PRAKTICKÁ DÍLNA
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KOLOVÉ
TŘECÍ BRZDY
U motorových vozidel v současné době
nacházejí uplatnění zejména třecí brzdy.
Třecí brzdy přeměňují pohybovou mechanickou energii v teplo, které je odváděno do okolí. Brzdný moment vzniká
třením mezi pevnou částí (např. brzdová
destička kotoučové brzdy) a otáčející se
částí (např. brzdový kotouč). V dnešní době se u motorových vozidel vyskytují
pouze dva typy třecích brzd – kotoučové

a bubnové. Pásové brzdy se dnes již používají pouze v automatických převodovkách nebo k řízení pásových vozidel.
Požadavky:
● Minimální doba náběhu brzd, rozdělení brzdné síly odpovídající dynamickému přesouvání zatížení na nápravách,
aby se zabránilo předčasnému zablokování kol na některé z náprav, dostatečná odolnost proti vysokému zahřátí,
dostatečný účinek brzd i po opakovaném použití. V tomto směru jsou
bubnové i kotoučové brzdy rovnocenné.

MOTOR
ORGANIZACE PRÁCE

sešlápnutí pedálu.
Maximální zpomalení by mělo být zachováno i při dlouhém brzdění, např. při
jízdě z kopce nebo při opakovaném krátkodobém brzdění. Tento požadavek může
být splněn v případě dostatečné odolnosti brzd proti vysokým teplotám (zejména
na třecích plochách) a při co největším odvodu tepla – chlazení brzd.
Průměr brzdových bubnů, resp. kotoučů je omezen prostorem v kole vozidla.
Kolové brzdy jsou součástí neodpružených hmot, které mají být co nejmenší,
proto je vysoká hmotnost součástí kolových brzd nežádoucí. Tento nedostatek
byl v minulosti u některých výrobců vozidel řešen tak, že kolové brzdy na poháněné nápravě byly umístěny na hnacích
hřídelích u skříně převodovky a neovlivňovaly tak negativně neodpružené hmoty
vozidla (např. Alfa Romeo, Citroën). Z těchto důvodů nemohou být ani hmoty, které
by odváděly teplo, ani plochy povrchu,

PODVOZEK

Aktuální vydání Praktické dílny bude pokračovat minule započatým tématem
– brzdy. Po krátkém úvodu bude v tomto vydání popsána problematika kolových
třecích brzd, zejména z hlediska údržby a servisu. Příští kapitola praktické
dílny se bude zabývat posilovači brzd a vlastním ovládáním. Celý seriál tvoří
řada postupně překládaných kapitol z knihy Meisterwissen im KFZ Handwerk
z našeho sesterského vydavatelství Vogel Verlag v Německu.

● Brzdy by měly působit již při malé síle
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1 Charakteristika brzd. Vnitřní převod brzdy kola C*
v závislosti na součiniteli adheze μ.

které by jej vyzařovaly, voleny tak velké,
jak by odpovídalo ideálnímu stavu.

2

Jednoduchá brzda (ATE).

TYPY KONSTRUKCE
● Jednoduchá bubnová brzda – simplex-

BUBNOVÉ BRZDY
Brzdové bubny mají podle své konstrukce větší nebo menší automatické posilování brzdné síly 1 , tzv. servoúčinek. Pro
řidiče je to velice příznivé, protože pro aktivaci brzd potřebuje vyvinout menší sílu.
Toto automatické zesílení má však i svou
zápornou stránku. Vyvolává zejména nežádoucí sklon k blokování kol a ohrožuje
tak jízdní stabilitu vozidla, především na
kluzké vozovce.

ní – má jednu náběžnou a jednu úběžnou čelist. Pro přitlačování obou čelistí
k bubnu kola slouží společné ovládací
zařízení.
● Dvojnáběžná brzda – duplexní – má
obě čelisti náběžné, pro každou čelist
je vlastní ovládací zařízení. Zvláštní
skupinou jsou tzv. duo-duplexní brzdy,
které mají dvě oboustranně působící
ovládací zařízení.
● Brzda se spřaženými čelistmi – servobrzdy – mají jeden ovládací prvek pro

jednu čelist (primární). Druhá čelist
(sekundární) je s primární čelistí v jejím uložení spojena rozpěrným čepem.

JEDNODUCHÁ
BRZDA – SIMPLEX
Hydraulický tlak v brzdovém válci kola
2 tlačí obě brzdové čelisti na stěny brzdového bubnu. Třecí účinek primární (náběžné, přední – ve směru jízdy) brzdové
čelisti během brzdění zesiluje přítlačnou
sílu pístů brzdového válce (samočinné posilování). Na druhé (sekundární, úběžné)
čelisti působí síla tření proti přítlačné sí-
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3

Duplexní brzda (ATE).

4

Duo-duplexní brzda (ATE).
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OBOUSTRANNÁ
DVOJNÁBĚŽNÁ BRZDA
– DUO-DUPLEX

GEOMETRIE

BRZDA SE SPŘAŽENÝMI
ČELISTMI – SERVOBRZDA

SERVIS

Brzda se spřaženými čelistmi je na obrázku 5 . Primární čelist je ovládána jedním
jednostranně působícím brzdovým válcem. Reakce v uložení této čelisti se přenáší na sekundární čelist. Obě čelisti jsou
spřažené právě v místě uložení primární
čelisti. Přítlačná síla je tak větší než ovlá-

AUTOMOBILY OD A DO Z

Tato brzda, zobrazená na 4 , má podobnou konstrukci jako dvojnáběžná brzda,
je však vybavena dvěma obousměrně
působícími brzdovými válci kola. Samočinné posílení brzdného účinku je tak dosaženo při jízdě vpřed i při couvání, na
rozdíl od dvojnáběžné brzdy.

8 Parkovací
duo-servobrzda
(ATE).
1 – tlačná lamela
2 – ovládací páčka
3 – kloubový čep
4 – tažné lanko

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

U duplexní brzdy 3 jsou obě čelisti náběžné při jízdě vpřed a dosahuje se tak
vysokého využití samočinného zesilování
brzdného účinku. Toto automatické zesílení je asi 1,5krát větší než u stejně velké
jednoduché brzdy. K tomu je potřeba pro
každou čelist vlastní, jednostranně působící brzdový válec, který jednu brzdovou
čelist přitlačuje a pro druhou slouží jako
opěra. Při couvání, tedy při opačném směru otáčení, se obě čelisti stávají úběžnými.
Přítlačná síla a tím i brzdný účinek jsou tak
výrazně menší.

SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DVOJNÁBĚŽNÁ
BRZDA – DUPLEX

7 Duo-servobrzda (ATE),
uspořádání odtahovacích pružin.

Duo-servobrzda (ATE).

MOTOR

le. Brzdná práce druhé brzdové čelisti je
tak menší než první.
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Servobrzda (ATE).
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dací síla (asi 2- až 2,5krát). Obě čelisti pracují jako náběžné, sekundární čelist má
větší účinek než ovládaná primární čelist.
Při couvání působí tato brzda jako brzda
jednoduchá, tzn. jedna čelist náběžná, druhá úběžná.

DUO-SERVOBRZDA
Zvláštní konstrukce brzd se spřaženými
čelistmi je představena na 6 až 8 .
Duo-servobrzda uvedená na 8 je uváděna do činnosti pomocí rozpěrného uzávěru. Slouží jako parkovací brzda, a to
u vozidel, která jsou vybavena kotoučovými brzdami na obou nápravách. Brzdové kotouče na zadní nápravě se proto
kombinují s brzdovými bubny 9 .
Protože spodní opěra brzdových čelistí se pohybuje oběma směry 6 , obě
čelisti nabíhají jak při jízdě vpřed, tak při
jízdě vzad. Při montáži těchto brzd je třeba
dbát na to, aby slabší pružina (pokadmiovaná) byla zavěšena na čelisti s kratším
obložením a silnější pružina (černá) na
čelisti s delším obložením 7 . Brzdová
čelist s kratším obložením se musí montovat vždy dopředu ve směru jízdy.

