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Streszczenie  
W artykule przedstawiono próbę oceny wpływu stanu sprężyn tłumika 
drgań skrętnych na pracę samochodowego sprzęgła ciernego. 
Szczególnie uwagę poświęcono określeniu związku zwiotczenia 
sprężyn na ich współczynnik tłumienia czy czas relaksacji. 

 
Wstęp 

Układ napędowy pojazdów składa się z: silnika, sprzęgła, 
skrzyni biegów, wału napędowego lub przegubowych półosi 
oraz napędzanych kół. Moment napędowy wytwarzany 
pulsacyjnie jest źródłem drgań obniżających komfort jazdy. Już 
w latach 30. ubiegłego wieku stwierdzono, że drgania te o 
charakterze skrętnym oraz towarzyszące im hałasy w układzie 
przeniesienia napędu można znacząco zredukować poprzez 
zmniejszenie sztywności skrętnej elementów łączących silnik ze 
skrzynią biegów. W kolejnych dziesięcioleciach doprowadziło to 
do opracowywania coraz doskonalszych tłumików drgań 
skrętnych wbudowywanych w tarcze sprzęgłowe, aż do 
najnowszej ich generacji w postaci konstrukcji wielostopniowych 
czy obecnie powszechnych kół dwumasowych. 

 
1. Tłumik drgań skrętnych i jego rola w sprzęgle 
ciernym 
Powodem powstawania drgań w układzie napędowym są m.in.  
− szybkie zmiany wartości momentu obrotowego, czyli 

cykliczne przyspieszenia kątowe związane z pracą 
poszczególnych cylindrów, 

− zmiany obciążenia układu podczas przyspieszania 
pojazdu, 

− nierównomierna praca sprzęgła. 
Drgania powstające przez nierównomierną pracę silnika 

objawiają się hałasami w skrzyni biegów (zderzanie się zębów 
współpracujących ze sobą kół zębatych) oraz wibracjami 
elementów karoserii. Nadmierny hałas dodatkowo zależy od 
luzów w zazębieniu kół zębatych, jakości oleju 
przekładniowego, łożyskowania wału korbowego i obrotowych 
elementów przeniesienia napędu. Wibracje oraz towarzyszące 
im hałasy są największe podczas przechodzenia przez zakres 
drgań rezonansowych. Pierwsza harmoniczna drgań własnych 
całego układu napędowego pojawia się na biegach niskich, przy 
częstotliwościach 1-3Hz, a powodem ich powstawania są 
zmiany obciążeń zewnętrznych. Kolejna druga harmoniczna 
samego układu, mieści się w przedziale częstotliwości 9-13Hz i 
czasami może być przyczyną szarpania sprzęgła. Ostatnia czyli 

trzecia harmoniczna układu napędowego wzbudzana jest 
powtarzalnością zapłonów w cylindrach (w czterocylindrowych 
silnikach czterosuwowych co dwa obroty wału korbowego) [1] 

Wśród różnych efektów jakie powstają w sztywnym układzie 
napędowym, można wymienić szarpanie, które może pojawiać 
się podczas załączania napędu, poślizgi tarcz sprzęgłowych 
względem siebie czy zwiększenie siły wyłączania sprzęgła, a w 
tarczach z tłumikiem drgań skrętnych, przy dużych 
przeciążeniach, może dochodzić do zderzeń poszczególnych 
zwojów sprężyn powodując poważne ich uszkodzenia czy 
odkształcenia gniazd na tarczkach sprzęgłowych. Efekty te 
mogą wywoływać wzrost temperatury tarcz sprzęgłowych  
i sprężyn tym bardziej przyśpieszający proces ich wiotczenia. 
Wymienione efekty powodują postępujące zmniejszanie 
długości sprężyny a więc luzowanie jej w gnieździe tarczek 
tłumika. Powoduje to, że moment nie narasta liniowo ale ma 
charakter udarowy co gwałtownie zmniejsza żywotność sprężyn. 

