
Správa o teste brzdových platničiek
Výkonnostný test Ekonomicky výhodných brzdových platničiek
značky Volkswagen a brzdových platničiek z nezávislého trhu s dielmi
na zotrvačníkovom dynamometri
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P r o c e s  b r z d e n i a

Dr. Ulrich Hackenberg, 

Člen Volkswagen Brand 

Board, Divízia pre výskum 

a vývoj.

„Kvalita je najdôležitejším bezpečnostným faktorom hlavne v 
prípade bŕzd. Pre našich zákazníkov je nevyhnutné, aby sa mohli 
spoľahnúť na optimálny výkon našich bŕzd v akejkoľvek situácii. 
Preto stanovujeme vysoké kvalitatívne štandardy a uplatňujeme 
komplexné a prísne testovacie procesy.“

Brzdný systém je najdôležitejším bezpečnostným systémom, ktorý 

nesie hlavnú zodpovednosť za bezpečnosť na ceste.  Musí fungovať 

perfektne, aby mohol rýchlo a bezpečne reagovať – predovšetkým 

v nebezpečných situáciách. 

Majitelia vozidiel často nedisponujú odbornými znalosťami potreb-

nými na porovnanie lacného výrobku s kvalitným výrobkom. Relevant-

né kvalitatívne porovnanie medzi brzdovými platničkami, ktoré sú do-

stupné na trhu, je možne len v súlade s medzinárodne uznanými 

testovacími postupmi. 

Nezávislá skúšobná organizácia TÜV NORD vykonala porovnávací test 

Ekonomicky výhodných brzdových platničiek spoločnosti Volkswagen 

AG s niektorými konkurenčnými produktami.

Na koho sa spoliehate pri garantovaní vašej bezpečnosti?
Zlyhanie bŕzd je nočnou morou každého vodiča. V najlepšom prípade 

to znamená iba opravy a poistnú škodu, kým v najhoršom prípade 

môže byť ohrozený ľudský život. Napriek tomu rozdiely vo výkonnosti 

medzi rôznymi ponukami sú často podceňované – a to dokonca aj 

v prípade komponentov neoddeliteľne spätých s bezpečnosťou, 

ako to je napríklad v prípade bŕzd.

Brzdy musia podávať nekompromisný výkon, dlhú životnosť a maxi-

málnu bezpečnosť. Štýl jazdy, hmotnosť vozidla, rýchlosť a predo-

všetkým kvalita náhradných dielov sú relevantnými faktormi v rámci 

procesu brzdenia. Z tohto dôvodu brzdové platničky značky Volkswa-

gen sú navrhnuté tak, aby zodpovedali hmotnosti a maximálnej rých-

losti príslušných modelov vozidiel.

Pri brzdení pri vysokej rýchlosti brzdové platničky musia podávať ma-

ximálny výkon. Maximálna brzdná sila požadovaná pri maximálnom 

zaťažení a najvyššej rýchlosti je až šesťkrát vyššia ako výkon motora.

Brzdové platničky a brzdové kotúče sú diely, ktoré sa opotrebúvajú. 

Opotrebenie sa prejavuje vo forme trenia medzi brzdovou platničkou 

a brzdovým kotúčom. Opotrebenie brzdových platničiek sa mení v zá-

vislosti od kvality: vysokokvalitné produkty, aké ponúka napríklad 

spoločnosť Volkswagen AG, poskytujú silný a konzistentný brzdný vý-

kon s nízkym odieraním a s vysokou bezpečnosťou, pričom sa zabez-

pečí aj dlhá životnosť brzdových platničiek.

Vodič auta potrebuje minimálne 0,3 sekundy reakčného času, 
kým šliapne na brzdový pedál.1

1Zdroj: Konrad Reif, “Bremsen und Bremsregelsysteme” (Stav v roku 2010)

V rámci testu v roku 2012, ktorý vykonala organizácia TÜV NORD, 

Ekonomicky výhodné brzdové platničky spoločnosti Volkswagen 

AG opäť podali presvedčivý a silný brzdný výkon v náročných pod-

mienkach, splnili maximálne bezpečnostné požiadavky, dosiahli 

dobrú úroveň pohodlia a dlhú životnosť.

