Posouzení poškození na
brzdových destičkách a kotoučích
Technické informace

Posouzení poškození na
brzdových destičkách a kotoučích

Předpoklad pro optimálně fungující brzdu
Brzdové destičky
■
■

■

Výběr brzdových destiček podle doporučení Textar
Metoda výměny (po nápravách) podle oborově specifických
směrnic montážního návodu
Chování při zajíždění podle doporučení výrobce automobilu,
příp. montážního návodu

Brzdový kotouč
■
■

■

Čisté funkční plochy
Boční házivost, rovnoběžnost, radiální házivost a diference tloušťky
podle doporučení Textar
Metoda výměny (po nápravách) podle doporučení výrobce automobilu

Kolová brzda
■
■

Stav brzdy s volně pohyblivými vodícími prvky
Akční prvky (písty, ochranné krytky, pružiny, atd.) v nepoškozeném
funkčním stavu

Kola
■
■
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Vyvážení podle směrnic výrobce automobilu
Montáž s utahovacími momenty specifikovanými výrobcem
automobilu a se zohledněním montážního návodu

Brzdové destičky

Úvod
U osobních automobilů se jako kolové brzdy na přední nápravě používají až na několik
výjimek kotoučové brzdy. Na zadní nápravě se podle zatížení používají kotoučové nebo
bubnové brzdy. V následujícím výkladu se omezíme pouze na kotoučovou brzdu.
Vysoké mechanické a tepelné zatížení brzdové soustavy
Síla vyvíjená nohou obsluhy na brzdový pedál působí, s pomocí posilovače, v kolových
brzdách jako síla, která přitlačuje brzdové destičky k brzdovým kotoučům. Výsledkem je
třecí síla, jejíž působením se pohybová (kinetická) energie vozidla z velké části přemění v
teplo během krátké doby. Mechanická a tepelná zatížení působící na brzdový kotouč a na
brzdové destičky jsou velmi vysoká. Brzdný výkon vyskytující se během brzdění může v
extrémních případech činit mnohonásobek maximálního výkonu motoru.

Vysoké mechanické a tepelné
zatížení brzdové soustavy

Vysoké mechanické a tepelné zatížení brzdové soustavy
Klíčové požadavky kladené na brzdovou soustavu lze shrnout následujícím způsobem:
• Dosažení co nejkratších brzdných drah za všech provozních podmínek
• Dobrý brzdný komfort (žádné vibrace, žádné pískání, dobrá odezva pedálu)
• Přiměřená doba životnosti dílů podléhajících opotřebení

Důležité požadavky na
brzdovou soustavu

Pro brzdové kotouče a brzdové destičky coby prvky spolupracující při proceduře brzdění
to znamená:
•
•
•
•
•
•

Stálost součinitele tření ve velmi vysokém teplotním rozsahu
Nízká závislost součinitele tření na přítlačném tlaku, rychlosti a na okolních podmínkách
Dobrá mechanická pevnost a tvarová stálost
Stav opotřebení v rámci předepsaných mezních hodnot
Tolerance součástí v rámci předepsaných mezních hodnot
Přiměřený průběh opotřebení brzdových destiček a brzdových kotoučů

Brzdové kotouče a brzdové destičky jsou spolupracující prvky s vysokým významem
z hlediska bezpečnosti. Pouze s komponentami, které byly vyvinuty, příp. upraveny
pro dané vozidlo lze dosáhnout kladených požadavků. Správnou údržbou lze předejít
bezpečnostním rizikům, jakož i snížení komfortu a životnosti.
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Brzdové destičky

Zvuky při brzdění v motorových vozidlech
Kvůli zvýšenému vnímání kvality ze strany řidičů jsou stále méně akceptovány
zvuky při brzdění. Odkud pochází tyto částečně nepříjemné zvuky a jak je lze
potlačit? Při brzdění vznikají kvůli suchému tření nutně vibrace (kmity), které
jsou podle své frekvence popisovány nejrůznějšími výrazy.
V rozsahu nízkých frekvencí řidiči rádi hovoří např. o vrzání, bručení nebo vibracích,
a v rozsahu středních a vysokých frekvencí pak např. o pískání nebo drásání
(wirebrush).
K eliminaci těchto nežádoucích projevů se u společnosti TMD, čelního evropského
výrobce brzdových destiček, provádí již mnoho let intenzivní základní výzkum.
Výsledky rovněž přispívají k optimalizaci komfortu již ve velmi rané fázi vývoje
nových vozidel.
Tak jsou již při vývoji nových materiálů brzdových destiček důkladně prověřovány
jejich vlastní kmity a tlumicí vlastnosti. S dosaženými výsledky nyní budou na
speciálních zkušebních stolicích pro měření hlučnosti, částečně s kompletními
prototypovými částmi náprav a brzdami, analyzovány a ovlivňovány hlukové poměry
nových vozidel a jejich součástí. Během této rané vývojové fáze lze ještě provádět
změny na kolové brzdě a na tvaru destičky. Později k tomu přibudou ještě testy
vozidel blízké praxi, přičemž se zjišťuje intenzita, frekvence a četnost případných
zvuků. Dlouhodobé testy ve Španělsku patří k rozsahu testů právě tak, jako posuzování brzd během různých městských okruhů a zkoušek hluku brzd při vysokých
rychlostech. Zvláštní význam zde spočívá ve zjištění, která součástka kmitá na které
frekvenci, aby pak šlo zavést cílená tlumicí opatření. Nyní lze provést jemné vyladění
malými změnami tvaru, jako jsou drážky a/nebo úkosy. Rovněž stlačitelnost brzdových
destiček lze ještě změnit v rámci tolerančních pásem.
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Brzdové destičky