 

Rys. 1. Tarcza sprzęgła z wielostopniowym tłumikiem drgań 
skrętnych [2] 

 
Nowoczesny tłumik drgań skrętnych sprzęgła składa się ze 

sprężyn śrubowych o zróżnicowanych parametrach (długość, 
grubość oraz liczba zwojów), zaprojektowanych tak, żeby 
sprężyny odpowiedzialne za pierwszy stopień tłumienia były 
dopasowane w okienkach położonych przeciwlegle. Natomiast 
sprężyny pracujące podczas kolejnych etapów tłumienia są 
krótsze, a luz w okienku jest większy. 
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Po załączeniu sprzęgła sprężyny opierają się o krawędzie 
okienek. Wraz ze zmianą kąta skrętu pomiędzy tłumikiem,  
a tarczą sprzęgła, kolejne pary sprężyn przejmują kolejne etapy 
tłumienia, tworząc wspólnie wielostopniowy efekt tłumienia. 
Przykładem efektu zastosowania tłumika drgań skrętnych 
przedstawiają charakterystyki na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Charakterystyka drgań na biegu jałowym silnika a) bez 
tłumika drgań skrętnych, b) z tłumikiem, [1] 

 
2. Model sprzęgła 

W celu określenia zachowań sprężyn tłumika drgań 
skrętnych wybranego ciernego sprzęgła samochodowego 
wykonano model całego sprzęgła. Jest ono przedstawione na 
rysunku 3 a zostało wykonane w programie SolidWorks. Jest to 
typowe sprzęgło samochodu osobowego, w którym tłumik 
zawiera cztery jednakowe sprężyny śrubowe. 
Sprężyny te charakteryzują się następującymi własnościami: 
• materiał: stal sprężynowa 50 HS, 

Wytrzymałość na rozciąganie Rm >= 1320 MPa, 
Granica plastyczności Re >= 1180 MPa, 
Twardość (po zmiękczaniu) >= 269 HB, 
Twardość (w stanie surowym) <= 302 HB, 

• końce sprężyny: szlifowane, 
• średnica drutu d: 3,6 mm, 
• średnica zewnętrzna: Dz: 19,3 mm, 
• średnica podziałowa Dp: 15,7 mm, 
• średnica wewnętrzna Dw: 12,1 mm , 
• długość sprężyny nieobciążonej Lo: 34,5 mm, 
• liczba zwojów czynnych: 5, 
• całkowita liczba zwojów: 6,5, 
• ułożenie wszystkich sprężyn w tłumiku: równolegle, 

symetrycznie, 
• miejsce osadzenia: w okienkach tłumika drgań skrętnych. 
      Do analiz przyjęto następujące parametry silnika 
samochodowego: 
• moment obrotowy 95Nm, 
• moc silnika 44kW/60kM,  
• prędkość obrotowa 4500 obr/min. 

 
 
Rys. 3. Sposób zamocowania sprężyn tłumika pomiędzy 
tarczkami sprzęgłowymi 
 

Jest to moment nominalny ale na tarczach sprzęgłowych 
mogą się pojawić przeciążenia i w związku z tym należy do 
analizy przyjąć moment obliczeniowy obliczany według 
następującego wzoru: 

 
KMnMo ⋅= ,     (1) 

 
gdzie: współczynnik przeciążeń K dla sprzęgieł ciernych oblicza 
się ze wzoru: 
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gdzie: - współczynnik zależny od rodzaju maszyny., 
- współczynnik prędkości poślizgu., - współczynnik 

zależny od liczby włączeń w czasie jednej godziny.  

Wszystkie te wartości przyjęto je z literatury [3].  

W związku z tym moment obliczeniowy wynosi: 

113138195 ,,Mo =⋅=  Nm. 

Na podstawie tego momentu i parametrów tarczek 
sprzęgłowych można określić stałe i uderzeniowe siły działające 
na sprężynę: W związku z tym otrzymano, iż siła obwodowa 
działająca na jedną sprężynę pochodząca od maksymalnego, 
nominalnego momentu obrotowego wynosi 277 N, zaś siła 
udarowa jaka może wystąpić na pojedynczej sprężynie tłumika 
sprzęgle to 385 N. Siła nominalna wywołuje na styku tarcz ze 
sprężyna naprężenia nie przekraczające 100MPa a więc w pełni 
bezpieczne dla stosowanych materiałów. 

 

 
Rys. 4. Symulacja naprężeń występujących pomiędzy tarczkami 
sprzęgłowymi a sprężyną tłumika 
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Parametry tarczy: 
• średnica tarczy sprzęgła: 220mm, 
• średnica blach tłumika drgań skrętnych: 195mm, 
• grubość blach tłumika drgań skrętnych: 7,5mm, 
• średnia rozstawu sprężyn: 170mm. 