SNÍŽENÍ
BRZDNÉHO ÚČINKU
V důsledku dlouhého brzdění – zejména, pokud se po krátké době intenzivní
a dlouhé brzdění opakuje – se vytváří
tolik tepla, že jej není možné dostatečně
rychle odvádět z kolových brzd. To vyvolává velké přehřívání těles brzd. U bub-
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nových brzd je vzhledem k jejich tvaru
odvádění tepla na boční straně větší než
na jejich volném okraji. Tento volný okraj
se tak stává teplejším, takže se buben v důsledku dané tepelné roztažnosti kónicky
rozšiřuje. Brzdová obložení tak následkem toho nejsou v záběru po celé ploše.
Protože se při stále stejné přítlačné síle
zmenšila účinná plocha mezi brzdovým
obložením a brzdovým bubnem, dochází mezi obložením a brzdovým bubnem
ke zvětšení zatížení tlakem. Tak dochází
také k lokálnímu zvýšení teploty, čímž se
zvětšuje otěr při současném snížení brzdného účinku. Kromě toho se buben rozšiřuje i jako celek. Jeho vnitřní průměr se
tak v některých podmínkách stává natolik
velký, že poloměry brzdových obložení
a brzdového bubnu již nesouhlasí. „Brzdná“ plocha se tak ještě více zmenšuje. Tento stav, vyvolaný oběma těmito faktory, se
nazývá snížení brzdného účinku neboli
fading. Rozšíření brzdového bubnu kromě toho vede ke zvětšení volné dráhy
brzdového pedálu, tzn. že je možné brzdový pedál sešlápnout více než při běžných podmínkách. U kotoučové brzdy ke
zvětšení volné dráhy pedálu v důsledku
přehřátí brzd nedochází, protože kotouč
brzdy se zvětšuje v důsledku tepelné roztažnosti směrem k brzdovému obložení.
➡ Jsou-li brzdové bubny silně přehřáté,
nesmí se při parkování automobilu použít parkovací brzdy, protože brzdové bubny by při svém ochlazení nemusely získat
kruhový tvar a brzdový pedál by při brzdění pulzoval.

10 Jednočinný brzdový válec kola
s tlačným čepem (ATE). Dorazová pružina tlačí proti vložce. Brzdové čelisti
se opírají o tlačné čepy.

11 Jednočinný brzdový válec kola se
stavěcím zařízením (ATE). Brzdové čelisti se opírají stavěcí zařízení.

12 Dvojčinný brzdový válec kola (ATE).
Dorazová pružina tlačí proti oběma
vložkám.
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13 Stupňový brzdový válec kola. Provádí omezené vyrovnávání přítlačných
tlaků použitím různě velkých pístků.
Malý pístek přitom působí na náběžnou čelist a větší na úběžnou čelist.

9 Kotoučová brzda s pevným třmenem (provozní brzda) se zabudovanou bubnovou brzdou (duo-servobrzda s pevným třmenem).

Kromě toho vzniklé teplo, zejména u kotoučové brzdy, působí také na brzdovou
kapalinu. Pokud se v systému nachází stará brzdová kapalina, která má velký obsah vody, dochází při zmíněném dlouhém
brzdění k varu brzdové kapaliny (tvorbě
bublin páry) a tím i k selhání brzd. I při
sešlápnutí brzdového pedálu naplno nedojde k dostatečnému účinku brzd. Po
ochladnutí pak bubliny páry zkondenzují
a zdánlivě je všechno v pořádku. Proto je
nanejvýš důležité, aby se brzdová kapali-

STUPŇOVÝ
BRZDOVÝ VÁLEC KOLA
Stupňový brzdový válec kola vyrovnává
ovládací síly náběžné a úběžné čelisti použitím různě velkých pístků. Malý pístek
přitom působí na náběžnou čelist a větší
na brzdovou čelist úběžnou 13 .

OPOTŘEBENÍ MANŽET
Je běžné, že se manžety během provozu
opotřebují a je nutné je vyměnit, aby ne-

TABULKA TOLERANCÍ

tab. 1

:

● jen pro hlavní brzdové válce a kolové

brzdové válce vyrobené z šedé litiny;
ce;
● neplatí pro válce kotoučových brzd.

OPRAVA
BRZDOVÝCH VÁLCŮ

STÁČENÍ BRZDOVÝCH BUBNŮ

Obecně se opotřebené brzdové válce neopravují, ale vyměňují. Musí se vyměnit
rovněž v případě, že není vůbec dovolena
jejich repase (přebroušení), jako je tomu
např. u hliníkových hlavních brzdových
válců. Výměna je nejjednodušší a nejbezpečnější způsob opravy.

Čím hladší je dosedací plocha brzdového
bubnu, tím lepší je brzdný účinek a tím

Tabulka tolerancÌ

Tabulka 1
Jmenovit˝ pr˘mÏr
mm

➡ Brzdové bubny se smějí soustružit pouze v případech, že to dovolují výrobci automobilu a brzd a pokud vnitřní průměr
bubnu nepřesáhne maximální dovolené
míry obrábění.

palce
1/

Pouzdro
PÌst
NejvÏtöÌ dovolen˝ NejmenöÌ dovolen˝
pr˘mÏr (mm)
pr˘mÏr (mm)

NejmenöÌ
dovolen· v˘le
mm

12,70
14,29
15,87
17,46

16
5/
8
1
1 /16

12,80
14,39
15,97
17,56

12,57
14,16
15,74
17,33

0,23
0,23
0,23
0,23

19,05
20,64
22,20
23,81
25,40
26,99
27,78
28,57

3/
4
13/16
7/
8
15/16
1
11/16
13/32
1 1/ 8

19,16
20,75
22,31
23,92
25,51
27,10
27,89
28,68

18,90
20,49
22,05
23,66
25,25
26,84
27,63
28,42

0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26

31,75
33,00
34,92
38,10
41,27
44,45
46,83
48,42
50,80
54,00
57,15
65,00
70,00
75,00

1 1/ 4
1,2992
1 3/ 8
1 1/ 2
1 5/ 8
1 3/ 4
127/32
129/32

31,84
33,09
35,01
38,19
41,36
44,54
46,92
48,51
50,90
54,10
57,25
65,10
70,10
75,10

31,58
32,83
34,75
37,93
41,10
44,28
46,66
48,25
50,60
53,80
56,95
64,80
69,80
74,80

0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

9/

2

2
2,1260
2 1/ 4
2,5590
2,7559
2,9528
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● neplatí pro převodové a pracovní vál-

SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlak, který se vytváří v hlavním brzdovém
válci, je písty v brzdových válcích kol přenášen na brzdové čelisti. Brzdové válce
kol jsou připevněny na štítu brzdy. Skládají se z pouzdra, manžet, pístků a tlačných
čepů, které jsou umístěny jako spojovací
členy mezi pístky a brzdovými čelistmi
10 a 11 . Ochranné prachovky zabraňují
pronikání nečistot a vlhkosti do brzdových
válců kol. Vedle toho jsou běžně používány i brzdové válce kol bez tlačných čepů.
Mezi pístky se v takových případech nachází dorazová pružina, která přes misku
pružiny nebo vložku tlačí proti manžetám.
V nejvyšším místě brzdového válce kola
je uprostřed mezi pístky umístěn odvzdušňovací šroub 12 . Jednočinný brzdový
kolový válec se používá u brzd se spřaženými čelistmi a dvojnáběžných brzd,
má jen jeden pístek. Dvojčinný kolový
brzdový válec má dva pístky v jednom
pracovním prostoru a tyto pístky přenášejí
ovládací sílu každý na jednu čelist – pohybují se od sebe. Používají se u brzd
jednoduchých a duo-servobrzd. Dvojčinný kolový brzdový válec dokáže kompenzovat nestejné opotřebení náběžné
a úběžné brzdové čelisti větším zdvihem
(vysunutím) příslušného pístku – větší objem kapaliny v kolovém brzdovém válci.

