
SENSAÇÃO DE PEDAL 
ESPONJOSO

A sensação de pedal esponjoso acontece quando, ao pressionar o pedal do 
travão, o travão produz uma resposta lenta e o pedal parece esponjoso – 
mais suave do que o normal, exigindo uma força excessiva para desacelerar 
o veículo, bem como um curso excessivo do pedal.. 

O QUE CAUSA A SENSAÇÃO DE PEDAL ESPONJOSO E COMO PODE SER RESOLVIDA?
Tubos do travão com problemas podem causar fugas de fl uido dos travões ou o inchaço do próprio 
tubo, resultando numa fraca resposta do pedal do travão.

1. ENVELHECIMENTO
Ao longo da vida útil de um tubo do travão, este sujeita-se a diferentes condições de funcionamento 
capazes de causarem a degradação do desempenho ou envelhecimento.

O tubo de travão é composto por 3 elementos: uma cobertura em borracha vulcanizada, um 
revestimento de reforço em fi bra sintética e um tubo interior em borracha vulcanizada.

A  Tubo interior em borracha
B  Primeiro revestimento de reforço
C  Segundo revestimento de reforço
D  Cobertura do tubo

O processo de envelhecimento pode actuar de forma diferente em diferentes partes do tubo.

 > A cobertura é afectada pelo contacto com agentes externos tais como líquidos, gases 
e radiação de calor. O envelhecimento provocado pelas condições ambientais também 
provoca algum impacto, especialmente durante invernos frios quando é espalhado sal 
na estrada em grandes quantidades.

 > O reforço em fi bra pode ser afectado pela degradação térmica (ou danos provocados 
pelo calor).

 > O tubo interior pode ser afectado tanto pela degradação térmica quanto pela 
degradação por contacto devido à agressividade química do fl uido dos travões.

Um ataque químico/calor em qualquer um dos elementos do tubo do travão irá causar fendas ou 
rachas, resultando num fl uxo de fl uido restrito e numa fraca resposta do travão.  XX
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2. INSTALAÇÃO INCORRECTA
Durante a instalação é fácil danifi car o tubo através de diversas acções:

 > Torção 

 > Dobragem forçada do tubo 

 > Contacto do exterior do tubo com fl uido, óleo mineral ou massa lubrifi cante
 > Valor de binário incorrecto
O encaixe de metal deve ser apertado a um valor de binário entre 13 e 20 Nm. Podem ocorrer danos ou 
fugas caso o binário seja demasiado elevado ou reduzido.

 > Ao instalar um tubo, certifi que-se de que não existe contacto com peças do sistema de direcção 
nem de travagem. Embora aparentemente pareça haver folga quando o veículo se encontra no elevador, 
quando este é colocado de novo no solo pode ocorrer uma alteração da posição da suspensão. Efectue 
sempre uma verifi cação secundária da colocação do tubo quando o veículo se encontrar no solo. Rode o 
volante para a posição de bloqueio (lado esquerdo e direito) para garantir que não ocorre contacto.

COMO EVITAR TUBOS DO TRAVÃO COM PROBLEMAS
1. ENVELHECIMENTO

 > As verifi cações dos tubos fexiveis do travão devem ser um procedimento padrão em qualquer 
inspecção técnica. Os tubos do travão são um componente de baixo custo mas que podem causar um 
impacto signifi cativo na segurança de qualquer condutor.

 > Para assegurar a máxima efi ciência do sistema de travagem e garantir uma fi abilidade e segurança 
essenciais, os tubos do travão devem ser verifi cados regularmente quanto a desgaste, cortes, 
deterioração geral e fugas. 

 > Alguns fabricantes de veículos recomendam a substituição dos tubos após 50 000 km ou, pelo menos, 
a cada 5 anos. Contudo, os tubos devem ser verifi cados durante cada manutenção.

2. INSTALAÇÃO
 > Certifi que-se de que, durante a instalação, os tubos do travão não são dobrados nem torcidos.
 > Certifi que-se de que é aplicado o binário de aperto correcto durante a instalação.
 > Certifi que-se de que não existe contacto entre tubos e componentes da suspensão quando o veículo 
se encontrar no solo.

3. ESCOLHA APENAS TUBOS DO TRAVÃO DE BOA QUALIDADE QUE APRESENTEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
 > Elevada resistência às condições atmosféricas
 > Elevada resistência a alterações de temperatura súbitas
 > Boa fl exibilidade e resistência dinâmica
 > Elevada compatibilidade com os fl uidos dos travões utilizados nas aplicações em causa
 > Reduzida permeabilidade à humidade
 > Reduzida expansão volumétrica sob pressão 

A Ferodo disponibiliza uma gama abrangente de tubos do travão de elevada qualidade. A estrutura da referência 
da peça é FHY1234..

COM FERODO, O CONTROLO É SEU
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