 

Rys. 5. Model sprzęgła - złożenie 
 

3. Wpływ stanu sprężyn na tłumienie drgań i 
pracę sprzęgła 

Literatura wskazuje, że wraz z wiekiem sprężyny 
poddawane obciążeniom, zwłaszcza w temperaturach 
przekraczających 120°C, wykazują zmianę swoich 
własności [4,5]. Ulegają one zwiotczeniu, czyli obniżeniu 
zdolności nośnej tzn. że siły jakie na nie działają 
powodują pojawienie się nieodwracalnych odkształceń 
plastycznych a co za tym idzie zmniejszenie możliwości 
odkształceń sprężystych. Taki fakt jest zauważalny nawet 
w krótkim czasie, sięgającym kilkuset godzin, sprężyny 
obciążone stałą siłą w temperaturach pracy w granicach 
120 - 200°C wiotczały nawet do 11%. 

W oparciu o krzywą wiotczenia [5] wyznaczono 
teoretyczne wartości sztywności sprężyn co pozwoliło na 
określenie ugięć sprężyn przy założonej sile obwodowej 
wynoszącej na jedną sprężynę ok. 280 N.  

Ugięcia wyznaczone symulacyjne w środowisku 
Inventor mają swoje potwierdzenie w teoretycznych 
obliczeniach, wyznaczone różnice nie przekraczają 
0,2 mm. Wyniki symulacji przedstawione zostały na 
rysunku 6. Ugięcie maksymalne wynosi około 5 mm  
a więc nie ma możliwości doprowadzenia do uderzenia 
zwoju o zwój, co dla sprężyn jest krytycznie 
niebezpieczne ze względu na pękanie. 

Jednak te analizy nie odpowiadają na zasadnicze pytanie 
jaki jest wpływ zwiotczenia sprężyn na ich tłumienie to znaczy 
na możliwość wygaszania drgań wywołanych impulsem siły 
pochodzącej od nominalnego momentu obrotowego  
a tym samym na odseparowaniu skrzyni biegów , półosi czy 
przegubów od drgań pochodzących od nierównomiernej pracy 
silnika spalinowego. 

 

 
Rys. 6. Ugięcia sprężyn o różnym stopniu zużycia, 1 – nowa 
sprężyna o pełnych własnościach, 2,3 – sprężyny pośrednie,  
4 – zużyta sprężyna 
 

Dlatego w dodatku do programu Inventor o nazwie 
Mechanical Simulation przeprowadzono szereg badań 
pokazujących czas i tłumienie drgań dla sprężyn oznaczonych 
kolejno numerami 1 i 4 a więc sprężyny nowej i sprężyny zużytej 
oraz jednej sprężyny o zużyciu pośrednim. 

Uzyskane w procesie symulacji wyniki ukazują, że 
współczynnik tłumienia sprężyny wynosi 0,573 i osiągnięto czas 
relaksacji na poziomie 1,75s. jest to czas, w którym amplituda 
drgań zmniejszy się e razy. Pełne praktycznie wytłumienie 
osiąga się po około 5 sekundach gdy amplituda zmniejsza się 
do wartości ok. 0,12mm. 

Na rysunku 8 przedstawiona została charakterystyka 
ukazująca zachowanie sprężyny o pośrednim stopniu zużycia, 
na którym widać że przebieg amplitudy tłumienia drgań ma ten 
sam charakter ale zmniejszenie ugięcia sprężyny, wynoszące 
pierwotnie ok. 4mm odbywa się w większym przedziale czasu, 
niż w przypadku nowej sprężyny. Współczynnik tłumienia 
wynosi 0,43, czas relaksacji 2,33 s zaś wytłumienie do poziomu 
0,12 – 0,15 już około 8s. 