Brzdové platničky 
s plne funkčnými 
brzdami

Brzdové platničky so starý-
mi/opotrebovanými alebo 
brzdami nízkej kvality
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Te s t o v a n i e

Za účelom garantovania ich funkčnosti a vysokej kvality 

sú Ekonomicky výhodné brzdové platničky spoločnosti 

Volkswagen AG podrobované komplexnému testovacie-

mu programu na vozidle, ako aj v laboratóriu. Takisto 

podstupujú mnohé ďalšie kontroly, vrátane testov nezá-

vislými organizáciami – najnovšiu správu o testovaní 

v roku 2012 vystavila organizácia TÜV NORD.

Prísne normy zabezpečovania vysokej kvality Skupiny Volkswagen 

umožňujú zákazníkom spoliehať sa na Ekonomicky výhodné brzdové 

platničky. Stupeň testovania zodpovedá požiadavkám Oddelenia pre 

technický vývoj spoločnosti Volkswagen AG, ktorá nepozná kompro-

misy, pokiaľ sa jedná o bezpečnosť jej výrobkov.

Ekonomicky výhodná brzdová platnička je podrobená viac ako 6-me-

sačnému vývojovému a testovaciemu obdobiu, pričom podstupuje 

rozsiahle série testov v rámci schvaľovacieho procesu.

–  Tisícky hodín testovania (výkon a pohodlie) s extrémnymi 
zaťaženiami na skúšobných dráhach

– Rozsiahle záťažové testy na vozidlách
– Extrémny vysokohorský test
– Rozsiahle testy pohodlia
– Uskutočnenie testov charakteristického výkonu
– Chemické analýzy

V prípade bezpečnosti žiadne kompromisy!
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S k ú s o b n á  o r g a n i z á c i a

Skúšobná organizácia –
dokumentácia výsledkov testu

Skupina TÜV NORD GROUP je jednou z najväčších poskytovateľov tech-

nických služieb v Nemecku. Skupina si vyslúžila túto pozícii vďaka svojej 

odbornej expertíze a rozsiahlej škále konzultačných, servisných a testo-

vacích služieb, ktoré ponúka v rámci divízií Mobility, Priemyselných slu-

žieb, Medzinárodnej divízie, Surovín, Ľudských zdrojov a Tréningu.

Odbornosť TÜV NORD GROUP je založená na viac ako 8000 zamest-

nancoch, z ktorých 6300 disponuje technickým zázemím, respektíve 

so zázemím prírodovedného smeru.

Kontakt: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co.KG
 Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
 Adlerstraße 7, 45307 Essen, Nemecko

Testovacie postupy

Testovacie postupy TÜV NORD sú realizované ako výkonnostné testy 

na dynamometri podľa AK-Master. AK-Master je priemyselný štan-

dard pre posúdenie trenia materiálov a brzdových platničiek. Dva ďal-

šie testovacie postupy sledovali opotrebenie platničiek a materiálov.

1. Test celkového opotrebenia
Samotné brzdenie sa uskutočňuje medzi brzdovou platničkou a brz-

dovým kotúčom. Materiál, z ktorého sú platničky vyrobené, musí byť 

takej kvality, aby generoval dostatočné mechanické trenie proti brzdo-

vému kotúču. Pričom však nesmie byť horľavý pri teplotách vznikajú-

cich v rámci tohto procesu a nesmie sa ani príliš opotrebovať v dô-

sledku trenia. Test opotrebenia určuje stratu oderu brzdových 

platničiek: čím je opotrebenie nižšie, tým dlhšia je životnosť.

2. Test trenia
Vysoká hodnota trenia je kľúčová pre dosiahnutie optimálneho brzd-

ného výkonu. Vysokokvalitné brzdové platničky dosahujú príslušnú 

vysokú hodnotu trenia pri súčasnom nízkom odere. Test trenia skúma, 

či trenie zostáva približne konštantné pri všetkých brzdných úkonoch 

alebo stúpa tak, že sa znižuje tlak požadovaný na brzdný pedál v rám-

ci procesu niekoľkých brzdných úkonov.

3. Test materiálu
Test materiálu brzdových platničiek skúma stlačiteľnosť a posúvaciu 

silu. Test stlačiteľnosti sleduje, na koľko sa môže trecí materiál stlačiť. 