MOTOR

BRZDOVÉ KOLOVÉ VÁLCE

došlo k vniknutí nečistot do kolového brzdového válce a jeho poškození. Na 14 je
porovnání bezvadné a poškozené manžety. K takovému poškození může dojít
buď z důvodu velké vůle mezi pístkem
s pouzdrem válce nebo tepelným přetížením brzdy. Pokud k takovému poškození
dojde, je třeba zkontrolovat opotřebení
proměřením pístku a vůle a popřípadě je
vyměnit.

ORGANIZACE PRÁCE

na vyměňovala v předepsaných časových
intervalech podle údajů výrobce vozidla.

PODVOZEK

15 Předem smontovaná opravárenská sada dílů pro opravu tandemového hlavního brzdového válce s vodicí a montážní objímkou, vloženým příslušenstvím a zátkou. Příslušenství: silikonový tuk, měděný a pryžový těsnicí kroužek.

SERVIS

Manžety, vlevo bezvadná, vpravo poškozená.

Brzdové válce, jejichž vrtání je dovoleno repasovat, se v případě potřeby opravy
nejprve důkladně vyčistí a odmastí lihem,
vysuší se suchým a upravovaným tlakovým vzduchem, a pak se podrobí kritické
vizuální kontrole (poškození, rez a škrábance, vrypy). Po případném úspěšném
vyleštění se znovu vyčistí. Nakonec se
změří průměry pístků a válců a naměřené hodnoty se porovnají s tabulkou tolerancí tab. 1 . Příliš velká vůle mezi pístkem
a válcem vede k poškození manžety, jak
bylo uvedeno výše 14 , a tím i k selhání
brzdy.
V případě, že je vše v pořádku, doporučuje se použití kompletně smontovaných
opravárenských sad dílů pro opravu 15 ,
které se mohou přímo z obalu zasunout
do připraveného pouzdra.
Poté co se válec opět namontuje a připojí se na hadicová vedení, zařízení je
třeba naplnit předepsanou brzdovou
kapalinou, předepsaným způsobem odvzdušnit a zkontrolovat jejich těsnost.

AUTOMOBILY OD A DO Z
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PRAKTICKÁ DÍLNA

16 Jemný soustruh pro soustružení brzdových obložení (od firmy Grenzland-Fahrzeugteile).

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
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NÁŘADÍ A VYBAVENÍ DÍLEN

PALIVA A MAZIVA

DIAGNOSTIKA A MĚŘENÍ

ELEKTR. ZAŘÍZENÍ, ELEKTORNIKA

6

menší je také opotřebení obložení brzdy.
Malé spálené plošky je třeba vybrousit. Potom je teprve možné brzdový buben
osoustružit.
Brzdové bubny, které mají velké spálené plošky, nadměrnou ovalitu nebo trhliny na dosedací ploše širší než 0,7 mm
a delší než 50 mm (u nákladních vozidel),
není dovoleno soustružit.
Má-li být dosaženo dokonalého a rovnoměrného brzdného účinku, musí být vnitřní
poloměr bubnu a vnější poloměr obložení v dosedací ploše stejný. To není splněno
v případě, se v případě opravy při daném
opotřebení bubnu nasadí nová brzdová obložení.Vzniklý rozdíl je možné vyrovnat tak,
že se brzdové bubny (na stejné nápravě)
osoustruží a použije se obložení s příslušně větší tloušťkou (s přídavkem). Brzdová
obložení standardní tloušťky by působily
na buben brzdy zejména uprostřed dosedací plochy. Docházelo by tak k většímu
zatížení ploch a k intenzivnějšímu opotřebovávání obložení. Následkem by mohlo
být snížení brzdného účinku (fading).
O kolik silnější musí obložení být, se určuje podle míry osoustružení brzdových
bubnů.

PODVOZEK

ORGANIZACE PRÁCE

MOTOR

SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příklad:
rozměr bubnu
osoustruženého
podle předpisu . . . . . . . . . . . 201 mm
minus původní
rozměr bubnu . . . . . . . . . . . –200 mm
1 mm
1 mm : 2 = 0,5 mm

SERVIS
AUTOMOBILY OD A DO Z
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Typy bubnových brzd a jejich seřizování (ATE).

Byla-li normální tloušťka 4,5 mm, pak
se nyní musí použít obložení s tloušťkou
4,5 mm s přídavkem 0,5 mm = 5,0 mm.
Pokud se brzdové čelisti roztáhnou asi
o 0,2 mm přes vnitřní průměr bubnu a pak
se osoustruží nebo přebrousí přesně na
vnitřní rozměr bubnu, ušetří se tak záběh
brzdy a okamžitě se dosáhne dokonalého
brzdného účinku.
Přirozeně je možné na potřebný rozměr
osoustružit nebo vybrousit i nadměrné velikosti. Tato práce se provádí na soustruzích nebo bruskách speciálně určených
pro brzdová obložení 16 a v závislosti na
jejich konstrukci ji lze provádět na nápravě nebo v demontovaném stavu. Probíhá-li tato práce v namontovém stavu (na
vozidle), je nutné stroj upevnit podle návodu výrobce přístroje i vozidla. Ložiska
kol nesmí vykazovat vůli, ložiska brzdových čelistí musí být vyčištěná a samotné
brzdové čelisti dokonale vycentrovány
a správně rozepřeny (pomocí speciálního
přípravku). U čelistí s pevným bodem otáčení a mechanickým rozpíráním postačuje příslušná aktivace vačky. Aby tato práce
byla úspěšná, musí být měření i nastavování provedeno přesně (dbát údajů výrobce).

PRAKTICKÁ DÍLNA

7

DIAGNOSTIKA A MĚŘENÍ

➡ Při nadměrném osoustružení dojde
k nadměrnému zeslabení bubnu brzdy a při
brzdění se vlivem tepelné roztažnosti vysoce zvětšuje jeho průměr. Je pak možné, že zdvih hlavního válce už nestačí
k tomu, aby se dosáhlo plného brzdného účinku nebo může dojít k roztržení brzdového bubnu.

Automatické seřizování zaručuje trvale
malou vůli brzdy, takže brzdy vždy reagují včas při krátké dráze pedálu.

AUTOMATICKÉ
POSTUPNÉ NASTAVOVÁNÍ
Toto nastavovací zařízení 18 se skládá
z ozubené tyče a nastavovací spony a bývá umístěno mezi brzdové čelisti a štít
brzdy. Ozubená tyč automatického nasta-

GEOMETRIE
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

AUTOMATICKÉ
NASTAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

18

Automatické postupné nastavování (ATE).

AUTOMOBILY OD A DO Z

SERVIS

PODVOZEK

ORGANIZACE PRÁCE

Dráha brzdového pedálu je ovlivňována
vůlí brzdy mezi brzdovým obložením
a bubnem. Pokud se brzda včas neseřídí,
vzniká nebezpečí, že dráha pedálu, která je k dispozici, už nestačí pro plné dosednutí čelistí, takže brzdy v rozhodujícím
okamžiku nemají správný brzdný účinek.
V každém případě, není-li výslovně
zdůrazněno jinak, se provozní brzdy nastavují před nastavením brzdy ruční (parkovací).

