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Rezumat. Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor asupra solicitărilor termice ale mecanismului de 
frânare al autovehiculului, precum și influența lor asupra siguranței traficului rutier. După prezentarea 
stadiului actual al cercetărilor privind solicitările termice ale mecanismului de frânare în regimurile 
caracteristice de frânare ale autovehiculului, sunt redate rezultatele cercetărilor efectuate asupra acestor 
solicitări prin modelarea numerică prin metoda elementului finit și prin modelarea și simularea prin 
procesarea imaginii. De asemenea sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale asupra 
solicitărilor termice ale mecanismului de frânare al unui autoturism. 
 
Cuvinte cheie: construcţie de autovehicule, disc de frână, stres termic, analiză cu element finit, FEA, 
experiment, termografie, siguranţă.   
 
Abstract. The paper presents the results of the thermal stress researches for motor vehicle disc brakes, 
and their influence over the traffic safety. Starting from the present stage of the specific braking regimes 
for the disc brakes, the results of further researches are presented. The researches were made using finite 
element method (FEM) and a simulation method of the interactive processing of the images obtained by 
thermography. Also the results of experimental thermal stress tests of the disc brake are presented. 
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1. GENERALITĂȚI 

Punerea în valoare a performanțelor de viteză și de accelerație ale autovehiculului în condiții de 
siguranță depind într-o măsură hotărâtoare de capacitatea de frânare a acestuia. Cu cât sistemul de 
frânare este mai eficace, cu atât vitezele medii de deplasare cresc iar indici de exploatare ai autovehiculului 
au valori mai ridicate De asemenea, calitățile bune de frânare asigură evitarea unor accidente care se pot 
produce chiar în cazul vitezelor relative mici, provocate de apariția neprevăzută a unor obstacole. 

Utilizarea mai frecventă a frânelor are loc în condițiile de circulație din orașe. Astfel, în condițiile 
de circulație ale unui oraș de mărime medie, 30-40 % din timpul total de mers, autovehiculul este frânat 
sau rulează liber. 

Bilanțul energetic al procesului de frânare arată că aproape toată energia cinetica a autovehiculului 
se transformă în energie termică [1]. La o frânare intensiva puterea care trebuie absorbită de către frâne 
depășește adesea puterea motorului , de 4 -5 ori. 

Cantitatea mare de căldură care se degajă în timpul frânării contribuie la înrăutățirea calităților de 
frânare ale autovehiculului și grăbește uzarea garniturilor de frecare, a tamburelor, respectiv a discurilor 
mecanismului de frânare. La încălzirea excesivă a frânelor eficacitatea acestora se diminuează datorită 
apariției așa numitului fenomen  „fading“. Tot datorita supraîncălzirii  tamburele sau discurile de frână se 
deformează sau se pot fisura, iar materialul din care sunt confecționate poate să-și modifice structura 
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[2]. Toate aceste defecte conduc la trepidații și zgomote în timpul frânării, la reducerea coeficientului 
de frecare etc., respectiv la diminuarea eficacității mecanismului de frânare, respectiv la micșorarea 
siguranței circulației. 

2. MODELAREA DISCULUI DE FRÂNĂ 

2.1. Modelarea numerică a solicitărilor termice prin metoda  
elementului finit 

Modelarea numerică a fost făcută pentru două soluții constructive complexe a ansamblului disc 
plăcuțe de frână. Acestea au fost făcute pentru soluțiile constructive cu disc ventilat și neventilat 
întâlnite pe autoturismele Dacia Logan. Prin aceasta modelare numerică s-a urmărit reproducerea cât 
mai precisă a geometriei plăcuțelor și ale discurilor de frână (fig.  1). 

 

 
Fig. 1 – Ansamblul de tip oprah-mesh disc-plăcuțe modelate în ABAQUS. 

 
Pentru studiul repartiției de temperaturi asupra suprafeței de frecare a discului de frână, 

ansamblul disc plăcuță este modelat și rulat în ABAQUS/Explicit simulându-se regimul unei frânări 
intensive de la 100 km/h. 

