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Wskazówki montażowe przy naprawie hamulców
Wiele inwestujemy w konstrukcję naszych produktów. Nasze okładziny hamulcowe mają za sobą do 300.000 kilometrów
testów i 1.000 godzin badań na hamowni, zanim traﬁą do produkcji seryjnej. Nasze know-how i wysoka jakość naszych
produktów sprawiają, że jesteśmy jednym z największych dostawców części do pierwszego montażu w przemyśle
motoryzacyjnym.
Jednak prawidłowo działają tylko te okładziny hamulcowe, które są właściwie zamontowane.
Dlatego w każdym opakowaniu okładzin Textara można znaleźć ogólną instrukcję montażową VRI (Verband der Reibbelagindustrie – Związek Przemysłu Okładzin Ciernych) wzgl. FEMFM (Federation of European Manufacturers of Friction Materials
– Federacja Europejskich Producentów Materiałów Ciernych). Dodatkowo broszura zawiera rady związane z obsługą i naprawą
układu hamulcowego.
Więcej informacji serwisowych i technicznych można znaleźć na naszej stronie www.textar.com/pl

Dokumentacja naprawy
hamulca tarczowego
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Rozpoczęcie naprawy hamulca
Tarcze hamulcowe i/lub klocki hamulcowe osiągnęły granice zużycia.
Przed rozpoczęciem naprawy hamulca należy sprawdzić wszystkie istotne
elementy w obszarze osi i układu hydraulicznego.
Uszkodzone części należy koniecznie wymienić.
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Ustalanie grubości tarczy hamulcowej
Ustalić grubość tarczy hamulcowej odpowiednim narzędziem
Uwaga: sprawdzić minimalną grubość!
Tarcza hamulcowa nie może przekroczyć grubości minimalnej do końca
nominalnej grubości nowych klocków hamulcowych.
W zależności od wersji wymieniane są także łożyska kół i/lub
pierścienie czujnika.
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Odrdzewianie powierzchni styku i piasty
Po demontażu starych tarcz hamulcowych należy wyczyścić powierzchnie
styku i krawędź piasty odpowiednimi narzędziami ( np. szczotka druciana,
papier ścierny).
Uwaga: Nie uszkodzić piasty koła!
Zacisk, który jest jeszcze połączony z układem hydraulicznym, musi być tak
zabezpieczony, aby nie występowały naprężenia na przewodzie hamulcowym.
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Czyszczenie powierzchni styku i piasty
Oczyszczoną z rdzy, metalicznie czystą powierzchnię styku oczyścić środkiem
do czyszczenia hamulców (Textar Formula XT).
Zalecamy sprawdzenie oczyszczonej piasty koła odpowiednim przyrządem
pomiarowym (wskaźnik ze statywem) pod kątem ewentualnego bicia koła.
Sprawdzić mocowania klocków hamulcowych pod kątem uszkodzeń
i wyczyścić je.
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Odrdzewianie otworów prowadnic
i mocowania zacisku
Otwory prowadnic wymontowanego zacisku, w zależności od konstrukcji,
należy oczyścić z rdzy i zabrudzeń szczotką drucianą wzgl. pilnikiem
do zacisków hamulcowych.
Uwaga: Nie uszkodzić zacisku hamulca!
Kontrola mocowania zacisku pod kątem uszkodzeń.
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Smarowanie powierzchni prowadnic
i mocowania zacisku hamulcowego
Wyczyszczone powierzchnie prowadnic na mocowaniu zacisku należy
nasmarować nieprzewodzącym, odpornym na temperaturę i nie
zawierającym cząsteczek stałych (bez cząstek metalowych)
(Textar CERA TEC®).
Nie używać pasty miedzianej!
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Montaż tarczy hamulcowej
Nową tarczę hamulcową zamocować na piaście i – w zależności
od konstrukcji i systemu – umocować śrubami.
Zalecamy, aby nowe tarcze hamulcowe zostały zmierzone przyrządem
pomiarowym pod kątem bicia na pojeździe ok. 15 mm poniżej
maksymalnego promienia.
Optymalnie taki pomiar wykonuje się na prawidłowo zamontowanym kole.
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Cofanie tłoka hamulca
Cofanie tłoka hamulca powinno się wykonywać z wykorzystaniem odpowiednich
narzędzi, aby zapobiec zakleszczeniu lub przekręceniu tłoka.
Należy przy tym uważać na różne konstrukcje zacisków wzgl. układów
hamulcowych, jak również specyﬁczne dla danego producenta instrukcje i
narzędzia specjalistyczne.
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Smarowanie punktów przylegania
Zastosowanie trwałych bezmetalicznych środków smarnych (Textar CERA TEC®)
na płytce klocka hamulcowego w przypadku wersji okładzin z tak zwanymi
elementami dodatkowymi, jak np. naniesiony lakier tłumiący lub –blaszka
tłumiąca nie jest konieczne. Jednak na obszarze styku okładziny w otworach
prowadnicy smarowanie jest niezbędne.
Na wszystkich etapach naprawy należy uwzględniać momenty dociągu
i zalecenia wzgl. wskazówki producentów pojazdu i danego układu.
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Sprawdzić bęben hamulcowy pod kątem zużycia i uszkodzeń. Zmierzyć średnicę.
Nowy wymiar plus 0,5 mm maksymalnej średnicy moży być wykorzystany tylko ze
szczękami nadwymiarowymi. W zależności od wersji wymieniane są również łożyska
koła i/lub pierścienie czujnika.

