas bremžu 
lokiem piekniedē vai 
pielīmē.  

 

Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Bremžu loki 
A – bremžu loks, 

kas ir 
izgatavots kopā 
sametinot 
atsevišķus loka 
elementus, 

B – bremžu loks, 
kas ir 
izgatavots to 
atlejot no 
tērauda, čuguna 
vai krāsaino 
metālu 
sakausējumiem.  

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Bremžu uzlikas 

Pielīmētajām bremžu uzlikām, salīdzinot ar 
uzkniedētam, ir lielāka darbvirsma, un tās var 
pilnīgāk izmantot. 

Kniedētās uzlikas ir jāmaina, ja to biezums līdz 
kniedes galvai ir mazāks par 0,8 mm. 

Līmētās uzlikas ir jāmaina, ja tās ir plānākas par 
1,6 mm. 

Automobiļa ekspluatācijas laikā nepieciešams 
pārbaudīt bremžu uzliku biezumu.  

Dažkārt bremžu trumulim ir urbumi, caur kuriem 
var pārbaudīt uzliku biezumu. 
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Kontroljautājumi 

No kādiem elementiem sastāv loku bremzes? 

Kā darbojas loku bremze? 

Kā iedalās bremžu loki atkarībā no to darbības 
principa? 

Kā var paaugstināt bremžu mehānisma darbības 
efektivitāti? 

Ko nozīmē termins “peldošie” bremžu loki? 

Kā iedalās bremžu darba cilindri? 

Kādā veidā bremžu lokiem piestiprina berzes 
uzlikas?  
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Kontroljautājumi 
Ja bremžu trumulis rotē 

bultiņas apzīmētajā 

virzienā, tad ar bultiņu 

apzīmētais bremžu loks ir: 

1. “Aktīvais”.  

2. “Pasīvais”.  

3. “Aktīvais peldošais”. 

4. “Pasīvais peldošais”. 

 

Autora veidots attēls 

izmantojot [3] 
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Diska bremzes izvietojums 

Autora 

veidots attēls 

izmantojot 

[5] 
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Diska bremžu iedalījums 

Diska bremzes atkarībā 
no to izveidojuma iedala: 

o pēc bremžu cilindru 
skaita (no viena līdz 
sešiem), 

o pēc pieļaujamās 
termiskās slodzes (ar 
viengabala vai ar 
ventilējamo bremžu 
disku). 

 
Attēli no[2] 
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Diska bremžu iedalījums 

Atkarībā no cilindru 
skaita un izvietojuma 
diska bremzes iedalās: 

o diska bremze ar fiksācijas 
skavu* un abpusēji 
bremžu diskam 
izvietotiem bremžu 
cilindriem. 

*  Ja grozāmstatnei suports 
ir piestiprināts nekustīgi, 
tad bremžu cilindri ir 
izvietoti simetriski abās 
diska pusēs. 

 
 

Attēls no [8] 
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Diska bremžu 

iedalījums  
 

 

Ja bremžu cilindri ir 
izvietoti asimetriski – diska 
vienā pusē, tad suports vai 
tā daļa var pārvietoties 
attiecībā pret grozāmstatni:  

o Diska bremze ar vienpusēji 
bremžu diskam izvietotiem 
bremžu cilindriem un ar 
kustīgo skavu, 

o diska bremze ar vienpusēji 
bremžu diskam izvietotiem 
bremžu cilindriem un ar 
kustīgo rāmi.  

 

 

Attēls no [4] 
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Diska bremzes sastāvdaļas 

1. Statne, 

2. suports, 

3. bremžu diska 
ventilācijas atveres, 

4. bremžu diska 
rotācijas virziens, 

5. bremžu diska berzes 
virsma, 

6. rumba, 

7. aizsargskārds.  

 

Attēls no [4] 
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Diska bremze ar fiksācijas skavu 

1. Darba cilindrs, 

2. virzulis,  

3. bremžu kluči,  

4. bremzes darba 
cilindru 
savienotājcaurulīte,  

5. bremžu šķidruma 
pievadcaurulīte, 

6. bremzes disks.  

 Attēls no [8] 
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Diska bremze 

ar fiksācijas 

skavu 

1. Virzulīši,  

2. dalītie bremžu 

suporti, 

3. bremžu šķidruma 

pievadcaurulīte, 

4. atgaisošanas 

ventilis. 

Attēls no [3] 
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Diska bremze ar fiksācijas skavu 

Bremzes disku no abām malām aptver suports.  

Diska bremze ar fiksācijas skavu sastāv no viena, vai 
diviem savstarpēji sastiprinātiem suportiem, kurā ir 
izvietoti divi vai vairāki viens otram pretī esoši 
bremžu cilindri ar virzulīšiem.  

Suportu piestiprina pie grozāmass                                  
dakšas atloka. 

Suporta vidusdaļā ievieto bremžu                                      
klučus. 

Bremzes disku pieskrūvē riteņa                                            
rumbai. 

 
Attēls no [2] 
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Diska bremze ar fiksācijas skavu 

Bremžu kluču piespiešanai 
bremžu diskam nekustīgajā 
suportā ir iemontēti 
vienpusējās darbības bremžu 
cilindri. 

Abus bremžu darba cilindrus 
savstarpēji savieno izmantojot 
tērauda caurulīti vai urbumu, 
bet iekšējo bremžu cilindru, 
izmantojot bremžu šļūteni, 
savieno ar galveno bremžu 
cilindru. 

 

Attēls no [4] 
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Diska bremze ar fiksācijas skavu 

Virzulīšus cilindros noblīvē 
ar gumijas blīvgredzeniem 
un manšetēm, kas novērš 
putekļu un mitruma 
iekļūšanu. 

Automobili bremzējot 
bremžu klučus bremžu 
diskam piespiež bremžu 
cilindri.  

Bremžu kluči slīd pa suportā 
iestiprinātiem slīdņiem 
(tapām).  

Attēls no [4] 
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Disku 

bremzes 

elementi 
1. Korpuss, 

2. bremžu kluči, 

3. bremzes apakšējo 

darba cilindru 

savienotājurbums, 

4. bremžu disks, 

5. bremžu cilindri. 

 Attēls no [4] 
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Diska bremzes darbība 

Nospiežot bremžu pedāli, saspiestais bremžu šķidrums 
pārvieto bremžu darba cilindra virzulīti un bremžu uzliku 
piespiež bremzes diskam.  

Berzes spēka rezultātā starp bremžu disku un bremžu 
uzlikām ir apgrūtināta riteņa rotācija un notiek automobiļa 
bremzēšana.  

Bremzes darbības efektivitāte ir atkarīga no berzes 
koeficienta (μ) starp bremzes disku un uzlikām un no 
piespiedējspēka ar kādu uzlikas tiek piespiestas pie bremžu 
diska.  

Bremzēšanas spēka pašpastiprināšanās, kā bremžu iekārtās 
ar loku bremzēm, disku bremzēm nav novērojama. 
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Bremžu cilindri 
Bremžu cilindru 
skaits un to izmēri 
nosaka attīstīto 
bremzēšanas spēku 
un momentu.  

Ja bremžu cilindru 
diametrs ir 38 ... 68 
mm, spiediens 
bremžu sistēmā 10 
MPa, tad bremzes 
attīsta 550 ... 2200 
Nm lielu 
bremzēšanas 
momentu.  

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Diska 

bremzes 

darbība 
 

Multiplikācija no [8] 
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Diska bremze 

ar kustīgo 

rāmi 

 1. Kustīgais rāmis, 

2. suports,    

3. vienpusējās 
darbības bremžu 
cilindra virzulis, 

4. atgaisošanas 
ventilis, 

5. bremžu šļūtene,  

6. bremžu disks. 
Attēls no [3] 
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Diska 

bremze ar 

vienpusējās 

darbības 

bremžu 

cilindru 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Diska bremze ar kustīgo rāmi 
 Negatīva riteņa griezes pleca gadījumā diska 

bremzes ar fiksācijas skavu ir apgrūtinoši 
konstruktīvi izveidot.  

Šajā gadījumā automobiļu konstrukcijās izmanto 
disku bremzi ar kustīgo rāmi. Rāmis tiek 
vienpusēji kustīgi piestiprināts suportam.  

Šīm bremzēm ir pa vienam vai vairākiem bremžu 
cilindriem, kas ir izvietoti tikai vienā bremžu diska 
pusē, kā rezultātā tās aizņem mazāk vietas un 
samazina bremžu šķidruma sasilšanu.  

Bremzes ir arī vieglāk remontējamas.  
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Diska bremzes ar vienpusējās 

darbības bremžu cilindru uzbūve 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Disku bremze ar kustīgo skavu 

 
1. Suports,  

2. bremžu cilindrs, 

3. virzulis,  

4. bremžu caurulīte, 

5. atgaisošanas 

ventilis, 

6. bremžu disks, 

7. kustīgā skava. 

Attēls no [3] 
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Vienpusējās darbības diska bremzes 

cilindri  

Diska bremzēs ar 
vienpusēji 
izvietotiem bremžu 
cilindriem ir 1 ... 3 
bremžu cilindri. 

