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W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było zbadanie powierzchni metalograficznej pary ciernej tarcza-

klocek hamulcowy. Elementy układu hamulcowego samochodu dostawczego, które zostały poddane badaniu były eksploatowane 

w normalnych oraz trudnych warunkach miejskich. Przedstawiono przyczyny nieprawidłowej eksploatacji samochodu, które 

miały znaczący wpływ na zużycie awaryjne i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

  

WSTĘP 

Materiały stosowane w tarczach oraz w klockach hamulcowych 
mają duży wpływ na skuteczność hamowania, co przekłada się na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz długość okresu eksploatacji 
tych dwóch elementów. W przeciętnym samochodzie tarcze hamul-
cowe mają podobny skład materiałowy, lecz często różnią je wszelkie 
nawiercane otwory i frezowania w celu odprowadzenia  poduszki ga-
zowej między klockiem a tarczą osłabiając skuteczność hamowania. 
Stosowanie dodatkowych kanałów wentylacyjnych o większych prze-
krojach zapobiega przegrzewaniu się tarczy podczas hamowania. 
Klocki hamulcowe mogą mieć mieszankę składników o zawartości 
nawet do 30 różnych materiałów. Podstawą jest wata stalowa i opiłki 
miedziane, które są spajane ze sobą lepiszczem na bazie tlenku glinu 
lub różnych żywic organicznych [1]. 

Pojazd samochodowy jest nośnikiem energii kinematycznej, bę-
dącym iloczynem prędkości pojazdu i jego masy. Podczas hamowa-
nia rozpraszamy energie kinematyczną pomiędzy okładzinę klocka a 
tarczą hamulcową generując przy tym dużą ilość ciepła. Każdy układ 
hamulcowy posiada ograniczoną pojemność cieplną.  

Podczas długotrwałego i intensywnego hamowania zmniejsza 
się siła hamowania, na skutek silnego rozgrzania zarówno klocków, 
jak i tarcz hamulcowych. Takie zjawisko nazywamy Fadingiem, które 
występuje najczęściej przy temperaturze klocków hamulcowych 
przekraczającej 200 st. C.  
 

 
Rys. 2. Powierzchnia klocka hamulcowego po eksploatacji przy a) 
niskim ciśnieniu i temperaturze, b) wysokim ciśnieniu i temperaturze 
[2] 

 
Podczas hamowania dochodzi do ścierania materiału ciernego 

z klocków oraz tarcz. Nieprawidłowe dobranie pary ciernej klocek-tar-
cza hamulcowa może mieć negatywne skutki w eksploatacji pojazdu. 

Jednym z niepożądanych efektów jest skrobanie, które może ozna-
czać obecność ciała obcego znajdującego się pomiędzy powierzch-
nią klocka i tarczy hamulcowej [3]. 

Częstym problemem układu hamulcowego jest termiczne obcią-
żenie pary ciernej klocek-tarcza hamulcowa.  Powodem może być 
nieprawidłowa eksploatacja (przeładownie samochodu, intensywne i 
długotrwałe hamowanie) lub nieprawidłowe dobranie elementów 
układu hamulcowego (nieprawidłowy rozmiar tarcz lub klocków ha-
mulcowych, stosowanie tanich zamienników). Efektem takich działań 
jest oderwanie się masy okładzinowej lub zeszklenie się powierzchni 
ciernej klocka hamulcowego. Natomiast wysoka temperatura war-
stwy wierzchniej tarczy hamulcowej wywołuje nagrzewanie się nie-
równych wierzchołków powierzchni do temperatury zmiękczania ma-
teriału, w której cząstki metaliczne stają się plastyczne. Takie długo-
trwałe tarcie doprowadza do rozprowadzania i wgniatania ciał meta-
licznych w powierzchnię tarczy hamulcowej [4]. 
 

 
Rys. 2. Zużycie warstwy wierzchniej okładziny ciernej poprzez pitting 
[5] 
 

Ubytki materiału w warstwie wierzchniej spowodowane oddzie-
laniem cząstek wskutek mikroskrawania, rysowania, lub bruzdowania 
nazywamy zużyciem ściernym. Proces taki występuje, kiedy w okoli-
cach współpracy dwóch osobnych elementów, występują wytrącenia 
ścierniwa bądź wystające nierówności twardszego materiału. Ubytki 
materiału przy zużyciu ściernym są dość intensywne. Zlikwidowanie 
tego rodzaju zużycia jest wprowadzanie smaru lub oleju pomiędzy 
współpracujące elementy [6].  