Protože obložení všech třecích brzd podléhá opotřebení, je v případě, že není k dispozici samočinné nastavovací zařízení,
v pravidelných časových intervalech potřebné manuální nastavení brzdových čelistí. Následkem rozmanitosti provedení
brzd se musí způsob seřizování volit podle jejich konstrukce 17 .

SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SEŘIZOVÁNÍ BRZD

BRZDY BEZ AUTOMATICKÉHO
NASTAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

MOTOR

rychlejšímu opotřebení. Povrchy bubnů
i obložení musí být hladké, aby součásti
při vzájemném tření k sobě dobře přilnuly. Každá nerovnost na třecích plochách
snižuje brzdný účinek.
Hranice míry opotřebení přinýtovaných
brzdových obložení je nižší než u lepených brzdových obložení. Hlavy nýtů se
nikdy nesmějí dotknout bubnu, zapříčinily by nevratné poškození třecí plochy
bubnu, který by pak musel být vyměněn.
Lepená obložení je možné opotřebovat
až na polovinu jejich celkové tloušťky.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ DÍLEN

PALIVA A MAZIVA

ÚDRŽBA
BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ
A BRZDOVÝCH BUBNŮ
V důsledku poškozených těsnicích kroužků (simerinků) na nápravách, příp. na hřídelích kol může unikat mazivo a pronikat
na brzdová obložení, čímž se výrazně
sníží součinitel tření a tím i účinek brzd.
V takových případech se doporučuje po
výměně těchto těsnicích kroužků (simerinků) důkladně vyčistit nejen brzdové
bubny, ale také na dané nápravě v každém případě vyměnit i čelisti a brzdová
obložení. Opalování obložení nebo jejich
praní v benzinu či trichloretylenu je zakázáno a nedává žádnou záruku správné
funkce takto ošetřených obložení. Výměna
je nezbytná už z toho důvodu, že nelze
stanovit, do jaké hloubky obložení olej
a mastnoty pronikly. Kromě toho mohou
v pórech obložení stále ještě zůstávat zbytky oleje a nečistot, které se po zahřátí uvolňují na povrch a snižují účinek brzdy. I když
je olejem a mastnotami zasažena pouze
brzda na jedné straně vozidla, musí se novým a předepsaným obložením stejné jakosti nahradit stávající obložení na obou
stranách nápravy vozidla. V opačném případě může být brzdný účinek na obou
stranách nápravy rozdílný a vozidlo může
při brzdění táhnout na jednu stranu.
Zdrsňování brzdových obložení nebo
i brzdových bubnů nepřináší žádnou výhodu, protože u zdrsněného povrchu dojde
velmi rychle k zanesení vrypů nečistotami
a ohladí se. Zdrsněné brzdové bubny působí na obložení jako fréza a vedou k jejich

ELEKTR. ZAŘÍZENÍ, ELEKTORNIKA

AUTOEXPERT | PROSINEC 2007

ELEKTR. ZAŘÍZENÍ, ELEKTORNIKA
DIAGNOSTIKA A MĚŘENÍ
PALIVA A MAZIVA
NÁŘADÍ A VYBAVENÍ DÍLEN
GEOMETRIE
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRAKTICKÁ DÍLNA

PLYNULÉ
AUTOMATICKÉ SEŘÍZENÍ
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Toto nastavovací zařízení se skládá ze
dvou třecích kotoučů (R), které jsou prostřednictvím závitové vložky (G) a tlačné
pružiny (T) přitlačovány k oběma stranám
třmene brzdové čelisti. Ve štítu brzdy je
pevně ukotven dorazový čep (A), který
svým vypouklým koncem zasahuje do
otvoru závitové vložky. Mezi dorazovým
čepem (A) a otvorem závitové vložky (G)
je vůle (S), která musí být větší než maximální roztažení bubnu. Je-li brzda povolena, spočívá závitová vložka (G) nahoře
na dorazovém čepu (A). Po sešlápnutí brzdy se brzdová čelist s třecími kotouči posune o vůli (S). Když dojde k opotřebení
brzdového obložení, pak se závitová vložka (G) při brzdění pohybuje s brzdovou

PODVOZEK
SERVIS
AUTOMOBILY OD A DO Z
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vovacího zařízení je otočně uložena na
čepu, který je pevně spojen s brzdovou
čelistí. Průměr tohoto čepu (R) je o vůli
(S) menší, než je oko ozubené tyče. Vůle
brzdy mezi brzdovým obložením a bubnem je určena zmíněnou vůlí (S). Pokud
se v důsledku opotřebení brzdového obložení vůle brzdy zvětší nad vůli (S) mezi čepem a okem ozubené tyče zvýšené
o stoupání pilového závitu nastavovacího
zařízení, ozubená tyč o jeden chod závitu povyjede ven.
Nastavovací spona a ozubená tyč musejí být pohyblivě uloženy na příslušných
čepech, zejména však musí být schopny
bočního posuvu (zabraňuje se tak případnému vzpříčení). Oba čepy musí být vytvrzeny, aby se zabránilo jejich vytloukání
tvrzenými součástmi nastavovacího mechanismu. Opotřebené čepy je třeba vyměnit.
Vůle (S) musí být větší, než je největší
roztažení bubnu, aby se brzda i přes automatické nastavení po ochlazení bubnu
mohla dokonale uvolnit.

ORGANIZACE PRÁCE

MOTOR

8

20

Brzda s plným kotoučem.

19

Automatické bezestupňové nastavování (ATE).

čelistí a dole dosedá na dorazový čep
(A). Třecí kotouče (R) jsou přitom drženy
a brzdová čelist se posune o velikost opotřebení brzdového obložení. Při následném povolení brzdy se mohou čelisti vrátit
zpět jen o vůli (S). Brzda se tak automaticky nastaví o aktuální hodnotu opotřebení. Při takovém automatickém seřizování
je třeba dbát na to, aby vratné pružiny
nemohly posunovat brzdovými čelistmi
mezi třecími kotouči. Proto se nastavuje
síla přitlačování tlačné pružiny (T) pomocí stavěcí matice (M).

Rozlišují se brzdy s plným kotoučem a obložením na kotoučích a brzdy s kotouči
a segmenty obložení.

tzn. u vozidel, která dosahují nízké provozní rychlosti.
Výhoda: Velký brzdný účinek při malých
prostorových nárocích.
Nevýhoda: Tyto brzdy vykazují silnou náchylnost k zablokování.
U brzd s plným kotoučem a obložením
na kotoučích se brzdová obložení nacházejí na unášecích kotoučích, které jsou
během jízdy unášeny hřídelí. Při brzdění
se stojící brzdové kotouče mechanicky
nebo hydraulicky uvedou do činnosti, přičemž se otáčejí proti sobě a navzájem
se vzpříčí. K tomuto vzpříčení dojde tím,
že ocelové kuličky spočívající v kuličkovém loži mezi oběma brzdovými kotouči
najedou na šikmé plošky. Protože brzdová obložení se přitom dostávají do styku
s pouzdrem a brzdovými kotouči, unášecí kotouč a tím i jeho hnací hřídel se zabrzdí. Brzdná síla tedy působí zevnitř ven.