În urma modelării numerice cu ajutorul elementului finit, în situația de față s-a obținut distribuția 
câmpului de temperaturi în noduri (fig.  2).  

 

 

Discul neventilat Discul ventilat 
 

Fig. 2 – Repartițiile de temperaturi în noduri (NT11) ale discurilor de frână – vedere de ansamblu. 
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2.2. Modelarea și simularea solicitărilor termice prin procesarea imaginii 

Pentru a putea avea informaţii suplimentare despre modul de variaţie a distribuţiei de 
temperatură pe suprafaţa discului de frână în diferite condiţii de utilizare, fără a-l supune unor teste pe 
teren, se poate utiliza metoda procesării imaginii termice [3]. Această metodă are avantajul că, pornind 
de la o termogramă achiziţionată în timp real la frânarea autovehiculului în condiţii cunoscute 
(umiditate şi temperatură ambientală, emisivitatea materialului discului de frână etc.) pot fi construite 
noi termograme specifice condiţiilor de interes. Principiul metodei se bazează pe posibilitatea de a 
modifica contrastul termic al histogramelor în mod controlat, astfel încât să existe certitudinea că 
modelele realizate prin această tehnică pot fi utilizate.  

Pentru evaluarea cantitativă rapidă a contrastului în imaginile termografice sau radiometrice s-au 
utilizat tehnicile de realizare şi utilizare ale histogramelor aferente imaginilor în cauză. Se precizează 
că imaginile au fost achiziţionate în regim radiometric, imagini ce afișează direct valorile de radianță, 
ținând seama de energia termică achiziționată de camera termosensibilă. 

Un mod de utilizare al metodei prezentate este evidenţiat în figura3.  
 

Termograma discului de frână Contrastul liniei din termograma  
discului de frână 
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Fig. 3 – Termograme ale discului de frână. 
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3. DISTRIBUŢIA CÂMPULUI DE TEMPERATURI  
PE MODELUL DISCULUI 

Evidențierea câmpului (distribuției) de temperatură prin termografie este bazata pe corelaţia 
dintre modul de distribuţie a radiației emise de discul de frână şi proprietăţile materialului acestuia. 
Pentru a cuantifica şi interpreta eficient rezultatele experimentelor, pe baza imaginilor achiziţionate se 
trasează histograme, hărți plane și tridimensionale ce arată distribuția de temperaturi pe suprafața/linia 
analizată (fig.  4). 

 

 
 

a) Disc ventilat - REO             b)  Disc neventilat - RHM 
 

Fig. 4 – Distribuția  de temperaturi și histogramele aferente pentru zone similare  
analizate din doua tipuri de discuri de frână [4]. 

 
Utilizarea termografiei pentru determinarea distribuției de temperatură, pe lângă avantajele 

cunoscute (exemplu - posibilitatea de a urmări variațiile în timp real, pe tot parcursul procesului de 
frânare) are și dezavantaje date de sursele de erori. În principal, variația de emisivitate este esențiala 
[5], alături de incertitudinile date de calibrarea camerei termografice. 

Distribuția de temperaturi poate fi exprimată prin unități în scală de gri din imagini radiometrice 
sau prin unități în scală color din imagini termografice. Achiziţia termogramelor în nuanțe de gri 
prezintă o serie de avantaje cum ar fi timpul de procesare redus în camera termosensibilă, producerea 
unui semnal video de ieșire digital, care are o acuratețe sporită comparativ cu cel analogic original, 
reducându-se zgomotul datorat amplificării de semnal pentru afişarea luminozității şi contrastului în 
imagine. 

Imaginile termice în scală color sunt hărţi color ce permit, pe baza asocierii unor culori 
sugestive, investigaţii amănunţite asupra unor zone de interes din cadrul acestora.  