K optimalizaci rovněž, podle případu použití, přispívá klínovitá mezivrstva patentovaná
společností TMD. V nejpříznivějším případě lze rezignovat na takzvaná sekundární
opatření, jako jsou např. gumové podložky, lepicí fólie, tlumicí plechy, vyrovnávací
závaží, atd. Tyto pomocné prostředky sice mohou popř. přispět ke zlepšení, mají však
vliv na odezvu pedálu při brzdění, rozsah opotřebení a samozřejmě na náklady.
Tak se v případě brzdových destiček musí vždy najít kompromis mezi bezpečností
(spolehlivostí), komfortem a hospodárností.
Správné přiřazení různých materiálů brzdových destiček je přitom právě tak důležité,
jako odhad celkového stavu celé kolové brzdy a ostatních částí náprav a zavěšení kol.
Také musí být jasno v tom, že každý zásah do konstrukce vozidla, jako jsou např.
širší pneumatiky, změny rozchodu, snížení, atd. má značný vliv na hlukové poměry a
komfort vozidel.
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Destičky kotoučových brzd

Odlupování třecího materiálu destiček
působením koroze
Příčina:
• Poškození na hranách
kvůli použití nových
brzdových destiček na silně
opotřebovaných brzdových
kotoučích
• Nedostatečná síla přidržovací
pružiny (destičky přesahují
hrany kotouče)
• Jiné mechanické přetížení
• Trvale vysoké tepelné zatížení
destiček kotoučových brzd
Poškození na hranách
• Třecí materiál se stává porézní
(kompletně nebo bodově)
• Třecí materiál se začíná
oddělovat působením rzi
• Opěrná deska má výrazné
stopy zrezivění
• Zbytky lepidla
• Je vidět mezivrstvu a třecí
materiál na nosné destičce

Silné podrezivění
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Destičky kotoučových brzd

Odlupování třecího materiálu destiček
působením koroze
Žádné náznaky nadměrného
teplotního zatížení

Pohled: Příčný průřez

Výrazné stopy tepelného
zatížení

Pohled: Příčný průřez

Vysvětlení:
Jsou přítomné opticky
rozeznatelné složky třecího
materiálu. Grafitová směs
obsahující elastomery, třecí uhlík
a aramidová vlákna je ještě
zachována bezprostředně pod
třecí vrstvou.

Vysvětlení:
Grafitová směs obsahující
elastomery již neexistuje a
třecí uhlík je zachován již jen
bezprostředně nad mezivrstvou.
Aramidová vlákna jsou zachována
cca od 4 mm pod třecí vrstvou.
Pod mezivrstvou je patrná koroze.
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Destičky kotoučových brzd

Odlupování třecího materiálu destiček
působením vysokých teplot
Vysvětlení:
Brzdové destičky překročily
maximálně přípustnou teplotu po
dobu delší než 15 – 20 min. Zničí
se přitom obsažené látky, které
významně přispívají k pevnosti.

Třecí materiál destičky se drolí, částečně se vylomí a/nebo
se poškodí mezivrstva a lepidlo. Třecí materiál se zcela
odloupne; lak odprýskne. Částečně se zbarví opěrná deska.
Třecí materiál je vytvrzen (vypálen), má tvrdý (zvonivý) zvuk,
červenohnědé zbarvení třecího materiálu destiček, částečně
bílý popel.

působením mechanických vlivů
Vysvětlení:
Brzdová destička byla vystavena
pádu na zem nebo byla
namontována našikmo (zpříčeně)
nebo došlo k deformaci kvůli
extrémnímu „kmitání“ v brzdovém
třmenu.

Třecí materiál se uvolňuje
z nosné destičky. Dochází
k oddělování vrstev. Třecí
materiál nevykazuje známky
opotřebení (je jako nový), k
oddělení došlo nad vrstvou
lepidla, příp. mezivrstvou. Jsou
patrná poškození na opěrné
desce.
Je patrné poškození opěrné
desky kvůli namáhání v ohybu.
Poškození opěrné desky
vlivem „kmitání“ destičky ve
třmenu.
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Destičky kotoučových brzd

Odlupování třecího materiálu
destiček kvůli výrobní vadě
Vysvětlení:
• Opěrná deska je hladká nebo
je vidět mezivrstvu a lepidlo jen
částečně
• Lepidlo není v pořádku.
Mezivrstva je nedostatečně
rozdělena.

Třecí materiál destiček se uvolnil již při malém zatížení.
Není k dispozici dostatečné množství lepidla.
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Destičky kotoučových brzd

Odlupování třecího materiálu z
opěrné desky
Pozor:
Často se závady vyskytují v
nějaké kombinaci.
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Odlupování způsobené - čím

Příčina

Koroze

1. Poškození na hranách
způsobené silně
opotřebovaným brzdovým
kotoučem; nedostatečná
přidržovací pružina (destička
přesahuje hrany kotouče)
2. Trvale vysoké tepelné
zatížení brzdových destiček

Výrobní vada

Lepidlo není v pořádku
Mezivrstva je nerovnoměrně
rozložena

Lepidlo, mezivrstva a třecí
materiál jsou tepelně zničeny

Brzdové destičky překročily
maximálně přípustnou teplotu
po dobu delší než 15 – 20 min,
zničí se přitom obsažené látky,
které významně přispívají k
pevnosti

Mechanické zničení

Brzdová destička byla vystavena
např. pádu na zem.

