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Sissejuhatus

Valisin oma loovtööks autoremondi, sest olen huvitatud autodest ja autospordist. Tehnikaga

tegelemine on huvitav ja insipiratsiooni selleks annab ka meie enda täht Ott Tänak koos

Martin Järveojaga. Ott on rallimaailmas tuntud, sest lisaks heale roolikeeramisoskusele oskab

ta ka suurepäraselt masinaid remontida. Ka minu ema ja isa on minule inspiratsiooniks, sest

neile mõlemale meeldib garaažis tehnika kallal nokitseda.

Isa ostis 1991. väljalaskeaastaga Audi 80-ne juba enne loovtöö alustamist ning plaanis oli see

auto korda teha, sest autol puudus ka tehniline ülevaatus.
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1. Auto visuaalne kontroll ja varuosade hankimine

Kui auto oli koju toodud, siis hakkasime isaga kontrollima ja selgitama, mis on autol vaja

välja vahetada või korda teha. Selleks tõstsime tungrauaga auto üles ja võtsime rattad alt, et

võimalikult täpselt näha, mis on kulunud või katki. Peale seda tegime täpse nimekirja

varuosade tellimiseks. Lisaks sai ostetud Põlvamaalt ka üks mittesõitev sama marki auto,

millelt saaks varuosi võtta. Infot varuosade kohta otsisin veebipoest ning tellisin sealt ka

järgnevad varuosad: piduriklotsid, veerelaagrid, amortisaatorid, alusvankri puksid ja summuti

(Automaailm, 2020) (vt Joonis 1).

Põlvamaalt ostetud autolt sai võetud mõned plastdetailid ning auto lammutati varuosadeks,

mis on ladustatud garaaži hoiule. Auto kere aga läks vanaraua kokkuostu (vt Joonis 2).

Joonis 1. Varuosad

Joonis 2. Autod
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2.Tagumiste piduriklotside vahetus

Esiteks sai eemaldatud piduritrumlit kinnihoidev mutter (vt Joonis 3).

Joonis 3. Mutri eemaldamine

Teiseks sai eemaldatud piduritrummel (vt Joonis 4).

Joonis 4. Piduritrumli eemaldamine

Kolmandaks said eemaldatud vanad piduriklotsid ja piduriklotside kaitseplekk (vt Joonis 5).
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Joonis 5. Kaitsepleki eemaldamine

Neljandaks sai vahetatud laagrit hoidev võll. Vana võll oli laagri kohalt nii palju kulunud, et

polnud võimalik laagrit paigaldada, nii nagu tootja ette näeb (vt Joonis 6).

Joonis 6. Laagrit hoidev võll

Viiendaks said paigaldatud uued piduriklotsid, uued piduriklotsi hoidjad, uus pidurisilinder ja

uus piduritrummel (vt Joonised 7 ja 8).
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Joonis 7. Uued piduriklotsid

Joonis 8. Uus piduritrummel
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3.Amortisaatorite vahetus

Amortisaatorid ehk amordid on auto vedrustuse väga olulised osad. Tänu vedrustusele on auto

juhitav ka keerulistes olukordades, amordid teevad sõitmise mugavamaks, sest kes meist ikka

tahaks raputava vankriga sõita. Vedrustus koosneb kahest põhikomponendist: vedrust ja

amordist (vt Joonis 9).  Amort hoiab auto stabiilsena. Ilma amortideta ei ole auto juhitav.

Joonis 9. Vedru ja amort

Selleks, et amorti vahetada, tuleb eemaldada amordi püstaku küljest vedru ning seejärel amort

(vt Joonis 10).

Joonis 10. Vana ja uus amort

Tagasillal vahetati amordid, sillapuksid, piduriklotsid, piduritrumlid, rattalaagrid ja rattavõll.
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4.Esipiduri klotside vahetus

Enne piduriklotside vahetust vaatasin Youtube’ist piduriklotside vahetust tutvustavat videot

(autodoc.co.uk, 2016). Pidurite olemasolu on autol väga oluline auto peatamiseks, seega

peavad pidurid töötama laitmatult.

Ketaspidur on ehituselt lihtsam, see on efektiivsem ja kergem hooldada kui trummelpidur (vt

Joonis 11).

Joonis 11. Esipidur

Ketaspidurit on kontrollida lihtsam kui trummelpidurit, sest nii ketta kui klotside kulumine on

hästi näha. Trummelpidurite puhul on see kõik trumli sees peidus.

Auto pidama saamiseks tuleb jalaga vajutada vastu piduripedaali. Pedaalile tugevamini

vajutades surud tõukevarrast, mis avab vaakumvõimendi klapi, mis omakorda võimendab

pedaalivajutust ja avab peasilindris pidurivedeliku anuma klapid. Seejärel pressitakse

rõhksurvestatud pidurivedelik läbi piduritorude iga ratta pidurimehhanismi, kus see omakorda

surutakse läbi pidurivoolikute, et pressida piduriklotsid piduriketta vastu.

Pidurikettad ehk rootsid on auto rattale fikseeritud malmist kettad, mis pöörlevad auto rattaga

samal kiirusel.

Vahel juhtub, et kettad kuumenevad üle ja selle käigus lähevad kõveraks ning see annab sõidu

ajal tunda, sest auto hakkab pidurdamisel pulseerima. Tegelikult kettad ei ole väga kõverad,

vaid ketta pinnale on tekkinud praod ja kõvemad/pehmemad alad, mis kuluvad erineva

kiirusega, muutes piduriketta paksust eri kohtades ja jättes mulje, et nad on kõverad.
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5.Pukside vahetus

Kummipuks on liikuvate metallosade vahel olev kummist pehmendus (vt Joonis 12).

Joonis 12. Puksid

Kummipuksid kuluvad olenevalt teeoludest läbi 5-10 aastaga. Mida ebatasasematel teedel

liigeldakse, seda tihedamini peaks kummipukse vahetama. Puksid nagu auto muud detailidki

on väga vajalikud osad just auto juhitavuse ja stabiilsuse osas. Pukside suur kulumine annab

sõidu ajal tunda, kui auto “ujub” tee peal. Väga katkiste pukside puhul käib juba metall vastu

metalli ning siis on kolksud ja kõik muu sõidu ajal salongi kuulda ja sõit muutub üsna

ebameeldivaks.
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Kokkuvõte

Töö käigus õppisin autot teise pilguga vaatama ja tegelikult on see huvitavam kui esmapilgul

arvasin. Sain teada, et auto juures on iga detail oluline, et sõit oleks mugav ning turvaline.

Autol vahetati piduriklotsid, veerelaagrid, amortisaatorid, alusvankri puksid ning summuti.

Peale tööde teostamist läbis auto korrektselt tehnilise ülevaatuse.
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