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GÜRÜLTÜ TESTİ
FREN GÜRÜLTÜSÜNÜ ÖNLEMEK İÇİN
ETKİN ÇÖZÜMLER.

www.textar.com

MEYDAN OKUMA:
GÜRÜLTÜYÜ BERTARAF ETME
Lastikler gıcırdar ve sürücü bir anda emniyet kemeri tarafından sıkıştırılarak baskıya maruz kalır. Kauçuk
kokusu havayı doldurur. Bir araç yüksek hızda fren yapıp 1½ tonu aşkın toplam ağırlığı ani bir duruşa
getirirken, inanılmaz güçler serbest kalır. Bu güçler bileşenlerin titreşmesine, bu titreşimler de işitilebilir bir
10 dB ile motorlarını ateşleyen bir jet uçağıyla eşdeğer 120dB’ye kadar fren gürültüsüne yol açar.
Dünyanın önde gelen fren sürtünme üreticileri olarak fren gürültüsünün altında yatan bütün nedenleri
ele almak ve her koşulda sessiz ve rahat kullanım sağlayacak çözümler geliştirmek için bütün teknik
uzmanlığımızdan yararlanıyoruz.
Günümüzde çoğu otomobil kuru sürtünme sonucunda titreşime neden olan diskli frenler ve balatalarla
donatılmıştır. Bu titreşimler düşük frekans aralıklarında vınlama, inilti veya öğütme sesine dönüşür. Daha
yüksek frekanslarda insanlar bunları gıcırtı ya da sürtünme olarak adlandırır. Frekans ve gürültü balatalarla
diğer malzeme arasındaki temas düzeyi, temas hızı, ısı ve uygulanan basınç, fren uygulamasının süresi,
kullanılan bileşenlerin türü ve bunların titreşim ve sönümleme davranışları gibi bir dizi etmenden etkilenir.
Bunlara ilave olarak, hava ısısı, nem ve diğer çevresel etmenler gibi üreticinin etki alanının dışında kalan
bazı dış koşullar da vardır.
Şasi üzerindeki kauçuk braketlerden tekerlek ve lastiklere kadar fren ve otomobil gövdesi üzerindeki bütün
aksamın gürültünün artmasında belirli bir payı vardır. Bunların etkisi her parçanın tasarımına, boyutlarına ve
özelliklerine göre değişiklikler gösterirken, diskli fren gürültüyü çevreye aktaran bir hoparlör görevi görür.
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GÜRÜLTÜ TESTİ DİNAMOMETRESİ
Azami hız, sürat yakl.
AC çıkışı
Nem
Anma çıkış (güç)
Hava akımı

240 km/s
-20 °C ila +50 °C
%15 – 85
200 kW/s
2.400 m3/s

NEDENLER:
YERİNİ SAPTA VE ANLA
TDM Friction olarak 135 yılı aşkın bir süre araştırma ve geliştirmeye yoğun yatırım yaptık. Teknik bilgi
ve uzmanlığımız araç geliştirme sürecini daha ilk aşamalardan etkilemekte kullanılır; ideal frenleme
çözümünün‚ tasarım kapsamı‘ içinde bulunmasını sağlar.
Malzemeleri güç, sürtünme düzeyi, doğal salınım ve sönümleme özellikleri açısından sınar ve şivleme,
yiv ekleme ya da rahatsız edici herhangi bir kalıntı gürültüyü ortadan kaldıracak bir ara katman gibi bir
dizi ikincil önlem uygularız.
Sıra montaja geldiğinde, fren balatasının fren kaliperi içinde doğru konumda
kalmasını sağlayacak yapışkanlı bir folyo ya da yaylı klipsler, sönümleme verniği
veya takozları fren sistemindeki titreşim frekansını değiştirmeye yardımcı
olabilir. Gürültüye çok duyarlı fren sistemlerinde en iyi sonuca ulaşabilmek
için farklı önlemleri bir araya getiririz.
örn. Q+ sönümleme takozu
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ÖNLEMLER:
TEST ÇÖZÜMLERİ
En gelişmiş dinamometremizi kullanarak farklı çözümlerin performansını kesin
olarak ölçebiliyoruz. Bir örnek test kapsamında 1.912 test yöntemi gerçekleştirdik,
sönümleme plakalı ve plakasız fren balataları kullandık.
Sönümleme takozu bulunmayan uygulamalarda bir kaya matkabının çıkaracağı

örn. sönümleme folyosu

ses olan 100 desibel üzerinde rahatsız edici gürültüye sahip 180 olay kaydettik. 95 desibel -yandan
geçen bir kamyonla eşdeğer- üzerinde 230 sonuç elde ettik. Gerçekten de sönümleme plakası olmadan
yapılan uygulamalarda genel sonuç 10 üzerinden sadece 2 idi (0‘ın en kötüyü, 10‘un en iyiyi ifade ettiği
bir skala üzerinde).
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Sonuçlarımız inanılmaz farklar gösteriyor.
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Sönümleme takozlu bir Textar balatasıyla yapılan
test çok daha iyi sonuçlar verdi. Sadece dört kez

Karșılaștırmak için:

70 desibel (kabaca, bir daktiloyla aynı ses) üstü bir

Bir jet uçağının çalıştırılması

= 140 dB(A)

gürültü düzeyine ulaşıldı.