Destičky kotoučových brzd

Následek

Projev poškození

Třecí materiál se stává porézní (kompletně nebo bodově),
odštipuje se působením koroze

Opěrná deska má výrazné
stopy zrezivění, zbytky lepidla,
je vidět mezivrstvu a třecí
materiál na opěrné desce

Třecí materiál se uvolňuje již
při malém zatížení

Opěrná deska je hladká nebo
je vidět mezivrstvu a lepidlo jen
částečně

Třecí materiál se rozpadne,
částečně se vylomí a/nebo se
poškodí mezivrstva a lepidlo,
Třecí materiál se zcela odloupne

Lak odprýskne, částečné
zbarvení opěrné desky do
modra, třecí materiál je vytvrzený (vypálený), má tvrdý
(zvonivý) zvuk, červenohnědé
zbarvení třecího materiálu,
částečně bílý popel

Třecí materiál se uvolňuje
z nosné destičky, dochází k
oddělování vrstev

Třecí materiál nevykazuje
známky opotřebení, oddělení
nahoře od lepidla, příp.
mezivrstvy. Je patrné poškození
na opěrné desce

Pozor:
• Odlupování může mít nejrůznější
příčiny, přičemž pouze výrobní
vada spadá do sféry našeho
vlivu a lze ji tak uznat jako
reklamaci.
• V principu se kolová brzda
nejprve zahřeje na vysokou
teplotu, potom dojde ke zničení
brzdových destiček, ne naopak.
• Třecí materiál oddělený od
nosné desky není nikdy příčinou
pro zahřátou kolovou brzdu.
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Brzdové destičky kotoučových brzd

Škody podmíněné používáním povrchové trhliny

Povrchové trhliny mají zanedbatelný vliv, nepředstavují
bezpečnostní riziko. Také v případě třecího materiálu
rozděleného do více segmentů neexistují žádné nevýhody
ohledně pevnosti destiček.
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Brzdové destičky kotoučových brzd

Škody podmíněné používáním vylámané hrany
Vysvětlení:
• Konstrukčně podmíněné
následky, které se mohou různě
lišit v intenzitě v závislosti na
tepelném nebo mechanickém
zatížení.
• Vylámané hrany jsou přípustné v
rozsahu max. do 10 % kontaktní
plochy.

Výlomy mají zanedbatelný vliv, nepředstavují bezpečnostní riziko.

Výlomy v označené oblasti jsou přípustné, avšak max. v
rozsahu 10 % kontaktní plochy.
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Brzdové destičky kotoučových brzd

Škody podmíněné používáním oddělování vrstev / poškození na hranách
Vysvětlení:
• V této oblasti nejsou přípustné
žádné výlomy nebo odloupnutá
místa.
• Trhliny nebo odloupnutá místa
v oblasti napojení třecího
materiálu nejsou přípustné.

Chráněná oblast napojení třecího materiálu pod označením.

Třecí materiál s nepřípustnými odloupnutými místy.
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Brzdové destičky kotoučových brzd

Škody podmíněné používáním chybný dosed
Příčina:
• Opotřebený nebo nesprávný
brzdový kotouč
• Defekt / znečištění brzd
• Příliš malé namáhání brzd
• Viz také Chyby při montáži /
Výrobní vady

Brzdové destičky s nedostatečným dosedem.

Poškození brzdové destičky přesahující přes okraj kotouče.
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Brzdové destičky kotoučových brzd

Škody podmíněné používáním
Vysvětlení:
• Zničení třecího matriálu bodovým
mechanickým nebo tepelným
přetížením.

Použití nových brzdových destiček na silně rýhovaném/
opotřebovaném brzdovém kotouči.

Vysvětlení:
• Nedostatečně hladký chod
brzdových destiček kvůli závadě
na brzdě.
• Může se vyskytovat na
jednotlivých kolech, ale také na
celých nápravách.

je OK
Obrázek: Jednostranně vysoké tepelné zatížení.
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není OK

Brzdové destičky kotoučových brzd

Výrobní vady
Vysvětlení:
• Nepřípustná chyba při lisování
• Trhliny probíhající rovnoběžně
s opěrnou deskou jsou zásadně
nepřípustné.

Oddělování vrstev / trhliny v třecím materiálu na nové destičce.

Vysvětlení:
Nedostatečná pevnost třecího
materiálu kvůli chybě při lisování,
vede k pórovitosti a výlomům na
povrchu.

Výlomy na povrchu, nejsou patrné žádné náznaky vysokého
tepelného zatížení.
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Brzdové destičky kotoučových brzd

Výrobní vady
Příčina:
Nepřípustná chyba při lisování.

Výlomy na hranách

Příčina:
Konstrukcí podmíněný přesah výlisku
kvůli plnému využití třecího plochy
brzdového kotouče.

Přípustný přesah výlisku

Vysvětlení:
Cizí tělíska jsou zásadně nepřípustná,
nehomogenní složky směsi jsou
přípustné max. do 5 % povrchu.

Cizí tělíska v třecím materiálu
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Brzdové destičky kotoučových brzd

Chyby při montáži
Příčina:
Nebyla respektována montážní
poloha.

je OK

není OK

Viditelné otisky / stopy na nosné opěrné desce destiček.

Příčina:
Nesprávná manipulace před
montáží, příp. při montáži.

Zprohýbaná pružina pístu, to je nepřípustné.
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Brzdové destičky kotoučových brzd

Chyby při montáži
Příčina:
Nesprávně namontované brzdové
destičky.

Zlomená přidržovací pružina

Příčina:
Příslušenství podléhá opotřebení
podmíněnému používáním a podle typu
destiček může být obsahem balení.