Pentru depistarea zonelor de risc potențial crescut este importantă cunoașterea distribuţiei 
temperaturii pe suprafața discului de frână. Pentru aceasta este necesară achiziționarea de imagini în 
timp real cu ajutorul unei camere termosensibile. După înregistrări sunt extrase termograme ale 
discului de frână pentru anumite viteze. 
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4. DETERMINAREA PE CALE EXPERIMENTALĂ A SOLICITĂRILOR  
TERMICE ALE DISCURILOR DE FRÂNĂ 

4.1. Metodologia de lucru 

Scopul cercetărilor experimentale a fost acela de a obține informații referitoare la variația tempera-
turii pe parcursul procesului de frânare, în cazul unei frânări intensive de la 100 km/h până la oprire.  

Testele au urmărit obținerea de imagini în nuanțe de gri a radiației căldurii de la discurile de 
frână, făcându-se înregistrări pentru două modele constructive de discuri de frână.  

În ceea ce privește testele a fost necesară aflarea temperaturii mediului ambiant, a umidității și a 
vitezei vântului. Referitor la condițiile de drum, aceste teste au fost efectuate, pentru ambele tipuri de 
discuri de frână, în aceeași zi, pe aceeași porțiune de drum la intervale scurte de timp, pentru a nu 
exista variații meteo climatice. De aceea starea drumului nu a avut relevanță în ceea ce privește 
rezultatele experimentelor. 

Pe lângă acestea a mai fost necesară cunoașterea caracteristicilor energetice și constructive ale 
autovehiculelor utilizate în testări. 

Pentru o determinare a temperaturii cât mai corectă, s-a urmărit evaluarea variației emisivității 
materialului o dată cu temperatura. Acest lucru a fost posibil prin teste și simulări efectuate în laborator. 

Înaintea începerii testelor finale, după ce a fost montată camera termosensibilă pe autovehicule, 
au fost trase cadre ale discului de frână la temperatura mediului ambiant, în infraroșu, cu ajutorul 
camerei termosensibile și reale cu o cameră foto (fig.  5). O dată cu aceasta s-a măsurat cu ajutorul 
termometrului de contact temperatura reală a discului de frână (fig.  6). 

 

 
 

Fig. 5 – Imaginea reală și cea în infraroșu  
a discului de frână. 

 
Fig. 6 – Determinarea temperaturii discului 

de frână înaintea începerii testelor. 
 
Testele au urmărit obținerea de rezultate pentru două frânări intensive, și pentru a analiza răcirea 

discurilor la finalul testelor 

4.2. Rezultate obținute şi interpretarea acestora 

Prin prelucrarea imaginilor termografice obţinute în urma experimentelor din afara laboratorului 
a fost posibilă trasarea variaţiei temperaturilor discurilor de frână studiate (fig.  7, fig. 8). 

Analizând figurile 7 şi 8 se observă faptul că înaintea efectuării celei de-a doua frânări, discul de 
frână ventilat a degajat o mare parte din căldura rezultată în urma frânării, ajungând la o temperatură 
aproximativ egală cu cea de dinaintea primei frânări. 

La finalul testelor pentru discul de frână ventilat căldura s-a degajat în proporţie de 33% iar 
pentru cel neventilat căldura s-a degajat în proporţie de 6%. Făcând o comparaţie între cele două 
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discuri de frână, temperaturile finale diferă cu 11%, fapt ce arată că discul de frână ventilat este supus 
în timp unor solicitări termice mai reduse faţă de cel neventilat. 

  
 

Fig. 7 – Variația temperaturii la frânarea intensivă 
pentru discul neventilat.

Fig. 8 – Variația temperaturii la frânarea intensivă 
pentru discul ventilat. 

4.3. Compararea rezultatelor obținute în urma modelarii numerice  
și experimentelor  

În figurile 9 și 10 se prezintă comparații referitoare la repartiția radială de temperaturi ale discurilor 
de frână, pentru două zone de interes. Prima zonă 1 este selectată în mod identic atât pentru imaginea reală 
cât și pentru cea simulată, pe baza ei stabilindu-se veridicitatea rezultatelor experimentale și cele numerice. 
A doua zonă 2 este analizată în imaginea simulată, zonă corespunzătoare celei de contact cu plăcuțele de 
frână. Această analiză se face pentru a evidenția una din cauzele solicitărilor termice. 

