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WYZWANIE: ALPEJSKI ZJAZD — PRZEŁĘCZ STELVIO
Klocki hamulcowe najwyższej klasy poddawane są surowym i skomplikowanym badaniom. W końcu klocki
klasy premium powinny przejść wszystkie testy śpiewająco, zarówno pod względem bezpieczeństwa,
jak i komfortu. Klocki hamulcowe Textar testowane są w laboratoriach, na nowoczesnych stanowiskach
badawczych oraz — co najważniejsze — na drogach.
Eksperci Textar idą krok dalej i prowadzą intensywne testy drogowe w czasie zjazdu alpejską przełęczą
Stevio — drugą najwyższą wyasfaltowaną przełęczą we włoskich Alpach. Z powodu zawrotnej wysokości
i stromych zboczy drogi są wyjątkowym wyzwaniem zarówno dla człowieka, jak i technologii.
Siła nacisku na pedał, współczynnik tarcia i zużycie hamulców — wszystkie te parametry przebadano
i porównano z wynikami dwóch innych znanych producentów oryginalnych klocków hamulcowych.
Kierowcy testowi Textar pokonywali 18 kilometrów krętej drogi o 15% nachyleniu. Przełęcz Stelvio słynie
z wysokiego natężenia ruchu, dużej liczby turystów, przyczep kempingowych oraz rowerzystów. W 2007 r.
magazyn “Top Gear” ogłosił, że jest to “najlepsza droga na świecie”, ponieważ trasa pozwala na sportowy
styl jazdy w spektakularnym otoczeniu, stanowiąc tym samym ekstremalną próbę hamowania.

FAZA TESTOWA:
TESTOWANIE HAMULCÓW
NA WYSOKOŚCIACH
Aby opanować kręte drogi trzeba nieustannie hamować,
dlatego alpejskie zjazdy są obciążeniem dla wszystkich
klocków hamulcowych. Skrócona droga hamowania
może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią.
Podczas części praktycznej całego badania
sprawdzany był przeciętny nacisk na
pedał hamulca.
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Ze względu na rosnącą podczas zjazdu temperaturę tarczy hamulcowej do skrajnej wartości 700°C,
współczynnik tarcia klocków hamulcowych zmniejsza się, zaś szybkość zużycia rośnie. Aby utrzymać
siłę hamowania, czyli stale zwalniać, kierowca musi zwiększać nacisk na pedał.
Ponadto współczynnik tarcia klocków hamulcowych badano po pewnym czasie spoczynku,
aby określić, jaki współczynnik tarcia mogą osiągnąć klocki hamulcowe po sporym
wysiłku związanym ze zjazdem.

C
 zy klocki hamulcowe Textar mogą stawić
czoła wysokiej temperaturze?
J akie współczynniki tarcia
określono?
Ważne pytania. Wyniki badań dają odpowiedź.

PARAMETRY TESTU NA
PRZEŁĘCZY STELVIO
Test: 		 Alpejski zjazd
Warunki: 		 Droga asfaltowa
Jazda: 		 Szybki zjazd w 21 minut
Trasa: 		 18 km, 48 zakrętów, maks.
		 nachylenie 15%
Różnica wysokości: 		 Z ok. 2750 m do ok. 1270 m
Konkurenci: 		 Dobrze znane marki
		 oryginalnego wyposażenia
Samochód: 		 BMW serii 5
Hamulce: 		 FN-AL60 / FN-AL42
Tarcze hamulcowe: 		 ø 310 x 24 / ø 320 x 20