Opotřebované protihlukové plíšky

Příčina:
Nebylo respektováno zajištění proti
otáčení.
Pozor:
Dávejte pozor na správné uložení
v brzdovém třmenu pro zajištění
bezchybné funkce.
Otisk pístu v místě zajištění proti otáčení
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Brzdové destičky kotoučových brzd

Chyby při montáži
Příčina:
Prostor pro destičku v brzdovém
třmenu nebyl zbaven nečistot
a koroze. Rozměrová odchylka
nosné opěrné desky destičky.

Výrazné poškození působením vnějších vlivů

Příčina:
Brzdový píst není zbaven nečistot
a koroze, nadměrné namazání
tukem.

Vybrání v tlumicím plechu je kvůli znečištění vyřazené z funkce.

Příčina:
Nepřípustná záměna při montáži.

Nepřípustně upravená geometrie brzdové destičky.
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Chyby při montáži
Příčina:
Nesprávné uložení brzdové
destičky ve třmenu.

Otisk pístu není po celé ploše.

Příčina:
Vysunutý brzdový pístek není
rovnoběžně s vedením v třmenu.

Zkontrolujte polohu pístku pomocí lístkových měrek.
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Škody způsobené okolními vlivy
Příčina:
Nedostatečný kontakt brzdové
destičky s kotoučem, chybějící
čistící brzdění po teplotním zatížení.

Zeskelnatění třecí plochy
Příčina:
Často se nedosahuje provozní
teploty, nekoná se samočištění.
Znečištění třecí plochy např. rzí,
nečistotami, barvou nebo solí.

Znečištění třecí plochy
Příčina:
Použití rýhovaného brzdového
kotouče. Vniknutí cizích tělísek,
jako např. nečistoty, sůl nebo
koroze. Nerovnoměrné rozložení
jednotlivých částic v třecím
materiálu.
Hluboké rýhy na povrchu třecího materiálu

Příčina:
Přenos kovového materiálu z
brzdového kotouče na povrch
brzdové destičky, např. kvůli
různému namáhání, zvětrání
a/nebo nesnášenlivosti třecích
materiálů.
Zbytky kovových částí třecím materiálu
25
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Zvláštní montážní pokyny
Pozor:
Musí se dodržovat speciální montážní
návody k různým dodatečným
opatřením k zamezení vzniku hluku,
vibrací, trhlinám na kotoučích, jakož i
nerovnoměrného opotřebení.

Speciální montážní návody k různým dodatečným opatřením.
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Všechny zde uvedené obrázky poškození jsou uvedeny jako příklad a mohou mít různé
následky podle daného provedení brzd/vozidla.
Slouží jako vodítko, nemohou však nahradit posouzení poškození odborníkem přímo na
místě. Často se vyskytují v nějaké kombinaci.
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Vibrace brzd
Rozdíl mezi
„vibracemi po zahřátí“ a
„vibracemi brzd zastudena“

Pod pojmem „vibrace brzd“ rozumíme výskyt nerovnoměrných průběhů brzdicího
momentu a tím i výkyvů brzdné síly, které vznikají během brzdění (decelerace) přesněji řečeno během jedné otáčky brzdového kotouče. Tyto projevy rozdělujeme
podle jejich příčiny na vibrace brzd po zahřátí, které vzniká při brzdění z vysokých
rychlostí, a na vibrace brzd zastudena, které se může vyskytovat při všech rychlostech.

Vibrace brzd po zahřátí
Projev jevu „vibrace brzd po zahřátí“ lze popsat následujícím způsobem:
■

■

Normální poloha

Dunivý zvuk ve frekvenčním rozsahu od 100 do 250 Hz - dunění může mít v
průběhu brzdění proměnlivou intenzitu, brzdicí účinek není přitom negativně
ovlivňován.
Kolísání brzdného momentu a/nebo vibrace ve volantu, jakož pulsující brzdový
pedál a vibrující díly podvozku.

Projevy při brzdění závisí na momentálně působící brzdné síle. Následky vibrací brzd po
zahřátí lze zpravidla poznat ve formě kruhově rozmístěných skvrn na třecích plochách
brzdových kotoučů. V důsledku působení lokálních teplotních špiček při brzdění dochází
k přenosu třecího materiálu z destičky na brzdový kotouč a/nebo nastává trvalá změna
struktury v materiálu odlitku brzdového kotouče. Přenesený materiál lze zpravidla zase
odstranit brzděním v rozsahu normálního zatížení, bodově se vyskytující změna
struktury, označovaná rovněž jako tvoření martenzitu, který je tvrdší než výchozí
struktura a lze ho odstranit jedině pracovní operací s třískovým obráběním. Je zde třeba
dávat pozor na to, aby byla zcela odstraněna přetvořená struktura. K vyloučení rizik
však doporučujeme výměnu brzdových kotoučů.
Úkaz tvorby skvrn vznikající místně vyskytujícím se přehřátím má následující příčiny:
■

■

■

■

Stínicí efekt
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Tvarová stálost brzdového kotouče není vždy garantována za tepelných podmínek,
které se vyskytují během brzdění. Plocha třecího prstence daného brzdového
kotouče se může za těchto podmínek nevratně nebo vratně deformovat.
Minimální tloušťka brzdového kotouče je překročena (viz doporučení výrobce) a
tím snížena i schopnost kotouče odvádět teplo.
Brzdové destičky jsou příliš opotřebovány a mají již jen nedostatečný brzdící
účinek.
Rozměry a geometrie brzdového kotouče nevyhovují tolerancím dle specifikací
výrobce.

