PRZEWODNIK FIRMY MERITOR:
ELSA 225/195 – SERWISOWANIE
HAMULCÓW
Pneumatyczne
hamulce tarczowe

PROCEDURY KONSERWACJI

Grubość
2 mm

Nowoczesne modele hamulców muszą spełniać rygorystyczne wymogi
legislacyjne i eksploatacyjne. Aby zapewnić utrzymanie sprawności
oraz wydajności hamulców istotnym jest dopełnienie poniższych
procedur oraz zaleceń.
WAŻNE: Po przeprowadzeniu wszelkich prac serwisowych niezbędne
jest wstępne prawidłowe ustawienie hamulca. Należy zwrócić
szczególną uwagę na zachowanie prawidłowego prześwitu roboczego.
Rys. 1

Nieprzestrzeganie procedur prawidłowej konserwacji i serwisowania
może spowodować potrzebę wykonania dalszych zbędnych prac,
które w przeciwnym razie nie byłyby wymagane. Wprawny mechanik
z pewnością za konieczne uzna wprowadzenie zmian do metod pracy
zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Bardziej szczegółowy opis procedur konserwacyjnych można znaleźć
w stworzonych przez Meritor instrukcjach konserwacji MM-0350,
które opublikowano pod adresem:
www.meritor.com/customer/northamerica/lod/default

Rys. 2

Serwisowanie
Zaciski nie wymagają rutynowej konserwacji, jednak ważne jest
przeprowadzenie niżej wymienionych przeglądów okresowych.
Co 3 miesiące lub co 12 500 mil (20 000 km)
Należy dokonać wizualnej oceny pozostałej żywotności klocka
hamulcowego.

Co 12 miesięcy lub przy wymianie klocków hamulcowych
IDokonać przeglądu trzpienia prowadzącego oraz elementów
wyłączających tłoka – sprawdzić, czy są nieuszkodzone oraz dobrze
zamocowane. W razie uszkodzenia – wymienić zgodnie z MM-0350.
Sprawdzić, czy zespół obudowy przesuwa się z łatwością po
trzpieniach prowadzących przymocowanych do kosza (Rys. 4).
Jeśli obudowa nie przesuwa się z łatwością, postępować zgodnie
z procedurą „do przeglądu lub wymiany” opisaną szczegółowo w
instrukcji serwisowej MM-0350.

Rys. 4

Zawory

Obudowa

NIE dopuszczać do zużycia materiału ciernego do grubości poniżej 2 mm od tylnej płytki (Rys. 1).

NIE używać smaru innego niż smar zalecany przez producenta pojazdu.

NIE przekraczać maksymalnego momentu obrotowego 40 Nm w trakcie ustawiania lub luzowania
hamulca. NIE używać narzędzi pneumatycznych do ustawiania lub luzowania hamulca.

NIE używać smaru do ułatwienia montażu elementów wyłączających tłoka. Ręce powinny być
czyste, niezabrudzone smarem.

NIE używać materiału ciernego innego niż materiał zalecany przez producenta pojazdu.

NIE próbować wyciągać owalnej tulei z obudowy od strony regulatora – frez uniemożliwia
usunięcie elementu w tym kierunku.

NIE próbować przyspieszać schnięcia przy użyciu przewodu powietrznego.

Dalsze informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać
bezpośrednio od producenta lub odwiedzając stronę firmy Meritor
www.meritor.com
Tabela wartości momentu obrotowego

Usunąć pas ustalający klocka hamulcowego oraz – w stosownych
przypadkach – wskaźnik zużycia okładziny hamulcowej. Może okazać
się koniecznym wstępne rozregulowanie hamulca w celu usunięcia
zużytych klocków hamulcowych.

W stosownych przypadkach zamocować wskaźnik zużycia nowej
okładziny hamulcowej. Ponownie zamocować sprężyny klocków
hamulcowych, umieszczając je prawidłowo w tylnych płytkach
klocków. Ponownie zamocować ustalacz klocków i dokręcić śrubę do
momentu obrotowego 33–40 Nm.

