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     FIŞA TEHNICĂ 
Înlocuirea plǎcuţelor de frânǎ spate 

CALIFICAREA: MECANIC AUTO 

 

DESCRIEREA LUCRĂRII 

 Lucrarea constă în înlocuirea plǎcuţelor de frânǎ spate la un Audi A4 B8. 

ALEGEREA MATERIALELOR NECESARE EXECUTĂRII LUCRARII 

 Este nevoie de următoarele materiale: 

� Perie de sârmă; 
� Perie de curățare din nylon; 
� Spray WD-40; 
� Spray curățare frâne; 
� Unsoare antiscârțâit; 
� Vaselină pe bază de cupru; 
� Cheie combinată de no. 15; 
� Capăt cheie tubulară no. 13; 
� Cheie tubulară de impact pentru prezoanele roților no. 17; 
� Cheie cu clinchet; 
� Presă etrier de frână; 
� Rangă metalică; 
� Pană de blocare roată sau elevator. 

DESCRIEREA MODULUI  DE LUCRU PENTRU    EFECTUAREA LUCRĂRII 

 Înlocuiți plăcuțele de frână doar în set separat pentru fiecare axă. Acest lucru 

va permite ca procesul de frânare să devină mai eficient. 

Procedura de înlocuire este identică pentru toate plăcuțele de frână de pe aceeași axă. 

Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - Audi A4 B8. 

Urmaţi pașii: 

1. Deschideţi capota motorului. Deșurubaţi capacul rezervorului cu lichid de frână. 

2. Puneţi sistemul frânei de parcare în modul întreţinere. 
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3. Securizaţi roţile cu un opritor de roată sau urcaţi mașina pe elevator la un nivel 

convenabil pentru persoana care realizează procedura. 

4. Slăbiţi șuruburile de fixare a roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată 

no. 17. 

5. Ridicaţi partea din spate a vehiculului și fixaţi-l cu ajutorul unor șuruburi. 

6. Deșurubaţi bolţurile roţilor. (Atenţie! Pentru evitarea leziunilor, ţineţi roata atunci 

când deșurubaţi șuruburile de fixare!) 

7. Scoateţi roata. 

8. Curăţaţi elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiţi o perie de sârmă. 

Folosiţi spray WD-40. 

9. Deţi fixarea etrierului de frână. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă no. 15. Utilizaţi 

o cheie tubulară și o cheie cu clinchet. 

10. Desfaceţi plăcuţele de frână. Folosiţi o rangă dacă este nevoie. 

11. Scoateţi etrierul de frână. (Folosiţi un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau 

caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul evitării depresurizării 

sistemului. Asiguraţi-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână. Nu apăsaţi 

pedala de frână după îndepărtarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar 

putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și 

depresurizarea sistemului. Verificaţi suportul etrierului de frână, bolţurile de 

ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curăţaţi-le. Înlocuiţi-le dacă este 

nevoie.) 

12. Scoateţi plăcuţele de frână. (Măsuraţi grosimea discului de frână. Piesa trebuie 

înlocuită imediat după ce își atinge propria limită de uzură.) 

13. Trataţi pistonul etrierului de frână. Utilizaţi o perie curăţitoare de nylon. Folosiţi 

un spray de curăţare frâne. (După aplicarea sprayului așteptaţi câteva minute). 

14. Apăsaţi  pistonul etrierului de frână. Folosiţi o presă pentru etrier de frână. 

15. Scoateţi arcurile de siguranţă ale plăcuţelor de frână. 

16. Curăţaţi suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiţi o perie de sârmă. Folosiţi 

un spray de curăţare frâne. 

17. Instalaţi arcurile de siguranţă ale plăcuţelor de frână. 
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18. Trataţi plăcuţele de frână în zona în care suprafaţa acestora vine în contact cu 

suportul etrierului de frână. Folosiţi unsoare antiscârţâit. (Înainte de a instala 

plăcuţele, asiguraţi-vă că suprafaţa discului este curată.) 

19. Instalaţi plăcuţele de frână noi. (Asiguraţi-vă că garniturile plăcuţelor sunt întoarse 

faţă în faţă cu discul.) 

20. Montaţi etrierul de frână și fixaţi-l. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă no. 15. 

Utilizaţi o cheie tubulară no. 13 și o cheie de cuplu. Strângeţi până la cuplul de 

35Nm. 

21. Trataţi suprafaţa unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiţi unsoare de 

cupru. 

22. Curăţaţi suprafaţa discului de frână. Folosiţi un spray de curăţare frâne. 

23. Montaţi roata. (Pentru a evita rănirea, susţineţi roata atunci când înșurubaţi 

bolţurile de fixare.) 

24. Înșurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată no. 17. 

25. Așezaţi din nou vehiculul la sol, lucrând în ordine încrucișată. Strângeţi șuruburile 

de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată, no. 17. Folosiţi 

o cheie de cuplu. Strângeţi până la cuplul de 120 Nm. 

26. Scoateţi cricul și opritoarele, sau daţi mașina jos de pe elevator. 

27. Dezactivaţi modul de service al sistemului de frânare de parcare. (Verificaţi 

nivelul lichidului de frână din rezervor și completaţi-l dacă este necesar.) 

28. Strângeţi capacul rezervorului cu lichid de frână. (Apăsaţi de mai multe ori pedala 

de frână cu motorul oprit până când simţiţi rezistenţa apărută.) 

29. Închideţi capota. 

 

VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRII EXECUTATE 

 Verificarea se poate face printr-un test drive. 

NORME DE TEHNICĂ SECURITĂȚII MUNCII SPECIFICE 

� Urmaţi întocmai pașii de mai sus! Indicaţiile din paranteze sunt sfaturi pentru a vă 
proteja. 
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� Înainte de a începe operaţiunea, aveţi grijǎ să aveţi la îndemânǎ, dar la o distanţǎ 
sigurǎ toate materialele necesare. 

� Folosiţi mǎnuși de lucru și echipament de protecţie.  
� Dacǎ picǎ pe jos ulei sau alte substanţe derapante, încercaţi pe cât posibil sǎ ștergeţi 

imediat. 
� Nu intraţi sub mașinǎ, fie ea ridicatǎ pe cric sau elevator, fǎrǎ a fi siguri cǎ mașina este 

asiguratǎ. 
� Înainte de scoaterea autovehiculului din staţie se va verifica dacă sculele și 

dispozitivele folosite în timpul lucrului au fost îndepărtate. 

Personalul statiei este obligat sa pastreze curatenia in incaperi si in perimetrul statiei, sa 

respecte normele de protectie a muncii si normele PSI privind locul de munca respectiv si sa 

poarte in permanenta echipamentul de protectie si echipamentul de lucru prevazute de 

normativele în vigoare. 

 

 

 

Disclaimer: 

„Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului financiar al SEE 2014-2021. 

Conţinutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectǎ opinia ofialǎ a Operatorului de 

Program, a Punctului Naţional de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. 

Informaţiile și opiniile exprimate reprezintǎ responsabilitatea exclusivǎ a autorului/autorilor.” 

 


