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TESTAREA ZGOMOTULUI

SOLUŢII EFICIENTE PENTRU
PREVENIREA ZGOMOTULUI LA FRÂNARE.

www.textar.com

PROVOCAREA:
ELIMINAREA ZGOMOTULUI
Anvelopele scrâşnesc. Şoferul este aruncat în centura de siguranţă. Mirosul de cauciuc umple aerul.
Atunci când un vehicul frânează la viteză mare, oprind dintr-o dată peste 1½ tone din masa totală, se
declanşează forţe uriaşe. Aceste forţe cauzează vibraţia componentelor, care duce la apariţia zgomotului de
frânare – cu un interval care variază între limita abia audibilă de 10 dB şi până la 120 dB sau echivalentul
zgomotului făcut de un avion cu reacţie în timp ce îşi porneşte motoarele.
În calitate de producător principal în sectorul frânării prin fricţiune, utilizăm toate cunoştinţele tehnice de
care dispunem pentru a aborda cauzele implicite ale zgomotului la frânare şi pentru a dezvolta soluţii care
asigură funcţionarea silenţioasă şi confortabilă în orice condiţii.
În prezent, majoritatea automobilelor sunt echipate cu discuri şi plăcuţe de frână care generează vibraţii în
mod automat, ca urmare a fricţiunii uscate. În intervalul de joasă frecvenţă, aceste vibraţii sunt transformate
în sunete de vâjâială, foşneală sau scrâşnete. La frecvenţe înalte, oamenii sesizează un scârţâit sau un sunet
asemănător cu perierea cu perii de sârmă. Frecvenţa şi zgomotul sunt influenţate de o varietate de factori:
nivelul contactului dintre plăcuţe şi alte materiale, viteza de contact, temperatura şi presiunea aplicată,
durata de acţionare a frânei, tipul componentelor implicate şi comportamentul acestora la vibraţie şi
amortizare. În plus, sunt prezente condiţii externe, independente de influenţa producătorului,
cum ar fi temperatura aerului, umiditatea şi alţi factori de mediu.
Toate componentele frânei şi caroseriei sunt implicate în generarea zgomotului, incluzând colierele de
cauciuc de pe osie şi chiar şi roţile şi anvelopele. În funcţie de structura, dimensiunea şi proprietăţile fiecărei
piese, efectul este diferit de fiecare dată. Timpul în care discurile de frână acţionează ca un difuzor care
transmite zgomotul în mediul exterior.
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DINAMOMETRU PENTRU
TESTAREA ZGOMOTULUI
Viteză max., viteză
Ieșire AC între
Umiditate
Ieșire nominală (putere)
Debit de aer

cca. 240 km/h
-20 °C și +50 °C
15 – 85%
200 kW/h
2.400 m3/h
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CAUZELE:
LOCALIZARE ȘI ÎNŢELEGERE
La TMD Friction am investit impresionant în cercetare şi dezvoltare, timp de peste 135 de ani.
Cunoştinţele şi competenţele noastre tehnice sunt utilizate pentru a influenţa dezvoltarea vehiculului în fază
incipientă – ajutând la asigurarea faptului că soluţia de frânare ideală este bine integrată în design.
Testăm materialele din punct de vedere al rezistenţei, nivelului de fricţiune, oscilaţiilor naturale şi proprietăţilor
de amortizare. Plăcuţele noastre de frână sunt optimizate în mod constant în vederea obţinerii formei, formulei
şi rezistenţei corespunzătoare. În plus, aplicăm o gamă de măsuri secundare cum ar fi tăierea oblică, sau
adăugarea canelurilor ori a unui strat intermediar pentru eliminarea oricăror zgomote perturbatoare reziduale.
Atunci când vine vorba despre montare, utilizarea unei folii adezive sau
a unor agrafe elastice poate ajuta ca plăcuţa de frână să-şi menţină poziţia
corectă în etrier, în timp ce vopseaua sau inserţiile de amortizare pot ajuta la
modificarea frecvenţei vibraţiilor din sistemul de frânare. În sistemele de
frânare foarte sensibile la zgomot combinăm diverse măsuri pentru a obţine
cele mai bune rezultate.

ex. inserţie de amortizare Q+
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MĂSURI:
SOLUŢII DE TESTARE
Utilizând propriul dinamometru de ultimă generaţie, avem posibilitatea de a măsura
cu acurateţe performanţa în cazul diverselor soluţii. Într-o testare exemplificativă
am efectuat 1.912 de proceduri de frânare – utilizând plăcuţe de frână cu sau fără
lamele de amortizare. În cazul procedurilor fără inserţii de amortizare am înregistrat

ex. folie de amortizare

180 de incidente de zgomote perturbatoare de peste 100 de decibeli – acestea fiind
asemănătoare cu zgomotele generate de un rotopercutor. De asemenea, am înregistrat
230 de rezultate de peste 95 de decibeli – sau echivalentul trecerii unui camion.
De fapt, scorul general aferent procedurilor fără lamele de amortizare a fost de doar 2 din 10
(unde 0 este rezultatul cel mai prost, 10 cel mai bun).