BRZDY S PLNÝM
KOTOUČEM A OBLOŽENÍM
NA KOTOUČÍCH

KOTOUČOVÉ BRZDY
SE SEGMENTY
BRZDOVÉHO OBLOŽENÍ

Tyto brzdy 20 se používají u stavebních
strojů a některých zemědělských traktorů,

Tento typ brzd se používá u osobních
a užitkových automobilů. Brzdový kotouč

KOTOUČOVÉ
BRZDY

Kotoučová brzda s pevným třmenem (ATE).
nejméně jeden kolový brzdový válec, tedy
dva kolové brzdové válce na jednu brzdu.
Ve většině případů se však používají čtyři brzdové válce (po dvou na jedné straně stejného průměru) nebo tři brzdové
válce (jeden většího průměru na jedné
straně a dva menšího průměru na straně
druhé – součet ploch pístků na obou stranách však musí být stejný). Jsou-li to vždy
dva válce, tak je možné brzdový třmen
ovládat dvěma okruhy brzd. Brzdová obložení u konstrukcí se čtyřmi písty mají
poměrně velké plochy a také tomu odpovídající dlouhou životnost.

KOTOUČOVÁ BRZDA
S VÝKYVNÝM
PLOVOUCÍM TŘMENEM
22

se skládá z těchto sou-

Tento typ brzdy 23 představuje další
stupeň vývoje do velmi kompaktního typu konstrukce.
Skládá se z těchto dílů:
● těleso brzdy – pevně spojeno se závěsem kola;
● pohyblivý (plovoucí) třmen s vloženým
kolovým brzdovým válcem – je uložen
v držáku a v důsledku malých dotykových ploch snadno axiálně pohyblivý.

KOTOUČOVÉ BRZDY
S PEVNÝM TŘMENEM
Brzdový třmen 21 je pevně spojen se
závěsem kola a je nepohyblivý. Na obou
stranách brzdového kotouče se nachází

ELEKTR. ZAŘÍZENÍ, ELEKTORNIKA
DIAGNOSTIKA A MĚŘENÍ
PODVOZEK

ORGANIZACE PRÁCE

MOTOR

Tato brzda
částí:

KOTOUČOVÁ BRZDA
S PLOVOUCÍM TŘMENEM

SERVIS

se otáčí mezi dvěma proti sobě ležícími
brzdovými destičkami ( 21 až 23 ). Při
brzdění jsou brzdové destičky zvnějšku
ovládacím zařízením přitlačeny na brzdový kotouč, tzn. že brzdná síla působí
zvnějšku dovnitř. Zobrazené kotoučové
brzdy mají hydraulické ovládání. Pracují
bez pomocného tlaku v systému vedení,
protože jejich vratné síly jsou malé. Při
kombinaci s brzdami bubnovými se kotoučové brzdy používají na přední nápravě.
● Reagují rychleji než bubnové brzdy.
● Přední náprava v důsledku dynamického přesouvání hmotnosti je více zatížena než zadní náprava.
Výhody:
● dobré držení stopy při brzdění;
● automatické seřizování při opotřebení obložení;
● malý sklon ke snížení brzdného účinku v důsledku nadměrného namáhání;
● při zahřátí brzdy se neprodlužuje dráha pedálu;
● stejný brzdný účinek v obou jízdních
směrech;
● stejné zatížení brzdových destiček na
jedné nápravě.
Nevýhody:
● nemá samočinné zesilování, proto je
zapotřebí velké ovládací síly pedálu,
případně nezbytné použití posilovače;
● velké místní přehřívání brzdového
kotouče až k téměř 800 °C (1073 K),
u brzdového bubnu je to pouze kolem
350 °C (623 K).

22

Kotoučová brzda s výkyvným plovoucím třmenem (ATE).

AUTOMOBILY OD A DO Z

21

lese brzdy, na kterém se může axiálně
posunovat. U některých konstrukcí se
pro zlepšení kluzných vlastností používají vedení z teflonu;
● brzdový válec – je spojen s třmenem.
V tělese brzdy jsou umístěny brzdové
destičky a zároveň slouží k zachycování
obvodových sil. Protože výkyvný třmen
přenáší pouze síly k přitlačování brzdových destiček, může se v procesu brzdění v držáku dokonale posunovat. Při
brzdění provozní brzdou přitlačí tlak kapaliny píst a příslušnou destičku na brzdový kotouč. S rostoucí přítlačnou silou
dosedá destička na jedné straně na brzdový kotouč a brzdový válec i s výkyvným třmenem v důsledku reakční síly
v opačném směru následně přitlačují i destičku na opačné straně brzdového kotouče.
Výhody:
● lité součásti (nikoliv šroubované);
● kompaktní stavba, umožňuje navrhnout
i záporný poloměr rejdu geometrie kola;
● menší ohřívání brzdové kapaliny, protože je přiváděna pouze na jednu stranu.

PALIVA A MAZIVA

věsem kola a je nepohyblivé;
● rámový výkyvný třmen – je uložen v tě-

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ DÍLEN

● těleso brzdy – je pevně spojeno se zá-
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Kotoučová brzda s plovoucím třmenem (ATE), vlevo součásti, vpravo funkční schéma.

24

Funkce pryžového kroužku.
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FUNKCE SEŘIZOVÁNÍ
KOTOUČOVÝCH BRZD
Seřizování kotoučových brzd je automatické pomocí pryžového kroužku obdélníkového průřezu, který slouží i k vracení
pístku do původní polohy a utěsnění pístku 24 . Pryžový kroužek se při brzdění
pohybem pístu napne o několik desetin
milimetru směrem k brzdovému kotouči.
Pístek automaticky nastaví, přičemž klouže přes napnutý pryžový kroužek tak dlouho, až destička pevně dosedne na brzdový
kotouč.
Při uvolnění brzdy pryžový kroužek povolí, a přitom začne vtahovat lehce posunovatelný píst o velikost svého předepnutí
zpět do válce. Brzdová destička se může
odtáhnout od brzdového kotouče.

BRZDOVÉ KOTOUČE
– OPRAVY
Brzdové kotouče s rýhami či vrypy nebo
kotouče zrezivělé je někdy možné podmíněně opravovat. Úběr materiálu však

nesmí být nikdy větší, než dovoluje výrobce automobilu pro daný typ. Přibližně platí tab. 2 .
Tabulka 2

⁄bÏr materi·lu
z brzdov˝ch kotouË˘

P˘vodnÌ tlouöùka
kotouËe (mm)

Minim·lnÌ tlouöùka
kotouËe (mm)

9,0

8,0

9,5

8,5

10,0

8,0

10,5

8,5

11,0

9,0

12,0

10,0

12,7

10,7

13,0

11,0

16,0

14,0

U brzdov˝ch disk˘ s vnit¯nÌm chlazenÌm
19,0

17,0

20,0

18,0

22,0

20,0

24,0

22,0

26,0

24,0

32,0

30,0

50,0

45,0

Brzdové kotouče, které jsou příliš tenké, nerovnoměrně opotřebené (do klínu) nebo které jsou poškozené, je nutné
zásadně vyměnit, a to na obou stranách
nápravy. U příliš tenkých nebo nerovnoměrně opotřebených brzdových kotoučů
se mohou pístky pootočit a rozlomit třmen.
Brzdové kotouče se také mohou roztrhnout a může tak dojít k zablokování kola.
Začne-li při brzdění brzdový pedál,
případně i volant vibrovat, příčinou mohou být:
● příliš velká vůle v ložiscích kol;
● příliš velké házení kotoučů;
● příliš velké tolerance tloušťky kotoučů
(opotřebené kotouče).
Tyto vibrace jsou vyvolány tlakovými
vlnami, které se vytvářejí pohybem pístku v brzdovém třmenu.

