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Η Comline έχει επενδύσει σε μεγάλο 
βαθμό σε εξοπλισμό για δοκιμές 
θορύβου και, ως μέρος της αναπτυξιακής 
μας διαδικασίας, τα δισκόφρενα 
Comline ελέγχονται εκτεταμένα για να 
εξασφαλιστεί η αθόρυβη λειτουργία τους. 
Οι σφήνες στήριξης RMR, οι σχισμές και 
τα κοψίματα συνδυάζονται με το υλικό 
τριβής  για να εξαλείψουν το ενδεχόμενο 
θορύβου από ένα δισκόφρενο Comline. 

Ο θόρυβος των φρένων υπάρχει ως πρόβλημα για τους οδηγούς από τα παλιά 
κιόλας χρόνια, από τότε που το αυτοκίνητο αντικατέστησε το άλογο και το κάρο, και 
η αυτοκινητοβιομηχανία στο σύνολό της επενδύει πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο 
στην ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναμφισβήτητα, 
η κοινή μορφή θορύβου είναι με απλά λόγια το ενοχλητικό «στρίγγλισμα». 
Το «στρίγγλισμα» δημιουργείται από τις δονήσεις που προκύπτουν από την 

αλληλεπίδραση μεταξύ της δισκόπλακας, 
της δαγκάνας φρένου και του 
δισκόφρενου. Το «στρίγγλισμα» επίσης 
επηρεάζεται άμεσα από διάφορους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, 
όπως τη θερμοκρασία της δισκόπλακας 
ή του δισκόφρενου, τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος, την ταχύτητα που κινείται 
το όχημα και την πίεση που ασκείται κατά 
την πέδηση. Το σχήμα του δισκόφρενου 
μπορεί επίσης να επηρεάσει τον θόρυβο 
του φρένου, ιδιαίτερα υπό ελαφρές 
πιέσεις πέδησης. Το λάθος σχήμα μπορεί 
να οδηγήσει σε υπερβολικό θόρυβο και 
γι’ αυτό παρατηρείται η παραλλαγή στο 

σχέδιο του δισκόφρενου ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου 
καθώς και η χρήση τεχνολογιών πρόληψης του θορύβου, όπως ειδικά στηρίγματα, 
χαράξεις και κοψίματα. Από πλευράς ανάπτυξης προϊόντος, οποιοσδήποτε 
θόρυβος υπερβαίνει τα 70db - 80db θεωρείται προβληματικός καθώς διακρίνεται 
από το ανθρώπινο αυτί από το εσωτερικό του οχήματος.
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Ζητήστε από τον ιδιοκτήτη του οχήματος να περιγράψει 
τον θόρυβο και κάθε πότε συμβαίνει ή, εναλλακτικά, 
να διεξάγει μια δοκιμαστική διαδρομή για να εντοπιστεί 
το πρόβλημα. Οι τεχνικές οδηγίες του οχήματος 
ενδεχομένως αναφέρουν εάν ο θόρυβος έχει μια γνωστή 
πηγή και αποτελούν ένα καλό σημείο αναφοράς.

Επιθεωρήστε το σύστημα πέδησης και τα σχετικά 
εξαρτήματα - ο θόρυβος του φρένου μπορεί να 
μεγεθυνθεί ή και να προκληθεί από ελαττωματικά 
εξαρτήματα εκτός του συστήματος πέδησης.

Τα ελατήρια των φρένων, τα λαμάκια και οι σφήνες 
φθείρονται με αποτέλεσμα να προκαλούν την αύξηση 
του θορύβου των φρένων. Συνιστάται η αντικατάσταση 
αυτών των στοιχείων κατά την εγκατάσταση νέων 
δισκόφρενων.

Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα σετ δαγκάνας 
δισκόφρενου μπορούν να προκαλέσουν μετατόπιση της 
δαγκάνας, με αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη εφαρμογή 
και φθορά των δισκόφρενων, συμβάλλοντας στην 
πρόκληση θορύβου. Προσέξτε επίσης τη διάβρωση και / 
ή την προσκόλληση μερών της δαγκάνας.

Τα φθαρμένα ρουλεμάν τροχού μπορούν να προκαλέσουν 
χαλάρωση, η οποία οδηγεί σε ανομοιόμορφη εφαρμογή 
και φθορά του δισκόφρενου αυξάνοντας τελικά τον θόρυβο. 
Η  φθαρμένη φλάντζα του ρουλεμάν μπορεί επίσης να 
προκαλέσει διακύμανση του πάχους της δισκόπλακας 
συμβάλλοντας στην αύξηση του θορύβου.

Καθαρίστε το εσωτερικό και εξωτερικό της δαγκάνας 
χρησιμοποιώντας καθαριστικό φρένου   για να 
απομακρυνθούν η σκόνη και η διάβρωση. 

Πρώτα καθαρίστε και στη συνέχεια λιπάνετε με ειδικό γράσσο 
φρένων τα μέρη της δαγκάνας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 
για να μην ακουμπήσει γράσσο πάνω στο δισκόφρενο.

Αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένο υλικό των φρένων 
και βεβαιωθείτε ότι τα μέρη του σετ δαγκάνας, οι σφήνες 
και όλα τα αξεσουάρ έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Εκπαιδεύστε τον κάτοχο του οχήματος για τη σημασία 
του σωστού στρωσίματος των καινούριων δισκόφρενων 
και δισκόπλακων για τα πρώτα 300 χιλιόμετρα.

Ελέγξτε την δισκόπλακα για φθορά και διάβρωση. 
Αντικαταστήστε την δισκόπλακα ή  απομακρύνετε 
την διάβρωση.
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