CZYM JEST
NEWTON?
1 Newton (N)
ok. 102 g

WYNIKI:
TEXTAR DOMINUJE NAD KONKURENCJĄ
Średnia siła nacisku na pedał
W porównaniu ze znanymi markami oryginalnego wyposażenia marka Textar wygrywa. W czasie zjazdu
średnia siła nacisku na pedał wyniosła 45 N, natomiast w przypadku Textar było to tylko 40 N. Tym samym
podczas zjazdu kierowca testowy mógł użyć mniejszej siły. To ogromna zaleta, szczególnie w razie nagłego
niebezpieczeństwa.
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Badanie współczynnika tarcia
Aby określić współczynnik tarcia hamowanie wznawia się po ostygnięciu układu.
W ten sposób określa się jaką wydajność klocek hamulcowy osiąga po zjeździe.
Im wyższy współczynnik tarcia po zjeździe, tym mniejsza siła nacisku na pedał podczas
hamowania. Niższe współczynniki tarcia mogą znacznie wydłużyć drogę hamowania w sytuacji
hamowania awaryjnego. Można szybko zidentyﬁkować dwie przyczyny: słaba reakcja hamulca
i wyższa siła nacisku na pedał.
W tym zakresie Textar po raz kolejny pokonał konkurentów, uzyskując najwyższy współczynnik tarcia:
0,46 μ. Natomiast średni współczynnik tarcia wyniósł 0,39 μ. W praktyce oznacza to, że pojazd z klockami
hamulcowymi Textar zatrzymuje się, podczas gdy pojazd z konkurencyjnymi klockami nadal jedzie.
To istotna kwestia szczególnie w sytuacjach ekstremalnych.
Z tego względu Textar stale inwestuje w rozwój technologii hamowania. Klocki hamulcowe są
zaprojektowane tak, aby zwiększały współczynnik tarcia podczas gwałtownego hamowania. To znaczy,
że siła nacisku na pedał nie musi być większa, co zapewnia kierowcy większe poczucie bezpieczeństwa.
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Tarcie jest wszędzie! Czasami
nie jest pożądane, ale z drugiej
strony, bez niego można nie
przeżyć!
Na poziomie molekularnym
tarcie jest procesem
przyciągania między dwiema
stykającymi się powierzchniami.

Badanie zużycia termicznego
Textar przoduje również w zakresie rozwiązań zużycia termicznego. Poniższe wykresy przedstawiają wyniki
z dwóch zjazdów. Pomimo bardzo wysokiej temperatury hamowania Textar wykazuje najniższe zużycie

Konkurent B

klocków hamulcowych — na poziomie 0,74 mm. Dla porównania średnia wartość wynosiła 1,53 mm.
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PO CO
MIERZYĆ
ZUŻYCIE?
Pod względem ﬁzycznym
sam proces hamowania jest
procesem tarcia suchego.
Utrzymanie skuteczności
hamowania wymaga
zużycia klocka i przeciwległej
powierzchni ciernej. Dlatego
też klocki hamulcowe
są typowymi częściami
eksploatacyjnymi.
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WNIOSEK:
TEXTAR ZACHWYCA WYNIKAMI
Niezależnie od tego, czy mowa o sile nacisku na pedał, zużyciu czy współczynniku
tarcia, podczas zjazdu przełęczą Stelvio produkty Textar zdecydowanie wybijają się
na tle klocków hamulcowych pochodzących od innych producentów spośród. Wyniki
testów potwierdzają wysokie standardy jakości marki Textar zapewniające maksymalne
bezpieczeństwo i optymalny komfort hamowania.
Od ponad 100 lat.

B ADAMY GRANICE MOŻLIWOŚCI,
ABYŚ TY NIE MUSIAŁ!
Zobacz film z testów.

W TMD CHODZI O TECHNOLOGIĘ HAMOWANIA.
Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie hamulców ciernych. Ufają nam największe marki branży motoryzacyjnej
i przemysłowej, którym dostarczamy wydajne, niezawodne i bezpieczne produkty stosowane w układach hamowania. TMD Friction
jest preferowanym dostawcą czołowych światowych marek samochodów i producentów pojazdów użytkowych. Nasze nowatorskie
produkty są wybierane również, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne hamowanie w trakcie najbardziej prestiżowych rajdów,
takich jak Le Mans 24.
Wczoraj. Dziś. Jutro.
Przez ponad sto lat na rynku rozwijaliśmy się stając się wiodącym na świecie dostawcą hamulców ciernych. Nasz ciągły sukces
opiera się na technicznej doskonałości, konsekwentnej dbałości o jakość i ciągłym wprowadzaniu innowacji dzięki inwestycjom
w badania i rozwój.
Rozwiązania przyszłości opracowane już dzisiaj

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen / Niemcy
Phone: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88
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Rozwój i udoskonalanie produktów dla poprawy wydajności, dla cichszego, bardziej płynnego, jeszcze skuteczniejszego i ekologicznie
odpowiedzialnego hamowania jest nieustającym procesem. Każdego roku inwestujemy ponad 25 milionów euro, aby zyskać pewność,
że sprostamy nie tylko oczekiwaniom teraźniejszości, ale również wprowadzimy technologię niezbędną w przyszłości.

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