Ar abpusēji 
izvietotiem bremžu 
cilindriem ir līdz 
sešiem bremžu 
cilindriem. 

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Ekspluatācijas 

īpatnības  

Disku bremžu ar kustīgo 

suportu izmantošanas 

īpatnības: 

o konstruktīvais 

izveidojums nodrošina 

vienmērīgu bremžu kluču 

nodilumu, 

 bremžu klučiem nodilstot 

izmainās attālums starp 

suportu un riteņa disku. 

A – bremžu kluči ar jaunām 

bremžu uzlikām, 

B – bremžu uzlikas ir 

nodilušas. 

Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Vienpusējās darbības diska 

bremžu priekšrocības 

Bremzes suports kopā ar 

bremžu cilindru aizņem 

maz vietas. 

Diska bremzei ir vienkārša 

uzbūve. 

Diska bremzes 

konstruktīvais izveidojums 

nodrošina nelielu bremžu 

šķidruma sasilšanu.  
Attēls no [2] 
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Vienpusējās darbības diska 

bremžu priekšrocības un trūkumi 
Vienpusējās darbības diska bremzes nodrošina 
optimālo bremzēšanas ceļu pat pie intensīvas 
automobiļa bremzēšanas, jo tām nav 
savienotājkanāla starp abiem bremžu cilindriem, 
kur bremžu šķidrums var uzkarst un uzvārīties. 

 Ja vadīklas pa kurām bremzēšanas laikā slīd 
kustīgais rāmis vai skava nav nosegtas, tās 
ekspluatācijas laikā korodē un nenodrošina 
vienmērīgu uzliku piespiešanos bremžu diskam un 
vienmērīgu tā nodilumu. 
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Bremžu mehānisms “Colette“ 

Lai bremžu mehānismam 

“Colette“ nodrošinātu 

bezatteices darbību, to vadīklas 

ir aizsargātas no mitruma un 

putekļu piekļūšanas ar 

aizsarggumijām (atzīmētas ar 

bultiņām).  

Šāda veida bremžu mehānismu 

pielieto lielākajā daļā pašlaik 

ražotajos automobiļos. Attēls no [8] 
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Vilcējos 

izmantotā disku 

bremze 

Tā kā autovilcējos 
pneimokameras 
attīstīto spēku uz 
bremžu mehānismu 
pārvada izmantojot 
bīdstieni, tas ļauj 
izmantot bremžu 
mehānismu ar 
kustīgo skavu. 

Spēka pārvadīšanai 
uz bremžu klučiem 
izmanto 
ekscentrisku sviru ar 
rullīšu gultni. 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Kombinētā 

bremze 
Kombinētajā bremžu 

iekārtā EHC (Elektro-

Hydraulisch 

Combibremse) priekšējos 

riteņus bremzē 

izmantojot tradicionālo 

hidraulisko bremžu 

sistēmu, bet aizmugures 

riteņus izmantojot 

elektrisko bremzi. 

 Autora veidoti attēli izmantojot [8] 
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Kombinētās bremzes priekšrocības 

o Vienkāršojas bremžu hidrosistēmas konstrukcija. 

o Ir vienkāršāk izmantojot elektronisko vadības 
bloku mainīt bremzētājspēka sadalījumu starp 
priekšējiem un aizmugures riteņiem (iespējams 
ievērtēt gan bremžu pedāļa nospiešanas ātrumu, 
gan automobiļa noslogojumu, gan piekabes 
esamību), gan nodrošināt vienādu (vai atšķirīgu) 
aizmugures riteņu bremzētājspēku. 

o Stāvbremzi ir iespējams konstruktīvi vienkāršāk 
izveidot, darbināt un apkalpot. 
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Bremžu diski 
Bremžu diskus izgatavo no 

karstumizturīgiem 

materiāliem – tērauda, 

čuguna vai keramikas.  

Bremzēšanas laikā bremžu 

diski var stipri sakarst. 

Disku sakaršanas pakāpe ir 

atkarīga no piespiedējspēka 

lieluma un bremžu uzliku 

izmēriem (pie mazākiem 

uzliku izmēriem disks vairāk 

sakarst).  
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Bremžu disku dzesēšana 

Ja bremžu diskus nedzesētu: 

o bremžu uzlikas varētu tik stipri sakarst, ka to 
sastāvā esošie komponenti sāktu kust veidojot 
starpslāni starp bremžu disku un uzlikām, kas 
būtiski samazinātu berzes spēkus un bremžu 
darbības efektivitāti, 

o varētu uzvārīties bremžu šķidrums, kas izsauktu 
bremžu sistēmas atteici, 

o varētu deformēties bremžu disks, 

o pārāk lielas temperatūras dēļ pastiprināti diltu 
bremžu uzlikas. 
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Bremžu diska un uzliku temperatūra 

 

Multiplikācija no [8] 
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Bremžu diski 
Bremžu diskus dažkārt izveido viengabala, bez 
ventilācijas kanāliem un urbumiem. 

Labākai siltuma novadīšanai izmanto ventilējamos 
bremžu diskus.  

Lai nodrošinātu labāku dzesēšanu, bremžu diskus 
izgatavo biezākus ar radiāliem kanāliem un 
urbumiem.  

 Ja bremžu disku izveido ventilējamu, palielinās tā 
biezums un masa.  

Bremžu diska masas samazināšanai veic diska 
perforāciju – tā virsmā izurbj urbumus vai iefrēzē 
rieviņas. 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./003

5/0107 

115 

Ventilējamie bremžu diski 

Bremžu diska palielinātais biezums ļauj starp 
berzes virsmām izveidot stiprības ribas, kas 
vienlaicīgi nodrošina gaisa cirkulāciju no diska 
centra uz tā malu – diskam griežoties centrbēdzes 
spēks no diska centra gaisu novirza uz tā ārmalu 
vienlaicīgi atdzesējot bremžu disku.  

Bremzēšanas rezultātā radies siltums vienlaicīgi 
sasilda arī bremžu cilindru, kā rezultātā var 
uzvārīties bremžu šķidrums.  

Lai tas nenotiktu bremžu uzlikas veido 
siltumizolējošas un bremžu darba cilindru virzuļus 
ar gaisa telpu – ar dobumu tā vidus daļā.  
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Bremžu diski  

Ventilējamais bremžu disks.  

Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Bremžu diski 

Ventilējamos diskus 
lielākoties uzstāda 
automobiļu 
priekšējiem 
riteņiem, jo 
bremzēšanas 
procesā lielāko 
slodzi uzņem 
priekšējie riteņi, 
tādējādi tie arī 
vairāk sakarst. 

 
Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Keramiskais C-SiC bremžu disks  

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Keramisko bremžu disku 

priekšrocības un trūkumi 

o Keramiskajiem bremžu diskiem ir lielāks berzes 
koeficients (μ),  

o mazāka bremžu diska masa un tā radītie inerces 
spēki, kā rezultātā uzlabojas automobiļa gaitas 
laidenums, dinamika, samazinās bremzēšanas ceļš 
un paaugstinās degvielas ekonomija,  

o keramiskie diski nekorodē, 

o tiem ir lielāks resurss (līdz 300 000 km), 

 keramiskie diski ir dārgāki.   
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Izjaucamie diski 

Rumba un bremžu disks ir savstarpēji saistīti ar 

speciālām stiprināšanas skrūvēm (izciļņiem). 

Konstrukcija nodrošina mazāku riteņa gultņu 

sasilšanu. 

Autora veidots attēls 

izmantojot [8] 
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Bremžu kluči  Bremžu kluči sastāv 
no metāla pamatnes, 
kurai pielīmē uzliku, 
kas ir izgatavota no 
frikcijas materiāla. 

Jaunu uzliku biezums 
ir 10 ... 12 mm, bet 
pieļaujamais uzliku 
biezums, kad bremžu 
kluči jānomaina ir 
1,5 mm. 

Bremžu klučiem var 
būt arī nodiluma 
indikatori. 

Autora veidots attēls izmantojot [8] 

 Bremžu kluči darba 

laikā sakarst līdz 400 ºC. 
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Bremžu kluči 

Nošķēlumi frikcijas uzliku malās samazina to 
vibrācijas un paātrina piestrādi.  

Metāla pamatne vienlaicīgi kalpo arī kā 
termoizolējoša plāksne, jo samazina siltuma 
novadīšanu uz darba bremžu cilindra virzuli.  

Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Bremžu kluču nodiluma indikators 

Ja automobilim ir elektriskais indikators bremžu 
uzliku nodiluma kontrolei, tad, uzlikām nodilstot 
līdz pieļaujamajam biezumam, uz instrumentu 
paneļa iedegas lampiņa.  

Ja automobilim ir mehāniskie bremžu uzliku 
nodiluma kontroles indikatori, ar tiem apgādā tikai 
divus bremžu klučus no četriem.  

Tādēļ bremžu klučus ar nodiluma kontroles 
indikatoriem novieto iekšpusē bremžu diskam, jo 
uzliku stāvokli, kas atrodas bremžu diska ārpusē var 
pārbaudīt vizuāli.  
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Bremžu kluču nodiluma indikators  

Mehāniskais nodiluma 
indikators pieskaroties 
bremžu diskam rada 
spalgu skaņu, kas 
signalizē par bremžu 
uzlikas nodilumu. 

