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POMIARY HAŁASU
SKUTECZNE ROZWIĄZANIA ZAPOBIEGAJĄCE
HAŁASOWI W TRAKCIE HAMOWANIA.

www.textar.com

WYZWANIE:
ELIMINACJA HAŁASU
Opony piszczą. Kierowcę ściska pas bezpieczeństwa. Woń gumy wypełnia powietrze. Gdy pojazd zaczyna
hamować przy dużej prędkości, ponad 1,5 t masy całkowitej nagle zatrzymuje się, co prowadzi do
uwolnienia ogromnych sił. Siły te powodują drgania podzespołów, co z kolei generuje hałas hamowania
— od ledwie słyszalnego poziomu 10 dB do nawet 120 dB, a więc poziomu hałasu towarzyszącemu
uruchamianiu silników samolotu odrzutowego.
Jako wiodący producenci materiałów ciernych do układów hamulcowych wykorzystujemy całą naszą wiedzę
techniczną, aby zająć się przyczynami hałasu hamowania oraz opracować rozwiązania zapewniające ciche
i komfortowe działanie układów w każdych warunkach.
Obecnie większość samochodów wyposażonych jest w hamulce tarczowe i klocki, które wskutek tarcia
suchego automatycznie wytwarzają drgania. W zakresie niskich częstotliwości drgania te przekładają się
na dźwięki brzęczenia, pomrukiwania czy zgrzytania. W przypadku wyższych częstotliwości użytkownicy
mówią o piskach lub dźwięku szczotkowania. Na częstotliwość drgań i hałas ma wpływ szereg czynników:
poziom kontaktu klocków z innymi materiałami, prędkość kontaktu, temperatura i zastosowane ciśnienie,
czas hamowania oraz typ podzespołów, a także ich drgania i tłumienie drgań. Ponadto istnieją czynniki
zewnętrzne niezależne od producenta, takie jak temperatura powietrza, wilgotność i inne czynniki środowiskowe.
Wszystkie części hamulca i karoserii przyczyniają się do powstawania szumów — nawet gumowe uchwyty na
podwoziu czy koła i opony. W zależności od konstrukcji, wielkości i właściwości każdej części, za każdym razem
efekt jest inny. Natomiast tarcza hamulca działa jak głośnik przekazujący hałas do środowiska.
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BADANIE HAŁASU NA HAMOWNI
Maks. prędkość:
Wydajność klimatyzacji:
Wilgotność:
Moc znamionowa:
Strumień powietrza:

ok. 240 km/h
od -20°C do +50°C
15–85%
200 kW/h
2400 m3/h
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PRZYCZYNY:
ZLOKALIZOWAĆ I ZROZUMIEĆ
Od ponad 135 lat TMD Friction dokonuje znacznych nakładów ﬁnansowych w badania i rozwój. Nasze
doświadczenie i wiedza techniczna mają wpływ na rozwój nowego pojazdu już na bardzo wczesnym etapie
jego powstawania, gwarantując w ten sposób doskonałe rozwiązania hamulcowe już w fazie projektowej.
Badamy materiały pod kątem wytrzymałości, poziomu tarcia, naturalnych właściwości generowania i tłumienia
drgań. Kształt, skład materiałowy i wytrzymałość naszych klocków hamulcowych są stale optymalizowane.
Stosujemy szereg środków drugorzędnych, takich jak fazowanie, dodatkowe rowki czy warstwa pośrednia,
aby wyeliminować inne ewentualne uciążliwe hałasy.
Jeśli chodzi o montaż, wykorzystanie folii samoprzylepnej lub zacisków
sprężynowych może ułatwić utrzymanie klocka hamulcowego we właściwym
położeniu w zacisku hamulcowym, natomiast smar lub podkładki tłumiące
mogą przyczynić się do zmiany częstotliwości drgań w układzie
hamulcowym. W układach hamulcowych, bardzo podatnych na hałas, łączymy
różne środki, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

