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Pré-requisitos para um travão em funcionamento ótimo
Pastilhas de travão
■

■

■

Selecionar a pastilha de travão de acordo com a recomendação
da Textar
Processo de substituição (no eixo) de acordo com códigos de
conduta específicos do setor das instruções de montagem.
Comportamento de rolagem de acordo com as recomendações do
fabricante do veículo/instruções de montagem.

Disco de travão
■
■

■

Superfícies funcionais limpas
Desvio lateral, paralelismo, excentricidade radial e variação de espessura do disco de acordo com as recomendações da Textar
Procedimento de substituição (no eixo) de acordo com as
recomendações do fabricante do veículo

Travão de roda
■

■

Condição do travão com elementos de guia limpos e a funcionar sem
problemas
Elementos operacionais (pistões, tampas protetoras, molas, etc.) em
condições operacionais sem danos

Rodas
■

■
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Calibração de acordo com as recomendações do fabricante do
veículo
Montagem com os binários especificados pelo fabricante do
veículo e seguindo as instruções de instalação

Introdução
Com poucas exceções, os discos de travão são usados como travões de roda no
eixo dianteiro dos veículos de passageiros. Dependendo da carga, são usados
travões de disco ou de tambor no eixo traseiro. As notas seguintes são limitadas
aos travões de disco.
Elevado esforço mecânico e térmico aplicado ao sistema de travagem
A força exercida no pedal de travão, suportada pelo sistema, atua como força
tensora sobre os travões de disco, que pressiona as pastilhas de travão contra
os discos de travão. Em resultado da força de fricção assim criada, a maior
parte da energia cinética do veículo é convertida em calor dentro de pouco
tempo. Os esforços mecânicos e térmicos que atuam sobre o disco e as
pastilhas de travão são muito elevados. Em casos extremos, a potência de
travagem que ocorre durante a desaceleração pode ser de muitas vezes a
potência máxima do motor.
Requisitos essenciais relativos ao sistema de travagem

Elevado esforço mecânico e
térmico aplicado ao sistema de
travagem

Requisitos essenciais relativos
ao sistema de travagem

Os requisitos essenciais exigidos a um sistema de travagem podem se
resumidos como se segue:
• Distância mínima de paragem em todas as condições de operação
•	Bom conforto de travagem (sem vibração, sem ruído estridente,
boa sensação no pedal)
• Manutenção adequada ao longo da vida das peças de desgaste.
Dado que os discos e pastilhas de travão são elementos de funcionamento
combinado essenciais para o processo de travagem, isso significa:
• Estabilidade de fricção num amplo intervalo de temperaturas
•	Baixa dependência do coeficiente de fricção relativamente à pressão de
contacto, velocidade e influências ambientais
• Boa força mecânica e resistência à deformação
• Estado de desgaste dentro dos valores limite especificados
• Tolerâncias dos componentes dentro dos valores limite especificados
• Comportamento de desgaste adequado das pastilhas e discos de travão.
Pastilhas e discos de travão são elementos de segurança que funcionam
em combinação. Os requisitos a eles exigidos só podem ser cumpridos com
componentes desenvolvidos para/adaptados ao veículo em causa. Os riscos
de segurança, bem como as perdas de conforto e uma vida de serviço reduzida
podem ser evitados por uma manutenção correta.
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Ruídos de travagem em veículos motorizados
Devido à crescente consciência de qualidade por parte dos condutores, os
ruídos de travagem são cada vez menos aceitáveis. O que causa estes ruídos
por vezes desagradáveis ecomo podem ser contrariados? Ao travar, ocorrem
sempre vibrações devidas à fricção, que, dependendo da frequência, são
descritas por uma variedade de termos.
Na gama de frequências baixas, são referidas como, por exemplo, ruído
surdo, trepidação ou soluços, e nas gamas de frequência médias e altas,
por exemplo, como guinchar ou ruído metálico.
Para contrariar estes fenómenos, a TMD, fabricante líder europeu de pastilhas
de travão, tem vindo a desenvolver investigações básicas intensas, desde
há muitos anos. Numa fase muito precoce de desenvolvimento de novos
veículos, os resultados contribuem para uma otimização do conforto.
Consequentemente, o seu comportamento de vibração intrínseca e propriedades de absorção de ruído são intensamente testados durante o desenvolvimento de novos materiais de pastilhas de travão. Com os resultados atingidos, o comportamento de ruído dos novos veículos e dos seus componentes
são analisados e influenciados em bancos de teste de ruído especiais, com
componentes protótipo completos de eixos e travões. Durante esta fase
inicial de desenvolvimento, ainda podem ser feitas alterações ao travão de
roda e ao perfil da pastilha.
Num ponto mais adiante no tempo, testes de veículos orientados para a
prática são então executados, durante os quais são determinadas a intensidade e a frequência de quaisquer ruídos. O teste inclui rodagens de desgaste
em estrada em Espanha, bem como avaliação durante uma variedade de
circuitos citadinos e testes de vibração a alta velocidade. Nesse contexto, é
de particular importância determinar que componente vibra a que frequência,
para se poderem tomar medidas direcionadas de absorção de ruídos.
Ajustamentos finos podem então ser feitos por pequenas modificações de
perfil, como sulcos ou chanfraduras. A compressibilidade das pastilhas de
travão também pode ser alterada dentro do quadro dos intervalos de tolerância.

