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A KIHÍVÁS:
A ZAJ MEGSZÜNTETÉSE
Az abroncsok csikorognak. A sofőr a biztonsági övnek feszül. Gumiszag tölti meg a levegőt. Amikor egy
jármű nagy sebességről fékez le, több mint másfél tonna összsúlyt megállítva, hatalmas erők szabadulnak
fel. Az ilyen erők az alkatrészek rezgését okozzák, ez vezet a fékzajhoz – az alig hallható 10 dB értéktől
egészen a sugárhajtású repülők hajtóműve által keltett 120 dB-es zajig.
A súrlódó fékek világviszonylatban vezető gyártójaként minden műszaki tudásunkat felhasználjuk a fékzaj
okainak feltárására, illetve a minden körülmények közötti csendes és kényelmes működést lehetővé tevő
megoldások kifejlesztésére.
Napjainkban a legtöbb autó féktárcsákkal és fékbetétekkel van felszerelve, ami a száraz súrlódás
következtében automatikusan rezgéseket kelt. Az alacsony frekvenciatartományban ezek a rezgések zúgó,
csikorgó, őrlő hangként jelentkeznek. Magasabb rezgéstartományokban nyikorgó, a drótkefézéshez hasonló
zajok keletkeznek. A frekvenciát és a zajt számos tényező befolyásolja: a fékbetétek és más anyagok
érintkezésének szintje, az érintkezési sebesség, hőmérséklet és alkalmazott nyomás, a fékezés időtartama,
az alkalmazott komponensek típusa, valamint azok rezgési és csillapítási tulajdonságai. Továbbá a gyártó
által nem befolyásolható olyan tényezőkről is beszélhetünk, mint a levegő hőmérséklete, páratartalma és
más környezeti tényezők.
A fék és a karosszéria minden része szerepet játszik a zaj kialakulásában, egészen az alvázon levő
gumitömítésekig, sőt a kerekekig és abroncsokig. Az adott alkatrészek formájától, méretétől és tulajdonságaitól
függően a hatás mindig más és más. A féktárcsa pedig hangszóróként közvetíti a zajt a környezetbe.
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ZAJTESZTELŐ DINAMOMÉTER
Max. sebesség
AC kimenet
Páratartalom
Névleges kimenő teljesítmény (áram)
Levegő térfogatárama

kb. 240 km/h
-20 °C és +50 °C között
15-85%
200 kW/h
2400 m3/h

AZ OKOK:
LOKALIZÁLÁS ÉS MEGÉRTÉS
A TMD Frictionnél több mint 135 éven át intenzíven fektettünk a kutatásba és fejlesztésbe. Műszaki tudásunk
és szakértelmünk a járműfejlesztést már az igen korai szakaszában támogatja – így segítve annak biztosítását,
hogy az ideális fékezési megoldást „betervezik” a fejlesztés során.
Teszteljük az anyagok erősségét, súrlódási szintjét, természetes oszcillációs és csillapító tulajdonságait.
Folyamatosan optimalizáljuk fékbetétjeink formáját, összetételét és erősségét. Továbbá számos olyan
másodlagos intézkedést teszünk, mint a ferde vágás, a barázdák vagy köztes réteg hozzáadása a maradék
zavaró zajok kiküszöbölése érdekében.
Amikor a beszerelésre kerül sor, öntapadó fólia vagy rugókengyelek alkalmazásával
segíthetjük a fékbetét megfelelő helyzetét a féknyeregben, míg a csillapító
lakk vagy az alátétlemezek a fékrendszer rezgéseinek frekvenciájának
módosítását segítheti elő. A zajra igen érzékeny fékrendszereknél különböző
intézkedéseket kombinálunk a legjobb eredmények elérése érdekében.

pl. Q+ csillapító alátétlemez
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INTÉZKEDÉSEK:
MEGOLDÁSOK TESZTELÉSE
Csúcstechnológiájú dinamométerünkkel képesek vagyunk a különböző megoldások
pontos mérésére. Egy példateszt során 1912 fékezési eljárást végeztünk el –
csillapító lemezes és lemez nélküli fékbetétekkel. A csillapító alátétlemezek nélkül
végzett eljárásoknál 180 esetbenrögzítettünk 100 decibel fölötti zavaró zajokat –

pl. csillapító fólia

ez egy légkalapács által keltett zajszintnek felel meg. 230 esetben rögzítettünk
95 decibel fölötti értéket – ez egy elhaladó teherautónak felel meg. A csillapító
lemezek nélkül végzett eljárások átlagértékelése mindössze 2 volt a 10-ből
(ahol a 0 a legrosszabb, a 10 pedig a legjobb értékelés)