Usunąć kołpak ochronny trzonka regulatora. Przyłożyć odpowiedni
klucz gniazdowy 10 mm do trzonka regulatora i przekręcić klucz
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, patrząc od strony
siłownika pneumatycznego (Rys. 3).

Ręczne ustawianie hamulca
Aby ustawić prawidłowy prześwit hamulca, przyłożyć 10 mm klucz
do trzonka regulatora i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
patrząc od strony komory powietrza (Rys. 3).

Po usunięciu klocków hamulcowych sprawdzić, czy elementy
wyłączające tłoka oraz elementy wyłączające trzpienia prowadzącego
pozostały w nienaruszonym stanie oraz w pełni funkcjonalne. W
razie wątpliwości należy wymienić części. Sprawdzić, czy układ
trzpienia prowadzącego jest w pełni funkcjonalny, przesuwając
obudowę do przodu i do tyłu po trzpieniach prowadzących (Rys. 4)
w celu upewnienia się, czy obudowa nie zacina się na trzpieniach
prowadzących. W razie zbyt wielkiego luzu pomiędzy częściami
można dokonać kontroli w celu określenia, czy tuleje trzpieni
prowadzących są zużyte i wymagają wymiany – patrz: instrukcje
konserwacji firmy Meritor MM-0350.

Kontynuować regulację hamulca, dopóki klocki hamulcowe nie ścisną
delikatnie tarczy. Poluzować hamulec o pół obrotu trzonka regulatora.
Sprawdzić, czy tarcza obraca się swobodnie.

Nigdy nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego 40 Nm w
każdym kierunku i NIGDY nie używać elektronarzędzi.
UWAGA: Rozregulowanie wymaga większego momentu obrotowego
niż nastawienie.

Gwarancja
Gwarancją objęte są pneumatyczne hamulce tarczowe zamontowane
w pojazdach, do których zostały one przeznaczone. Gwarancja traci
ważność w następujących przypadkach:
Niewłaściwe użycie pojazdu, w którym zainstalowany jest
pneumatyczny hamulec tarczowy (warunki użytkowania,
przeładowanie itp.)
Ingerowanie w elementy pojazdu, które może wpływać na skuteczność
hamowania. Użycie nieoryginalnych części zamiennych.
Niewłaściwa instalacja, regulacja, naprawa lub modyfikacja.
Nieprawidłowa lub źle wykonana konserwacja (w tym wykorzystanie
materiałów eksploatacyjnych innych niż określone).

Podzespół

Wartość momentu
obrotowego

Śruba trzpienia prowadzącego M18 (długa)

430 – 450 Nm

Śruba trzpienia prowadzącego M18 (krótka)

430 – 450 Nm

Trzonek regulatora

Maksymalnie 40 N

Śruba pasa ustalającego klocka hamulcowego

33 – 40 Nm

Nakrętka ustalająca komory powietrza
Początkowy moment obrotowy (obie nakrętki)
Końcowy moment obrotowy

50 – 80 Nm
180 – 210 Nm

Bridge Screw
Klucz nasadowy torx M14
lucz nasadowy torx M16
Wewnętrzna imbusowa śruba sześciokątna M16

235 – 275 Nm
100 Nm + 70 stopni
300 – 350 Nm

Specyfikacja smaru
Fuchs Unitemp 2.
Ostrzeżenie: W przypadku tej tarczy hamulcowej pod żadnym
pozorem nie należy używać smaru innego niż wyżej wymieniony.
Zawsze sprawdzać, czy wyszczególniony smar używany jest we
właściwym obszarze tarczy hamulcowej zgodnie ze stworzonymi przez
Meritor instrukcjami konserwacji MM-0350.