Dependendo da aplicação, a subcamada em forma de cunha patenteada pela
TMD também contribui para a otimização. No caso ideal, as medidas chamadas
secundárias, como verniz de borracha, folhas adesivas, placas de amortecimento,
contrapesos, etc., podem ser dispensadas. Embora esses materiais de apoio
possam contribuir para melhorias, também têm efeitos na sensação do pedal,
no volume de desgaste e, naturalmente, nos custos.
Consequentemente, no caso de uma pastilha de travão, tem sempre de ser
encontrado um compromisso entre segurança, conforto e eficiência económica.
Neste contexto, a alocação correta de diversos materiais de pastilha de travão é
tão importante como a avaliação das condições gerais do travão de roda completo
e dos outros componentes de eixo e suspensão da roda.
É também necessário ter em mente que cada alteração do veículo, como pneus
largos, alterações de piso, rebaixamento, etc., afetam consideravelmente o ruído
e o comportamento de conforto dos veículos.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Separação do material de fricção
devido a corrosão
Explicação:
• Separação das bordas
devido ao uso de novas
pastilhas em discos de
travão extremamente
desgastados.
• Força de mola
desadequada na
mola tensora (curso
descentrado).
• Outra sobrecarga
mecânica
• Constante esforço térmico
elevado nas pastilhas de
travão.
• Material de fricção
torna-se poroso
(completamente ou em
certos pontos).
• O material de fricção
separa-se devido a
corrosão.
• Placa de suporte tem
vestígios óbvios de
corrosão.
• Resíduos de adesivo
• Subcamada e material de
fricção visíveis na placa
de suporte.
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Deterioração das bordas

PASTILHAS DE TRAVÃO

Separação do material de fricção
devido a corrosão
Nenhuma indicação de
excesso de carga de
temperatura

Vista: em corte

Vestígios claros de
esforço térmico

Vista: em corte

Explicação:
Os componentes de formulação
visíveis a olho nu estão presentes.
A camada de grafite contendo
elastómeros, bem como o
carbono de fricção e a fibra de
aramida, ainda estão presentes até diretamente abaixo da
camada de fricção.

Explicação:
A camada de grafite contendo
elastómeros já não existe
e o carbono de fricção já só
está presente até diretamente
acima da subcamada.
A fibra de aramida ainda está
presente sob a camada de
fricção (aproximadamente de
4 mm em diante). A corrosão é
visível abaixo da subcamada.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Separação do material de fricção
devido a destruição térmica
Explicação:
As pastilhas de travão
excederam a temperatura
mais elevada admissível
durante mais de 15 a 20
minutos.
Quando isso acontece,
os constituintes
que contribuem
significativamente para a
estabilidade são destruídos.

O material de fricção decompõe-se, quebra em certos
sítios e/ou a subcamada e adesivo são danificados.
A pastilha separa-se completamente; o revestimento
descasca. Coloração parcial da placa de suporte.
O material de fricção endureceu, tem um anel duro,
coloração castanha avermelhada do material de fricção,
cinza branca em alguns pontos.

devido a inﬂuências mecânicas
Explicação:
As pastilhas de travão
foram deixadas cair ou
instaladas com inclinação
ou deformação devido a um
«abanar» extremo da pinça
de travão.

O material de fricção separase da placa de suporte. Ocorre
delaminação. As pastilhas de
travão são novas, separação
acima da camada adesiva/
subcamada. Danos visíveis na
placa de suporte.
Danos em resultado de
esforços de torção visíveis na
placa de suporte. «Abanar»
excessivo da placa de suporte.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Separação do material de fricção
devido a produção defeituosa
ok.

Explicação:
• Placa de suporte lisa ou
subcamada e adesivo
só parcialmente visíveis.
• Adesivo não ok.
Subcamada distribuída
desadequadamente.

não ok.

Material de fricção separou-se logo que submetido a
baixo esforço. Não há adesivo suficiente.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Separação do material de fricção
da placa de suporte
Atenção:
Estes defeitos ocorrem muitas
vezes combinados.
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Separação devido a

Causa

Corrosão

1. Deterioração das bordas
devido a disco de travão
extremamente desgastado (curso descentrado)
2. Constante esforço térmico elevado nas pastilhas
de travão

Defeito de produção

Adesivo não ok.
Subcamada distribuída
desadequadamente.

Destruição térmica do
adesivo, subcamada e material de fricção

As pastilhas de travão
excederam a temperatura
mais elevada admissível
durante mais de 15 a 20
minutos. Quando isso
acontece, os constituintes
que contribuem
significativamente para a
estabilidade são destruídos.

Destruição mecânica

As pastilhas de travão foram,
por exemplo, deixadas cair

PASTILHAS DE TRAVÃO

Efeito

Características distintivas

Material de fricção torna-se
poroso (completamente ou
em certos pontos), separação
de material de fricção em
resultado da corrosão

Placa de suporte tem óbvios
vestígios de corrosão, resíduo
de adesivo, subcamada e
material de fricção visíveis na
placa de suporte

Material de fricção separa-se
logo que submetido a baixo
esforço

Placa de suporte lisa ou
subcamada e adesivo
só parcialmente visíveis

O material de fricção decompõe-se, quebra em certos
sítios e/ou a subcamada e
adesivo estão danificados,
a pastilha separa-se
completamente

O revestimento descasca, a
placa de suporte está azulada
em certas partes, o material
de fricção endureceu, tem um
anel duro, coloração castanha avermelhada do material
de fricção, cinza branca em
alguns pontos

O material de fricção
separa-se da placa de
suporte, ocorre delaminação

As pastilhas de travão são
novas, separação acima da
camada adesiva/subcamada.
Danos visíveis na placa de
suporte.