Mehāniskā indikatora 
vietā var tikt izmantots 
speciāla materiāla 
slānis, kas ir iekausēts 
uzlikā. 

 

Autora veidoti attēli izmantojot [5 un 8] 
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“Peldošie” 

bremžu diski  

Ir izstrādāts diska 

bremžu mehānisms 

"Maximum Torque 

Brake”, kuram ir divi 

bremžu diski, kas ir 

kustīgi (izmantojot 

rievsalāgojumu) 

nostiprināti uz riteņa 

rumbas.  

Šajā konstrukcijā 

suports ir nekustīgs un 

saistīts ar riteņa 

grozāmasi.  

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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“Peldošie” bremžu diski 

Bremžu mehānismam ir četri bremžu kluči, no 

kuriem ārējais ir nekustīgs, bet pārējie kustīgi.  

Bremžu mehānisms “Maximum Torque Brake” 

attīsta 1,7 reizes lielāku bremzēšanas momentu 

salīdzinot ar parasto bremžu mehānismu. 

Nav nepieciešams arī bremžu pastiprinātājs, jo 

bremzēšanas procesā pie tāda paša bremzēšanas 

momenta var divas reizes samazināt bremžu 

sistēmā šķidruma spiedienu. 
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“Peldošo” bremžu disku 

izmantošanas priekšrocības 

Ja automobilim ir bremžu pastiprinātājs var par 25 

mm samazināt bremžu disku diametru, kas ir 

būtiski ekspluatējot automobili bezceļa apstākļos. 

Bremzēšanas režīmā vairāk kā par 100 ºC 

samazinās bremžu disku temperatūra un nav 

nepieciešams izmantot ventilējamos diskus. 

Spiediena pazemināšana bremžu sistēmā ļauj 

samazināt pedāļa gājienu un bremžu šķidruma 

daudzumu galvenajā bremžu cilindrā. 
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Diska bremze ar “peldošajiem” 

bremžu diskiem 

Autora veidots attēls 

izmantojot [8] 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./003

5/0107 

129 

Loku un disku bremžu 

salīdzinājums  

Ir iespējams konstruktīvi izveidot tādu loku bremžu 
konstrukciju, kas nodrošina bremzēšanas spēka 
pastiprināšanos. 

Gan loku, gan disku bremzēm ilgstošā bremzēšanas 
režīmā paaugstinās bremžu uzliku kā arī disku 
temperatūra un samazinās bremzēšanas efektivitāte. 

 Palielinoties bremžu loku uzliku temperatūrai, loku 
bremzēm bremzēšanas efektivitāte samazinās 
būtiskāk kā diska bremzēm. 
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Loku un disku bremžu 

salīdzinājums 
Bremžu uzlikas trumuļa iekšējai berzes virsmai 

piespiežas nevienmērīgi.  

Bremžu trumuļa sasilšanas un bremžu uzliku 
spiediena rezultātā notiek tā formas izmaiņas 
(trumulis kļūst konusveidīgs). 

Bremžu uzliku piespiešanai ir nepieciešami lielākie 
spēki salīdzinot ar piespiešanas spēkiem, kas ir 
nepieciešami bremžu loku piespiešanai. 

Bremžu diskam sasilstot, palielinās tā biezums, kas 
attālina bremžu uzlikas, taču tas neizsauc 
bremzēšanas efektivitātes samazināšanos. 
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Loku un disku bremžu 

salīdzinājums 
Diska bremzes ir efektīvākas par trumuļu bremzēm 

rēķinot uz vienu berzes virsmas kvadrātcentimetru. 

Diska bremzes var efektīvi strādāt arī augstākās 

darba temperatūrās kā loku bremzes. 

Pasaules autorūpniecībā notiek pāreja no trumuļu 

bremzēm uz diska bremzēm, vienlaicīgi palielinot 

bremžu disku diametru.  

Jo lielāks ir bremžu diska diametrs, jo tas īsākā laika 

sprīdī spēj siltumenerģijā pārvērst lielāku kustības 

enerģijas daļu.  
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Diska bremžu priekšrocības 

Tā kā diska bremzes labāk novada siltuma un tām 

ir plakanas berzes virsmas, kas pieļauj lielāku 

īpatnējo spiedienu, un minimālas (ne lielākas par 

0,15 mm) atstarpes starp berzes virsmām 

atbremzētā stāvoklī, tad tās darbojas daudz 

efektīvāk.  

Diska bremzes ātri nožūst, pašattīrās, automātiski 

regulējas. 

Kluči ar berzes uzlikām ir ērti apmaināmi.  
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Bremžu darbība 

 

Multiplikācija no [8] 
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Kontroljautājumi 

Kā iedalās diska bremzes? Kādas ir to 
priekšrocības un trūkumi? 

Kāds ir diska bremzes ar vienpusējo bremžu 
cilindru darbības princips? 

Kā iedalās diska bremzes ar abpusējiem un 
vienpusējiem bremžu cilindriem? 

Kādas ir vilcējos izmantoto disku bremžu 
konstruktīvās īpatnības? 

No kādiem materiāliem izgatavo bremžu diskus? 
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Kontroljautājumi 

Bremžu diska termiskās deformācijas gadījumā 

būs novērojama:  

1. Pastiprināta vibrācija brauciena laikā. 

2. Pastiprināta vibrācija automobili bremzējot. 

3. Nevienmērīgs bremžu uzliku nodilums. 

4. Bremžu šķidruma sūce. 

5. Pastiprināta bremžu šķidruma sakaršana. 

6. Skaļš troksnis automobili bremzējot. 
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Kontroljautājumi 

Ar ko principiāli atšķiras attēlos parādītie 
bremžu cilindri? 

Autora veidoti attēli izmantojot [8 un 4] 
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Kontroljautājumi 

Nosaukt attēlā 

parādītā bremžu 

darba cilindra 

elementus! 
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Galvenais bremžu cilindrs  

Galvenie bremžu cilindri iedalās: 

o Vienkontūra hidropārvada galvenais bremžu 
cilindrs.   

o Divkontūru hidropārvada galvenais bremžu 
cilindrs, kas savukārt tiek izveidots kā: 

bremžu cilindrs ar centrālvārstu,  

bremžu cilindrs ar kompensācijas urbumiem,  

pakāpjveida galvenais bremžu cilindrs,  

bremžu cilindrs ar saistītājatsperi (kopīgo atsperi).  
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Prasības 

galvenajam bremžu 

cilindram 

1. Galvenā bremžu cilindra 
pedālim pieliktais spēks ir 
jāpārveido bremžu šķidruma 
hidrauliskajā spiedienā. 

2. Lai sistēmā neiekļūtu 
netīrumi, cauruļvados ir 
jānodrošina priekšspiediens.  

3. Atbrīvojot bremžu pedāli, 
jāpanāk ātra spiediena 
samazināšanās. 

4. Jānodrošina bremžu 
šķidruma tilpuma izmaiņas 
iespējamība. 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Vienkontūra galvenais bremžu 

cilindrs  
 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Bremžu šķidruma padeve 

Autora veidots attēls 

izmantojot [5] 
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Bremžu šķidruma atplūde 

Autora veidots attēls 

izmantojot [5] 
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Galvenā 

bremžu 

cilindra 

elementi 

Cilindra korpusa augšdaļā ir 

bremžu šķidruma rezervuārs, 

kuru aizskrūvē ar aizgriezni (8). 

Lai novērstu spiediena 

pazemināšanos  (palielināšanos) 

rezervuārā, aizgrieznī ir urbumi. 

Dažkārt, lai novērstu putekļu 

iekļūšanu rezervuārā, zem 

aizgriežņa ievieto gumijas 

membrānu. 

Bremžu šķidrums no rezervuāra 

caur pārplūdes urbumu (6) 

nokļūst bremžu cilindrā.  Attēls no [5] 
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Galvenā bremžu cilindra elementi 

Arī caur kompensācijas urbumu (7) virzuļa telpā 
ieplūst bremžu šķidrums, taču, virzulim (3) 
šķidrumu saspiežot, daļa bremžu šķidruma caur to 
atplūst atpakaļ rezervuārā. 

Galvenā bremžu cilindra virzulis (3) ir paredzēts, lai 
bremžu sistēmā radītu bremžu šķidruma spiedienu.  

Lai panāktu, ka bremžu                                      
sistēmā neiekļūst gaiss,                                                     
galvenajā bremžu cilindrā                                                       
ir pretvārsts (10) , kas                                                          
bremžu maģistrālē nodrošina                                           
pastāvīgu spiedienu. 
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Galvenā bremžu cilindra elementi 

    1 – sprostgredzens, 2 – atbalstgredzens, 3, 5 – manšetes, 

4 – pārplūdes vārsts, 6 – atspere, 7 – pretvārsts,               

8 – spiedvārsts, A, B – pārplūdes urbumi,                                

C – kompensācijas urbums. 