POŠKOZENÍ
BRZDOVÝCH KOTOUČŮ
Třecí plochy brzdových kotoučů musí být
co nejhladší. Malé škrábance na brzdových kotoučích nemusí být důvodem pro

HÁZENÍ KOTOUČE
V závislosti na typu vozidla může činit max.
0,03 až 0,22 mm.
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Při drsnosti povrchu kotouče 0,004 mm
může v závislosti na typu automobilu činit 0,01 až 0,03 mm.

SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TOLERANCE TLOUŠŤKY

Tip 1: Kolo/pneumatika
● Je správně vyvážené?
● Je boční i výškové házení v mezích tolerance?
● Je správné pořadí utahování kola a utahovací momenty šroubů?
Tip 2: Brzdový třmen
● Jsou v pořádku vodicí prvky?
● Je v pořádku vedení brzdových destiček?
● Je v pořádku stav těsnicích prvků?
● Mají písty lehký chod?
● Nemají nové brzdové destičky prošlou
lhůtu?
Tip 3: Brzdové destičky
● Byly použity předepsané brzdové destičky?
● Byly vyměněny brzdové destičky na
celé nápravě?
● Brzdilo se s novými brzdovými destičkami prvních 200 km měkce?

MOTOR

➡ V případě jakýchkoliv pochybností
je třeba vyměnit vždy brzdové kotouče
na celé nápravě.

TIPY PRO ODSTRANĚNÍ
HÁZENÍ BRZD PODLE ATE

ORGANIZACE PRÁCE

Vznik trhlin je důsledkem extrémního
kolísání teplot při souvislém brzdění při
dlouhých sjezdech nebo při prudkém zabrzdění z vysoké rychlosti (nerovnoměrné zatížení brzdových kotoučů).
Koroze na okraji kotouče zmenšuje účinný poloměr, což snižuje brzdný účinek.
Koroze nebo rezivění na jedné straně
brzdového kotouče je důsledkem nesprávné funkce třmenu brzdy.
Zbarvení do modra je známkou velkého tepelného zatížení, např. při dlouhé
pomalé jízdě z kopce nebo při brzdění
z vysokých rychlostí. Není přímo ovlivněna účinnost brzd, ale může dojít k deformaci a/nebo vzniku trhlin v důsledku
extrémně velkých rozdílů teploty a vysokého tepelného pnutí.

Tip 4: Brzdové kotouče
● Byly použity originální brzdové kotouče?
● Byly vyměněny brzdové kotouče na
celé nápravě?
● Byla odstraněna konzervace proti korozi?
● Je plocha uložení kotouče čistá a bez
otřepů?
● Bylo správné pořadí utahování a utahovací moment?
● Bylo zkontrolováno a je pořádku házení kotoučů?
● Nebylo házení disku zmenšováno přesazením?
Tip 5: Náboj kola
● Je plocha příruby dobře vyčištěná = kovově lesklá?
● Nebyla použita měděná pasta? (Nesmí
se používat.)
● Bylo přezkoušeno a je v pořádku boční házení?
● Bylo správné pořadí utahování a utahovací moment?
Tip 6: Závěsy kol
● Jsou kulové čepy ramene nápravy měkké/vytlučené?
● Jsou kulové čepy a uložení stabilizátoru měkké/vytlučené?
● Bylo přezkoušeno a je v pořádku nastavení geometrie přední nápravy?
● Jsou v pořádku tlumiče/pružicí jednotky?
Tip 7: Ložiska kol
● Nejsou poškozená?
● Nejsou opotřebená?
● Jsou správně seřízená?
Tip 8: Součásti řízení
● Není opotřebený mechanismus řízení?

PODVOZEK

ZÁVADY
NA BRZDOVÝCH KOTOUČÍCH

Kontrola házení kotouče se provádí
pomocí číselníkového úchylkoměru nebo měřicího stojanu. Výsledek měření
může být zkreslován příliš velkou vůlí
v ložisku kola. V případě pochybností je
proto třeba před tímto měřením zkontrolovat, resp. zkorigovat vůli v ložisku
kola nebo měřit v demontovaném stavu
a upnutím kotouče bez vůle. Zvláště je třeba dávat pozor na to, aby byla kola předepsaným způsobem utažena. Při nástřiku
lakem je třeba bezpodmínečně dbát na
to, aby byly třmeny brzd, brzdové kotouče i brzdové hadičky zakryty.

11

SERVIS

výměnu kotoučů. V případě velkých škrábanců je účelné vyměnit brzdové kotouče
na celé nápravě, aby se zabránilo táhnutí
do strany.

PRAKTICKÁ DÍLNA
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● Nejsou opotřebené hlavy spojovacích

tyčí řízení/pomocných pák?
● Je v pořádku tlumič řízení?

VÝMĚNA
BRZDOVÝCH DESTIČEK
Nutnost výměny brzdových destiček je
signalizována u většiny vozidel kontrolkou na přístrojovém panelu vozidla.
➡ Opotřebení brzdového obložení je třeba kontrolovat nezávisle na stavu brzdové kapaliny v nádrži.
Brzdové destičky je třeba demontovat
a posoudit nejprve jako celek, protože ty
mohou být např. pouze uvolněny z nosné
desky. Třecí plocha může být poškozená,
znečištěná, umaštěná nebo glazovaná.
Zároveň je třeba kontrolovat také brzdové kotouče, brzdové třmeny, pístky,
manžety a prachovky. Činná plocha na brzdových kotoučích musí být čistá a hladká. Kotouče nesmějí být poškozeny ani
opotřebeny pod dovolenou tloušťku nebo
nerovnoměrně. Pístky musejí mít lehký
chod a po odsunutí musejí být ve správné poloze. Manžety nesmějí být ztvrdlé,
poškozené nebo netěsné.

27 Použití šablony 20° v závislosti na montážní poloze brzdového třmenu. Vlevo
se třmen nachází vpravo za středem nápravy.

28

Kontrola polohy pístku pomocí
šablony 20° po jeho posunu do výchozí polohy pro výměnu brzdových destiček (ATE). Šipka ukazuje směr otáčení
brzdového kotouče při jízdě vpřed.
25

AUTOMOBILY OD A DO Z
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PODVOZEK
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MOTOR

SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

GEOMETRIE
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26 Korekce polohy pístku pomocí
otočných kleští (ATE).

Nastavení polohy odsunutého pístu na 0° (ATE).

Pouzdra třmenů musejí být čistá, aby
se brzdové destičky mohly lehce pohybovat v jejich uložení.
Jsou-li staré destičky ještě použitelné,
musejí být umístěny zpět na jejich původní místo a nesmějí být zaměněny.
➡ Opotřebené brzdové kotouče a brzdové
třmeny je třeba vždy vyměnit na celé nápravě.
Brzdové třmeny se nesmějí zaměňovat, odvzdušňovací šroub patří vždy nahoru.
Při plánované výměně brzdových destiček je třeba předem zkontrolovat stav
brzdové kapaliny v zásobní nádržce, v případě potřeby se musí část kapaliny odsát (při zasouvání pístků zpět by mohla
přebytečná kapalina vytéct). Pístky se podle konstrukce brzdových třmenů a údajů výrobce do válců vtlačí nebo vtočí.
Zásadně lze použít pouze brzdová obložení předepsaná výrobcem automobilu.
Brzdové destičky se musejí vyměňovat

vždy na celé nápravě (zachování stejného brzdného účinku na obou stranách
nápravy), jakmile jejich tloušťka (i jen na
jedné straně) činí např. už pouze 2 mm,
v případě signalizace opotřebení někdy
již 3,5 mm (záleží na údajích výrobce vozidla).
Po odsunutí pístků se jejich poloha kontroluje, popř. upravuje pomocí dvacetistupňové šablony 25 a 26 . Šablona se
svým rovným ramenem přikládá na náběhovou stranu kotouče při jízdě vpřed,
nezávisle na poloze brzdového třmenu
27 .
Výjimka: Při nastavení odsunutí pístu 2
na 0° se vždy používá vkládaná plechová podložka 28 . Pístek po odsunutí musí ležet na náběhové straně kotouče 4
vzhledem k jízdě vpřed. Vrub 1 v plechové podložce 3 pak směřuje automaticky
k odvzdušňovacímu ventilu.
U pístků s hladkými plochami je třeba
dávat pozor na to, aby zkosení, resp. sražení nosných desek obložení bylo na ná-

sešlapovat vůbec, protože by mohlo dojít k poškození přípravku pro manuální
nastavování 30 .
Pozor: Vozidlo se smí uvést do provozu teprve tehdy, když je v pořádku dráha i tlak
pedálu.