Atenção:
• A separação pode ser devida
a várias causas, apenas a
produção defeituosa recai na
nossa esfera de influência e
será, por isso, aceite como
reclamação.
• Em termos básicos, um travão
de roda começa por aquecer
e depois a pastilha de travão
é destruída.
• Uma pastilha de travão com
sulcos nunca é a razão para
um travão de roda aquecer.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Danos relacionados com a utilização
Rachaduras superﬁciais

As rachaduras superficiais podem ser ignoradas; não
causam nenhum risco de segurança. Mesmo no caso
de pastilhas de travão com sulcos, não há nenhuma
desvantagem relativamente à estabilidade da pastilha.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Danos relacionados com a utilização
Quebras das bordas
Explicação:
• Efeitos relacionados com
o tipo que, dependendo do
esforço mecânico ou térmico,
podem ser pronunciados a
graus diferentes.
• As quebras de bordas são
admissíveis até um máximo de
10% da superfície de fricção
total.
As quebras podem ser ignoradas; não causam nenhum
risco de segurança.

As quebras são admissíveis na área marcada, mas só
até um máximo de 10% da superfície total da pastilha.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Danos relacionados com a utilização
Delaminação / deterioração das bordas
Explicação:
• Não são admissíveis
quebras ou deterioração
das bordas nesta área.
• Rachaduras ou
deteriorações na área
onde o material de
fricção está ligado não
são admissíveis.
Área protegida onde a pastilha está ligada por baixo da
marcação.

Pastilha com deterioração inadmissível.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Danos relacionados com a utilização
Padrão de contacto defeituoso
Explicação:
• Disco de travão gasto ou
incorreto
• Defeito de travão /
contaminação
• Carga de travagem
insuficiente
• Ver também Defeito de
instalação / Defeito de
produção
Pastilha com padrão de contacto desadequado.

Danos devidos a curso descentrado.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Danos relacionados com a utilização
Explicação:
• Destruição do material
de fricção por
sobrecarga mecânica
e térmica em alguns
locais.

Uso de novas pastilhas em discos de travão extremamente
desgastados / riscados.

Explicação:
• Desadequada folga
das pastilhas de
travão devido a travão
defeituoso.
• Pode ocorrer quer junto
do eixo, quer na roda.

OK
Figura: Esforço térmico elevado num dos lados.
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não OK

PASTILHAS DE TRAVÃO

Erros de montagem
Explicação:
Posição de instalação incorreta

ok.

não ok.

Marcas visíveis / vestígios na placa de suporte.
Explicação:
Manuseamento desadequado
antes / durante a instalação

Mola do pistão dobrada; isto não é admissível.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Erros de montagem
Explicação:
Pastilha de
travão montada
desadequadamente

Mola de pressão partida.
Explicação:
Acessório sujeito a desgaste
relacionado com a utilização
e, dependendo do tipo de
modelo, incluído no âmbito
do fornecimento.

Placas de encaixe desgastadas.
Explicação:
Dispositivo de
posicionamento ignorado
Atenção:
Ter atenção ao assentamento
correto na pinça para
garantir o funcionamento
perfeito.
Marca do pistão no dispositivo de posicionamento.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Erros de montagem
Explicação:
Tubo de travão não isenta de
contaminação e corrosão.
Desvio dimensional da placa
de suporte.

Danos óbvios devidos a influência externa.
Explicação:
Alojamento do travão não
isento de contaminação
e corrosão; excesso de
lubrificação.

O recorte da placa amortecedora não funciona devido a
contaminação.
Explicação:
Alteração inadmissível
durante a instalação

Geometria de pastilha alterada incorretamente.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Erros de montagem
Explicação:
Assentamento incorreto
da pastilha de travão na
pinça.

Marca de pistão não está sobre a superfície completa.
Explicação:
As superfícies de
assentamento não foram
cuidadosamente limpas
ou inspecionadas antes
da instalação.
A pastilha fica agarrada à pinça de um lado e o material de
fricção sai da placa de suporte.
Explicação:
Pistão faseado
desalinhado no
invólucro da pinça.

Verificar o pistão faseado com apalpa-folgas.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Erros de montagem
Explicação:
A mola não está
corretamente
posicionada no sulco
do pistão.

não OK

OK

Pistão a pressionar a mola.

Explicação:
Alinhamento incorreto.

Padrão de desgaste inconsistente.

não OK

OK

Explicação:
A pinça está danificada
e o problema não foi tido
em conta quando foram
instaladas novas pinças
e/ou discos

Padrão de desgaste irregular no disco de travão.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Danos devidos a inﬂuências ambientais
Explicação:
Padrão de contacto
desadequado, sem limpeza
de travagem após a carga de
temperatura.

