
UM GUIA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO CALÇO DAS 
MAXILAS DOS TRAVÕES EM VEÍCULOS COMERCIAIS

EXEMPLOS DE MÁS PRÁTICAS NA SUBSTITUIÇÃO DE CALÇOS

Todos os calços da Ferodo estão embalados numa solução protectora de partículas.
Embora o ideal seja um ambiente de trabalho isento de partículas, o manuseamento 
dos calços Ferodo não requer cuidados particulares ao nível de saúde e segurança.
Contudo, as normas que se seguem aplicam-se no caso de se realizarem na ofi cina 
outras actividades, como rectifi cação, perfurações ou manutenção dos travões.
Regulamentos de Controlo de Substâncias Perigosas para a Saúde de 1988 
(Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1988 – COSHH).
Lei da Protecção Ambiental de 1990 (Environmental Protection Act 1990 – 
E.P.A.) Parte 1. 
(Estão disponíveis mais informações sobre este tema mediante pedido.) As 
normas referidas aplicam-se apenas ao Reino Unido. Noutros países, deverá 
ser consultada a legislação referente a este tema.

Qualquer calço Ferodo é fabricado de acordo com tolerâncias pré-defi nidas. 
A fi xação correcta do material de fricção às maxilas só pode ser alcançada depois 
dos componentes metálicos terem sido devidamente limpos. Esta 
limpeza consiste em:

Desengordurar - Remoção de gordura e outros detritos.
Limpeza com jacto (excepto em maxilas de alumínio) – Remoção da 
ferrugem e da acumulação de argila xistosa.
Pintura - Para proteger da corrosão.

Certifi que-se de que estão colocados os tipos de rebites correctos.

Semi-tubulares de cobre e 
de aço revestido a cobre

Totalmente tubulares revestidos 
a cobre e de aço zincado

Para substituir os calços das maxilas nos veículos comerciais são utilizados vários 
tipos de rebites. Os de padrão britânico (semi-tubulares) e os de padrão alemão 
(totalmente tubulares) são os mais utilizados (cobre, aço ou bronze são materiais 
adequados para o fabrico de rebites).

Para apertar correctamente os rebites, deverá começar pelas zonas de 
orifício do rebite central e continuar diagonalmente em direcção ao exterior. 
É recomendada a colocação de uma etiqueta de localização numa das zonas 
de orifício do rebite central.

Segurança dos Calços
Pode verifi car-se batendo levemente no 
material de fricção com um instrumento 
metálico. (Um som agudo corresponde a 
uma montagem segura dos calços.) (Uma 
batida frouxa signifi ca falta de segurança 
dos calços.)
Folgas nos Calços / Maxilas
As folgas não devem exceder os 0,015mm 
(0,006”) para além da linha do orifício 
do rebite. Tal deve ser verifi cado com um 
apalpa-folgas.
Bordo do Rebite
Verifi que se o bordo está perfeito e 
seguro.
Quebras no Material de Fricção
Verifi que a existência de quebras ou 
fendas na superfície exterior e nas 
extremidades dos calços.
Etiqueta de Localização
Verifi que se a etiqueta está segura e na 
posição correcta.

TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DOS NÚMEROS DE PEÇAS ACIMA REFERIDOS 
APLICAM-SE A EQUIPAMENTO BRYDEN DE SUBSTITUIÇÃO DE CALÇOS.

As maxilas de travão não devem ser reutilizadas 
caso exibam alguma das seguintes falhas:

Desgaste excessivo nos encostos ou 
pivôs da extremidade da maxila.
Soldaduras partidas.
Deformação das braçadeiras da maxila.
Deformação das zonas da plataforma 
da maxila.
Corrosão excessiva.

Nunca retire os rebites com um berbequim, uma 
vez que tal pode danifi car os orifícios da maxila. 
(Excepção, ver nota 1.) 
(NB 1) Os rebites de padrão alemão, totalmente 
tubulares, devem ser removidos utilizando um 
berbequim de extracção especial (Extractor de 
Rebites Totalmente Tubulares).

Utilize sempre o berbequim de extracção 
de rebites com o diâmetro adequado.

Se não estiver disponível uma ferramenta de serviço, é possível remover a 
cabeça fechada do rebite, utilizando um berbequim ou um cinzel. (Esta operação 
deve ser efectuada com extremo cuidado, para assegurar que os orifícios dos 
rebites da maxila não são danifi cados.)

Após remover os calços da maxila, é 
possível medir com precisão a largura (A), 
o comprimento interior  e o raio  
dos mesmos.
Poder-se-á então consultar o catálogo 
da Ferodo para identifi car a referência 
correcta da peça.

As defi nições de pressão variam de acordo com o tipo de máquina que está a ser utilizada 
e com o tipo de rebite. Os manómetros de pressão devem ser calibrados regularmente.

(A)
Consulte as recomendações do fabricante da máquina. (Conselhos adicionais sobre as 
defi nições de pressão da máquina e de altura da bigorna estão disponíveis mediante 
pedido.)