MAI BINE

ZGOMOT PERTURBATOR

MAI RĂU

Rezultatele noastre indică diferenţe enorme.
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Testările efectuate utilizând o plăcuţă Textar cu
inserţie de amortizare indică rezultate considerabil

Pentru comparaţie:

mai bune. Un nivel de zgomot de 70 de decibeli

Pornirea unui avion cu reacţie

= 140 dB(A)

(aproximativ sunetul generat de o maşină de scris)

Prag de senzaţie dureroasă

= 130 dB(A)

Avion cu elice

= 120 dB(A)

Concert rock

= 110 dB(A)

Rotopercutor

= 100 dB(A)

Trecerea unui camion

= 90 dB(A)

Aspirator, sirenă în trafic

= 80 dB(A)

Maşină de scris

= 70 dB(A)

Conversaţie cu glas ridicat

= 60 dB(A)

Conversaţie normală

= 50 dB(A)

Şoapte

= 30 dB(A)

Ticăiturile unui ceas

= 20 dB(A)

Foşnet de frunze

= 10 dB(A)

a fost atins numai de patru ori.
Şi toate zgomotele mai mari au fost eliminate
integral – conducând la un scor total de 9 din 10.

ex. înregistrare cu inserţie de amortizare

Instalarea unui microfon pentru măsurarea zgomotului din locașul roţii unui automobil.

MĂSURI SECUNDARE
În mod ideal, o plăcuţă de frână ar trebuie să includă
un material de fricţiune și o placă posterioară.
Însă, în majoritatea cazurilor sunt necesare măsuri
secundare pentru optimizarea confortului.
• substrat
• teșitură
• inserţie de amortizare
• canal
• folie de amortizare /
• măsuri adiţionale
vopsea de amortizare
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REZULTATELE:
ZGOMOT NEUTRALIZAT
Graficul compară rezultatele testărilor dintre Textar şi piese concurente bine-cunoscute. Toţi şi-au echipat
plăcile cu inserţii de amortizare, însă cu rezultate diferite. Cu Textar, toate zgomotele de peste 70 de decibeli
au fost neutralizate cu succes. La polul opus, cea mai slabă piesă concurentă a produs şapte rezultate de
zgomote de peste 100 de decibeli. Alte două piese concurente au depăşit 95 de decibeli. Iar unul dintre piesele
concurente a avut peste 30 de înregistrări cu mai mult de 80 de decibeli, sau echivalentul zgomotului făcut de
un aspirator. Acestea sunt niveluri de zgomote care ar afecta cu siguranţă gradul de confort al şoferului.

C
 u Textar, toate zgomotele de peste 70 de decibeli au fost
neutralizate cu succes.
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ZGOMOT PERTURBATOR
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MAI BINE PERFORMANŢĂ ÎN PRIVINŢA ZGOMOTULUI MAI RĂU
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Testarea zgomotului a fost realizată pe un dinamometru. Procedura a avut loc în conformitate cu standardul
SAE J2521 al Society of Automotive Engineers (Societatea inginerilor auto). Testarea a fost efectuată pe o frână
FN3 54-25/14 cu un diametru al rotorului de 312 x 25 mm şi a fost implementată pe un Volkswagen Passat (B7).
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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 de mărcile de mașini și vehicule comerciale lidere la nivel global,
ﬁind totodată și unul dintre liderii în sectorul căilor ferate. De asemenea, produsele noastre inovatoare
sunt alese și pentru a asigura frânări eﬁciente și sigure pentru unele dintre cele mai prestigioase serii de
curse din lume, cum ar ﬁ cursa de 24 de ore de la Le Mans.
Ieri. Astăzi. Mâine.
Peste o sută de ani în afacere au fost martorii creșterii și progresului nostru, în evoluția noastră ca furnizor
lider mondial în sectorul frânării prin fricţiune. Succesul nostru continuu se bazează pe asigurarea excelenţei tehnice,
a calităţii consecvente și a inovaţiei constante prin investiţiile intensive în departamentul de cercetare și dezvoltare.
Soluţiile de mâine, dezvoltate de astăzi.

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

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

E9905900266 03/17 RUM

Dezvoltarea și perfecţionarea produselor în vederea îmbunătăţirii performanţei pentru frânarea mai silenţioasă, mai lină și mai eﬁcientă,
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.