Vitrificação da superfície de fricção.
Explicação:
A temperatura de operação,
frequentemente, não é
atingida; a autolimpeza não
acontece. Contaminação da
superfície de fricção por, por
exemplo, sujidade, tinta ou
sal.
Contaminação da superfície de fricção.
Explicação:
Uso de disco de travão
riscado. Entrada de corpos
estranhos, como sujidade,
sal ou corrosão. Distribuição
desadequada de partículas
de fricção no material de
fricção.

Sulcos profundos na superfície da pastilha.

Explicação:
Transição de material
do disco de travão para
a pastilha de travão
devido a, por exemplo,
diferentes cargas, clima e/
ou incompatibilidade de
material.
Sulcos profundos na superfície da pastilha.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Produtos com defeito
Explicação:
• Rachaduras paralelas à
placa de suporte são sempre
inadmissíveis.

Delaminação / rachaduras em nova pastilha de travão.
Explicação:
• Estabilidade desadequada do
material de fricção que leva a
porosidade e quebras na
superfície.

Quebras na superfície, sem sinal visível de esforço térmico.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Produtos com defeito
Explicação:
Quebras nas bordas

Explicação:
Saliência de pressão
relacionada com o desenho
para usar completamente o
anel de fricção
do disco de travão.

Saliência de pressão permissível.
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PASTILHAS DE TRAVÃO

Instruções de montagem especiais
Atenção:
Instruções de montagem especiais
relativas às medidas secundárias
têm de ser seguidas para evitar
ruídos, fenómenos vibratórios,
rachaduras dos discos, bem como
desgaste irregular.

Todos os sintomas de dano
listados são exemplificativos
e, dependendo do travão /
desenho do veículo, podem ter
diferentes impactos.
Servem de linhas de orientação,
mas não podem substituir
a avaliação de danos no
local pelo especialista.
Frequentemente, ocorrem
combinados.

Instruções de montagem especiais relativas a medidas
secundárias
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DISCOS DE TRAVÃO

Vibração de travagem
Diferenciação entre
«vibração térmica» e
«vibração em frio»

O termo «vibração de travagem» refere-se a binários de travagem não uniformes - e, por isso, a flutuações na força de travagem - que ocorrem durante
uma rotação completa do disco de travão. Estes fenómenos, que têm diversas
causas, são divididos em vibração térmica, que ocorre durante a desaceleração de altas velocidades, e vibração em frio, que pode ocorrer a qualquer
velocidade.

Vibração térmica
A vibração térmica» pode ser descrita como se segue:
■

■

Uma vibração surda numa gama de frequências entre 100 e 250 Hz. A
inten-sidade da vibração pode variar durante a desaceleração, mas não
afeta a travagem.
Flutuações de binário podem por vezes ser sentidas como uma vibração
no volante, pulsação no pedal do travão e vibração de componentes do
chassis.
A ocorrência de vibração de travagem depende da força no pedal. A vibração térmica pode ser identificada por uma disposição circular de manchas
nas superfícies de fricção dos discos. Estas são causadas durante a travagem por sobreaquecimento localizado, que resulta numa transferência
de material da pastilha de travão para o disco e/ou numa alteração permanente da estrutura do material de fundição do disco de travão. O material
transferido é geralmente removido quando se trava normalmente, mas as
alterações estruturais - também referidas como formação de martensite são mais duras do que a estrutura básica do material do disco e só podem
ser removidas por retificação mecânica. Quando se repara um disco com
manchas martênsiticas, é importante remover completamente as áreas
endurecidas. Para evitar riscos, o disco deve, idealmente, ser substituído.

Posição normal

A formação de manchas através de sobreaquecimento localizado é causada
por vários fatores:
■

■

■

■

■

Efeito de flexão/distorção
■
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O disco pode, sob certas condições, distorcer, quando há forte travagem.
A deformação do disco pode resultar em deformação permanente.
O disco de travão desgastou abaixo da espessura mínima (ver recomendações do fabricante), que reduz a capacidade do disco de dissipar o calor.
As pastilhas de travão estão excessivamente gastas e têm um efeito de
travagem insuﬁciente.
O material de fundição do disco e as tolerâncias não estão conformes com
as especificações do fabricante.
As pastilhas de travão instaladas não são adequadas para a aplicação e/ou
não estão em conformidade com o equipamento original ou com qualquer
padrão de qualidade comparável.
O sistema de travagem não está a funcionar corretamente ou alguns dos
seus componentes não são dimensionalmente corretos.

DISCOS DE TRAVÃO

Para além das causas de «vibração térmica» devidas a sobreaquecimento
local descritas acima, outros fatores que podem causar ou aumentar a probabilidade de vibração térmica incluem rodas mal calibradas, componentes
de rolamento desgastados no sistema de suspensão da roda, direção e eixo
frontal desalinhado.
Na maioria dos casos, a vibração é causada por diversos fatores, o que torna
difícil identificar claramente a causa de raiz.
A investigação exaustiva e cuidadosa das causas e a reparação da falha são,
portanto, necessárias. Este trabalho deve ser executado por uma oficina
especializada com alto nível de experiência.
A investigação consiste essencialmente nos seguintes procedimentos de
teste:
■
■

■

■

■
■

■

■

Procedimentos de teste

Primeiro, determinar se a vibração vem do eixo dianteiro ou traseiro.
Executar uma inspeção visual para determinar que componentes funcionais estão gastos e a que ponto. Discos ou pastilhas altamente desgastados ou sulcados têm sempre de ser substituídos como um conjunto de eixo.
Verificar se as pastilhas instaladas foram aprovadas para a aplicação em
conformidade com as recomendações do fabricante.
Verificar as condições de operação do travão de disco, dando especial
atenção aos componentes da pinça, e reparar, se necessário. Esta reparação deve ser executada por uma oficina especializada com alto nível de
experiência.
Verificar se a roda está descalibrada e calibrar novamente se necessário.
Verificar as condições de operação da suspensão e os componentes da
direção e substituir quaisquer peças defeituosas.
Verificar os componentes individuais de cada rolamento de roda quanto a
defeitos (folga de rolamento) e substituir se necessário.
Verificar e, se necessário, corrigir a geometria do eixo de acordo com os
valores de orientação do fabricante do veículo.

