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OD LISTOPADA 2016 NOWY REGULAMIN ECE R90 

OBEJMUJE RÓWNIEŻ TARCZE 
HAMULCOWE
Wybrane części zamienne muszą posiadać dopuszczenie 
do sprzedaży wydane przez stosowne organy udzielające 
homologacji. Wymóg ten istnieje już od wielu lat i obejmuje 
również klocki hamulcowe. Przepisy ECE R90 określały 
obowiązujące europejskie standardy kontroli i homologacji 
wymiennych klocków hamulcowych. 

Inne elementy układu hamulcowego nie były dotąd objęte 
obowiązkową homologacją ECE. 
Jednak wkrótce się to zmieni! Od listopada 2016 r. będzie 
wymagana stosowna homologacja również dla tarczy  
i bębnów hamulcowych do samochodów osobowych i lekkich 
samochodów użytkowych.

KONIEC Z PODRÓBKAMI
Regulaminy ECE określają międzynarodowe jednolite przepisy techniczne dotyczące pojazdów mechanicznych i ich wyposażenia oraz 
części zamiennych. Ich wprowadzenie, kontrolowanie i monitorowanie ma na celu ukrócenie działalności producentów podróbek 
lub tanich produktów niskiej jakości, a w każdym razie utrudnić im dostęp do rynku. Jest to bardzo ważne, bowiem w przypadku 
elementów mających wpływ na bezpieczeństwo, do których należą hamulce, podróbki mogą powodować nawet zagrożenie dla życia. 
Obowiązkowa homologacja wg ECE R90 daje gwarancję, że wszystkie części zamienne spełniają te same parametry, co produkty 
oryginalne. Niesie to korzyści dla wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo pojazdów, czyli poza producentami wysokiej 
jakości części zamiennych również dla punktów handlowych, warsztatów i oczywiście uczestników ruchu drogowego. 

KOMPLEKSOWY 
PROCES BADAŃ
Podobnie jak w przypadku klocków 
hamulcowych, badanie tarcz i bębnów 
hamulcowych przez niezależną placówkę 
techniczną nie ogranicza się wyłącznie do 
badań laboratoryjnych. 

W ramach procesu kontroli 
przeprowadzane są liczne testy według 
ściśle określonych kryteriów, również 
bezpośrednio w samochodzie. Mnogość 
metod badań stanowi duże wyzwanie 
zarówno dla branży, jak i placówek 
badawczych, np. TÜV.

LICENCJA NA 
TESTOWANIE 
W tej sytuacji dla HELLA PAGID i naszych 
klientów dużym atutem jest fakt, że 
koncern macierzysty TMD Friction już w 
2015 roku po dopuszczeniu przez TÜV 
Nord uzyskał licencję R90 wydaną przez 
Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego. 
Dzięki niej koncern i jego firmy mogą 
we współpracy z TÜV Nord wykonywać 
samodzielnie niezależne testy określone 
w regulaminie ECE R90 i dlatego 
wcześniej niż konkurencja wprowadzić do 
sprzedaży tarcze hamulcowe  
z homologacją wg R90.

KRYTERIA BADAŃ 

Regulamin nr 90 określa szereg 
kryteriów, których przestrzeganie jest 
sprawdzane za pomocą różnych testów. 
Należą do nich np.:

 ➔ właściwości geometryczne
 ➔ skład chemiczny
 ➔ konstrukcja
 ➔ mikrostruktura
 ➔ właściwości mechaniczne
 ➔ tolerancje produkcyjne
 ➔ ochrona antykorozyjna



 

KOD GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

Homologację ECE poprzedzają liczne testy. 
Są one wykonywane przez niezależną placówkę techniczną, na 
przykład TÜV.  
Dopiero po pomyślnym ukończeniu tych badań wydawany jest 
międzynarodowy numer homologacji. 
Składa się on z okręgu z umieszczoną w nim literą „E”,  
po której następuje numer wyróżniający państwo, które udzieliło 
homologacji. Kolejne litery i cyfry kodu określają kategorię 
produktu, rodzaj wariantu, wariant, typ oraz historię poprawek. 

Bardzo ważne: 
Numer homologacji musi być umieszczony w widocznym 
miejscu bezpośrednio na produkcie.

NA CZELE
To, co będzie obowiązywać od listopada 2016 r. wszystkich producentów, w HELLA PAGID jest już od dawna powszechnym 
standardem. Wewnętrzne kryteria badań są nawet bardziej szczegółowe od określonych w regulaminie nr 90. I nie tylko to.  
Aby zagwarantować maksymalne parametry, komfort i bezpieczeństwo, już od dawna wszystkie produkty z naszej oferty spełniają 
w stu procentach wymagania producentów części oryginalnych. Stosujemy również surową metodę badań z częściowo znacznie 
wyższymi wymaganiami, niż wymogi stosowane przez organy udzielające homologacji. Trudno się zatem dziwić, że firma HELLA 
PAGID już w 2014 roku zaprezentowała pierwsze tarcze hamulcowe z homologacją ECE, awansując w ten sposób na pozycję 
uznanego prekursora branży.

METODY BADAŃ
Do kontroli podanych właściwości obowiązują następujące testy:

 ➔ Badanie na zmęczenie cieplne sprawdzające odporność na 
pękanie naprężeniowe (stanowisko kontrolne)

 ➔ Badanie przy wysokim obciążeniu sprawdzające opór przy 
przenoszeniu momentu obrotowego (stanowisko kontrolne)

 ➔ Różne testy właściwości na stanowisku kontrolnym 
 ➔ W miarę potrzeby testy w pojeździe

Ponadto podane grupy produktów przechodzą testy wg 
poniższych kryteriów R90, sprawdzające przestrzeganie 
wymogów określonych w regulaminie R90:

Seria poprawki 02 

Numer wyróżniający państwo, które udzieliło homologacji  
(1=Niemcy) 

Typ nr 0182

Wariant nr 0623

Kategoria produktów C (tarcza hamulcowa)

90R-02 C0182/0266

Kryterium R90 Wartości R90

Zmienność grubości ≤ 15µm
Zmienność grubości ścianki  
(w przypadku tarcz wentylowanych) ≤ 1,5µm

Bicie boczne ≤ 50µm

Tolerancja otworu ustalającego H9

Równoległość „profilu kapeluszowego” ≤ 100µm

Tolerancja płaskości powierzchni nośnej ≤ 50µm

Chropowatość powierzchni ciernej Ra 3,2

Błąd wyważenia Odpowiednio do części oryginalnych

Twardość według Brinella W zależności od materiału 

Wytrzymałość na rozciąganie W zależności od materiału 

 HELLA PAGID  
 Inny producent 1 
 Inny producent 2 
 Inny producent 3
 Część oryginalna

60 µm

50 µm
40 µm
30 µm
20 µm

Bicie boczne μm BMW Z4
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