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TMD ÎNSEAMNĂ TOTUL DESPRE TEHNOLOGIA DE FRÂNARE.
În calitate de lider la nivel global în soluţii de frânare prin fricţiune, beneficiem de încrederea celor mai mari nume din sectorul
automobilelor și industrial pentru a oferi soluţii de frânare eficiente, fiabile și sigure. TMD Friction este furnizorul preferat al celor mai
importanţi producători globali de mărci de mașini și de vehicule comerciale. De asemenea, produsele noastre inovatoare sunt alese și
pentru a asigura frânări eficiente și sigure pentru mașini în cadrul numeroaselor serii de curse prestigioase din lume, cum ar fi cursa de
24 de ore de la Le Mans.
Ieri. Astăzi. Mâine.
Peste o sută de ani în afacerea din domeniul fricţiunii au fost martorii creșterii și progresului nostru, în devenirea noastră de furnizor lider
mondial în sectorul frânării prin fricţiune. Succesul nostru continuu se bazează pe asigurarea excelenţei tehnice, calităţii consecvente și
inovaţiei constante prin investiţiile intensive în departamentul de cercetare și dezvoltare.
Soluţiile de mâine, dezvoltate astăzi.
Dezvoltarea și perfecţionarea produselor în vederea îmbunătăţirii performanţei pentru frânarea mai eficientă, mai silenţioasă și mai lină,
și totodată mai responsabilă faţă de mediu, sunt procese continue. Investim anual peste 25 de milioane de euro pentru a asigura nu doar
satisfacerea cererilor de astăzi, însă și inovarea în sectorul tehnologiei care va fi necesară mâine.
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PROVOCAREA:
COBORÂRE PE VERSANT ALPIN PRIN TRECĂTOAREA STELVIO
Plăcuţele de frână de primă clasă sunt supuse testărilor stricte şi complexe. În final, plăcuţele premium
trebuie să convingă în cadrul tuturor categoriilor. Atât prin confortul la frânare, cât şi în ceea ce priveşte
siguranţa. Plăcuţele de frână Textar sunt puse la încercare în laborator, pe bancuri de testare de înaltă
tehnologie şi pe drum.

Din cauza temperaturii crescute a discului de frână în timpul coborârii – până la o temperatură
extremă de 700 °C – coeficientul de frecare al plăcuţelor de frână scade, crescând astfel uzura.
Pentru a menţine puterea de frânare, adică o decelerare constantă, şoferul trebuie să mărească
presiunea aplicată asupra pedalei de frână.

De asemenea, experţii Textar fac un pas mai departe şi efectuează mai multe testări în cadrul unei coborâri
pe versant alpin, prin trecătoarea Stelvio - a doua cea mai înaltă trecătoare montană asfaltată din Alpi.
Cu înălţimi ameţitoare şi pante abrupte, aceste drumuri sunt o provocare deosebită, atât pentru om, cât
şi pentru tehnologie. Forţa pedalei, coeficientul de frecare şi uzura frânelor au fost testate integral (şi în
comparaţie directă cu alţi doi bine-cunoscuţi producători OE (echipamente originale) de plăcuţe de frână).

În plus, coeficientul de frecare al plăcuţelor de frână a fost examinat după o anumită
perioadă de repaus, pentru a determina care este coeficientul de frecare pe care
îl pot atinge plăcuţele de frână după o astfel de coborâre abruptă.

Şoferii de încercare Textar au parcurs 18 kilometri de drum şerpuit având o înclinaţie de 15%. Trecătoarea
Stelvio este cunoscută pentru volumul mare al traficului, cu mulţi turişti, rulote şi biciclişti. În anul 2007 a
fost aleasă de revista Top Gear drept „cea mai deosebită şosea din lume”, deoarece ruta permite un stil de
condus sportiv într-un cadru spectaculos - cerinţe optime pentru o testare extremă a frânelor.

F rânele Textar ar putea face faţă
căldurii acumulate?
C
 are sunt coeficienţii de
frecare determinaţi?
Întrebări captivante. Rezultatele testării arată răspunsurile.

FAZA DE TESTARE:
TESTAREA FRÂNELOR LA UN NIVEL ÎNALT
Coborârile pe versant alpin pun presiune pe orice plăcuţă de frână,
iar pentru a stăpâni drumurile şerpuite este nevoie de frânarea
constantă. O distanţă de frânare redusă poate avea un impact
critic asupra vieţii.
În această provocare practică, senzaţia medie la
acţionarea pedalei a fost verificată pe întreaga
cursă din cadrul testării.