A vibração térmica pode geralmente ser reduzida escolhendo materiais de
fricção adequados, desde que os outros componentes do veículo mencionados estejam sem defeito. Quando uma otimização deste tipo é executada,
tem de se ter em mente que esteja em conformidade com todos os requisitos
definidos para o sistema de travagem.
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Vibração em frio
A «vibração em frio» ocorre durante a travagem normal e pode ser identificada
através do pulsar do pedal de travão, flutuações de binário no volante e/ou
vibração de componentes do eixo e do chassis.
A característica que diferencia isto da «vibração térmica» é que a vibração em
frio pode ocorrer sempre que o travão é usado e tem uma gama de frequências
muito mais baixa (cerca de 5 a 50 Hz). A intensidade da vibração também pode
variar com a velocidade do veículo.
A vibração em frio é causada principalmente por variações na espessura do
disco e, tal como na vibração térmica, pode ser ampliada por componentes de
rolamento danificados e rodas descalibradas.

Causas de espessura
não uniforme

Como surge esta variação de espessura? Cada travão de disco contém excentricidades radiais causadas pelas tolerâncias de produção e de montagem.
As pastilhas de travão farão sempre algum contacto com o disco durante a
condução sem travagem e esse contacto será mais pronunciado em certos
pontos dos discos. Embora as forças de contacto sejam relativamente fracas, causam desgaste nesses pontos do disco de travão. Isso resulta numa
variação da espessura do disco, que acaba por causar vibração. Desde que
determinados pré-requisitos sejam cumpridos, essa variação de espessura dos
discos pode geralmente ser eliminada ou reduzida pela travagem normal, o que
mantém a geração e redução alternada de variações de espessura aceitavelmente equilibrada. Lidaremos com esses pré-requisitos mais adiante.
Os seguintes fatores inﬂuenciam a variação de espessura dos discos:
■

excentricidades radiais dos discos de travão instalados;

■

pastilhas a roçar no disco no estado de não travagem;

■

■

■

a capacidade das pastilhas de travão para reduzirem ou eliminarem as
variações de espessuras dos discos durante a travagem normal;
a atuação correta das pinças que permite a libertação das pastilhas do
contacto com os discos de travão;
as condições rodoviárias e ambientais e o estilo de condução.

Os efeitos de variações numa espessura dos discosexistente e idêntica pode
variar significativamente de um modelo para outro e depende dos fatores de
transmissão de força e das capacidades de amortecimento do eixo, direção e
componentes do chassis.
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Ao investigar as causas de vibração, manter os seguintes pontos em mente:
■

A excentricidade radial dos discos deve ser testada com o disco instalado
no veículo, idealmente com uma roda corretamente montada. A excentricidade radial é testada com um instrumento de medição com uma exatidão
de pelo menos 0,01 mm e aplicado a cerca de 10 a 15 mm abaixo do raio
exterior do disco. Uma medição do raio médio de fricção é, no entanto,
suficiente. A leitura em veículos mais recentes deve ser feita com várias
rotações e a excentricidade não deve exceder 0,070 mm (veículos problemáticos: <0,040mm). Note-se que este teste só dá resultados válidos com
discos de travão novos.
Devido às tolerâncias dos componentes, leituras tão baixas como essas não
podem ser conseguidas em carros mais antigos. Uma otimização pode, mesmo assim, ser conseguida colocando o disco de travão no cubo dos furos de
aperto, para que seja conseguido o valor mais baixo de leitura. Mas mesmo
em carros mais antigos, as excentricidades radiais dos discos não devem
exceder 0,10 mm. Se necessário, os componentes que estiverem a causar a
excentricidade (cubo, disco, rolamentos) terão de ser substituídos. É necessário ter cuidado para que as superfícies de contacto sejam mantidas limpas
e livres de defeitos.

■

■

■

Medição do desgaste
radial com um medidor
de precisão

Como mencionado acima, o cubo pode causar também excessiva excentricidade radial e portanto deve ser medido. Neste contexto, um valor máximo
de 0,030 mm, referente ao raio mais exterior mensurável, pode ser tomado
como guia. Se o desvio exceder esse valor, o cubo deve ser substituído.
Um fator adicional que afeta a excentricidade radial é a ondulação do
disco. O paralelismo do disco deve, por isso, ser também verificado e não
deve exceder 0,050 mm. É necessário equipamento especializado para este
teste.
Para uma medição precisa da variação de espessura do disco é necessário equipamento especializado, embora um micrómetro de precisão com
exatidão de medição de 0,001 mm dê resultados suficientemente precisos.
Devem ser feitas medições a 12 a 15 pontos em redor da circunferência
do disco e cerca de 10 a 15 mm abaixo do raio exterior de fricção do disco.
Dependendo do tipo de veículo, as variações de espessura de 0,012 a 0,015
mm (veículos problemáticos: <0,008mm) podem causar vibração. Em discos
novos, esses valores não devem ser excedidos. São também a tolerância
absoluta para os discos Textar.
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Testes adicionais