Brzdové kotouče pro brzdy
osobních automobilů

■

Namontované brzdové destičky nejsou vhodné pro konkrétní případ použití a/nebo
neodpovídají původně použitým destičkám nebo srovnatelnému kvalitativnímu
standardu.

■

Brzdový systém nepracuje správně nebo není některá z jeho částí rozměrově
shodná.

Kromě popisovaných příčin vzniku „vibrací brzd po zahřátí“ v důsledku bodového
přehřátí je třeba navíc uvažovat ještě další ovlivňující faktory, jako jsou nedokonale
vyvážená kola nebo opotřebovaná ložiska zavěšení kol a řízení, jakož chybně nastavená
geometrie přední nápravy, které se mohou podílet na vzniku vibrací nebo je zesilovat.
V případě vibrací se vyskytuje často více příčin současně a nelze snadno jednoznačně
určit jejich původ.
Proto je nezbytné důkladné a důsledné prověření původu vibrací a následné odstranění
jejich pravé příčiny. Účelné je svěřit to specializovaným dílnám s odpovídajícími
znalostmi a zkušenostmi.
V principu však vyplývají následující kontrolní úkony:
■

■

■

■

■

■

■

■

Kontrolní úkony

Nejprve je třeba jednoznačně určit, zda rušivé jevy vychází z přední nebo ze zadní
nápravy.
Stavy poškození funkčních komponent je třeba definovat formou vizuální kontroly.
Silně poškozené brzdové kotouče, příp. destičky kotoučových brzd se musí v každém
případě vyměnit po nápravách.
Namontované brzdové destičky je třeba zkontrolovat z hlediska jejich technického
schválení k použití podle doporučení výrobce.
Je třeba zkontrolovat funkční stav kotoučové brzdy, zejména částí brzdového
třmenu, a popřípadě ho odborně opravit.
Je třeba prověřit otáčení kola z hlediska nevyváženosti a popřípadě ho dodatečně
vyvážit.
Je třeba prověřit funkční stav zavěšení kol a dílů řízení a vadné díky je třeba
vyměnit.
Jednotlivé komponenty ložisek uložení kol je třeba zkontrolovat z hlediska závad a
popřípadě je vyměnit (vůle v ložiscích).
Geometrii nápravy je třeba zkontrolovat podle směrných hodnot výrobce
automobilu a popřípadě seřídit.

V principu lze výběrem vhodného třecího materiálu příznivě ovlivňovat vibrace brzd po
zahřátí, pokud je stav ostatních zmiňovaných komponent vozidla bezvadný. V této
souvislosti je však třeba upozornit na to, že takové optimalizace je třeba uvažovat také v
souladu s celkovými požadavky na brzdovou soustavu.
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Vibrace brzd zastudena
Projev jevu „vibrace brzd zastudena“ lze poznat během normálního brzdění podle
pulsování brzdového pedálu, podle kolísání krouticího momentu volantu a/nebo podle
vibrací a kmitání dílů náprav a podvozku.
Jako rozlišovací znak vůči „vibrací brzd po zahřátí“ lze definovat to, že projevy vibrací
brzd zastudena mohou vznikat při každém brzdění, a že frekvenční rozsah přitom leží
výrazně níž (zhruba okolo 5 až 50 Hz). Proměnlivé intenzity se mohou vyskytovat podle
dané rychlosti vozidla.
Hlavní příčinou vibrací brzd zastudena je nestejná tloušťka třecího prstence
brzdového kotouče. Navíc tento jev samozřejmě zesilují, stejně jako v případě „vibrací
brzd po zahřátí“, vadné díly zavěšení a nevyváženost kol.

Příčiny nestejné tloušťky

Jak nyní vzniká tato nestejná tloušťka: Každý brzdový kotouč má určitou radiální
(stranovou) házivost, které vznikají výrobními a montážními tolerancemi. Brzdové
destičky jsou i během částí jízdy, kdy nedochází k brzdění, v určitém kontaktu s
brzdovým kotoučem. Ačkoliv jsou přitom dotykové síly relativně malé, vzniká vždy
na stejném místě brzdového kotouče opotřebení (diference tloušťky), které od určité
řádové velikosti vede k vibracím. Tuto diferenci tloušťky lze zase snížit nebo odstranit
normálním brzděním a brzdovou soustavu lze udržovat v přijatelné rovnováze střídáním
mezi vytvářením a snižováním diferencí tloušťky, pokud jsou dány určité předpoklady.
Těmito předpoklady se budeme zabývat ve výkladu později.
Za faktory ovlivňující vytváření diference tloušťky jsou považovány tyto:
■

Radiální (stranová) házivost brzdových kotoučů v namontovaném stavu;

■

Tření brzdových destiček o kotouče ve stavu kdy nedochází k brzdění;

■

■

■

Schopnost brzdových destiček snižovat, příp. odstraňovat existující diference
tloušťky brzdových kotoučů během normálního brzdění;
Správná funkce brzdových třmenů která zaručuje oddálení brzdových destiček
od kotouče;
Podmínky nasazení vozidla a jízdní chování řidiče (způsob jízdy).