POSTUP VÝMĚNY
BRZDOVÝCH DESTIČEK

31 Vracení pístu pomocí speciálních
kleští pro vracení pístů (ATE).

běhové straně kotouče při jízdě vpřed
29 . Šipky na nosných deskách nebo na
horní hraně destičky směřují do směru
otáčení kotouče.
Nastavování vůle brzdy se musí provádět podle údajů výrobce, např. opakovaným sešlápnutím brzdového pedálu.
U některých konstrukcí se nesmí pedál

➡ Slabé brzdění způsobuje „glazování“
brzdových obložení a případně vede
ke snížení či dokonce ztrátě brzdného
účinku.
➡ Silnější, krátké brzdění zachovává
plný účinek brzd, protože třecí plocha
brzdového obložení se v důsledku běžného opotřebení neustále obnovuje.

PALIVA A MAZIVA

BREMBO MAX
Tato generace brzdových kotoučů 34 je
nápadná svými ven směřujícími drážkami 34 . Ty mají při brzdění vyvolávat neustálé obnovování třecí plochy brzdového
obložení (efekt „mikroskopického holení“ – Micro-Shave-Effect), aby se zabránilo nebezpečné ztrátě brzdného účinku
v důsledku hrozícího „glazování“.

GEOMETRIE

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ DÍLEN

Tyto brzdové kotouče mají nekonečnou
drážku, jejíž hloubka ukazuje mezní velikost opotřebení 33 .
Power Disc má tyto výhody:
● kratší dobu záběhu brzd;
● kratší brzdnou dráhu za mokra, protože voda je drážkou odebírána a odváděna. Brzda tak začíná působit rychleji;
● menší riziko snížení brzdného účinku
(fading), protože drážka odvádí plyny
uvolňované při brzdění z brzdových
destiček;
● snížení hlučnosti brzd;
● zlepšení komfortu při brzdění, tzn.
menší náchylnost k pulzování;
● rovnoměrnější opotřebovávání brzdových kotoučů, téměř nedochází ke
vzniku rýh;
● možnost vizuální kontroly bez demontáže.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

ATE POWER DISC

SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Brzdové kotouče speciálních konstrukcí,
jako jsou např. „Power-Disc“ firmy ATE
nebo „Brembo MAX“ mohou zamezit glazování (ohlazení) brzdových obložení a tím
i snížení brzdného účinku (fadingu).

MOTOR

BRZDOVÉ KOTOUČE
SE ZVÝŠENÝM ÚČINKEM

ORGANIZACE PRÁCE

30 Manuální nastavování vůle brzdy,
vůle mezi brzdovým kotoučem a brzdovou destičkou je 0,1 až 0,3 mm a je
třeba ji nastavit na obou stranách. Po
nastavení je třeba provozní i parkovací brzdu několikrát uvést do činnosti
a potom vůli znovu zkontrolovat a popřípadě znovu nastavit.

Samozřejmostí je, že se smí používat pouze brzdová obložení, která jsou povolena
výrobcem vozidla. Zásadně je třeba je
vyměnit na obou stranách nápravy. Musí
přitom pocházet ze stejného balení, aby
se zaručilo stejné chování brzd na obou
stranách. Brzdová obložení jsou přizpůsobena příslušnému typu vozidla. To je
základem bezpečného brzdění i v extrémních situacích a zároveň snižuje nepříjemné
pazvuky brzd. Poměrně dlouhé životnosti
brzd se dosáhne tím, že se během prvních
200 km po montáži nového obložení pokud možno nepoužívají brzdy na plný výkon. Pokud jsou brzdy dlouhodobě málo
namáhány, může dojít k postupnému glazování ploch brzdového obložení a usazovaní nečistot. To pak znamená, že brzda:
● reaguje nerovnoměrně a táhne do strany;
● za deště reaguje podstatně pomaleji;
● má sklon k větší hlučnosti (pískání).
Slabé, dlouhotrvající brzdění vede
i při jízdě z kopce ke ztrátě účinnosti (fadingu), protože brzdové kotouče se při
tomto slabém, ale vytrvalém brzdění silně zahřívají a teplota může přesáhnout
800 °C. Následkem spalování fenolové
pryskyřice v destičkách se tvoří plyny,
které mohou ovlivnit silný kontakt mezi
brzdovým kotoučem a brzdovým obložením.

33 Brzdové kotouče ATE Power Disc,
s vnitřním chlazením.

PODVOZEK

29 Šikmo vsazené nosné desky obložení u osobních automobilů (ATE).

OBECNÉ POZNÁMKY
K BRZDOVÝM OBLOŽENÍM

32 Zarážení pojistných kolíků pomocí dutého trnu (ATE).

SERVIS

Po odstranění pojistných kolíků a zajišťovací pružiny lze brzdové destičky vytáhnout z jejich uložení v brzdovém třmenu.
Potom se pomocí speciálních kleští pro
vracení pístků 31 pístky zatlačí (nebo
zatočí – podle konstrukce) zpět do otvorů v pouzdře třmenu 32 . V některých
případech je nejprve nutno z nádrže odsát brzdovou kapalinu. Do pouzdra třmenu se zavedou nové brzdové destičky
a upevní se kolíky 32 a zajišťovací pružinou.

ELEKTR. ZAŘÍZENÍ, ELEKTORNIKA
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Při jízdě z kopce se teploty brzdových
kotoučů rychle zvyšují až na 800 °C a více. Přitom se uvolňují plyny z fenolové
pryskyřice v brzdových destičkách, které narušují intenzívní kontakt mezi konvenčními brzdovými kotouči a brzdovými
destičkami. Dochází tak k nebezpečné
ztrátě brzdného účinku. Speciální tvarování drážek umožňuje rychlé odvádění
těchto plynů a tím i obnovení optimálních
podmínek pro brzdění. Brzdové kotouče
Brembo MAX zaručují v důsledku okamži-

té reakce vyšší účinnost brzd i za silného
deště.

KERAMICKÉ
BRZDOVÉ KOTOUČE
Brzda Porsche Ceramic Composition Brake (PCCB), montovaná do modelu Porsche 911 Turbo, je známá jako keramická
brzda 35 .
Tyto brzdové kotouče jsou zhotoveny
z karbidu křemíku (keramiky), vyztuže-

ného karbonovými vlákny. Jsou výrazně
lehčí a trvanlivější než brzdové kotouče
z šedé litiny a přitom velmi tvrdé, odolné
proti ohřevu a snášejí vysoké zatížení.
Použitý materiál tlumí kmitání, čímž zamezuje pulzování brzd. Perforační otvory zlepšují reakci brzd za mokra a snižují
teplotu kotoučů až asi o 60 °C. Teploty kotoučů se mohou zvýšit až na 800 °C, aniž
by to způsobilo nějaké problémy. Keramika je způsobilá i při teplotách, při kterých
by u konvenčních brzdových kotoučů
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34

Brzdový kotouč Brembo MAX.