Čím je menšia zmena stavu z nestlačeného, tým je vyššia kvalita ma-

teriálovej zmesi. Ak sa materiál môže príliš stlačiť, znižuje sa tým po-

žadovaný brzdný výkon. Test posúvacej sily určuje či a pod akou silou 

sa trecí materiál oddelí od nosnej dosky. Pokiaľ by k tomu došlo 

na ceste, nedosiahol by sa žiadny brzdný výkon.
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P o s t u p  p r i  t e s t o v a n í

Všetky štyri brzdové platničky boli v porovnaní testované s použitím 

kombinácie Originálnych brzdových kotúčov spoločnosti Volkswagen 

AG a strmeňov kotúčovej brzdy na dynamometri TÜV NORD.

Dynamometer simuluje fungovanie bŕzd za podmienok extrémneho 

a stáleho zaťaženia za testovacích podmienok.

Test AK-Master obsahuje 20 testovacích častí, pri ktorých sa paramet-

re počiatočnej a konečnej rýchlosti, brzdný tlak, počiatočná teplota 

brzdového kotúča a počet sekvenčných brzdných úkonov líšia.

Ďalšie diely požadované na výkon sérií testov s potrebnými brzd-

nými komponentmi (strmeň kotúčovej brzdy, brzdový kotúč 

a menšie diely) poskytla spoločnosť Volkswagen.

Strmeň kotúčovej brzdy VW; diel č. 1K0.615.123.D

 alebo 1K0.615.124.D

Puzdro ložiska kolesa VW; diel č. 1K0.407.256.P

Brzdový kotúč VW; diel č. 1K0.615.301.AK

Vykonali sa nasledovné testy:
1. Test celkového opotrebenia
2. Test trenia brzdových platničiek, vrátene hodnôt 
zoslabnutia podľa AK-Master (výkonnostný test)
3. Test materiálu

Výkonnostný test podľa AK-Master:
Štandardná postupnosť testu pre skúmanie trenia bŕzd je stanove-

ná „Testom na dynamometri podľa AK-Master“, ktorý je zahrnutý 

aj do SAE 2522.

Plávajúci strmeň kotúčovej brzdy

Brzdový kotúč

Brzdová platnička

Piest

Kryt

VnútriVonku

Spojenie
s hlavným valcom
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Volkswagen AG
Ekonomické 

diely

Celkové
opotrebenie

Šikmé opotrebenie, 
tangenciálne

Trenie

Konzistencia

Test materiálu

Homogénne výsledky 
v rámci všetkých testov.

Stálosť a úroveň koefici-

entu trenia zaisťujú ma-

ximálnu úroveň 

bezpečnosti a stály 

príjemný pocit pre vodiča 

z dobrého ovládania brz-

dového pedála.

Opotrebenie je výrazne 
nižšie než u ostatných 
konkurenčných testo-
vaných dielov.

Prudko klesajúca stabili-
ta pri trení vedie k vyso-
kému riziku oslabovania. 
Okrem dôležitého aspek-

tu bezpečnosti pri brz-

dení, tento prvok môže 

mať takisto negatívny 

dopad na „cítenie“ brzdo-

vého pedála.

Stredné až vysoké hod-
noty opotrebenia.

Neutrálne správanie 

pri trení. Pričom však 

priebežne klesajúci koefi-

cient trenia vedie 

k nepredvídateľnému ov-

ládaniu a citu v brzdo-

vom pedáli pre vodiča.

Stredné až vysoké hod-
noty opotrebenia.

Brzdová platnička so sla-
bým výkonom pri trení 
a vysokým rizikom osla-
bovania. Táto brzdová 

platnička disponuje stá-

lym koeficientom trenia, 

ale na veľmi nízkej úrovni.

Neprimerané výsledky 
opotrebenia.

Z h r n u t i e  v y s l e d k o v

Zhrnutie výsledkov

ICE R B R AK E S S .A.

\ \ \

Pri priamom porovnaní s testovanými konkurenčnými dielmi
Ekonomicky výhodné brzdové platničky podali výraznejšie lepší vý-
kon tak v oblasti bezpečnostných vlastností, ako aj v oblasti opotre-
benia a pohodlia.