Dopady existujících a stejně velkých diferencí tloušťky na brzdové kotouče se mohou
velmi lišit podle typu vozidla, a závisí na popisovaných faktorech přenosu síly a na
tlumicích schopnostech dílů náprav, řízení a podvozku.
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Příčiny vibrací lze prověřit se zohledněním následujících pokynů:
■

Kontrola radiálního házení (bočního házení) brzdových kotoučů se provádí v
namontovaném stavu, v ideálním případě s předpisově namontovaným kolem.
Provádí se to pomocí číselníkového úchylkoměru, který má přesnost minimálně 0,01
mm, cca 10-15 mm pod vnějším poloměrem kotouče. Měření na středovém třecím
poloměru je však také dostačující. Naměřená hodnota u novějších vozidel by však
neměla překročit 0,070 mm, naměřeno při několika otáčkách kola (problematická
vozidla: < 0,040 mm). Je třeba pamatovat na to, že tato kontrola má výpovědní
hodnotu jen v případě nových brzdových kotoučů.

U starších vozidel nelze takových nízkých naměřených hodnot často dosáhnout kvůli
tolerancím součástí. Optimalizace však lze v principu docílit tehdy, když se brzdový kotouč na náboji přiřazením k upevňovacím otvorům umístí do takové pozice, že vznikne
nejnižší naměřená hodnota. Radiální házení brzdových kotoučů o velikosti 0,10 mm se
nesmí překročit ani u starších vozidel. Popřípadě je třeba to optimalizovat výměnou/
kombinací ovlivňujících součástí (náboj, brzdový kotouč, ložisko). Dále je vyžadována
maximální pečlivost ohledně čistého a bezchybného stavu dosedacích ploch a lícování.
■

■

■

Jak již bylo zmíněno výše, může také náboj odpovídat za příliš velké házení kotouče
a musí se změřit ohledně odchylky vystředěného běhu. Jako vodítko lze přitom
považovat maximální hodnotu 0,030 mm. Ta se vztahuje k vnějšímu měřitelnému
poloměru. V případě větších odchylek by se měl náboj vyměnit.

Měření radiálního
házení (bočního
házení) pomocí
přesného
číselníkového
úchylkoměru

Zvlnění brzdového kotouče je rovněž kritériem Ovlivňující velikost radiálního házení
Proto je účelná také kontrola rovnoběžnosti. Její hodnota by neměla být větší než
0,050 mm. Kontrolu však lze provádět jen pomocí speciálních přístrojů.
Měření diferencí tloušťky třecí plochy brzdového kotouče lze přesně provádět jen
pomocí speciálních přístrojů. S postačující přesností to však lze provádět rovněž
pomocí přesného mikrometru s přesností měření + 0,001 mm. Změřit by se přitom
mělo 12-15 míst po obvodu, cca 10-15 mm pod vnějším třecím poloměrem. Podle
typu vozidla mohou nestejné tloušťky činící 0,012-0,015 mm (problematická vozidla:
< 0,008 mm) vést již k vibracím. Tyto hodnoty se proto nesmí u nových kotoučů překračovat a jsou tak u brzdových kotoučů Textar považovány za absolutní toleranční
meze.
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Další kontrolní opatření

Dále můžeme doporučit, abyste rovněž provedli některé kontrolní úkony, jak jsou
popisovány v oddíle „Vibrace brzd po zahřátí“. Patří k tomu funkční stav kotoučové
brzdy, uložení kol, zavěšení kol a díly řízení, seřízení geometrie přední nápravy, jakož i
použití brzdových destiček schválených výrobcem vozidla.
Výše uvedený výklad naznačuje, že příčiny pro příliš vysoké hodnoty boční házivosti,
a tím příčiny vzniku diferencí tloušťky, nelze zjistit tak úplně snadno. Proměřením
součástí v rámci možností a popř. výměnou téhož lze však chyby snížit na přijatelné
hodnoty.
Jak již bylo zmíněno, také jízdní chování (způsob jízdy) a dopravní podmínky spolurozhodují o vytváření diference tloušťky brzdových kotoučů. V případě jízd po dálnici
na vzdálenosti několika tisíců kilometrů jen s několika málo brzděními a s malou
přeměnou energie se mohou vytvořit diference tloušťky, které již vedou k vibracím
brzd. Následující fáze s relativně mnoho brzdicími cykly (jízda po městě) může kotouč
zase zregenerovat.
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Tendence pro vytváření
diference tloušťky

Vysoký počet
brzdicích cyklů

Nízký počet
brzdicích cyklů

Žádné vibrace brzd zastudena, avšak
snížená životnost brzdových kotoučů
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Vibrace brzd způsobené statickými skvrnami
Po delší odstávce vozidla a zejména při působení vlhkosti a/nebo soli mohou brzdové
destičky „přikorodovat“ ke kotouči, nebo může na ploše kotouče ležící naproti destičkám
dojít k tak výrazné tvorbě koroze, že to povede k výrazným vibracím brzd. V případě
přikorodování lze tento spoj uvolnit mírným cuknutím vozidla vpřed, kterého lze docílit
rychlým uvolněním spojkového pedálu při zařazeném prvním rychlostním stupni. Při
vytvoření pevného spojení vlivem koroze povrchů se musí demontovat brzdová soustava
a je třeba přebrousit nebo vyměnit brzdový kotouč. Brzdové destičky se musí v případě
poškození rovněž vyměnit. Pokud se po odstávce vyskytují pouze mírné vibrace brzd, tak
se může tento projev po ujetí určité trasy znormalizovat. Jsou-li však vibrace brzd příliš
intenzivní a rušivé, příp. se tento jev na základě provozem podmíněného brzdění nesníží,
musí se brzdové kotouče opravit (přebrousit) nebo vyměnit.