np. podkładka tłumiąca drgania Q+
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ŚRODKI:
TESTOWANIE ROZWIĄZAŃ
Dzięki naszym najnowocześniejszym hamowniom jesteśmy w stanie dokładnie
zmierzyć skuteczność poszczególnych rozwiązań. W przykładowym badaniu
wykonaliśmy 1912 procedur hamowania, stosując klocki hamulcowe z płytkami
tłumiącymi oraz bez takich płytek. W przypadku procedur bez płytek tłumiących

np. folia tłumiąca

odnotowaliśmy 180 przypadków uciążliwych hałasów powyżej 100 decybeli, co odpowiada hałasowi młota
pneumatycznego. Odnotowaliśmy też 230 wyników powyżej 95 decybeli, a więc na poziomie hałasu
przejeżdżającej ciężarówki. W rzeczywistości ogólny wynik procedury bez płytki tłumiącej to 2/10
(gdzie 0 to ocena najgorsza, 10 — najlepsza).

GORZEJ

Nasze wyniki pokazują ogromne różnice.
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Badania przeprowadzone z wykorzystaniem klocka
Textar z podkładką tłumiącą wykazały zdecydowanie

Porównanie:

lepsze wyniki. Hałas na poziomie 70 decybeli

Start odrzutowca

= 140 dB(A)

(porównywalny z hałasem maszyny do pisania)

Próg bólu

= 130 dB(A)

Samolot śmigłowy

= 120 dB(A)

Koncert rockowy

= 110 dB(A)

Młot pneumatyczny

= 100 dB(A)

Przejeżdżająca ciężarówka

= 90 dB(A)

Odkurzacz, dźwięk syren

= 80 dB(A)

Maszyna do pisania

= 70 dB(A)

Głośna rozmowa

= 60 dB(A)

Normalna rozmowa

= 50 dB(A)

Szept

= 30 dB(A)

Tykanie zegara

= 20 dB(A)

Szelest liści

= 10 dB(A)

został osiągnięty zaledwie cztery razy.
Wszystkie głośniejsze hałasy zostały całkowicie
wyeliminowane, co zaskutkowało ogólnym
wynikiem 9/10.

np. podkładka tłumiąca

Montaż mikrofonu do pomiaru hałasu w nadkolu samochodu osobowego.

ŚRODKI DRUGORZĘDNE
Idealnie klocki hamulcowe powinny składać się wyłącznie
z materiału ciernego i płytki nośnej. Jednak w niemal
wszystkich przypadkach wymagane jest zastosowanie
środków drugorzędnych w celu optymalizacji komfortu.
• Warstwa pośrednia
• Fazowanie
• Podkładka tłumiąca
• Szczelina
• Folia tłumiąca /
• Dodatkowe
środki
lakier tłumiący
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WYNIKI:
NEUTRALIZACJA HAŁASU
Na wykresie porównano wyniki badań produktów TEXTAR z wynikami znanych konkurentów. Wszyscy
wyposażyli swoje płytki nośne w podkładki tłumiące, jednak wyniki badań bardzo się różniły. W przypadku
Textar wszelki hałas powyżej 70 decybeli został pomyślnie zneutralizowany. Natomiast najsłabszy konkurent
wykazał się siedmioma wynikami poziomu hałasu powyżej 100 decybeli. Dwóch innych konkurentów
przekroczyło 95 decybeli, zaś jeden konkurent odnotował ponad 30 zapisów powyżej 80 decybeli, co
odpowiada poziomowi hałasu odkurzacza. Są to poziomy hałasu, które z pewnością mają wpływ na poziom
komfortu kierowcy.

W
 przypadku Textar wszelki hałas powyżej 70 decybeli został
pomyślnie zneutralizowany
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Badanie poziomu hałasu wykonano na hamowni. Proces badania przebiegał zgodnie z normą SAE J2521
organizacji Society of Automotive Engineers. Do badania wykorzystano hamulec FN3 54-25/14 ze średnicą
312 mm x 25 mm, zastosowany w pojeździe Volkswagen Passat (B7).
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W TMD CHODZI O TECHNOLOGIĘ HAMOWANIA.
Jesteśmy światowym liderem w zakresie rozwiązań 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 hours.
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
Tel.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

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

E9905900269 03/17 POL

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.