35 Porsche Ceramic Composition Brake
36 Brzda z kompozitu s keramickou ma(PCCB).
tricí (CMC).
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Brzda CMC u vozidel značky Mercedes-Benz 36 na rozdíl od brzdy Porsche
Ceramic Composite Brake (PCCB) nemá
žádné perforační otvory. Tento typ brzdových kotoučů, jejichž výroba probíhá
jinak než u Porsche, poprvé našel uplatnění u supersportovních vozů Mercedes
SLR.
Brzda CMC odrostla všem problémům
se zvyšováním teploty, které by se mohly
vyskytnout, a prakticky u ní nedochází ke
slábnutí brzdného účinku. Brzdná dráha

SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BRZDY Z KOMPOZITU
S KERAMICKOU MATRICÍ
(CMC)

MOTOR

Výhody:
● nízká hmotnost;
● velmi vysoká odolnost;
● dlouhá životnost 300 000 km;
● dobrá reakce, především za mokra.
Na rozdíl od karbonových brzdových
kotoučů, které se používají v závodním
motoristickém sportu, ale které nejsou
vhodné pro běžné používání, se keramické brzdové kotouče nemusí nejprve zahřívat, aby se dosáhlo vysokého součinitele
tření a tím i optimálního brzdného účinku.
Keramické brzdové kotouče jsou absolutně necitlivé na vlivy okolí. Nejsou citlivé na
korozi. Vnějším znakem keramických brzd
jsou žlutě nalakované brzdové třmeny.

ORGANIZACE PRÁCE

Nastavování (Knorr).

PODVOZEK

z šedé litiny docházelo k jejich přehřívání
a natavování (1300 °C). Nízká hmotnost
snižuje neodpružené hmoty a zlepšuje tak
jak bezpečnost jízdy, tak i její komfort. Keramické brzdové kotouče mají dobrou
účinnost i za mokra a při dlouhém brzdění. Nejsou citlivé na teplotní změny a působení nárazů. V porovnání s dosud běžnými
brzdami reagují keramické brzdy spontánněji, plynuleji a rychleji. Tvrdost materiálu zaručuje malé opotřebení a zvyšuje
dobu životnosti až na téměř 300 000 km.
Doba životnosti brzdových destiček zhotovených z materiálů s organickými pojivy
se zvýší až na 80 000 km, což je dvojnásobek běžné hodnoty.
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SERVIS

Kotoučová brzda s pneumatickým pomocným ovládáním (Knorr).

AUTOMOBILY OD A DO Z

37

GEOMETRIE

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ DÍLEN

PALIVA A MAZIVA

DIAGNOSTIKA A MĚŘENÍ
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ELEKTR. ZAŘÍZENÍ, ELEKTORNIKA

PRAKTICKÁ DÍLNA
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GEOMETRIE

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ DÍLEN
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AUTOMOBILY OD A DO Z

SERVIS

PODVOZEK

ORGANIZACE PRÁCE

MOTOR

SYSTÉMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
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Indikace opotřebení (Knorr).

je s brzdou CMC a jejími brzdovými destičkami s organickým pojivem podstatně
kratší, než je dosud běžné.

40 Charakteristiky opotřebení brzdových obložení a brzdových
kotoučů (Knorr).

● zabudované automatické nastavování,

●

KOTOUČOVÉ BRZDY PRO
UŽITKOVÉ AUTOMOBILY
Existují i kotoučové brzdy pro užitkové
automobily, zejména:
● s hydraulickým pomocným ovládáním
(brzdy s výkyvným nebo plovoucím
třmenem);
● s pneumatickým pomocným ovládáním (brzdy s posuvným třmenem).
Dále bude popsána v současné době
hojně používaná kotoučová brzda (s pneumatickým pomocným ovládáním ) firmy
Knorr 37 . Protože se nepoužívá brzdová kapalina (pro zmenšení zatěžování životního prostředí), jsou náklady na její
instalaci a údržbu menší než u hydraulického pomocného ovládání.
Výhody:
● brzdový válec je připojen přímo;
● kompaktní typ konstrukce;
● relativně malá hmotnost;
● dobré rozložení sil prostřednictvím pomocného ovládání se dvěma písty;
● dobré odstupňování a rovnoměrnost
brzdového účinku na kolech jednotlivých náprav;
● vysoký brzdný moment;
● vysoká účinnost v důsledku malých ztrát
tření;
● nízká spotřeba vzduchu;

●

●
●
●

působící synchronně na oba písty pomocného ovládání;
dostatečný účinek brzd i po zahřátí na
vysokou teplotu;
indikace opotřebení nebo jeho průběžné sledování pomocí snímače zabudovaného v brzdě;
dlouhá životnost brzdových obložení
a brzdových kotoučů 40 ;
nenáročný servis;
modulový systém, tzn. velký počet shodných dílů u různých konstrukčních provedení.

FUNKCE
Pomocné ovládání: Působící síla (F1) se
prostřednictvím můstku (7) a vložené závitové tyče s pístem (9) přenáší na brzdové obložení (4) se silou (F2). Brzdové
obložení (4) se přitom opírá o brzdový
kotouč (3). Reakční síla (F3), která se tak
vytváří ve třmenu (1), se přenáší na brzdovou destičku (4) na druhé straně, takže
i ona je stejnou silou (F2) přitlačována na
brzdový kotouč (3). Vytvořená brzdná síla
je kromě jiného nezávislá na tlaku v brzdovém válci (16), na velikosti brzdového válce ani na převodovém poměru na páce
(6). Má-li se kotoučová brzda použít i pro
vytvoření brzdného účinku pro brzdu
s plovoucím třmenem, připojí se místo
membránového válce válec kombinovaný.

závitových tyčí (9), které jsou spojeny řetězem (10). Při každém brzdění se pákou
(6) prostřednictvím zasouvací vidlice (12)
uvede do činnosti nastavovací člen. V něm
vyvolaný otáčivý pohyb se přenáší na vnitřní objímku (13) a prostřednictvím kuličkové
rampy (14) na závitovou tyč (9). Otáčením
této tyče se zmenšuje vůle brzdy. Je-li vůle brzdy správná, působí síla pomocného
ovládání na závitovou tyč (9) již před protáčením, takže k nastavování nedochází.
Otáčivý pohyb vyvolaný pákou (6) působící na vnitřní objímku (13) se přenáší na
kuličky (14) a pružinu (15). V důsledku
vysoké tuhosti brzdového třmenu stačí
malý zdvih brzdového válce (57 mm).
Synchronní nastavení obou závitových tyčí (9), které jsou spojeny řetězem (10), vede k rovnoměrnému opotřebení obložení.
Indikace opotřebení 39 : Pro kontrolu
brzd a pro zvýšení bezpečnosti a nenáročnosti servisu vyvinula firma Knorr koncepci snímačů, která vyhovuje i systémům
regulace brzd a jejich servisu. Uvnitř brzdy je instalován snímač, který sleduje
zdvih vykonaný závitovou tyčí. Pomocí
příslušné vyhodnocovací elektroniky je
pak možné kontrolovat okamžitý stav brzdového obložení. Kromě této nepřetržité
kontroly jsou na přání k dispozici i běžné
snímače maximálního dovoleného opotřebení brzdových obložení.✘
PODLE ZAHRANIČNÍCH MATERIÁLŮ

Nastavování 38 : Automatický regulátor
opotřebení se nachází na jedné ze dvou

ZPRACOVALI JIŘÍ BROŽ
A LUBOŠ TRNKA