Attēls no [1] 
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Galvenais 

bremžu cilindrs  Kad bremžu pedālis nav 

nospiests, galvenā bremžu 

cilindra spiedtelpa caur 

pārplūdes un kompensācijas 

urbumiem ir savienota ar 

bremžu šķidruma rezervuāru. 

Nospiežot bremžu pedāli, 

bīdstienis pārvieto virzuli un 

sākotnēji caur kompensācijas 

urbumu bremžu šķidrums no 

virzuļa spiedtelpas atplūst 

atpakaļ bremžu šķidruma 

rezervuārā.   
Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Galvenais bremžu cilindrs  

Ja turpina spiest bremžu 
pedāli, bīdstienis 
pārvieto virzuli, manšete 
noslēdz kompensācijas 
urbumu  un bremžu 
šķidrums tiek saspiests.  

Atveras pretvārsts, 
hidrauliskajos vados 
palielinās spiediens un 
bremžu šķidrumu padod 
uz bremžu darba 
cilindriem.  

 

 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Bremzēšanas process 

Darba bremžu cilindru virzuļi tiek pārbīdīti nodrošinot 
bremžu loku piespiešanu trumulim.  

Atlaižot bremžu pedāli, samazinās bremžu šķidruma 
spiediens sistēmā. 

Atsperes bremžu lokus atvelk no trumuļa. 

Bremžu loki savukārt atspiež bremžu darba cilindru 
virzuļus izejas stāvoklī. 

Daļu šķidruma no bremžu darba cilindriem izspiež un, 
atspiežot pretvārstu, šķidrums atplūst atpakaļ galvenā 
bremžu cilindra spiedtelpā.  

Sistēmā esošais spiediens un atspere galvenā bremžu 
cilindra virzuli atbīda sākotnējā stāvoklī. 
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Pretvārsta darbība 

Galvenā bremžu cilindrā esošā pretvārsta atspere 
bremžu sistēmā nodrošina paliekošo spiedienu 
0,05 ... 0,08 MPa robežās. 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Galvenais 

bremžu cilindrs  
Atlaižot bremžu pedāli, 
virzulis atgriežas sākuma 
stāvoklī, bremžu 
šķidrums, plūstot gan 
caur galvenā bremžu 
cilindra virzuļa galvā 
izveidotajiem urbumiem, 
gan gar tā malu, vai 
atliecot manšetes malas, 
ieplūst galvenajā cilindrā. 

Daļa bremžu šķidruma 
caur kompensācijas 
urbumu atplūst atpakaļ 
rezervuārā.  

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Galvenais bremžu cilindrs 

Pārāk liels retinājums bremžu sistēmas cauruļvados var 
sekmēt bremžu šķidruma iztvaikošanu, kas savukārt var 
izsaukt bremžu pedāļa gājiena palielināšanos, jo radušies 
šķidruma tvaiki ir saspiežami. 

Bremžu pedālis kļūst “mīksts” un bremžu efektivitāte 
pazeminās. 

Lai nodrošinātu bremžu šķidruma caurplūdi caur 
kompensācijas urbumu, ir jānodrošina virzuļa pilnīga 
atvirzīšanās sākuma stāvoklī. 

To panāk nodrošinot l,5 ... 2,5 mm lielu atstarpi starp 
virzuli un bīdītāja galu. 

Šai atstarpei atbilst 8 ... 14  mm liels pedāļa brīvgājiens.  
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Divkontūru galvenais bremžu 

cilindrs 

Divkontūru galvenā bremžu cilindra korpusā ir 
divi virzuļi un divas bremžu šķidruma tvertnītes 
(vai viena šķidruma tvertnīte, kas ir sadalīta divās 
sekcijās). 

Katrs no bremžu cilindra virzuļiem nodrošina 
bremžu šķidruma padevi uz savu neatkarīgo 
bremžu kontūru. 

Ja vienā no kontūriem ir bremžu šķidruma 
noplūde, palielinās pedāļa gājiens, taču otrais 
bremžu kontūrs nodrošina automobiļa 
nobremzēšanu. 
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Divkontūru galvenais bremžu 

cilindrs  

Autora veidots 

attēls izmantojot 

[5] un attēls no [8] 
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Divkontūru galvenais bremžu 

cilindrs 
Ja abi bremžu kontūri darbojas vienlaicīgi, tad to 
bremzēšanas efektivitāte ir augsta.  

Ja viena bremžu kontūra hidropievads ir kļuvis 
neblīvs, tad otrs bremžu                                                    
kontūrs kalpo kā avārijas                                         
bremze. 

Automobiļa bremzēšanas                                                
intensitāte ar vienu bremžu                                           
kontūru ir vājāka kā                                                          
bremzējot ar diviem bremžu                                 
kontūriem, bet augstāka kā                                         
izmantojot stāvbremzi.  Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Galvenais bremžu  

cilindrs ar 

kompensācijas 

urbumu  

1. Spiedtelpa, 

2. kompensācijas 

urbums, 

3. atplūdes urbums, 

4. virzuļa  

gredzenveida telpa, 

5. ieplūdes urbums, 

6. aizsarggredzens, 

7. manšete. 

 Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Galvenais bremžu  

cilindrs ar kompensācijas urbumu 

Galveno bremžu cilindru ar kompensācijas urbumu 

iebūvē automobiļos bez ABS sistēmas. 

Kompensācijas urbums (2) savieno šķidruma 

rezervuāru ar galvenā bremžu cilindra spiedtelpu.  

Bremžu cilindra spiedtelpu un virzuļa gredzenveida 

telpu savieno ieplūdes urbumi (5).  

Atbremzēšanas periodā caur šiem                        

urbumiem no bremžu šķidruma                             

rezervuāra spiedtelpā                                              

ieplūst bremžu šķidrums.  

 

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Galvenā bremžu  

cilindra sastāvdaļas 

1. Bremžu vakuum-
pastiprinātājs, 

2. otrā kontūra 
virzulis, 

3. gumijas 
blīvgredzens, 

4. bremžu šķidruma 
rezervuārs, 

5. atspere, 

6. gumijas 
blīvgredzens, 

7. pirmā kontūra 
virzulis. 
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Galvenais bremžu cilindrs ar 

saistītājatsperi 

1. Starpvirzulis,   

2. starpvirzuļa atspere, 

3. spiediena 
izlīdzināšanas 
urbums, 

4. pārplūdes kanāls,  

5. saistītājatspere 
(kopīgā atspere), 

6. virzulis,  

7. savienotājskrūve,  

8. skava.  

 

Attēls no [3] 
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Galvenā bremžu cilindra ar 

saistītājatsperi darbība [3] 

Galvenajā bremžu cilindrā starp pirmās un otrās 

sekcijas virzuļiem ir savienotājskrūve, kas saista 

pirmās sekcijas virzuli ar gājiena ierobežotājskavu. 

Šīs abas detaļas atspere saista nospriegotā stāvoklī.  

Tādējādi starp abām galvenā bremžu cilindra sekcijām 

tiek nodrošināta stingāka sasaiste. 

Bremzēšanas momentā nospriegotā saistītājatspere 

nodrošina, ka abu virzuļu manšetes vienlaicīgi noslēdz 

spiediena izlīdzināšanas urbumus un abos kontūros 

spiediens palielinās vienmērīgi. 
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Galvenā bremžu cilindra ar 

saistītājatsperi darbība [3] 

Atbrīvojot bremžu pedāli, savienotājskrūve (7) ierobežo 

starpvirzuļa (1) pārvietošanos pa kreisi (skatīt attēlu), jo 

saistītājatsperes (5) attīstītais spēks ir lielāks kā 

starpvirzuļa atsperes (2) attīstītais spēks.  

Tādā veidā panāk, ka kreisās sekcijas virzuļa 

blīvgredzens pilnībā neatbrīvo spiediena                                         

izlīdzināšanas urbumu                                                          

(3) un nodrošina sekcijā                                                       

pārspiedienu.  

Attēls no [3] 
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Pakāpjveida 

galvenais bremžu 

cilindrs [3] 

1. Virzulis (ar lielāku 

virzuļa laukumu), 

2. priekšējais bremžu 

kontūrs,  

3. starpvirzulis (ar 

mazāku virzuļa 

laukumu), 

4. aizmugurējais   

bremžu kontūrs, 

5.6.virzuļu brīvgājieni 

kontūru bojājumu 

gadījumā.  Attēls no [3] 
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Pakāpjveida galvenais bremžu 

cilindrs [3] 
Automobiļu konstrukcijās, kuriem bremžu sistēmas 
priekšējo riteņu darba cilindrus darbina viena no 
galvenā bremžu cilindra sekcijām, bet aizmugures 
cilindrus otra sekcija (II tipa bremžu kontūru 
savienojuma veids), izmanto pakāpjveida galvenos 
bremžu cilindrus.  

Galvenā bremžu cilindra otrās sekcijas virzuļa 
laukums ir mazāks kā pirmās sekcijas virzuļa 
laukums, kas nodrošina atšķirīgu spiediena lielumu 
abos bremžu kontūros.  