Legenda
Podmienky prezentované v rámci testovacieho postupu sa uvá-

dzajú podľa produktov v tabuľkách s výsledkami. Vyhodnotenie 

výsledkov bolo uvedené s nasledujúcimi identifikátormi:

Pozitívne

hodnotenie

Neutrálne

hodnotenie

Negatívne

hodnotenie
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Icer*

*Brzdové platničky Icer sú kompletne opotrebené pred koncom testu

Ekonomické

TRW

SBS

Šikmé opotrebenie, tangenciálne [mm]

Х

Х
0 40 80 12020 60 100 140

Icer*

*Brzdové platničky Icer sú kompletne opotrebené pred koncom testu

Ekonomické

TRW

SBS

Celkové opotrebenie [g]

Х

Х

V y k o n n o s t n y  t e s t  o p o t r e b e n i a  p l at n i c k y

Test celkového opotrebenia

Šikmé opotrebenie, tangenciálne (mm)
Celkové opotrebenie (g)

0 0,4 0,8 1,20,2 0,6 1 1,4

0 40 80 12020 60 100 140

Čím je opotrebenie niž-
šie, tým dlhšia je život-
nosť. Čím rýchlejšie sa 
brzdová platnička oderie, 
o to skoršie sa bude mu-
sieť vymeniť.

Trvanlivosť brzdovej platničky priamo závisí od opotrebenia/

oderu povrchu trecieho materiálu. Pri odere sa rozlišuje tangenciálne 
šikmé opotrebenie (strana piestu/vnútri) a radiálne šikmé opotrebe-
nie (strana telesa strmeňa/vonku).

Pokiaľ je vyššie opotrebenie v dolnej časti 

platničky, vytvára sa tým vyššia úroveň hlu-

ku, keď sa brzdová platnička aplikuje 

na kotúč. Pri variantoch bez ukazovateľa 

opotrebenia je možné, že opotrebená plat-

nička zostane bez povšimnutia.

Ak je veľké opotrebenie v hornej oblasti 

bez povšimnutia, vytvára sa vyššia úroveň 

hluku, keď sa brzdová platnička aplikuje 

na brzdový kotúč. Vodič jazdí s opotrebova-

nými platničkami bez toho, aby si bol toho 

vedomý.

Strata materiálu oderom platničky bola hodnotená vážením 

a meraním.
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Výpis z 5. brzdného úkonu z druhého testu zoslabnutia
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V y k o n n o s t n y  t e s t  t r e n i a

Druhý test zoslabovania je zobrazený tu.

V tejto časti testu sa simuluje 15 sekvenč-

ných brzdových úkonov na testovacej dráhe 

a brzdí sa z rýchlosti 100 km/h [62,5 míľ/h] 

na 5 km/h [3 míle/h]:

15 x brzdenie zo 100 km/h [62,5 míľ/h]
na 5 km/h [3 míle/h]

V ideálnom prípade sa trenie zvýši, kým sa 

požadovaný tlak na brzdový pedál znižuje 

v záujme spomalenia vozidla.

V najhoršom prípade vysoký tlak vyvíjaný 

na brzdový pedál neprinesie žiadny brzdný 

efekt.

Test trenia brzdových platničiek, vrátane hodnôt zoslabnutia

Z celkového pohľadu správanie sa Ekonomicky výhodných brzdových 

platničiek je veľmi homogénne a stabilné. Po viacerých brzdných úko-

noch správanie sa Ekonomicky výhodných brzdových platničiek 

pri trení nevykazuje žiadne zníženie brzdného efektu.

Správanie sa pri trení – dôležité kvalitatívne kritérium
Stabilita trenia, stlačiteľnosť, posúvacia sila a opotrebenie sú kľú-

čovými kvalitatívnymi kritériami pre brzdové platničky. V záujme 

zabránenia zoslabnutia brzdného účinku, by sa hodnota trenia 

brzdovej platničky nemala znížiť pri zaťažení.