Zużywanie dynamiczne jest to zużywanie, którego skutki są wi-
doczne dopiero po przepracowaniu przez dany element określonego 
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czasu. Rodzajami zużywania dynamicznego są zużywanie przez 
łuszczenie (spalling), pitting oraz fretting [7]. 

Zużycie poprzez łuszczenie jest typowe dla tarcia tocznego, wy-
stępuje przy braku lub niedostatku smaru. Głębokie wyrwania w 
kształcie łusek są łatwe do zaobserwowania, często towarzyszą im 
procesy utleniania materiału warstwy wierzchniej [4,6]. 

Powierzchnia tarcia wykazująca ślady wyrwań, przypominające 
kształt koła, gęsto rozłożone oraz często w skupiskach drobnych wy-
rwań nazywamy zużyciem przez pitting. W przeciwieństwie do łusz-
czenia, zużycie te występuje w obecności oleju [7]. 

Fretting występuje w skojarzeniach, które na styku powierzchni 
wykonują względem siebie mikroprzemieszczenia. Zużycie te polega 
na przemieszczeniach tlenków zbieranych z powierzchni metalu i 
gromadzeniu ich na końcu drogi przemieszczenia. Po usunięciu war-
stwy tlenków z powierzchni, materiał jest czysty i utlenia się ponow-
nie, a proces przesuwania tlenków trwa ciągle [8]. 

 

 
Rys. 3. Mikrostruktura żeliwa szarego (x50) [9] 
 

Zużywanie przez sczepianie I. rodzaju jest efektem często pozy-
tywnym. W wyniku tego zużycia następuje zmniejszenie chropowato-
ści powierzchni, zwiększenie rzeczywistej powierzchni styku oraz 
zwiększenie luzów. Negatywnym efektem sczepiania I. rodzaju jest 
dostawanie się do środka smarującego produktów zużywania o twar-
dości większej niż twardość materiałów wyjściowych [4]. 

Proces zużywania sczepiania II rodzaju, zwane także cieplnym,  
jest zużyciem awaryjnym, świadczącym o wysokim zaniedbaniu eks-
ploatacyjnym. Powierzchnia danego elementu jest bardzo chropo-
wata, ma barwę w kolorze ciemnoniebieskim. Świadczy to o prze-
grzaniu termicznym warstwy wierzchniej. Taki rodzaj powierzchni jest 
efektem częstych i długotrwałych przeciążeń materiału [7]. 

1. WARUNKI I PRZEBIEG BADAŃ 

1.1. Materiały 

Eksperyment  przeprowadzono na próbkach pochodzących z 
samochodu dostawczego przedsiębiorstwa transportowego, użytko-
wanego w normalnych i trudnych warunkach miejskich (przekroczona 
dopuszczalna masa całkowita pojazdu oraz dynamiczny styl jazdy 
kierowcy). Badania zostały przeprowadzone na elementach tarczo-
wego układu hamulcowego. Są to niskiej jakości tarcze oraz klocki 
hamulcowe z rynku wtórnego. Użyto próbek tarcz hamulcowych z 

przedniej osi wykonane z żeliwa szarego oraz klocki hamulcowe osi 
przedniej o niskiej zawartości stali, nie zawierające związków azbe-
stu. Ponadto, użyte próbki w eksperymencie,  zostały pobrane z tarcz 
oraz klocków hamulcowych o całkowicie odmiennym zużyciu tj. awa-
ryjne zużycie i zużycie normalne.  

1.2. Metody pomiarów 

Realizacja badań chropowatości powierzchni została wykonana 
na eksperymentalnym stanowisku pomiarowym z wykorzystaniem 
czujnika zegarowego mierzącego głębokość z dokładnością do 
0,001mm. Przeprowadzone badania chropowatości powierzchni zo-
stały dokonane na odcinku pomiarowym mierzącym 5mm.  
 

 
Rys. 4. Widok  eksperymentalnego  stanowiska  pomiarowego chro-
powatości powierzchni wraz z czujnikiem zegarowym o dokładności 
0,001 mm ze zmodyfikowaną końcówką pomiarową 

2. BADANIA EKSPLOATACYJNE 

Poniżej przedstawiono obiekty badań pary ciernej klocek- tarcza 
hamulcowa. Wpływ elementów ciernych układu hamulcowego i ich 
odpowiedni stan techniczny na bezpieczeństwo jazdy sprawia, że 
weryfikacja techniczna i ocena jego zużycia ma ogromne znaczenie 
dla właściwej eksploatacji pojazdu. Diagnostykę układu hamulco-
wego, i jego podstawowe elementy, jakimi są klocki i tarcze hamul-
cowe można wykonać na kilku różnych płaszczyznach. Cały układ 
należy sprawdzić organoleptycznie oraz zweryfikować jego stan za 
pomocą odpowiednich przyrządzeń specjalistycznych. Główna wery-
fikacja stanu technicznego elementów układu hamulcowego sprowa-
dza się do: 
– organoleptycznej oceny stanu technicznego tarczy hamulcowej; 
– pomiaru odpowiednim przyrządem grubości warstwy roboczej 

tarczy hamulcowej; 
– weryfikacja bicia osiowego tarczy hamulcowej; 
– oceny technicznej zużycia okładzin klocków hamulcowych. 