Para além destes testes, alguns dos procedimentos de teste descritos na secção sobre «vibração térmica» também devem ser executados. Estes incluem
verificar o estado operacional do disco de travão, os rolamentos da roda,
componentes de direção e suspensão, ajustamento do eixo dianteiro e uso de
pastilhas de travão aprovadas pelo fabricante do carro.
Como mostrámos, as causas de excentricidade radial excessiva e variações
de espessura dos discos podem ser difíceis de identificar. Mas executando as
medições possíveis dos componentes afetados e - se necessário - substituindo-os, esses defeitos podem ser amplamente limitados a níveis aceitáveis.
Como já foi mencionado, o estilo de condução, bem como o trânsito e as
condições da estrada também desempenham um papel na causa de variações
de espessura dos discos de travão. Viagens de vários milhares de quilómetros
com pouca travagem a baixa geração de força de fricção podem resultar em
variações de disco suficientes para causar vibrações. Uma fase subsequente
de condução com muita travagem pode regenerar novamente os discos.
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Tendência de variações
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Alto número de
aplicações de freios
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do disco do freio
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Vibração causada por manchas estáticas
Se um veículo não foi conduzido durante um longo período e, especialmente,
se foi exposto a humidade e/ou sal, a corrosão pode levar as pastilhas a aderir
aos discos ou à área do disco oposta à pastilha e esta pode corroer a tal ponto
que cause vibração severa. A aderência por corrosão pode muitas vezes ser
desimpedida libertando rapidamente a embraiagem em primeira velocidade para
fazer o veículo saltar para a frente subitamente. Se a aderência for severa,
desmontar o sistema de travões e retificar ou substituir as pastilhas poderá
ser o único remédio. Se as pastilhas estiverem danificadas, terão de ser substituídas. Uma ligeira vibração após um tempo prolongado de paragem pode
desaparecer após o carro ter sido conduzido por algum tempo. Se a vibração
for severa ou não desaparecer com a travagem normal, os discos de travão
têm de ser retificados ou substituídos.

Ruídos agudos durante a travagem
Desde que o sistema de travagem não mostre quaisquer falhas de conceção
ou outras falhas fundamentais, o disco de travão contribui para um ruído de
«guinchar» apenas se o intervalo entre ele e a pastilha for desadequada ou se
as superfícies do disco estiverem danificadas ou corroídas. É verdade dizer,
no entanto, que os discos de travão, devido à sua geometria, são suspeitos
em caso de problemas de ruído.
Esse defeito pode ser remediado como se segue:
■

■

■

■

Verificar o estado de desgaste e as condições da superfície das
pastilhas e discos de travão e substituí-los, se necessário.
Verificar se as pastilhas montadas são aprovadas pelo fabricante e
adequadas ao veículo.
Verificar se os elementos antirruído (placas de amortecimento,
verniz amortecedor, pastas) estão instalados e em boas condições
de funcionamento.
Verificar a liberdade de movimentos das rampas de guia das pastilhas
e do pistão da pinça.

Os travões de disco obtêm o seu efeito de travagem através de fricção a
seco, que tende inerentemente a causar vibração e, por isso, ruído. Devido
aos fatores influenciadores e às condições de funcionamento descritos acima, uma supressão total do ruído de travagem é extremamente difícil,
mas com a tecnologia moderna pode atingir-se um alto nível de supressão
de ruído.
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Outros possíveis defeitos
Na maioria dos casos - especialmente nos travões das rodas dianteiras - o
problema não é provocado pelo disco de travão.

Fraco efeito de travagem

Nesses casos, verifica-se se foram instaladas pastilhas adequadas e se não
estão excessivamente gastas, se as superfícies dos discos e das pastilhas
estão isentas de defeitos e se o sistema de travagem (pistões, guias, servounidades) estão a funcionar corretamente.
Nos travões de disco do eixo traseiro, uma carga específica insuficiente pode
causar corrosão do disco ou condicionamento superficial dos componentes
de fricção, o que, por sua vez, reduz a eficácia dos travões. Contudo, devido à
fraca força de travagem do eixo traseiro, isso passa praticamente despercebido pelo condutor. Nesses casos, os discos de travão têm de ser retificados ou
substituídos e as pastilhas também devem ser trocadas.

Discos de travão que mostram rachaduras
As cargas de choque térmico na superfície do disco de travão podem causar
rachaduras na estrutura da peça fundida. Essas rachaduras reduzem a força
do disco e podem, dependendo do seu tamanho e das forças aplicadas,
resultar em fratura material. A dimensão as rachaduras começa a representar um problema é algo difícil de dizer, mas para impedir a falha com as suas
consequências possivelmente fatais, os discos de travão em que as rachaduras sejam claramente visíveis sem ajuda técnica devem ser substituídos.
Também vale a pena notar que a probabilidade de fratura aumenta com o
comprimento das rachaduras.
Para além de apresentar o risco de fratura do disco, uma superfície de disco
rachada atua como um torno de retificação sobre as pastilhas, provocando
desgaste excessivo, que se torna mais pronunciado a mais altas temperaturas,
em que a largura da rachadura aumenta.
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Discos de travão riscados
Marcas de riscos na superfície do anel de fricção podem ter várias causas:
■

material de fricção desadequado das pastilhas de travão;

■

danos severos nos discos de travão ou pastilhas;

■

corrosão;

■

sobrecarga do sistema de travagem;

■

material do disco de travão desadequadamente macio.