Rozregulować hamulec, luzując obudowę, dopóki nie powstanie
szczelina szeroka na tyle, aby można było zamontować zewnętrzny
zewnętrzny klocek.
Docisnąć obudowę z powrotem do tarczy hamulcowej tak, aby nowy
klocek dotykał powierzchni tarczy. Kontynuować luzowanie
hamulca, dopóki szczelina pomiędzy głowicami tłokowymi a
powierzchnią tarczy nie będzie na tyle duża, aby można było
zamontować wewnętrzny klocek hamulcowy. Przy w pełni
poluzowanym hamulcu może zaistnieć
konieczność uniesienia elementu

Rys. 5

ZALECENIA I OSTRZEŻENIA

NIE używać przewodu powietrznego do wydmuchiwania kurzu z hamulca/tarczy. Każdy pył, który
dostanie się do dróg oddechowych może być drażniący, a nawet niebezpieczny dla zdrowia.

wyłączającego popychacza (Rys. 5) w celu wypuszczenia powietrza,
które mogło dostać się do elementu wyłączającego. Zamontować
klocek wewnętrzny.

Ostrożnie rozregulować lub nastawić ręcznie hamulec za pomocą
odpowiedniego klucza (Rys. 3).

Klocki hamulcowe należy wymienić, gdy w wyniku zużycia grubość
okładziny zmalała do 2,00 mm (Rys. 1). Wzrokowo ocenić stan ogólny
zespołu hamulcowego, w tym sprawdzić czy wszystkie elementy
wyłączające nie są uszkodzone lub skorodowane. W razie wątpliwości
co do zasadności dalszego serwisowania – wymienić/naprawić.

Rys. 3

Wymiana klocków hamulcowych
Klocki hamulcowe należy wymienić, gdy w wyniku zużycia grubość
okładziny zmalała do 2,00 mm (Rys. 1). Zawsze wymieniać klocki
hamulcowe w zestawach kołowych.

Rys. 6

Rys. 7

Wymieniać uszkodzone elementy wyłączające tłoka i trzpienia prowadzącego. W razie
uszkodzenia elementów wyłączających zawsze wyczyścić i sprawdzić współpracujące części.

NIE rozciągnąć lub nie poddawać nadmiernemu obciążeniu kabla wskaźnika zużycia okładziny
hamulcowej w trakcie wymiany klocków hamulcowych. Usuwać suchy pył z hamulca szczotką
próżniową. Ewentualnie przecierać powierzchnie wilgotnym czyściwem. Wymieniać klocki
hamulcowe w zestawach kołowych.

Sprawdzać, czy obudowa przesuwa się swobodnie po trzpieniach prowadzących (Rys. 4) – jeśli
obudowa nie przesuwa się swobodnie lub ma zbyt duży luz, należy sprawdzić zużycie tulei trzpienia
prowadzącego hamulca zgodnie ze stworzonymi przez Meritor instrukcjami konserwacji MM-0350.

Dokonywać wizualnej oceny pozostałej żywotności klocka hamulcowego co 12 500 mil (20 000
km) lub co 4 tygodnie. Korzystać ze wskaźnika zużycia, jeśli jest on na wyposażeniu (Rys. 2).

Do wymiany tulei trzpieni prowadzących używać właściwych narzędzi serwisowych (Rys. 7).
Zawsze usuwać, poczynając od strony popychacza obudowy (Rys. 8).

Zaznaczać na obudowie wyrównanie owalnej tulei przed jej usunięciem (Rys. 6).
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Rys. 8

Wybrane znaki handlowe są zarejestrowanymi znakami odpowiednich właścicieli
Meritor i filiale nie są powiązane, stowarzyszone czy zrzeszone z żadnym z tych znaków.
Prezentowane tutaj produkty firmy Meritor nie są zatwierdzone ani nie posiadają
autoryzacji żadnego z posiadaczy znaku handlowego.

Niniejsza publikacja może być wykorzystywana jedynie do specyfikacji i
sprzedaży produktów firmy Meritor Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych.
Wykorzystanie jej do innych celów, w tym specyfikacji lub sprzedaży innych
produktów, nie jest dozwolone i może być naruszeniem praw autorskich.
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