Do montażu wzgl. demontażu sprężyny odciągającej koniecznie używać odpowiednich
narzędzi specjalistycznych.
Uwaga: Ryzyko zranienia!
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Aby uniknąć uszkodzenia części do montażu wzgl. demontażu sprężyny mocującej
koniecznie używać odpowiednich narzędzi specjalistycznych.
Uwaga: Ryzyko zranienia!
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Aby uniknąć uszkodzenia części do montażu wzgl. demontażu linki hamulca ręcznego
koniecznie używać odpowiednich narzędzi specjalistycznych.
Uwaga: Ryzyko zranienia!
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Przy demontażu szczęk hamulcowych zabezpieczyć cylinderki odpowiednim narzędziem.

Sprawdzić ew. automatyczną regulację szczęk pod kątem zużycia i uszkodzeń.
W celu jednoznacznego przyporządkowania szczęk hamulcowych
(szczęka pierwsza i druga) w katalogu z rysunkami TMD przedstawiony
jest zawsze hamulec lewy tylny.

W celu uniknięcia uszkodzenia piasty koła i / lub bicia tarczy hamulcowej
śruby /nakrętki koła muszą być dociągnięte według danych producenta
(kolejność + moment dociągnięcia).
Uwaga: Przy dokręcaniu sprężonym powietrzem koniecznie stosować
ogranicznik momentu, następnie dokręcić kluczem dynamometrycznym.
Koła muszą być zamontowane bez naprężeń i obciążenia.

Poszukiwanie źródeł uszkodzeń
Badanie, ustalenie, ew. wymiana: porady jak uniknąć reklamacji

I

Łożysko koła
3 luzy/uszkodzenia
3
3
3
3

II

Nakrętka koła
3 dokręcenie i zabezpieczenie

Piasta koła
Gwint sworznia koła
oczyszczenie (do czystego metalu)
3 uszkodzenia
badanie bicia przyrządem pomiarowym
3 sworznie muszą dać się swobodnie
wkręcić ręcznie
widoczne uszkodzenia
ochrona antykorozyjna (bez materiałów smarnych)

Łożysko wahacza poprzecznego
3 przy zbyt dużym luzie
i porowatości - wymienić

III

Uwaga!
W zależności od konstrukcji osi
niedopuszczalny luz nie daje
się łatwo stwierdzić.

Przegub nośny
Końcówka drążka kierowniczego
3 luz przegubu
3 badanie osłony uszczelniającej pod
kątem porowatości i szczelności
3 mocowanie przegubów
(śruby zabezpieczające)

IV

Zacisk hamulcowy
Tłok
3 szczelność, przesuw

Obudowa zacisku
3 uszkodzenia

Element przesuwny
Osłona uszczelniająca
3 szczelność, porowatość 3 luz, przesuw
3 uszczelnienie

V

VI

VII

3
3
3
3

Przewód hamulcowy
szczelność, porowatość, przetarcia
średnica wewnętrzna (puchnięcie)
połączenia śrubowe
uwzględnić maksymalną żywotność

3
3
3
3
3

Kolumna amortyzatora
szczelność (widoczny wyciek oleju)
sprawność tłumienia amortyzatora
pęknięcie sprężyny
łożysko amortyzatora
mocowanie

Osłony wału napędowego
3 szczelność, porowatość

Uwaga!
Zmiany w zawieszeniu mają wpływ
na działanie i komfort układu hamulcowego.

Wskazówki i wyjaśnienia
Podstawowym warunkiem każdej naprawy jest oczyszczenie wszystkich części, a następnie nasmarowanie niezbędnych
miejsc w obszarze otworów prowadnic klocków hamulcowych wzgl. miejsc łożyskowania szczęk hamulcowych środkiem
nieprzewodzącym, odpornym na wysoką temperaturę, bez cząsteczek stałych (bez metalu), a dla samochodów z ABS
odpowiednią pastą (Textar CERA TEC®).
Nie stosować pasty miedzianej!
Wszystkie części, które zostają ocenione jako „nie ok”, należy wymienić ściśle według zaleceń producenta pojazdu, producenta
układu i producenta hamulców.
Uwzględnienie tych wskazówek pomoże rozwiązać problemy techniczne i uniknąć reklamacji.

Ważne wskazówki!
Należy uwzględnić informacje z ulotki dołączonej do opakowań klocków hamulcowych z ﬁ rmy Textar.
Tu można znaleźć wskazówki dotyczące specjalnych sposobów montażu, jak np.
• klocki hamulcowe zależne od kierunku obrotu koła
• kolorowe oznaczenia na płytce i ich znaczenie
• ostrzeżenia związane z pracami przy elektrohydraulicznym układzie hamulcowym
klocki hamulcowe z odlepianą folią na płytce do ustalenia kleju itp.
Uwaga! W przypadku samochodów z hamulcami elektrohydraulicznymi (np. SBC-Sensotronic-Brake-Control)
nigdy nie należy wymieniać równocześnie okładzin i płynu hamulcowego! Prace przy elektronicznym
układzie hamulcowym mogą wykonywać jedynie przeszkoleni pracownicy.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen / Niemcy
www.textar.com
Przedstawicielstwo TMD Friction GmbH w Polsce
Reprezentant na Polskę:
Mirosław Przymuszała ul. Wrocławska 8-10
55-002 Dobrzykowice Wrocławskie
tel. (71) 347 93 08
e-mail: biuro@tmdfrictionservices.pl
Textar is a registered trademark of TMD Friction.

Pytania dotyczące produktów
i rozwiązań technicznych?
Linia serwisowa w ﬁrmie Textar
pomaga szybko i kompetentnie.
+49 21 71-703 397
serviceline@textar.com
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Uwaga!
Należy bezwzględnie stosować się do wskazówek producenta pojazdu i układu hamulcowego dotyczących
napraw i serwisowania.