Neoptimálne kompozície materiálu platničky a univerzálne zmesi 

bez špecifickej optimalizácie podľa vozidla, do ktorého sa brzda 

namontuje, majú veľmi často tendenciu zvýšeného rizika zoslab-

nutia. Produkty IAM v rámci porovnania inklinovali k zníženému 

výkonu treniu so zvyšujúcim sa tlakom. Iba Ekonomicky výhodné 

platničky značky Volkswagen vykazovali kontinuálne a homogén-

ne trenie a správanie sa pri zoslabovaní.
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Výpis z 5. brzdného úkonu z druhého testu zoslabnutia
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V y k o n n o s t n y  t e s t  t r e n i a

Maximálny rozdiel v strednej hodnote trenia

Konštantná hodnota trenia, t.j. minimál-
ny možný rozdiel v strednej hodnote tre-
nia znamená konzistentnú intenzitu brz-
dného efektu a dobrý pocit z používania 
pedála.

Konzistentnosť hodnoty trenia

Stály koeficient trenia vytvára konzistentné a očakávateľné správanie 

bŕzd pre vodiča. Rovnaký tlak na pedál a optimálna brzdná dráha sú 

zaistené počas celej životnosti brzdovej platničky.

Pri teste trenia sa stredná hodnota trenia stanovuje pri rôznych teplo-

tách. Merania sa uskutočňujú počas a po teplotnom zaťažení. Ideál-

nym výsledkom je dosiahnutie relatívne stálej hodnoty trenia.

V praxi sa však hodnota trenia mení nielen vplyvom teploty, ale aj 

podľa rýchlosti pri ktorej sa má brzdiť a aj v dôsledku rôznych iných 

vplyvov.

Maximálny rozdiel v strednej hodnote vý-

sledkov Ekonomicky výhodných brzdových 

platničiek spoločnosti Volkswagen AG vyniká 

stálou hodnotou trenia a tým pádom zabez-

pečením stáleho brzdného výkonu. Ostatné 

testované brzdové platničky majú širšie roz-

pätie v ich výkone v rámci trenia, t.j. brzda 

nie je schopná fungovať s jednotnou intenzi-

tou počas svojej životnosti.
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Te s t  m at e r i á l u

Test materiálu

Test materiálu meria fyzické vlastnosti brzdových platničiek, stlači-
teľnosť a posúvaciu silu – t.j. mechanickú zaťažiteľnosť.

Brzdové platničky pozostávajú zo štyroch skupín surovín, pričom sa 
pomery týchto surovinových skupín menia v závislosti od

aplikácie (vozidiel, v ktorých sa použijú) a príslušného indexu poža-
dovaného klzného trenia.

Testovacia dráha posunu

Dôležitými faktormi kvalitatívnych vlastnosti sú suroviny komponen-
tov a výrobný štandard.

Skupina surovín Suroviny Obj. %

Kovy
Oceľová vlna

Prášková meď
14

Plniče

Oxid hlinitý

Sľudový prášok

Baryt

Oxid železitý

23

Klzná prísada

Sulfid antimonitý

Grafit

Koksový prášok

35

Organické zložky

Aramidové vlákno

Prášok živičného tmelu 

Živicový viazač

28

Efektívnosť trecieho materiálu má kľúčový význam pre bezpeč-

nostné požiadavky. Nasledujúce chyby s dopadom na bezpečnosť 

sa môžu vyskytnúť, ak materiál nemá optimálne vlastnosti:

– slabé hodnoty pri spomalení

– prehriatie

–  nadmerné opotrebenie brzdovej platničky a/alebo brzdového 

kotúča

Okrem toho sa znižuje komfort v dôsledku nasledovného:

– zvuky pri brzdení, vrátane vŕzgania a škrípania

– nepríjemné pachy

– vibrácie

– odieranie

– chýba cit v brzdovom pedáli

Studená stlačiteľnosť bola nameraná na testovacej dráhe stlačiteľ-

nosti. Test stlačiteľnosti skúma, či sa objem trecieho materiálu mení 

pod tlakom. Vysoké stlačenie trecieho segmentu brzdového kotúča 

môže zhoršiť kvalitu brzdenia.

Fixné pripojenie hmoty trecieho segmentu brzdového kotúča k opor-

nej doske je ďalším kritériom testu mechanickej zaťažiteľnosti. Posú-

vacie sily vyskytujúce sa počas brzdenia musia byť presunuté na 

opornú dosku brzdovej platničky prostredníctvom brzdovej platničky 

a podporené strmeňom.

Hodnoty studeného stlačenia všetkých testovaných brzdových platni-

čiek sú nižšie ako povolená kompresná sila. Zároveň hodnoty testu 

šmyku sú nad požadovanými štandardmi.