Ja pirmajā (priekšējo riteņu) bremžu kontūrā ir 
defekts, tad bremžu pedālim pieliktais spēks tieši 
iedarbojas uz otrā (aizmugures riteņu) bremžu kontūra 
virzulīti. 
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Bremžu cilindrs ar centrālvārstu [3]  

1. Vārsta kāts, 

2. vārsta galva, 

3. vārsta atspere, 

4. spiedtelpa,   

5. urbums,    

6. bremžu 
šķidruma 
atplūde uz    
starptelpu. 

    

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Bremžu cilindrs ar centrālvārstu [3] 

Bremžu iekārtās ar ABS sistēmu bremžu šķidruma 
spiediena svārstības ir lielākas un tajās galvenajam 
bremžu cilindram nav kompensācijas urbuma. 

Bremzējot spiedtelpa un atplūdes telpas savā starpā nav 
saistītas – caurplūdes urbumu noslēdz centrālvārsts.  

Atbremzēšanas laikā centrālvārstu atbīda līdz atdurei un 
bremžu šķidrums pārplūst no spiedtelpas uz starptelpu. 

Galvenā bremžu cilindra abas spiedtelpas tiek savienotas 
caur atplūdes urbumiem ar kompensācijas telpu (bremžu 
šķidruma rezervuāru) un notiek bremžu šķidruma līmeņu 
izlīdzināšanās.  

Bremžu šķidruma līmeņa izmaiņas izsauc temperatūras 
svārstības un bremžu uzliku nodilums.  
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Divkontūru bremžu cilindra 

darbība 

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Bremžu pastiprinātāji  

Ja spēks, kas nepieciešams bremžu pedāļa 
nospiešanai un riteņu nobloķēšanai ir lielāks par 
500 N, vieglo automobiļu galvenos bremžu 
cilindrus apgādā ar bremžu pastiprinātāju. 

Bremžu pastiprinātājs pastiprina vadītāja muskuļu 
spēku atkarībā no bremžu pedāļa nospiešanas 
pakāpes.  

Bremžu iekārtas ar pastiprinātāju ir izveidotas ar 
nosacījumiem, ka pastiprinātāja atteices gadījumā 
automobili var nobremzēt ar vadītāja muskuļu 
spēku. 
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Bremžu pastiprinātāji 

Bremžu pastiprinātāji 
iedalās: 

o bremžu 
vakuumpastiprinātājs,  

o bremžu pastiprinātājs, 
kas darbojas ar 
saspiesta gaisa 
spiedienu,  

o bremžu 
hidropastiprinātājs.  
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Bremžu 

vakuum-

pastiprinātāju 

veidi 

Atkarībā no tā, kas 
atbremzētā stāvoklī ir 
membrānas abās pusēs, 
bremžu vakuumpastiprinā-
tāji iedalās: 

o bremžu vakuumpastiprinā-
tāji, kuriem abās 
membrānas pusēs ir 
retinājums,  

o bremžu vakuumpastiprinā-
tāji, kuriem abās 
membrānas pusēs ir 
atmosfēras spiediens.   

Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Bremžu vakuumpastiprinātājs 

1. Diafragma, 

2. atspere, 

3. korpuss,  

4. galvenais 
bremžu 
cilindrs, 

5. bremžu 
šķidruma 
tvertnīte. 
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Bremžu vakuum-

pastiprinātāja 

elementi 

1. Galvenais bremžu 

cilindrs, 

2. ieplūdes kolektors, 

3. pretvārsts, 

4. membrāna, 

5. atspere, 

6. gaisa vārsts, 

7. retinājuma kamera, 

8. gaisa kamera, 

9. retinājums, 

10. atmosfēras gaiss, 

11. bremžu šķidrums. Autora veidots attēls izmantojot [7] 
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Bremžu vakuumpastiprinātājs 

Bremžu vakuumpastiprinātāja korpusu pieskrūvē 
galvenā bremžu cilindra atlokam, un pastiprinātāja 
bīdstienis ir savienots ar galvenā bremžu cilindra 
virzuļiem.  

Bremzēšanas procesā papildus spēku uz galvenā 
bremžu cilindra virzuli nodrošina tas, ka 
vakuumpastiprinātāja membrānas vienā pusē ir 
atmosfēras spiediens un otrā pusē retinājums. 

Ja spiediens membrānas abās pusēs ir vienāds – 
tur ir vai nu gaiss, vai retinājums, bremžu 
vakuumpastiprinātājs nedarbojas.  
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Bremžu 

vakuum-

pastipri-

nātājs 

Diafragma (3) kopā ar virzuli (2) 
sadala pastiprinātāja kameru divās 
telpās (1) un (4).  

Telpu (1) pretvārsts un šļūtene 
savieno ar motora ieplūdes 
kolektoru (vai speciālu sūkni) un 
motoram darbojoties, šajā telpā ir 
retinājums. 

Virzuļa (2) dobumā nostiprina 
plūsmdali un kombinēto vārstu ar 
atsperēm.  

Kombinētais vārsts darbojas gan 
kā vakuumvārsts (ārējā mala kopā 
ar virzuli), gan kā gaisa vārsts 
(iekšējā mala kopā ar plūsmdali).   

Attēls no [4] 
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Bremžu 

vakuum-

pastiprinātāja 

darbība 

Atbremzētā stāvoklī 
pedāļa atspere ar bīdītāju  
atvelk plūsmdali  pa labi, 
plūsmdaļa gala virsma 
piespiežas kombinētā 
vārsta gala virsmai (gaisa 
vārsts noslēdzas) un 
atspiež to no virzuļa  gala 
virsmas (vakuumvārsts 
atveras).  

Abās telpās ir vienādi liels 
gaisa retinājums, atspere 
pārbīda virzuli, diafgramu 
un bīdstieni  pa labi.  

Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Bremzēšanas 

process 

Bīdītājs  pārbīda 
plūsmdali pa kreisi, 
atsperes piespiež 
kombinēto vārstu virzuļa 
gala virsmai 
(vakuumvārsts aizveras), 
un gaisa vārsts, pa kuru 
ieplūst atmosfēras gaiss, 
atveras. 

Spiedienu starpības 
rezultātā diafragma kopā 
ar virzuli  izliecas pa 
kreisi un bīdstienis  
pārvieto galvenā bremžu 
cilindra virzuli.  

 

Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Bremzēšanas 

nobeiguma fāze 

Ja bremžu pedāli vairāk 
nespiež plūsmdalis 
apstājas, bet diafragma ar 
virzuli turpina pārvietoties 
pa kreisi, līdz gaisa vārsts 
aizveras un gaisa ieplūde 
tiek pārtraukta. 

Diafragmas pārvietošanās 
izbeidzas un automobili 
bremzē ar nemainīgu 
spēku.  

Ja grib atkārtoti palielināt 
bremzēšanas spēku, 
nepieciešams turpināt 
spiest  bremžu pedāli.  Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Bremžu pedāļa 

atbrīvošana 

Bremžu pedāli pilnīgi 
atbrīvojot, starp 
kombinētā vārsta 
slēgjoslu un virzuli  
atkal rodas sprauga. 

Abas telpas tiek 
savienotas. 

No atmosfēras 
spiediena kameras tiek 
atsūkts gaiss un tajā 
rodas retinājums, kā 
rezultātā bīdstienis 
atbrīvo galvenā bremžu 
cilindra virzuli un 
bremžu sistēmā 
pazeminās spiediens.  Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Bremžu pastiprinātājs, kas darbojas 

ar saspiesta gaisa spiedienu   

Autora veidots 

attēls izmantojot 

[3] 
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Bremžu pastiprinātāja sūknis 

 

Autora veidoti attēli izmantojot [4] 
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Hidrauliskais 

bremžu 

pastiprinātājs 

Automobiļos ar dīzeļmotoru 
dažkārt izmanto hidrauliskos 
bremžu pastiprinātājus, jo, 
motoram darbojoties, 
retinājuma līmenis ieplūdes 
kolektorā ir nepietiekošs un 
nenodrošina normālu 
vakuumpastiprinātāja 
darbību. 

Bremžu pastiprinātāja 
darbībai nepieciešamā eļļas 
spiediena radīšanai parasti 
izmanto stūres sistēmas 
pastiprinātāja eļļas sūkni. 

 

 

Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Hidrauliskā 

bremžu 

pastiprinātāja 

darbība 

Nospiežot bremžu pedāli 
tiek pārbīdīts bīdītājs. 

Bīdītājs ap šarnīriem 
pagriež sviru, kas ir 
saistīta ar eļļas padeves 
vārstu. 

Jo vairāk ir nospiests 
bremžu pedālis, jo 
lielāks ir eļļas spiediens. 

Eļļas spiediens 
iedarbojas uz virzuli 
palīdzot nobremzēt 
automobili. 

 
Autora veidots attēls izmantojot [5] 
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Komutācijas iekārta 

(hidrauliskais 

bremzēšanas spēka 

pastiprinātājs) 

1. Eļļas atplūde uz 

resīveru,  

2. eļļas padeves no 

hidroakumulatora 

(hidrosūkņa),        

3. eļļas padeves 

urbums,  

4. darba telpa,  

5. starpbīdītājs,       

6. virzulis,           

7. atplūdes urbums, 

8. atspere,  

9. bīdītājs.  
Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Komutācijas 

iekārtas 

darbība [3] 

Nospiežot bremžu pedāli 
starpbīdītājs (5) pārbīda 
virzuli (6) līdz atveras 
eļļas padeves urbums (2).  