Podstawy do optymalnego funkcjonowania układu hamulco-
wego: 
– wybór okładziny hamulcowej według zaleceń producenta; 
– wymiana (osiowo) klocków oraz tarcz hamulcowych zgodnie z 

technologią naprawy 
– docieranie klocków hamulcowych zgodnie z zaleceniami produ-

centa; 
– nie zanieczyszczona powierzchnia cierna tarczy hamulcowej; 
– brak bić bocznych oraz brak różnicy grubości tarcz;  
– nie zanieczyszczone elementy prowadzące oraz nie uszkodzone 

elementy sterownicze; 
– odpowiednie wyważenie statyczne i dynamiczne kół pojazdu.

–  
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Rys. 4. Widok tarczy hamulcowej osi przedniej. Eksploatacja w nor-
malnych warunkach 

 

 
Rys. 5. Widok tarczy hamulcowej osi przedniej. Eksploatacja w trud-
nych warunkach. Z prawej strony widoczny wycięty obszar tarczy do 
badań profilometrycznych 

 

 
Rys. 6. Widok klocka hamulcowego osi przedniej. Eksploatacja w 
normalnych warunkach 

 

 
Rys. 7. Widok klocka hamulcowego osi przedniej. Eksploatacja w 
trudnych warunkach 

3. BADANIA PROFILOMETRYCZNE 

Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów. Badanie pro-
filometryczne jest prostą metodą oceny stanu powierzchni różnych 
elementów, które pozwala na jakościową i ilościową ocenę wpływu 
opisanych wcześniej rodzajów zużyć. Dla potrzeb oceny stanu tech-
nicznego obliczono dwa parametry chropowatości powierzchni: 
– Ra –średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości, 
– Rz –wysokość nierówności profilu powierzchni wg 10 punktów. 

 

 
Rys. 3. Charakterystyka profilometryczna tarczy hamulcowej, zuży-
cie normalne 

 

 
 
Rys. 4. Charakterystyka profilometryczna tarczy hamulcowej, zuży-
cie awaryjne  
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Rys. 5. Charakterystyka profilometryczna warstwy wierzchniej klocka 
hamulcowego, eksploatowanego w normalnych warunkach 

 

 
Rys. 6. Charakterystyka profilometryczna warstwy wierzchniej klocka 
hamulcowego, eksploatowanego w trudnych warunkach 

PODSUMOWANIE  

Analiza profilometryczna okazała się bardzo przydatna w ocenie 
technicznej pary ciernej klocek- tarcza hamulcowa. Na przedstawio-
nych wykresach możemy w czytelny sposób odczytać wysokość 
chropowatości na danej powierzchni.  

Zgromadzona literatura oraz przeprowadzone badania pozwa-
lają wyciągnąć następujące wnioski: 

Powodem głębokich wyżłobień na tarczy hamulcowej eksploat-
owanej w trudnych warunkach mogą być silne oddziaływania zanie-
czyszczeń (jazda w ciężkim terenie) lub obecność ciała obcego znaj-
dującego się pomiędzy powierzchnią klocka i tarczy hamulcowej.  

Bezpośrednia przyczyną może być montaż mocno zużytego 
klocka hamulcowego, który powoduje uszkodzenia termiczne. 

Zniszczenie materiału okładzinowego na skutek przeciążenia 
punktowego mechanicznego i termicznego klocka hamulcowego jest 
typową szkodą eksploatacyjną. Powodem jest zastosowanie nowych 
okładzin hamulcowych na mocno wyżłobioną tarczę hamulcową. 

Należy bezwzględnie przestrzegać ustanowionych przez produ-
centa wartości granicznych zużycia i przeprowadzać montaż zgodnie 
z zaleceniami producenta.   
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Estimation of emergency friction wear of friction pair brake 
pad-brake disc on the basis of quantitative and qualitative 

metallographic analysis and 2D surface topography 

The article presents the results of research aimed at ex-

amining the metallographic surface of the friction pair of 

brake pad-brake disc. The components of the delivery vehicle's 

braking system were tested in normal and difficult urban con-

ditions. The causes of incorrect car use have been reported, 

which have had a significant impact on emergency wear and 

road safety. 
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