Výsledok:

Economy
Volkswagen AG

ICE R B R AK E S S .A.
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Te s t o v a n é  b r z d o v é  p l at n i c k y

Testované brzdové platničky

Pre vykonanie testov organizácia TÜV NORD nakúpila sady brzdových 
platničiek potrebných pre test z maloobchodnej predajne.

Porovnávací test
Pri skúmaní brzdových platničiek na testovacej dráhe organizácie 

TÜV NORD boli testované Ekonomicky výhodné brzdové platničky 

Volkswagen AG a porovnateľné produkty nezávislých predajcov 

na ponákupnom trhu.

Platničky sa bežne predávajú prostredníctvom reťazcov predajcov 

na trhu alebo nezávislých servisov.

Vozidlá, na ktorých sa použijú brzdové platničky:
Testované Ekonomicky výhodné brzdové platničky sú schválené pre 

nasledovné vozidlá Skupiny Volkswagen (väčšina vozidiel staršia ako 

5 rokov):

Diely sa používajú v nasledovných vozidlách: Golf, Jetta, Leon, Toledo, Altea, Octavia, Caddy.

Ekonomické diely
Volkswagen AG

VW AG – diel číslo

JZW.698.151

Homologačné číslo:

E1 90R-011397/1326

V správe označené 

ako Ekonomické

Adresa nákupu: VW franšízový 

predajca

TRW – diel číslo

GDB 1386

Homologačné číslo:

E1 90R-02.7004

V správe označené 

ako TRW

Adresa nákupu:

A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH

& Co.KG (Internetový obchod)

SBS – diel číslo

224745 DBB991

Homologačné číslo:

E1 90R-01263/744

V správe označené 

ako SBS

Adresa nákupu:

Predajca náhradných dielov

Brzdy Icer – diel číslo

181349

Homologizačné číslo:

E1 90R-01101/184

V správe označené 

ako Icer

Adresa nákupu:

Predajca náhradných dielov

ICE R B R AK E S S .A.
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K v a l i ta

Brzdové platničky nie sú všetky rovnaké

Ekonomicky výhodné brzdové platničky spoločnosti 

Volkswagen AG boli presvedčivé z hľadiska kvality a bez-

pečnosti v rámci výkonnostného testu organizácie TÜV 

NORD v porovnaní s nezávislými produktami dostupný-

mi na trhu. Optimálne správanie bolo zaznamenané v 

rámci testov opotrebenia a trenia: predstavuje to záruku 

dlhej životnosti a bezpečné a stabilné správanie sa bŕzd. 

V teste materiálu Ekonomicky výhodné brzdové platnič-

ky spoločnosti Volkswagen AG presahovali požadované 

štandardy a zabezpečovali spoľahlivý brzdný výkon 

pri extrémnom zaťažení.

Bezpečnosť bez kompromisov!

Predovšetkým v porovnaní s dielmi spoločnosti Volkswagen AG, ako 

napríklad Originálne brzdové kotúče, strmene a puzdro ložiska kolesa, 

ktoré sú používané v porovnávacom teste produktov spoločnosti TÜV 

NORD, brzdové platničky spoločnosti Volkswagen AG zabezpečujú 

presné napasovanie a dokonalú interakciu medzi všetkými dielmi brz-

dového systému.

Optimálne koordinovaný brzdový systém zabraňuje vysokému 

opotrebeniu brzdových platničiek a brzdových kotúčov.

Od brzdového systému sa očakáva podávanie optimálneho výkonu, 

a to nielen v každodenných situáciách za bežných podmienok. Predo-

všetkým v extrémnych situáciách, vrátane núdzového zastavenia ale-

bo extrémneho zaťaženia, ako napríklad jazda dolu kopcom, brzdové 

platničky a brzdové kotúče musia byť schopné podávať vysoký výkon 

ako „tím“.

Brzdové platničky sú vyrobené z rôznych materiálov: až do 65 % 

z kovu, ako napríklad oceľová vlna; plničov, ako napríklad oxid hlinitý; 

klzných prísad, ako napríklad grafit a organických zložiek, ako naprí-

klad živicový viazač. Presná kompozícia sa mení podľa konkrétnych 

požiadaviek, regiónu používania, typu vozidla a výrobcu.
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