Tendo retirado o(s) calço(s) da maxila, é agora 
possível proceder a uma inspecção adicional. 
Deve ter particularmente em atenção as 
seguintes áreas:

Concavidade da Plataforma da Maxila
Dimensão do orifício do rebite
Estado da Plataforma da Maxila
Corrosão
(A folga entre a haste do rebite e o orifício 
da maxila não deve exceder os 0,5mm 
(0,020”)).
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Até 100mm (4”)
125-150mm (5-6”)

175mm ou mais (7”+)

.25mm (.010”)

.50mm (.020”)

.75mm (.030”)

até até Aplicações Pesadas Alternativas

MAQUINAÇÃO DO CALÇO

PUNÇÕES PARA REBITES DE PADRÃO 
BRITÂNICO (SEMI-TUBULARES) E PARA 

REBITES CÔNCAVOS DE PADRÃO ALEMÃO 
(COMPLETAMENTE TUBULARES)

BERBEQUINS DE REBITES PARA REBITES 
CÔNCAVOS DE PADRÃO ALEMÃO TOTALMENTE 

TUBULARES

BIGORNAS 
(PARA SUPORTE DA CABEÇA DO REBITE)

BERBEQUINS DE EXTRACÇÃO PARA REBITES 
DE PADRÃO BRITÂNICO (SEMI-TUBULARES)

BERBEQUINS DE EXTRACÇÃO PARA 
REBITES (CÔNCAVOS) DE PADRÃO ALEMÃO 

TOTALMENTE TUBULARES

DIÂM. DA HASTE 
DO REBITE 

BERBEQUIM 
RECOMENDADO

4mm 1 ou x1
5mm 1
6mm 2
8mm 3
10mm 4

DIÂM. DA HASTE 
DO REBITE 

EXTRACTOR 
RECOMENDADO

4mm 4mm Extractor Côncavo
5mm 5mm Extractor Côncavo
6mm 6mm Extractor Côncavo
8mm 8mm Extractor Côncavo
10mm 10mm Extractor Côncavo

É da máxima importância que o funcionamento de todo o equipamento 
de substituição de calços seja verifi cado.

E 1/8” 3.2mm 7/32” 5.6mm
F 9/64” 3.6mm 19/64” 7.5mm
G 5/32” 4.0mm 5/16” 7.9mm
H 11/64” 4.4mm 5/16” 7.9mm
J 3/16” 4.8mm 3/8” 9.5mm
K 7/32” 5.6mm 27/64” 10.7mm
L 1/4” 6.4mm 15/32” 11.9mm
M 5/16” 7.9mm 9/16” 14.3mm
N 3/8” 9.5mm 5/8” 15.9mm

4 4mm 7.5mm
5 5mm 9.5mm
6 6mm 11.5mm
8 8mm 15.5mm

10 10mm 19.5mm

S290 0.234”  5.9mm 0.468”  11.9mm 0.547”  13.9mm Rebite semi-tubular de aço 
leve banhado a cobre, com 

cabeça cónica de 150º, para 
substituição dos calços nas 
maxilas de alguns reboques

O comprimento do rebite deve sair por 
meio da maxila em 3/4 do diâmetro do 
orifício. (NB: No caso dos rebites de padrão 
britânico, a parte sólida da haste do rebite 
deve estar alinhada com o raio interior da 
plataforma da maxila.) Ver nota (A)
Verifi que utilizando o calibrador de 
saliências de rebites.
Seleccione as dimensões adequadas do aro 
do berbequim e da bigorna, certifi cando-se 
de que estes estão operacionais.
O bordo do rebite deve ser habilmente 
enrolado.

CALÇOS DE COMPRIMENTO TOTAL CALÇOS DE MEIA-QUADRA

1
Comprimento 
incorrecto do rebite 
(demasiado longo)

Comprimento 
incorrecto do rebite 
(demasiado curto)

Aro incorrecto do 
berbequim (diâmetro 
demasiado pequeno)

4
Aro incorrecto do 
berbequim (diâmetro 
demasiado grande)

Danos nas maxilas 
causados por berbequim 
de perfuração ou de 
extracção

6
Fracturas no calço do 
travão causadas por 
fraco apoio da maxila

Folgas excessivas 
na maxila/no calço

Corrosão excessiva 
da maxila

9
Deformação da 
plataforma/das 
braçadeiras da maxila

10
Desgaste excessivo 
nos pontos de 
encosto da maxila
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Ferodo é uma marca registada da 

PADRÃO 
ALEMÃO 
DIN7338C
Cabeça Lisa 
(Totalmente 
Tubulares)

PADRÃO 
BRITÂNICO 

BS3575
Cabeça Cónica 

de 150° 
(Semi-tubulares)

EXEMPLO: REBITE 8 x 10
NB: Para ser inserido apenas em orifícios escareados.

REBITES DE PADRÃO BRITÂNICO REBITES DE PADRÃO BRITÂNICO

Comprimento projectado 
em 3/4 do diâmetro do 
orífi cio do rebite.

EXEMPLO: REBITE L9
L= Aumentos de comprimento de 1/41cm (1/16”), Haste 

Código L, 9/41cm (9/16”) de comprimento. NB: Para ser in-
serido apenas em furos escareados de cabeça cónica de 150º.

DIÂMETRO DA SUPERFÍCIE DA BIGORNA

TIPOS DE REBITES
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