Trasarea acestor repartiții a fost efectuată prin prelucrarea imaginilor cu ajutorul programului 
ImageJ. Cadrele termice obținute cu camera termosensibilă au fost obținute în 256 de nuanțe de gri, ele 
fiind analizate în acest fel pentru a avea o calitate ridicată a rezultatelor fapt demonstrat de autori în 
lucrarea [4]. 

 

     

    
 

Fig. 9 – Distribuția de temperaturi după direcţie radială pentru discul de frână simplu  
(stânga – distribuția reală, dreapta – distribuția simulată). 
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Fig. 10 – Distribuția de temperaturi după direcţie radială pentru discul de frână ventilat 
(stânga – distribuția reală, dreapta – distribuția simulată). 

 
Din aceste figuri se poate observa faptul că repartiția de temperaturi este aproximativ 

asemănătoare în cazul celor două tipuri de discuri, atât în imaginile reale cât și cele obținute prin 
modelarea numerică. Acest lucru este susținut de faptul că cele două autovehicule pe care au fost 
efectuate testele au aproximativ aceeași masă, discurile și plăcuțele de frână sunt construite din același 
material, cu aceleași caracteristici, iar geometria plăcuțelor de frână este aproximativ identică. 

Din punct de vedere al repartiției radiale de temperaturi, atât pe partea experimentală cât și pe cea de 
simulare, la mijlocul acelei zone analizate (zona 1), temperatura are valori mai mici față de extremități. 

În figura 11 este prezentată repartiția spațială a temperaturilor, pe direcție radială, în zona de 
contact cu plăcuțele de frână (echivalenta zonei selectate 2 din figura 9 și 10). Și aici se observă valori 
ridicate către exteriorul și interiorul suprafeței de frecare și valori mai reduse la mijlocul acesteia.  

 

 
 

 
Disc neventilat Disc ventilat 

 
Fig. 11 – Distribuţia de temperaturi de pe suprafața discurilor de frână, 

în zona de contact cu plăcuțele de frână. 
 

Alura distribuţiei de temperatură pe direcție radială poate fi datorată geometriei plăcuțelor de 
frână și a faptului că în simulare nu s-a luat în considerare uzura plăcuțelor de frână. Acest lucru se 
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datorează faptului că autovehiculele pe care au fost efectuate testele aveau un număr mic de kilometrii 
parcurși.  

În analiza repartițiilor temperaturii la suprafața discurilor de frână ventilat și neventilat, în cazul 
primului disc zonele cu temperaturi ridicate au o întindere mai mică față de cele neventilate. Acest 
lucru este datorat grosimilor pereţilor laterali, ai discului de frână ventilat, la care, prin conducţie, 
fluxul de căldură va ajunge la interior fiind degajat prin radiaţie între paletele de ventilare. 

Aceste diferențe de temperaturi pe direcție transversală duc la o dilatare diferită a discului de 
frână, cauzând tensiuni interne diferite și astfel solicitări termice diferite. 

Variațiile de temperaturi pe direcție radială duc la schimbări în structura materialului, în timp 
apărând pete calde ce se pot amplifica și genera zgomote și vibrații. 

Solicitările termice sunt amplificate în cazul în care la sfârșitul frânării asupra discului de frână 
este exercitată în continuare presiune de către plăcuțele de frână. Acest lucru nu poate fi controlat 
deoarece ține de siguranța și securitatea în trafic. 