Eļļa no hidroakumulatora 
(vai hidrosūkņa) ar 
spiedienu 6 MPa caur 
eļļas padeves urbumu (3) 
ieplūst virzuļa darba telpā 
(4).  

Eļļas spiediens 
iedarbojoties uz virzuļa 
(6) gala plakni pārbīda 
virzuli un bīdītāju (9).  Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Komutācijas 

iekārtas 

darbība 

Atbrīvojot bremžu pedāli 
atspere (8) atbīda virzuli (6) 
izejas stāvoklī (pa labi), eļļas 
padeves kanāls (2) no 
hidroakumulatora (vai 
hidrosūkņa) tiek noslēgts un 
liekā eļļa izplūst caur atplūdes 
urbumu (7) uz resīveru.  

Paralēli hidrosūknim ir 
hidroakumulators, kas sūkņa 
atteices gadījumā ļauj 
transportlīdzekli nobremzēt 
10 ... 15 reizes. 

Komutācijas iekārtas 
priekšrocība ir tās relatīvi 
nelielie izmēri.   

Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Kontroljautājumi 

Kā iedalās galvenie bremžu cilindri? 

No kādiem elementiem sastāv galvenais bremžu 
cilindrs? 

Kādā veidā darbojas galvenais bremžu cilindrs? 

Kādēļ galvenajā bremžu cilindrā iemontē 
pretvārstu?  

Kādēļ ir nepieciešama atstarpe starp galvenā 
bremžu cilindra virzuli un bīdītāja galu? Kādā 
veidā to nodrošina? 
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Kontroljautājumi 

Kādēļ bremžu pedālis kļūst “mīksts”?  

Kādēļ automobiļiem uzstāda divkontūru galveno 
bremžu cilindru? 

Kādā veidā tiek nodrošināta automobiļa 
bremzēšana, ja viens no bremžu kontūriem ir 
bojāts? 

Kā iedalās bremžu pastiprinātāji? Kāds ir to 
darbības princips? 

Vai ir atšķirība bremžu pastiprinātāju darbībā Otto 
motoriem un dīzeļmotoriem? 
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Stāvbremze  

Stāvbremze automobilī ir nepieciešama: 

o lai automobilis slīpumā varētu uzsākt kustību, 

o lai stāvvietā nepieļautu automobiļa patvaļīgu 
izkustēšanos, 

o lai automobili varētu nobremzēt galvenās bremžu 
sistēmas atteikuma gadījumā. 

Stāvbremze ir neatkarīga no galvenās bremžu 
sistēmas un tiek darbināta ar atsevišķu roksviru, 
kājas pedāli vai arī tā automātiski ieslēdzas.  
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Stāvbremžu iedalījums  

Atkarībā no darbības principa stāvbremzes 

iedalās:  

o tiek bremzēti automobiļa aizmugures riteņi, 

o tiek bremzēta transmisijas piedziņas vārpsta,  

o tiek bremzēts pārvadmehānisma skriemelis. 

Atkarībā no pārvada veida stāvbremzes iedalās:  

o ar mehānisko pārvadu (troses, stiepņu), 

o ar hidropārvadu (APK), 

o ar elektropārvadu (APK).   
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Stāvbremžu iedalījums 

Konstruktīvi 

stāvbremzes var 

būt apvienotas: 

o ar loku (trumuļu) 

darba bremzēm, 

o ar disku darba 

bremzēm, 

o vai izveidotas kā 

lentes bremzes.   
Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Stāvbremze, kas bremzē 

pārvadmehānisma skriemeli 

Lentes 

bremze. 

 

Diska  

bremze.                                                                                                                      

Attēli no [8] 
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Loku bremzes, kas bremzē 

pārvadmehānisma skriemeli, elementi 

1. Pārnesumkārba, 

2. stāvbremzes 

roksvira, 

3. bremžu loks ar 

uzlikām, 

4. trumulis, 

5. loku izvērsējierīce, 

6. fiksators.  

 

 

Attēls no [7] 
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Stāvbremze ar trošu pārvadu  

Stāvbremzi ar trošu pārvadu pielieto vieglo 
automobiļu konstrukcijās. 

Stāvbremzi darbina pievelkot roksviru. 

Spēks no roksviras tiek pārvadīts uz aizmugures 
riteņu bremžu mehānismu, kur bremžu uzlikas tiek 
piespiestas pie bremžu trumuļa vai diska. 

 

Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Stāvbremzes uzbūve 
Izmantojot  

hidraulisko 

pārvadu loka 

bremzes kalpo 

kā galvenās, jeb 

darba bremzes, 

bet izmantojot 

mehānisko 

trošu pārvadu – 

tās kalpo kā 

stāvbremzes. 
Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Stāvbremzes darbība 

Stāvbremzi ieslēdz             Stāvbremzi izslēdz 

       pievelkot roksviru.              atbrīvojot roksviru. 

Autora veidots attēls izmantojot animāciju no [8] 
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Automātiskajās pārnesumkārbās 

izmantotā lentes bremze  
Stāvbremzi ieslēdz 

un atbrīvo padodot 

virzulim eļļu zem 

spiediena. 

Bremžu lentes 

nodiluma vai 

nomaiņas gadījumā 

stāvbremzi regulē 

ar regulēšanas 

skrūvi. 
Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Kombinētā stāvbremze un darba 

bremze  
Sakarā ar to, ka loku bremzēm ir vienkārša uzbūve 
un tās nodrošina bremzēšanas spēka 
pašpastiprināšanos, dažkārt automobiļos, kuros 
aizmugures riteņiem ir diska bremzes, tiek 
izmantota kombinētā sistēma – tās tiek apvienotas 
ar loka bremzēm. 

Diska bremzes kalpo automobiļa apturēšanai, bet 
loka bremzes, kas ir izvietotas bremžu diska 
iekšējā atverē, automobiļa nobremzēšanai tam 
atrodoties stāvvietā vai uzsākot kustību slīpumā.  
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Kombinētā stāvbremze un darba 

bremze 

Attēls no [8] un autora 

veidots attēls izmantojot 

[3] 
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Kombinētā stāvbremze un darba 

bremze 
1. Loks ar berzes uzliku, 

2. bremžu trumulis, 

3. diska bremze, 

4. trumuļu bremzes loku 
un trumuļa atstarpes 
pašregulēšanas 
skrūve, 

5. stāvbremzes loku 
izvērsējiekārta. Attēls no [4] 
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Stāvbremze disku 

bremžu iekārtās  

Stāvbremzi disku bremžu 
iekārtās izveido arī ar 
troses pārvadu. 

Novelkot stāvbremzes 
roksviru ar trosīti pie 
bremžu diska tiek 
piespiestas bremžu 
uzlikas.  

Diska  bremžu 
mehānisma konstrukcija 
kļūst sarežģītāka, jo tas 
izpilda arī stāvbremzes 
funkcijas. 

 
Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Stāvbremzes 

uzbūve 

1. Bremžu uzlika, 

2. bremžu disks, 

3. virzulis, 

4. atspere, 

5. korpuss, 

6. stāvbremzes 
svira, 

7. ekscentrs, 

8. izspiedējstienis.  

 

 

 Autora veidoti attēli izmantojot [4] 



VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./003

5/0107 

200 

Stāvbremze ar 

elektromotoru 
Stāvbremzes 

izspiešanu var veikt 

arī ar elektromotoru. 

Elektromotors ar 

ķīļsiksnas pārvadu 

griež skriemeli, kas 

ar vītnes un 

izspiedējstieņa 

palīdzību tuvina vai 

attālina no bremžu 

diska bremžu 

uzlikas. 
Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Stāvbremzes 

vadība 

Lielākoties 
stāvbremzi 
ieslēdz 
pievelkot 
roksviru. 

Lai 
nodrošinātu 
lielāku 
stāvbremzes 
troses 
pievilkšanas 
spēku, to var 
ieslēgt 
nospiežot 
pedāli. 

Autora veidots attēls izmantojot [4] 
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Stāvbremzes elektroniskā vadība 

Atsevišķiem 
automobiļu 
modeļiem 
stāvbremzi ieslēdz 
nospiežot taustiņu. 

Stāvbremze 
automātiski 
ieslēdzas pārbīdot 
ātrumu pārslēgšanas 
roksviru stāvoklī 
“P”, kā arī izslēdzot 
aizdedzi. 

Attēls no [8] 
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Kontroljautājumi 

Kādos automobiļa ekspluatācijas režīmos ir 
nepieciešams izmantot stāvbremzi? 

Kā iedalās stāvbremzes? 

Kāds ir stāvbremzes darbības princips 
automobiļiem ar loku un diska bremzēm? 

Kādus paņēmienus izmantojot stāvbremzi var 
ieslēgt? 

Kādā automobiļa mezglā stāvbremze ir izveidota 
kā lentes bremze? 