Os riscos podem ter uma grande variedade de estruturas, desde muito finos a muito
grossos, o que torna difícil definir regras claras acerca da extensão de riscos que
será mesmo assim aceitável. Em geral, um mecânico experiente pode normalmente
avaliar se um disco riscado precisa ou não de ser retificado. Até certo ponto, os riscos
não afetam o efeito de travagem, mas se as pastilhas forem substituídas, os discos
também têm de ser substituídos ou retificados.

Vida útil dos discos de travão demasiado curta
A vida útil dos discos e pastilhas de travão é apenas um aspeto - ainda que importante - do desenvolvimento de um sistema de travagem. Para condições de utilização
normais, a vida útil projetada dos discos de travão dianteiros deve ser equivalente
à vida útil de dois conjuntos de pastilhas de travão correspondentes. Alguns discos
podem ter uma vida útil mais curta, porque foram projetados para atingir determinadas metas em que é dado mais valor, por exemplo à prevenção de efeitos indesejados como vibração em frio.
Na prática, a vida útil de um disco de travão depende dos seguintes
fatores influenciadores:
■

estilo de condução;

■

condições de estrada e de trânsito;

■

condições topográficas e climatéricas;

■

o nível de sujidade e de contaminação;

■

o material de fundição do disco de travão e sua estrutura;

■

agressividade das pastilhas de travão;

■

a liberdade de movimento dos elementos de guia e móveis e do
pistão atuador do travão.

Devido aos muitos fatores influenciadores, na prática, a vida dos discos de travão
acaba por ser um número estatístico; a função de distribuição mostra que alguns discos duram 10 a 15 vezes mais do que outros. Alguns discos atingem o fim da sua vida
útil logo ao fim de 20.000 km, enquanto outros podem ter prestações sem problemas
durante até 300.000 km, sendo ainda possíveis quilometragens maiores ou menores
que essas em casos individuais. Isso torna impossível aos fabricantes e distribuidores
darem quaisquer garantias quanto à vida útil dos seus travões de disco.
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Resumo e ilustrações

Exemplos típicos
de fatores de
perturbação
descritos

A análise mostra que uma grande proporção de reclamações de clientes
sobre sistemas de travagem defeituosos são atribuídas ao disco de travão.
E, nesses casos, por sua vez, a vibração de travagem é a principal causa de
reclamações.
Dada a complexidade descrita acima e os numerosos possíveis fatores
influenciadores, os danos a discos de travão e suas causas são geralmente
difíceis de identificar em qualquer caso particular. A experiência demonstra
que, na maioria dos casos de danos reais dos discos, a causa de raiz está
normalmente noutro local (excesso de excentricidade dos disco devido a
tolerâncias gerais, pastilhas de travão desadequadas, travões defeituosos,
etc.). Em muitos casos, os discos de travão sobre os quais foi feita uma
queixa mostram estar em perfeitas condições de funcionamento e as causas
de raiz das deficiências não foram identificadas. Isto leva inevitavelmente a
que as queixas sejam rejeitadas após testes caros e demorados, para grande
insatisfação de todas as partes envolvidas. Mesmo que o problema imediato
pareça ser resolvido pela substituição de certas peças, os sintomas reaparecem normalmente ao fim de algum tempo.
Esta situação pode ser melhorada - e a satisfação dos clientes garantida apenas se as causas de raiz puderem ser ﬁavelmente determinadas e apenas
se peças aprovadas forem usadas e os trabalhos de manutenção forem feitos
com cuidado e precisão.
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Vibração térmica
Vibração surda e vibração
durante a travagem
devida a altas velocidades

«Marcas de vibração» através de sobreaquecimento local
do disco de travão.

Vibração em frio
Identiﬁcação:
Vibração de partes do chassis
e vibrações rotativas induzidas
pela fricção ou pulsar do pedal
de travão a praticamente qualquer velocidade

SRO

dt1

dt3

dt2

360
dt1:
dt2:
dt3:

Espessura mínima do disco por
meio do desgaste parcial do abrasivo
Espessura inicial
Espessura do disco após a
correção of run-out

dt2 – dt1:
SRO:

Variação máxima da espessura do disco
Desgaste máximo do disco

Variação de espessura do disco de travão
Medição de excentricidade
do disco no veículo.
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Pontos estáticos
Explicação:
Corrosão, causada por
humidade, sal ou outros
fatores ambientais.

Disco de travão com manchas estáticas

Discos de travão com rachaduras
Explicação:
Altas cargas alternadas
térmicas e mecânicas.

Explicação:
Disco de travão desgastado
para lá do limite de desgaste
admissível.
Identiﬁcação:
Ocorrência súbita de sinais
severos de vibração
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Disco de travão com severas
rachaduras de calor.

Disco de travão com
rachaduras.
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Disco de travão riscado
Explicação:
Manchas, sobrecarga,
material de disco e/ou
pastilha desadequados.