PARAMETRII DE TESTARE
ÎN TRECĂTOAREA STELVIO
Testare:

Coborâre pe versant alpin

Condiţii:

Drum asfaltat

Rulare:	Coborâre rapidă în 21 de minute
Traseu:	18 km, 48 de curbe, înclinaţie max. 15 %
Coborâre:

De la aprox. 2.750 m la aprox. 1.270 m

Concurenţi:	Produse OE (echipamente originale)
bine-cunoscute
Vehicul:

BMW seria 5

Frâne: 	FN-AL60 / FN-AL42
Discuri de frână:	ø 310x24 / ø 320x20
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Testarea coeﬁcientului de frecare
Pentru a determina coeficientul de frecare după testare, frânarea este reluată după
ce sistemul de frânare s-a răcit. În acest mod putem determina care este performanţa
pe care o poate atinge plăcuţa de frână după coborâre. Cu cât este mai mare coeficientul
de frecare după coborâre, cu atât este mai mică forţa aplicată pe pedală în timpul frânării.
Coeficienţii de frecare reduşi pot îmbunătăţi semnificativ distanţa de frânare în cazul unei frânări
violente. Sunt identificate rapid două motive: răspunsul slab al frânelor şi pe pedală este necesar să se
aplice o forţă mai mare.

NEWTON?
CE ESTE ASTA ?
1 Newton (N)
102 g

În acest caz, Textar a prevalat din nou în faţa concurenţei şi a obţinut cel mai mare coeficient de frecare, de
0,46 μ. Spre deosebire de coeficientul mediu de frecare, având valoarea de 0,39 μ. În practică, acest lucru
înseamnă că: în timp ce vehiculul echipat cu plăcuţe de frână Textar s-a oprit deja, concurenţii continuă să
ruleze. Un criteriu crucial, în mod special în situaţii extreme.

Forţa media asupra pedalei
În comparaţie cu produse OE (echipamente originale) bine-cunoscute, Textar prevalează. La o forţă medie de
45 N aplicată asupra pedalei de frână în timpul coborârii pe versant alpin, Textar a indicat cea mai mică forţă
aplicată asupra pedalei de frână, de 40 N. Astfel, şoferul de încercare are nevoie de mai puţină forţă în timpul
coborârii. Un avantaj serios. În mod particular în cazul în care apar brusc situaţii periculoase, de ex. la capătul
de după o curbă al unei coloane de vehicule blocate.

0,5
MAI BINE

REZULTATELE:
TEXTAR IMPRESIONEAZĂ ÎN CADRUL TESTĂRII PLĂCUŢELOR DE FRÂNĂ

Acesta este motivul pentru care Textar îşi dezvoltă în permanenţă tehnologiile de frânare. Plăcuţele de
frână sunt concepute astfel încât să mărească coeficientul de frecare (căldura specifică) în timpul frânării
accentuate, ceea ce înseamnă că nu este necesară creşterea forţei aplicate asupra pedalei de frână,
asigurându-se şoferului un sentiment de siguranţă sporit.
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Frecarea este prezentă peste
tot! Uneori este nedorită, însă în
același timp, nu putem trăi fără ea!
Frecarea este atracţia la nivel
molecular între două suprafeţe
care intră în contact.
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CONCLUZIA:
TEXTAR STRĂLUCEȘTE PRIN REZULTATE IMPRESIONANTE

Testarea uzurii la încălzire

Fie cazul forţei aplicate asupra pedalei, uzurii sau coeficientului de frecare, Textar este la
conducere în cursul coborârii pe versant alpin prin trecătoarea Stelvio în comparaţie cu alţi
bine-cunoscuţi producători de plăcuţe de frână. Rezultatele testării confirmă standardele
înalte de calitate ale mărcii Textar în ceea ce priveşte siguranţa maximă şi confortul optim

Textar este la conducere şi în ceea ce priveşte uzura la încălzire. Rezultatele testării sunt obţinute în urma a

în timpul frânării.

două coborâri. În pofida temperaturilor foarte mari din timpul frânării, Textar a indicat cea mai scăzută uzură a

De peste 100 de ani.

Competitor B

plăcuţelor de frână, cu 0,74 mm. Prin comparaţie, valoare medie a fost de 1,53 mm.

NOI MERGEM PÂNĂ LA LIMITĂ,
ASTFEL ÎNCÂT DUMNEAVOASTRĂ
NU SUNTEŢI NEVOIŢI SĂ
FACEŢI ACEASTA!
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Experimentaţi în direct pe video
cursa noastră de testare
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DE CE
UZURA?
Procedura de frânare în sine
este în mod fizic un proces de
frecare uscată. Aceasta necesită
uzura specifică a plăcuţei și a
contra-materialului pentru a
menţine eficienţa la frânare.
De aceea, plăcuţele de frână
sunt piese de uzură tipice.
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