Vai ir iespējama stāvbremzes elektroniskā vadība?  
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Kontroljautājumi 

Stāvbremzes pamatuzdevums ir:  

1. Apturēt automobili, ja ir bojāts viens no darba 
bremžu kontūriem. 

2. Kalpot par automobiļa pretaizdzīšanas ierīci. 

3. Palīdzēt vadītājam stūrēt automobili izraisot 
riteņu slīdi. 

4. Palīdzēt vadītājam automobili izkustināt no 
vietas uz slīpas virsmas nepieļaujot tā ripošanu 
atpakaļgaitā. 
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Stabilas un drošas bremzēšanas 

nosacījumi  

Bremzēšanas procesā riepas protektors izslīd 

automobiļa garenvirzienā. 

Jo lielāka ir riepas izslīdēšana garenvirzienā, jo lielāka 

iespēja, ka ritenis pārvietosies arī šķērsvirzienā. 

Vieglajos automobiļos dažkārt izmanto bremzes ar 

hidropievadu, kas pieļauj riteņu bloķēšanu bremzējot. 

Tā kā automobiļiem bez ABS sistēmas ir iespējams 

bremzējot nobloķēt riteņus pastāv to samešanas 

(sagriešanās) iespējamība.  
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Drošs bremzēšanas process 

Lielāks saķeres spēks ar ceļa klātni ir tiem 

automobiļa riteņiem, kuri neizslīd.  

Ja bremzējot nobloķē aizmugures riteņus, 

automobilis pārvietojas inerces spēka iespaidā un 

nobloķētie aizmugures riteņi izslīd uz sāniem (skat. 

attēlu). Automobilis sāk griezties ap asi, kurai ir 

lielāka saķere ar ceļa klātni – tas ir ap priekšējo asi. 

Aizmugures riteņiem ātrāk bloķējoties, jebkurš sānu 

spēks (stūres pagrieziens, ceļa slīpums uz grāvja 

pusi, vēja brāzmas u.c.) var sekmēt automobiļa 

samešanu. 
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Bremzētājspēka regulators 

Lai panāktu drošu automobiļa 
nobremzēšanu pie jebkura noslogojuma 
ir jānodrošina lielāks priekšējo riteņu 
bremzēšanas spēks salīdzinot ar spēku, 
kāds tiek pārvadīts uz aizmugures 
riteņiem – t.i. nav pieļaujama 
aizmugures riteņu bloķēšana. 

Droša bremzēšanas procesa 
nosacījums – automobili bremzējot, 
tā aizmugures riteņus nedrīkst 
nobloķēt. 

 

 

Attēls no [8] 
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Drošs bremzēšanas process 

Automobiļa priekšējiem riteņiem ātrāk 
bloķējoties, bet nebloķējoties aizmugures riteņiem, 
automobiļa stāvoklis bremzēšanas procesā 
stabilizējas. 

Griezes centrs (pie aizmugures riteņiem) to notur 
vēlamajā stāvoklī uz ceļa klātnes. 

Lai izpildītu augšminēto prasību un paaugstinātu 
bremzēšanas efektivitāti (ja bremžu sistēma ir bez 
ABS), bremžu sistēmās iebūvē bremzētājspēka 
regulatoru. 
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Bremzēšanas spēka regulatora 

izvietojums 

    1,4,7 – cauruļvadi, 2 – galvenais bremžu cilindrs,         
3 – bremžu pedālis, 5 – bremzēšanas spēka regulators, 
6 – vērpjstienis.  

Attēls no [8] 
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Bremzētājspēka sadalīšana 

Visefektīvākā automobiļa nobremzēšana ir 

iespējama, kad ritenis bremzēšanas procesā ir tuvu 

bloķēšanas robežai, taču netiek nobloķēts. 

Automobili bremzējot bez ABS sistēmas ir 

pieļaujama priekšējo riteņu nobloķēšana, bet nav 

pieļaujama aizmugures riteņu nobloķēšana. 

Tādēļ bremzēšanas procesā ir nepieciešams radīt 

atšķirīgu spiedienu priekšējo un aizmugures riteņu 

bremžu darba cilindros. 
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Bremzētājspēku sadalīšana 

Spiedienu ierobežojošie vārsti iedalās: 

o primārajos vārstos,  

o bremžu šķidruma spiediena pazeminātājiekārtās. 

Primāros vārstus izmanto loku bremžu iekārtās, kas 
nodrošina noteiktu spiedienu bremžu maģistrālē tajā 
laikā, kad bremžu pedālis ir atbrīvots. 

Bremžu maģistrālē esošais bremžu šķidruma 
priekšspiediens nodrošina ātrāku bremžu loku 
piespiešanu trumulim. 

Primārais vārsts ir iebūvēts galvenajā bremžu 
cilindrā.  
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Primārais vārsts 

 

Autora veidoti attēli izmantojot [3] 
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Bremžu šķidruma spiediena 

pazeminātājiekārtas  

Bremžu šķidruma spiediena pazeminātājiekārta 
bremzēšanas laikā saskaņo spiediena lielumu 
aizmugures tilta bremžu cilindros ar automobiļa 
noslogojumu (ar kravu vai bez kravas) un 
automobiļa smaguma centra nobīdi. 

Automobiļiem, kuriem bremzēšanas laikā 
noslodze uz asi mainās ievērojamās robežās, 
pielieto bremžu spiediena pazeminātājiekārtas, kas 
ievērtē noslodzes izmaiņu uz aizmugures asi. 

Palielinoties aizmugures ass noslodzei, vienlaicīgi 
pieaug spiediena lielums aizmugures bremžu 
cilindros.   
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Bremžu spiediena 

pazeminātājiekārtas 

Bremžu šķidruma spiediena pazeminātājiekārtas 
iedalās: 

o iekārtās, kurās aizmugures riteņu bremžu cilindriem 
pievadītā šķidruma spiedienu ierobežo līdz 
pastāvīgam t.i. ieregulētajam lielumam, 

o iekārtās, kurās aizmugures riteņu bremžu cilindriem 
pievadītā šķidruma spiedienu, atkarībā no noslodzes 
izmaiņas uz asi, ierobežo līdz mainīgam lielumam.  

Šāda tipa iekārtas novērš aizmugures riteņu 
bloķēšanu un automobiļa sanesi.  
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Bremžu spiediena 

pazeminātājiekārta 

Pievadītā šķidruma spiedienu ierobežo līdz 

pastāvīgam lielumam. 

 

Autora veidoti 

attēli izmantojot 

[3] 
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Spiediena pazeminātājiekārta 

atkarībā no mašīnas noslogojuma 

Autora 

veidoti attēli 

izmantojot 

[3] 
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Spiediena pazeminātājiekārta 

saistīta ar automobiļa palēninājumu  

Autora veidoti attēli izmantojot [3] 
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Bremžu šķidruma spiediens 

Bremzēšanas procesā, inerces spēka iespaidā, 
automobiļa priekšgals papildus tiek nospiests uz 
leju, vienlaicīgi atslogojot aizmugures riteņus un 
paātrinot to bloķēšanās iespējamību.  

Lai to novērstu, automobiļos bez ABS izmanto 
bremzētājspēka regulatoru. 

Bremzētājspēka regulators nodrošina optimālo 
bremžu šķidruma spiedienu aizmugures riteņu 
bremžu darba cilindros un automātiski (atkarībā 
no slodzes un palēninājuma) izmaina pievadītā 
šķidruma spiedienu t.i. aizmugures riteņu 
bremzēšanas spēku.   
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Bremzētājspēka 

regulatora uzbūve 
P aizm – spiediens 
aizmugures riteņu 
bremžu cilindros, 

P pr – spiediens 
priekšējo riteņu bremžu 
cilindros. 

1.  Korpuss,  

2. vārsts,      

3. blīvgumija,  

4. virzulis,  

5. blīvgumija,   

6. regulēšanas skrūve,   

7. vērpjstienis,  

8. centrējošā atspere,  

9. vārsta atspere.  
Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Bremzētājspēka regulatora darbība 

Automobili bremzējot bremžu šķidrumu no galvenā 

bremžu cilindra padod priekšējo riteņu bremžu darba 

cilindriem un cauri bremzētājspēka regulatoram arī 

aizmugures riteņu bremžu darba cilindriem. 

Bremzēšanas sākuma posmā spiediens sistēmā ir neliels, 

tāpēc šķidrums brīvi plūst caur regulatora virzuļa urbumu.  

Tā kā virzuļa galvai ir lielāks laukums nekā tā kātam, arī 

spiediena spēks uz virzuli no augšpuses ir lielāks nekā no 

apakšpuses. 

Spēku starpības rezultātā virzulis cenšas pārvietoties uz 

leju, taču tam pretī darbojas vērpjstieņa elastības spēks. 
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Bremzētājspēka regulatora darbība 

Bremzēšanas laikā vertikālā slodze uz priekšējo tiltu 
pieaug, bet uz aizmugures tiltu samazinās. Tādēļ arī 
samazinās vērpjstieņa vērpes moments. 

Kad šķidruma spiediena spēku starpība uz virzuļa 
abām virsmām kļūst lielāka par vērpjstieņa elastības 
spēku, virzulis pārvietojas uz leju noslēdzot vārstu. 