Disco de travão com marcas de riscos

Pastilhas de travão completamente gastas
Material de fricção gasto
até à placa de suporte de
aço.

Explicação:
Pastilhas de travão não
substituídas em devido tempo.

Discos de travão
danificados por material
de fricção gasto.
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Discos de travão corroídos
Explicação:
Longo tempo de utilização em condições de
humidade, alterações
estruturais no anel de
fricção como resultado
de formação generalizada de manchas estáticas.
Sintomas:
Travagem dura, ruído
ao travar, sinais de
vibração.

Disco de travão corroído.

Anéis de fricção interiores e exteriores
com diferentes espessuras
Relacionados com o
desenho para diferente
absorção de calor.
Não há razão para
queixas!
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Variação de espessura no anel de fricção
Explicação:
Processamento incorreto,
operação com excentricidade
de disco excessiva combinada
com simultânea carga insuficiente de travagem.
Sintomas:
Vibração em frio

Variação de espessura do disco.

Forte corrosão subjacente
à superfície de contacto
Explicação:
Limpeza insuficiente,
contacto insuficiente devido
a contaminação.
Sintomas:
Causa variações de espessura
de disco como resultado
de excentricidade radial
inadmissível.

Forte corrosão subjacente.

41

DISCOS DE TRAVÃO

Danos de orifício respirador
Explicação:
Defeito durante o
processo de moldagem.
Efeito:
Redução da estabilidade

Danos de orifício respirador.

Explicação:
• Defeito de montagem
(binário incorreto ao
montar o disco de
travão).
• Assentamento incorreto
do disco de travão em
resultado de não cumprimento das tolerâncias de
fabrico.

Rachaduras na área da câmara do disco de travão

Efeito:
Redução da estabilidade;
ruído de travagem
Rachaduras na área da câmara do disco de travão.
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Mais informações em:

www.textar.com
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BRAKEBOOK. O MEU CATÁLOGO ONLINE.
Este sistema de catálogo de última geração com base na web foi exclusivamente
desenvolvido para a TMD Friction e contém dados de catálogo
detalhados que cobrem toda a nossa gama de produtos.
Procure a peça certa por número de peça Textar, OE ou números de
referência cruzada. A função de pesquisa especializada também
permite procurar por especificação de produto, como largura,
altura, espessura, número de indicadores de desgaste e muitos
outros critérios, tornando a identificação de peças de travão tão
fácil quanto possível.
Os novos produtos serão mostrados automaticamente após
atualizações semanais dos dados. Por isso, verifique-o
frequentemente para ver o que há de novo.
Além disso, o Brakebook permite aos utilizadores registados
criarem catálogos em PDF personalizados para as suas necessidades particulares - quer de toda a gama de produtos, de uma seleção
de produtos, uma seleção de produtos, peças de fabricantes em particular ou
mesmo modelos especiais. Assim, os seus clientes estarão sempre atualizados.

Mais informações em:
www.brakebook.com

ASSISTÊNCIA TOTAL: 24/7/365.
A nossa oficina interativa proporciona assistência técnica e de marketing abrangente de profissionais para profissionais. Consulte www.textar-professional.com para descobrir como a Textar
pode ajudá-lo na promoção do seu portefólio de serviços. Além de informação geral sobre a Textar,
encontrará tutoriais em vídeo e animações, bem como uma grande riqueza de informações técnicas
disponíveis para transferência.
Em www.textar.com encontrará tudo o que vale a pena saber sobre a Textar. Todos os dias, a
qualquer hora, todo o ano. Seja nos catálogos de produtos atuais, seja numa ampla variedade de
brochuras.

AUMENTANDO O SABER. MELHORANDO AS CAPACIDADES.
Quer manter-se a par dos mais recentes avanços em tecnologia de travões? Não há problema. A
nossa equipa de especialistas oferece cursos de formação mundialmente, personalizados à medida
para as exigências específicas de oficinas e distribuidores, para melhorar os conhecimentos e a
satisfação dos clientes.
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TMD É TUDO SOBRE TECNOLOGIA DE TRAVÕES.
Como líder mundial em soluções de travões de fricção, recebemos a confiança das maiores marcas do setor automóvel e industrial,
fornecendo aplicações de travagem eficazes, fiáveis e seguras. A TMD Friction é o fornecedor preferido das marcas automóveis
líderes mundiais e dos fabricantes de veículos comerciais. Os nossos produtos pioneiros são também escolhidos para fornecerem
travagem eficaz e segura a algumas das
competições de corrida mais prestigiadas do mundo, como as 24 Horas de Le Mans.
Ontem. Hoje. Amanhã.
Ao longo de mais de cem anos de trabalho, crescemos e prosperámos, tornámo-nos o fornecedor líder de fricção de travagem.
O nosso sucesso continuado baseia-se em fornecer excelência técnica, qualidade consistente e inovação constante através de um
intenso investimento em I+D.

Desenvolver e melhorar produtos para melhorar o desempenho para uma travagem mais silenciosa, mais suave, mais eficiente e
ambientalmente responsável é um processo contínuo. Investimos mais de 25 milhões de € todos os anos para garantir que não só
respondemos às exigência de hoje,
mas que somos pioneiros na tecnologia que será necessária amanhã.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Alemanha
E-mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
Textar é uma marca registada da TMD Friction.
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