ROSSZABB

Eredményeink óriási eltéréseket mutatnak.
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A csillapító alátétlemezzel rendelkező Textar
fékbetéttel végzett tesztek drámaian jobb

Összehasonlításként:

eredményeket mutattak. 70 decibeles zajszintet

Sugárhajtású repülő indulása

= 140 dB(A)

(ez nagyjából egy írógép zajának felel meg)

Fájdalomküszöb

= 130 dB(A)

Légcsavaros repülőgép

= 120 dB(A)

Rock koncert

= 110 dB(A)

Légkalapács

= 100 dB(A)

Elhaladó teherautó

= 90 dB(A)

Porszívó, sziréna

= 80 dB(A)

Írógép

= 70 dB(A)

Hangos társalgás

= 60 dB(A)

Normális társalgás

= 50 dB(A)

Suttogás

= 30 dB(A)

Óra ketyegése

= 20 dB(A)

Levélzörgés

= 10 dB(A)

mindössze négyszer mértünk.
Minden erősebb zaj teljesen megszűnt – ez
összesen 9-es értékelést eredményezett a 10-ből.

pl. felszerelhető csillapító alátétlemez

Egy mikrofon felszerelése a zaj mérésére egy személygépkocsi kerékdobjában.

MÁSODLAGOS INTÉZKEDÉSEK
Ideális esetben egy fékbetét csak súrlódó anyagól és
hátlapból áll. A legtöbb esetben azonban, másodlagos
intézkedések válnak szükségessé a kényelem
optimalizálása érdekében.
• Alsó réteg
• Lesarkítás
• Csillapító alátétlemez
• Horony
• Csillapító fólia /
• További intézkedések
csillapító lakk
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TESZTEREDMÉNYEK:
SEMLEGESÍTETT ZAJ
Az ábra a Textar eredményeit veti össze a jól ismert versenytársakéval. Mindegyik gyártó csillapító
alátétlemezzel látta el a hátlapot, azonban igen eltérő eredményekkel. A Textar esetében minden
70 decibel feletti zaj sikeresen kiküszöbölhető volt. Ezzel szemben a legrosszabbul szereplő versenytárs
hétszer produkált 100 decibel feletti zajszintet. Két másik versenytárs lépte túl a 95 decibelt.
Egy versenytárs pedig 30 esetben lépte túl 80 decibelt, ami egy porszívó által keltett zajszintnek felel meg.
Ezek olyan zajszintek, amelyek biztosan befolyásolják a sofőr komfortszintjét.

A Textar esetében minden 70 decibel feletti zaj
sikeresen kiküszöbölhető volt.
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A zajtesztet dinamométerrel végezték. Az eljárást a Society of Automotive Engineers SAE J2521
szabványának megfelelően folytatták le. A tesztet egy 312 x 25 mm rotorátmérőjű FN3 54-25/14 féken,
egy Volkswagen Passaton (B7) végezték.
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A TMD EGYET JELENT A FÉKTECHNOLÓGIÁVAL.
A fékezés súrlódó megoldásainak világviszonylatban vezető gyártójaként az autóipar
és az ipar számos ágazata bízik meg bennünk, mert hatékony, megbízható és biztonságos
fékezési alkalmazásokat kínálunk.
A TMD Friction a világ vezető autómárkáinak és a haszongépjármű-gyártók előnyben részesített beszállítója,
és a vasúti ágazatban is vezető szerepet tölt be. Úttörő termékeinkre azért is esik a választás, hogy hatékony,
biztonságos fékezést tegyenek lehetővé a világ legrangosabb versenyein is, mint például a Le Mans-i 24 órás autóversenyen.
Tegnap. Ma. Holnap.
Több mint száz éves múltunk alatt növekedtünk és prosperáltunk, és a világ élenjáró súrlódó fék beszállítójává váltunk.
Töretlen sikerünk alapja, hogy technikai kiválóságot, konzisztens minőséget és állandó innovációt kínálunk jelentős
beruházásainknak köszönhetően a K + F területén.
A holnap megoldásait már ma kifejlesztjük.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Németország
Tel.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

E-mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com

E9905900268 03/17 HUN

A termékek fejlesztése és tökéletesítése egy állandó folyamat a teljesítmény javítása érdekében a csendesebb,
simább, hatékonyabb és környezettudatosabb fékezés eléréséhez. Évente több mint 25 millió eurót ruházunk be azért,
hogy ne csak a ma elvárásainak feleljünk meg, hanem úttörők legyünk azokban a technológiákban is, amelyekre holnap lesz szükség.