Na wykresie zamieszczonym na rys. 9, można zauważyć, 
że czas potrzebny do całkowitego wytłumienia jest dużo 
dłuższy, niż w pozostałych przypadkach i wyraźnie przekracza 
10 sekund. Współczynnik tłumienia jest niski wynosi 0,33  
w związku z czym czas relaksacji wynosi 3 s. Świadczy to o tym 
że, wraz z upływem czasu zmniejszają się odkształcenie 
sprężyste, a wzrasta odkształcenie plastyczne, co w efekcie 
powoduje zmniejszenie naprężenia powstającego na skutek 
osiowo działającej siły. 
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Rys. 7. Tłumienie nowej sprężyny 

 

 
 

Rys. 8. Tłumienie sprężyny pośredniej 
 
 

 
 

Rys. 9. Tłumienie zużytej sprężyny 
 
Konkretnymi skutkami zużycia sprężyn i wywołanymi przez 

to innymi usterkami tłumika drgań skrętnych mogą być m.in.: 
− uszkodzenie tarcz tłumika,  
− zużycie okładzin ciernych poprzez wzrost temperatury, 
− cierne zużycie sprężyn, 
− wypadnięcie sprężyny uniemożliwiające wręcz dalsza 

pracę sprzęgła, 
− znaczne zwiększenie hałasu. 
Na zakończenie trzeba podkreślić, że do praktycznej, 

badawczej realizacji oceny wpływu stanu sprężyn na pracę 

całego sprzęgła konieczna byłaby współpraca z dużym 
warsztatem samochodowym prowadzącym najlepiej przeglądy 
serwisowe, która pozwoliłaby na okresową ocenę sprężyn, tarcz 
sprzęgłowych czy tarcz tłumika. Praca taka wymaga jednak lat 
badań. Stąd ilustracja wpływu wadliwej pracy tłumika może mieć 
jedynie źródła literaturowe [1], co prezentują przykładowe 
rysunki 10-14. 

Zużyte sprężyny o zmniejszonej sztywności, słabo 
osadzone w gniazdach w wyniku zmniejszenia wymiaru 
długościowego, spowodowanego trwałymi odkształceniami, 
wywołują cały szereg uszkodzeń najważniejszych elementów 
sprzęgła jak okładziny, tarczki czy bolce.  

 
 

Rys. 9. Zwęglone okładziny cierne w wyniku nadmiernego tarcia 
kinetycznego w czasie poślizgu [1] 

 

 
 

Rys. 10. Ślady otarć na tłumiku drgań skrętnych wynikające  
z poprzecznego ruchu poluzowanych sprężyn [1] 

 

 
 

Rys. 11. Zniszczona blaszana pokrywa tłumika drgań skrętnych 
w wyniku twardych uderzeń [1] 
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Rys. 12. Wypadnięcie sprężyny tłumika drgań skrętnych 
w wyniku poluzowania gniazd od uderzeń dynamicznych [1] 
 

 
Rys. 13. Wybite trzpienie ograniczające poprzez twarde 
niezamortyzowane uderzenia [1] 
 
Podsumowanie 

Sprężyny pracujące w sprzęgle samochodowym 
poddawane są nieustannym obciążeniom. Trzeba sobie 
uświadomić, że przebieg pojazdu na poziomie 240 tys. km jest 
zrealizowany dla wielu części samochodowych w ogromnych 
ilościach cykli. Sprężyny tłumika drgań skrętnych pracują 
przecież nie tylko podczas zmiany biegów. Każdy ruch tłoka 
powoduje pulsację napędu, które to właśnie tłumik musi zamorty- 

 

zować, drgania pochodzą też od pracy wtryskiwaczy, obrotów 
rozrządu i innych elementów silnika. Okazuje się, że 
wspomniany przebieg oznacza dla sprężyn ok. 1,5 mld cykli. 
Stąd tak ważna jest ich rola w realizacji przeniesienia napędu. 

Zbadano na ile zmieniają się ugięcia sprężyn wraz z ich 
wiotczeniem. Okazało się, że wraz z wiekiem następuje 
wyraźne obniżenie ich zdolności nośnej. Udział odkształceń 
plastycznych rośnie. Zdolności sprężyste są coraz mniejsze. 

Określono, że sztywność sprężyn czyli ich ugięcie pod 
wpływem zmiennej siły maleje. Symulacje komputerowe 
pozwoliły określić stopień zmniejszenia współczynnika tłumienia 
i wzrost czasu relaksacji. 

Nie udało się określić na ile zmniejszają się rzeczywiste 
długości zwiotczałych sprężyn ale stwierdzono, że takie 
zjawisko występuje. 
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The use of CAD systems in design and strength  
analysis of springs torsional vibration damper 

The article presents an attempt to assess the impact of the state of 
spring torsional vibration damper on the work of automotive friction 
clutch.Particular attention was paid to determining the relationship 
between flaccidity springs and damping coefficient or relaxation time. 
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