Vārsts savukārt noslēdz šķidruma pārplūdi uz 
aizmugures riteņu bremžu darba cilindriem. 

Tā rezultātā spiediens priekšējo riteņu bremžu darba 
cilindros pieaug straujāk nekā aizmugures riteņu 
bremžu darba cilindros. 
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Bremzētājspēka regulators 

Jo mazāka ir slodze uz aizmugures tiltu, jo mazāka ir 

tilta atsperu deformācija un mazāks vērpjstieņa 

savērpums, kā rezultātā bremzētājspēka regulators sāk 

darboties ātrāk. 

Tādējādi bremzētājspēka regulators izmaina 

bremzētājspēka lielumu uz aizmugures riteņiem atkarībā 

no automobiļa                                                                                                    

noslogojuma                                                                                    

(kravas) un                                                                                                     

bremzēšanas                                                               

intensitātes. Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Bremzēšanas procesu salīdzinājums 

     Sc – smaguma centrs, Mg – griezes moments, ko 
rada inerces spēki bremzēšanas momentā,  F sānu – 
inerces spēks bremzēšanas momentā.  

Autora veidots 

attēls izmantojot 

[8] 
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Kontroljautājumi 

Kādi ir stabilas un drošas bremzēšanas 

nosacījumi? 

Vai bremžu sistēmās ar ABS izmanto 

bremzētājspēka regulatorus? 

Kā iedalās bremžu spiediena pazeminātājiekārtas? 

Kādēļ tās ir nepieciešams izmantot? 

Kāds ir bremzētājspēka regulatora darbības 

princips? 
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Kontroljautājumi 

Kas notiek bremzētājspēka regulatora bojājuma 

gadījumā (bremžu šķidruma spiediens 

aizmugures bremžu darba cilindros neizmanās)? 

1. Automobili nav iespējams nobremzēt. 

2. Automobilim bremzējot parādās nepietiekamas 

pagriežamības tendence. 

3. Automobilim bremzējot parādās pārlieku lielas 

pagriežamības, jeb saneses, tendence. 

4. Automobiļa priekšējie riteņi bloķēsies ātrāk kā 

aizmugurējie. 
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Bremžu regulēšana  

Lai bremžu iekārta darbotos pareizi, atbremzētā 
stāvoklī starp bremzes berzes virsmām jābūt 
nelielai atstarpei, kas nodrošina riteņa brīvu 
rotāciju.  

Atstarpes lielumu starp bremžu trumuli un bremžu 
loku nosaka bremžu uzliku nodilums. 

Ja atstarpe būs par mazu, notiks pastiprināta 
bremžu uzliku dilšana un palielināsies degvielas 
patēriņš. 

Ja atstarpe būs par lielu, palielināsies bremžu 
darba cilindra virzulīšu pārvietojums, kā rezultātā 
būs lielāks arī bremžu pedāļa gājiens.  
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Bremžu regulēšana 

Ekspluatācijas laikā berzes virsmām nodilst, šī 

atstarpe palielinās, kā rezultātā aizkavējas un 

pasliktinās bremžu darbība (palielinās bremžu 

pedāļa gājiens un automobiļa bremzēšanas ceļš).  

Atstarpi starp bremžu lokiem un skriemeli regulē: 

o periodiski (ar roku), 

o automātiski (nepārtraukti). 

Trumuļu bremzēm atstarpju periodiskai 

regulēšanai izmanto ekscentrus, kurus griežot 

bremžu lokus tuvina skriemelim.  
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Atstarpes regulēšana starp 

bremžu lokiem un trumuli 
Regulējot atstarpi starp 

bremžu uzlikām un 

trumuli: 

1. ekscentrus pagriež līdz 

bremžu trumulis ir 

nobloķēts un negriežas, 

2. pēc tam ekscentrus 

griež pretējā virzienā 

līdz panāk bremžu 

trumuļa brīvu rotāciju. Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Atstarpes lieluma pašregulēšanas 

ierīces 
Atstarpes lieluma pašregulēšanas ierīces bezpakāpju 

veidā uztur noteikto nominālo atstarpi starp berzes 

virsmām (bremžu lokiem un trumuli vai bremžu disku 

un bremžu klučiem). 

Tādējādi šīs ierīces palīdz nodrošināt efektīvāku bremžu 

darbību.  

Optimālo attālumu starp bremžu berzes virsmām 

izmaina sekojoši: 

o pagriežot regulēšanas skrūvi, 

o pagarinot (izvelkot) regulēšanas skrūvi, 

o izmantojot elastīgus gumijas gredzenus.  
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Atstarpes lieluma pašregulēšana 

pagriežot skrūvi  

Automobili bremzējot, bremžu uzlikas tiek piespiestas pie 
bremžu trumuļa kā arī nedaudz pagrieztas tā rotācijas virzienā. 

Ja kopējais uzliku pārvietojums pārsniedz attālumu starp 
regulēšanas skrūves zobiem, fiksators pārlec, par robu pagriežot 
regulēšanas skrūvi. 

Autora veidoti attēli izmantojot [8] 
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Atstarpes lieluma pašregulēšana 

pagriežot skrūvi 
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Atstarpes lieluma pašregulēšanas 

ierīce izvelkot skrūvi  
Ja atstarpe starp bremžu 

trumuli un bremžu loku ir 

lielāka par spēli “s”, 

nospiežot bremžu pedāli, 

bremžu darba cilindra 

virzulītis pārvieto bremžu 

loku piespiežot to pie bremžu 

trumuļa, vienlaicīgi par 

vijumu no ieliktņa izvelkot 

atstarpes regulēšanas skrūvi 

ar zāģveida zobiem. Autora veidots attēls izmantojot [3] 
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Atstarpes lieluma pašregulēšana 

izmantojot gumijas gredzenus  
Nospiežot bremžu pedāli 

virzulis, darba šķidruma 

spiediena iedarbībā, 

virzoties uz āru deformē 

gumijas gredzenu. 

Atbrīvojot bremžu pedāli, 

spiediens bremžu darba 

cilindros samazinās un 

gumijas gredzena elastības 

spēki atvirza virzuli atpakaļ 

izejas stāvoklī.  Autora veidots attēls izmantojot [8] 
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Atstarpes lieluma pašregulēšana 

izmantojot gumijas gredzenus 

Autora veidots 

attēls izmantojot 

[3] 
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Stāvbremžu regulēšana 

Atsevišķiem  

modeļiem 

stāvbremzes 

regulēšanu 

veic ar roku 

nospriegojot 

stāvbremzes 

troses. 

Autora veidots attēls izmantojot [6] 
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Bremžu 

atgaisošana 

Bremžu atgaisošanai 
izmanto atgaisošanas 
aizgriežņus. 

Visiem bremžu darba 
cilindriem ir vismaz viens 
atgaisošanas aizgrieznis. 

Atgaisošanas aizgriežņi var 
būt citiem bremžu iekārtas 
mezgliem. 

Bremžu iekārtas 
atgaisošanu sāk no tālākā 
punkta (labā aizmugurējā 
riteņa) un tuvojas vadītāja 
darba vietai. 
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Bremžu atgaisošana 

Sadzīves apstākļos un nelielos tehniskās apkopes 
punktos bremžu atgaisošanu veic, kad motors 
nedarbojas, divatā – vienam strādniekam 
“uzpumpējot bremžu pedāli”, bet otram izlaižot 
gaisu no bremžu sistēmas. 

Šī metode nav izmantojama sistēmām ar ABS. 

Sistēmās ar ABS izmanto atgaisošanas paņēmienu, 
radot gaisa vai eļļas spiedienu galvenajā bremžu 
cilindrā t.i. izmantojot speciālas palīgiekārtas. 

Sistēmas atgaisošana ir arī iespējama pēc sākotnēji 
aprakstītās metodikas pie darbojoša motora. 
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Bremžu  salīdzinājums 
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Kontroljautājumi 

Kādas ir bremžu regulēšanas metodes? 

Kādas metodes izmanto, lai notiktu bremžu 
pašregulēšana? 

Kādā veidā veic stāvbremzes regulēšanu? 

Kādēļ ir nepieciešams veikt bremžu sistēmas 
atgaisošanu? 

Kāds faktors norāda par bremžu sistēmas 
atgaisošanas nepieciešamību? 

Kāda veida bremzēm ir mazāka atstarpe starp 
bremžu un ritošās daļas elementiem? 
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Kontrol-

jautājumi 
Kādēļ ar bultiņu atzīmētajam 
gredzenam ir koniskas forma? 

1. Tādā veidā nodrošina labāku 
blīvējumu starp bremžu cilindru un 
virzuli. 

2. Ir mazāki berzes spēki, kā rezultātā 
ir vieglāk izspiest bremžu pedāli. 

3. Nodrošina virzulīša atvirzīšanos no 
bremžu diska. 

4. Koniskās formas gredzens attīsta 
lielāku spiedienu uz virzulīti, kā 
rezultātā tas labāk notīrās no 
pielipušajiem netīrumiem.  

 

 

Autora veidots attēls izmantojot [8] 