5. CONCLUZII 

Problematica solicitărilor termice în timpul frânării intensive în mers la vitezele uzuale în traficul 
actual (50 km/h în oraș, aproximativ 100 km/h între localități, pe direcție rectilinie sau ușor sinuoasa) a 
fost foarte puțin abordată în literatura de specialitate. Sursa principală de riscuri date de mecanismul 
de frânare în aceste cazuri este generată de variația distribuției de temperaturi pe suprafețele discului 
de frână în timpul scurt în care se efectuează decelerarea; 

La o frânare intensivă, de la 100 km/h până la oprire, temperatura discului atinge valori ridicate 
într-un timp scurt, ceea ce face ca discul să fie supus la solicitări termice extreme; 

Regimul termic generat în cursul unei astfel de frânări intensive prezintă o importanță deosebită 
pentru asigurarea siguranței traficului modern actual. Riscurile solicitărilor termice în mecanismul de 
frânare (prin apariţia de tensiuni interne la diferite regimuri de frânare și diferite tipuri de discuri, 
fisurări şi uzuri premature) se pot evalua prin analiza distribuției de temperaturi pe suprafața discului 
de frână; 

Pentru aceste regimuri specifice de frânare, energia termică emisa prin convecție și radiație este 
dependentă atât de arhitectura discului (care permite o ventilare mai mult sau mai puțin accentuata cu 
aer), cât și de caracteristicile de material ale acestuia, între care variațiile de emisivitate locală ale 
suprafeței discului sunt esenţiale în disiparea rapidă a căldurii acumulate în masa discului;  

Materialele utilizate în construcţia discului de frână pot deveni surse de tensiuni interne la 
variaţiile termice produse de frânare, îndeosebi datorită neomogenităţii aliajului şi a geometriei 
structurilor granulare din compoziţie, ceea ce favorizează dilatări şi constrângeri termoelastice 
neuniforme în masa discului. 

Defectele discurilor de frână, ce apar pe parcursul frânarii sunt variate şi se referă cu precădere 
la fisuri la suprafaţă, la crăparea completă a discului de frână, la uzura excesivă a acestuia sau la 
deformaţii mecanice remanente. Consecinţele imediate ale unor astfel de manifestări sunt oboseala 
prematură a discului, trepidaţii şi zgomot, apariţia fenomenului de fading etc. Cauza primară 
principală, a acestor manifestări, este variaţia de temperatură, posibil de evidenţiat în distribuţia 
acesteia pe suprafaţa discului . 

Aprecierea comportamentului discului de frână la solicitările termice se poate realiza prin 
analiza comparativă a imaginilor termice (achiziţionate experimental, în timp real, în timpul frânării) şi 
imaginile termice simulate (cu modele analitice sau numerice adecvate) pentru aceleaşi caracteristici 
geometrice şi de material ale unui disc virtual. 

În ceea ce privește achiziţia de imagini termice în timp real, cea mai cunoscută, utilizată şi 
apreciată metodă actuală o constituie termografia fără contact. Având în vedere faptul că radiația 
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termică este dependentă, simultan de temperatura locală imediată și emisivitatea imediată iar 
emisivitatea este o funcție implicita de temperatura locală, valoarea exacta a distribuției temperaturii 
suprafețelor discului, în timp real, nu poate fi cunoscută decât cu o anumita incertitudine. 

În ceea ce privește  simularea, cele mai adecvate metode utilizate actualmente sunt metodele 
care permit afişarea distribuţiei de temperatură pe suprafaţa discului de frâna şi anume: 

Metoda elementului finit (ca metodă de simulare numerică cu evidenţierea zonelor de risc sporit 
la diferite solicitări). Această metodă este utilizată în stadiul de proiectare a mecanismului de frânare. 

Metoda procesării interactive a imaginii prin construcţia și analiza termogramelor acestora, 
utilizând variaţii controlate ale caracteristicilor de radiaţie afişată (strălucire şi contrast) din 
histogramele aferente. Această metodă poate fi utilizată în timpul vieții utile a mecanismului de 
frânare, putând oferi informații suplimentare sistemelor inteligente de transport. 

În urma experimentărilor efectuate pe teren, în condiții reale de drum, cu ajutorul autoturismelor 
Dacia Logan, s-a constatat că utilizarea unei arhitecturi aerodinamice la discul de frână conduce la o 
scădere a timpului de răcire a discului de peste 30% şi, în consecinţă, o scădere a solicitării termice cu 
un procent similar.  
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