Pískavé zvuky během brzdění
Za předpokladu, že brzdový systém nevykazuje žádné návrhové chyby ani žádné zásadní
závady, přispívá brzdový kotouč ke vzniku pískání pouze v případě, že je mezera mezi
kotoučem a destičkami nedostatečná nebo je jeho povrch poškozen nebo zkorodován.
Kvůli geometrickým poměrům brzdového kotouče se však tento chová jako dobrý zářič
zvuku.
K odstranění závady doporučujeme následující postup:
■

■

■

■

Prověřte stupeň opotřebení a stav povrchu brzdových destiček a kotoučů, a popř.
je vyměňte pokud je to nezbytné;
Zkontrolujte, zda jsou namontovány vhodné brzdové destičky schválené výrobcem
vozidla.
Zkontrolujte jestli jsou namontovány tlumící prvky (tlumicí plechy, tlumicí laky, pasty)
a jejich bezvadný stav.
Je třeba zkontrolovat hladký chod vodicích čepů a pístu brzdového třmenu.

Brzdného efektu kotoučových brzd je docíleno suchým třením, které má přirozeně sklon
ke kmitání a zvukům. Se zřetelem na ovlivňující veličiny a provozní podmínky zmiňované
úvodem je naprosté vyloučení zvuků vznikajících při brzdění extrémně obtížné, ale díky
dnešnímu stavu techniky je možné dosáhnout vysokého stupně potlačení těchto zvuků.
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Další možné závady
Ve většině případů a zejména tehdy, když se jedná o brzdy na přední nápravě, nelze příčinu
svádět na brzdový kotouč.

Nedostatečný brzdicí účinek

V takových případech je třeba zjistit, zda jsou namontovány vhodné brzdové destičky, které
ještě nejsou nadměrně opotřebované, zda jsou povrchy brzdových kotoučů a destiček bez
závad, a zda brzdová soustava bezchybně pracuje (písty, vedení, posilovače).
V případě kotoučových brzd na zadní nápravě může kvůli příliš malému zatížení docházet k projevům koroze na brzdovém kotouči nebo na povrchu ostatních třecích komponent,
které ovlivňují účinnost brzdění. Řidič to však sotva pocítí kvůli nízkému podílu brzdné síly
na zadní nápravě. V takových případech se musí brzdové kotouče opravit (přebrousit) nebo
vyměnit. Rovněž by se měly vyměnit brzdové destičky.

Brzdové kotouče vykazují trhliny
Zatížení tepelným šokem může na ploše třecího prstence brzdového kotouče vést k tvorbě
trhlin ve struktuře odlitku. Trhliny ovlivňují pevnost součásti a mohou být podle své velikosti
a zatížení výchozím bodem pro prasknutí materiálu. Je těžké učinit závazný výrok o ještě
přípustné řádové velikosti trhlin. Aby se však zamezilo rizikům, měli byste brzdové
kotouče vyměnit tehdy, když budou trhliny dobře viditelné pouhým okem. Dále je třeba
pamatovat na to, že riziko prasknutí roste s délkou trhlin.
Kromě rizika prasknutí působí trhliny na povrchu kotoučů na brzdové destičky jako
obráběcí nástroj, který zvyšuje jejich opotřebení. Tento jev se zesiluje vlivem teploty,
neboť přitom probíhá roztažení mezery.
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Brzdové kotouče jsou rýhované
Rýhy na ploše třecího prstence mohou mít následující příčiny vzniku:
■

Nevhodný třecí materiál brzdových destiček;

■

Silné působení nečistot na brzdové kotouče/destičky;

■

Působení koroze;

■

Přetížení brzdové soustavy;

■

Materiál brzdového kotouče je příliš měkký.

Rýhy se vyskytují ve velmi rozdílných strukturách - od jemných po velmi hrubé. Proto
lze stěží učinit nějaké obecně platné závěry o tom, zda lze tento stav ještě tolerovat.
Zkušenosti odborníka však zpravidla garantují správné rozhodnutí. Brzdný účinek
není v určitých mezích tvorbou rýh negativně ovlivňován, při výměně destiček se
však kotouče musí opravit (přebrousit) nebo vyměnit.

Životnost brzdového kotouče je příliš krátká
Životnost brzdových kotoučů, jakož i brzdových destiček, je pouze jedním, i když také
důležitým parametrem při vývoji brzdové soustavy. Pro normální podmínky nasazení
se u mnoha aplikací na předních nápravách usiluje o to, aby životnost brzdového
kotouče odpovídala životnosti dvou sad brzdových destiček. K dosažení specifických
a vysoko stanovených cílů, jako je např. zamezení projevům vibrací brzd zastudena,
se může životnost brzdových kotoučů pohybovat také pod touto hodnotou.
Hodnoty životnosti dosahované v praxi závisí na následujících ovlivňujících faktorech:
■

Jízdní chování řidiče (způsob jízdy);

■

Dopravní poměry;

■

Topografické a klimatické podmínky nasazení;

■

Působení nečistot;

■

Materiál a struktura odlitku brzdového kotouče;

■

Agresivita brzdových destiček;

■

Lehký chod kluzných a vodicích dílů a pístu brzdy.