Ağrı eşiği

= 130 dB(A)

Daha yüksek diğer bütün gürültüler bütünüyle

Pervaneli uçak

= 120 dB(A)

bertaraf edilerek, toplamda 10 üzerinden 9‘luk bir

Rock konseri

= 110 dB(A)

Kaya matkabı

= 100 dB(A)

Geçen kamyon

= 90 dB(A)

Elektrik süpürgesi, trafik sireni

= 80 dB(A)

DaktiloW

= 70 dB(A)

Yüksek sesle konuşma

= 60 dB(A)

Normal konuşma

= 50 dB(A)

Fısıldama

= 30 dB(A)

Saat tıkırtısı

= 20 dB(A)

Yaprak hışırtısı

= 10 dB(A)

skora ulaşıldı.

örn. takmalı sönümleme takozu

Bir yolcu aracının tekerlek yuvasındaki gürültüyü ölçmek için bir mikrofonun yerleștirilmesi.

İKİNCİL ÖNLEMLER
İdeal bir fren balatası sadece sürtünme malzemesi ve
bir takviye plakasından oluşur. Ne var ki, hemen bütün
durumlarda konfor optimizasyonu için ikincil önlemler
gerekli olur.
• UAlt katman
• Yiv
• Sönümleme takozu
• Yuva
• Sönümleme folyosu/
• İlave önlemler
sönümleme verniği
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SONUÇLAR:
GÜRÜLTÜ NÖTRALİZE OLDU
Grafik Textar ve tanınmış rakiplerin test sonuçlarını karşılaştırıyor. Hepsi takviye plakalarını sönümleme
takozlarıyla donattı, ancak çok farklı sonuçlar aldı. Textar örneğinde, 70 desibel üzerindeki bütün gürültüler
başarıyla nötralize edildi. Buna karşılık en kötü performansa sahip rakibin 100 desibeli aşan yedi sonucu var.
İki başka rakip de 95 desibeli aştı. Bir başka rakip ise 80 desibeli ya da bir elektrikli süpürge gürültüsünü
aşan 30‘dan fazla sonuca sahip.
Bunlar, sürücünün konfor düzeylerini etkileyeceği kesin olan gürültü düzeyleridir.

T extar örneğinde, 70 desibel üzerindeki bütün gürültüler
başarıyla nötralize edildi.
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Bu gürültü testi bir dinamometreyle gerçekleştirildi ve Otomotiv Mühendisleri Cemiyeti SAE J2521
standardına uygun prosedür kullanıldı. Test 312 x 25 mm rotor çapına sahip bir FN3 54-25/14 frende
ve bir Volkswagen Passat (B7) üzerinde uygulandı.

TMD, FREN TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ HER ȘEYDİR.
Fren sürtünme çözümlerinde küresel bir lider olarak etkin, emniyetli ve güvenli frenleme
uygulamalarında otomobil ve sanayi sektöründeki en büyük markaların güvenilir ortağıyız.
TMD Friction dünyanın önde gelen otomobil markaları ve ticari araç üreticileri için tercih
edilen tedarikçi konumunda ve demiryolu sektöründeki liderlerden biridir. Öncü ürünlerimiz
Le Mans 24 saat gibi dünyanın en prestijli yarış serilerinden bazıları için etkin ve güvenli
frenleme sağladıkları için tercih edilir.
Dün. Bugün. Yarın.
Bu işte geçen yüz yılı aşkın süre büyüyüp gelişmemize, fren sürtünmesinde dünyanın önde gelen
tedarikçisi olmamıza tanık oldu. Devam eden başarımız teknik mükemmellik, tutarlı kalite ve yoğun
Ar-Ge yatırımları sayesinde sürekli yenilik sağlamamıza dayanır.
Yarının çözümleri bugün geliștirilir.

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

E-Posta: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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Daha sessiz, daha yumuşak ve çevreye karşı daha sorumlu fren sistemlerinin performansını iyileştirecek
ürünler tasarlayıp geliştirmek kesintisiz bir süreçtir. Sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil,
yarın gerek duyulacak teknolojiye öncülük etmek için her yıl 25 milyon avro yatırım yapıyoruz.