Se zřetelem na značný počet vlivů se životnost kotoučů jeví v praxi jako statistická
veličina, přičemž, jak ukazuje distribuční funkce, může být životnost některých
kotoučů 10-15krát vyšší než kotoučů jiných. Některé kotouče mohou dosáhnout své
životnosti již po 20 000 km, zatímco jiné mohou bezproblémově sloužit i 300 000 km.
V individuálních případech může být životnost kotoučů ještě nižší, případně vyšší.
Z tohoto důvodu nemohou také výrobci a dodavatelé poskytovat žádnou záruku
životnosti.
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Souhrn a obrazová část
Typické příklady popsaných
rušivých faktorů

Analýzy ukazují, že značná část zákaznických stížností ohledně brzdové soustavy je
připisována brzdovým kotoučům a v těchto případech jsou nejčastější příčinou stížností
nepřirozené zvuky a vibrace.
Kvůli naznačené komplexnosti a velkému počtu ovlivňujících faktorů je však třeba
konstatovat, že dá v konkrétním jen stěží zjistit, zda je brzdový kotouč poškozen a co je
toho příčinou. Na základě dostupných zkušeností lze učinit závěr takový, že u převážného
počtu případů, ve kterých došlo ke skutečnému poškození brzdového kotouče, je třeba
hledat příčinu toho na jiném místě (příliš velké házení kotouče kvůli celkové toleranci,
nevhodné brzdové destičky, vadná kolová brzda, atd.). V mnohých případech se
reklamované brzdové kotouče nachází v perfektním stavu a skutečná příčina závady
nebyla řádně odhalena. Nevyhnutelně to vede k tomu, že je taková reklamace, po
časově i finančně nákladných zkouškách,zamítnuta s nepříjemnými vedlejšími dopady
na všechny zainteresované strany. I když se zdá, že byly problémy po výměně brzdových
kotoučů odstraněny, dojde po čase k znovuobjevení uvedených příznaků.
Zlepšení situace a tím i dosažení spokojenosti zákazníků lze dosáhnout jen tehdy, když
se podaří spolehlivě zjistit danou příčinu poškození, budou použity jen správné a
schválné náhradní díly, a údržbářské práce budou provedeny s maximální
pečlivostí.
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Vibrace brzd po zahřátí
Dunivé zvuky a vibrace během
brzdění z vysokých rychlostí

Skvrny vzniklé místním přehřátím brzdového kotouče vlivem
vibrací brzd.

Vibrace brzd zastudena
SRO

dt1

dt3

dt2

Zjištění:
Vibrace dílů podvozku, torzní
kmitání volantu nebo pulsování
brzdového pedálu při brzdění
se vyskytují téměř při všech
rychlostech.

360
dt1: minimální tloušťka kotouče způsobená
dílčím otěrem třením
dt2: výchozí tloušťka
dt3: tloušťka kotouče po vyrovnání házení

dt2 –dt1: maximální diference tloušťky kotouče
SRO: maximální házení kotouče

Diference tloušťky brzdového kotouče
Měření házení kotouče na vozidle
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Skvrny od stání
Příčina:
Koroze vzniklá vlivem vlhkosti,
působením soli nebo jiných
okolních vlivů.

Brzdový kotouč se statickými skvrnami

Brzdový kotouč s trhlinami
Příčina:
Vysoká tepelná a mechanická
střídavá zatížení.

Příčina:
Brzdový kotouč je opotřebovaný
nad míru přípustného opotřebení.
Zjištění:
Náhle se vyskytující silné vibrace
brzd.
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Brzdový kotouč se
závažnými trhlinami
způsobenými tepelným
zatížením

Prasklý brzdový kotouč
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Rýhovaný brzdový kotouč
Příčina:
Působení nečistot, přetížení,
nevhodný materiál kotouče a/nebo
destiček.

Brzdový kotouč s rýhami

Zcela opotřebované brzdové destičky
Třecí materiál opotřebovaný
až na ocelovou opěrnou desku

Příčina:
Brzdové destičky nebyly včas
vyměněny

Brzdové kotouče poškozeny
opotřebovanými destičkami
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Zkorodované brzdové kotouče
Příčina:
Dlouhá odstávka ve vlhkém
prostředí, změna struktury
materiálu třecí plochy kotouče
vlivem rozšiřujících se korozních
skvrn.
Následek:
Drsný povrch, zvuky při brzdění,
vibrace

Zkorodovaný brzdový kotouč

Různě tlustý vnitřní a vnější třecí prstenec
Podmíněno konstrukcí, pro různé
přijímání tepla.
Přípustná diference max. 0,5 mm
na každý třecí prstenec.
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Diference tloušťky třecího prstence
Příčina:
Chybné zpracování, provoz s
příliš velkým házením kotouče
za současně příliš malým
namáháním brzd.
Následek:
Vibrace brzd zastudena

Diference tloušťky

Silné podrezivění na dosedací ploše
Příčina:
Nedostatečné očištění,
nedostatečné dosednutí kvůli
znečištění.
Následek:
Vznik diferencí tloušťky vlivem
nepřípustné boční házivosti.

Silná podpovrchová koroze

41

Brzdové kotouče pro brzdy
osobních automobilů

Poškození způsobené přítomností
bublin v odlitku
Příčina:
Chyba během odlévání
Následek:
Snížení pevnosti

Poškození způsobené přítomností bublin v odlitku.

Příčina:
• Chyba při montáži (nesprávný
utahovací moment při montáži
brzdového kotouče).
• Nesprávné uložení brzdového
kotouče kvůli nedodržení
výrobních tolerancí.

Trhliny v oblasti montážní plochy
brzdového kotouče

Následek:
Snížení pevnosti; zvuky

Trhliny v oblasti montážní plochy brzdového kotouče
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Posouzení poškození na brzdových
destičkách a brzdových kotoučích

Další informace naleznete také na internetu na adrese:

www.textar.com

Servisní linka Textar
Na telefonním čísle
+49 (0)2 171/703 397
Vám v pracovní dny rádi odpovíme na dotazy okolo
produktu a techniky. Avšak také Vaše rady a informace
z praxe jsou pro nás zajímavé a nápomocné. Budeme
rádi, když nám zavoláte.
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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Poznámky
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