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MODELOWANIE I SYMULACJA HAMOWNI Z HAMULCEM TAŚMOWYM  

 

W artykule przedstawiono model hamowni z pasem ciernym, który wykonano w środowisku Adams. Opracowany model 

poddano weryfikacji numerycznej ukierunkowanej na analizę reakcji dynamicznych hamowni pojawiających się w przypadku 

przyłożenia obciążenia zewnętrznego mniejszego oraz większego od mocy badanego silnika. Badania wykonano dla dwóch 

wybranych sztywności siłomierza hamowni. W efekcie przeprowadzonych badań ustalono, że siłomierz o niepoprawnie dobra-

nej sztywności powoduje powstawanie drgań samowzbudnych, które przyczyniają się do wytworzenia reakcji dynamicznych o 

bardzo dużych wartościach uniemożliwiających poprawny pomiar mierzonych wielkości. 

 

WSTĘP 

Do celów poglądowych i dydaktycznych ukierunkowanych na 
eksperymentalne wyznaczanie charakterystyki mechanicznej silni-
ków, np., elektrycznych, stosowane są różnego rodzaju hamownie. 
Jednym z chętniej stosowanych rozwiązań – z uwagi na prostotę i 
koszt wykonania, są hamownie mechaniczne cierne, np. z hamul-
cem taśmowych. Wadą tych konstrukcji, szczególnie projektowa-
nych i budowanych samodzielnie jako prototypy, jest podatność do 
powstawania drgań samowzbudnych spowodowanych oddziaływa-
niem sił tarcia suchego taśmy hamulca. Wystąpienie tych drgań 
podczas użytkowania hamowni, skutkuje zaistnieniem reakcji dy-
namicznych o intensywnym przebiegu utrudniających jednoznaczny 
pomiar mierzonych wielkości oraz zagrażających bezpieczeństwu 
osób wykonujących badania. Na podstawie badań własnych okre-
ślono, że często popełnianym błędem jest niewłaściwy dobór sztyw-
ności siłomierza wykorzystywanego do pomiaru siły napięcia w 
cięgnie pasa ciernego. Celem potwierdzenia tej hipotezy zbudowa-
no model numeryczny hamowni, przeprowadzono jego symulację 
oraz dokonano analizy uzyskanych wyników, które przedstawiono 
w dalszej części pracy. 

1. MODEL NUMERYCZNY  

1.1. Model tarcia 

W środowisku Adams [3] przyjęty jest model tarcia, który należy 
do grupy modeli klasycznych [4], tzw. statycznych. W modelach tych 
siła tarcia wyznaczana jest na podstawie statycznego kopiowania 
współczynnika tarcia. Charakterystyka wsp. tarcia uwzględnia tarcie 
statycznego oraz kinetyczne o stałym liniowym przebiegu (Rys. 1 
[3]). 

 

Rys. 1. Wykres współczynnika tarcia w funkcji prędkości poślizgu 

wg programu Adams [3]; przyjęte parametry: s=0.85, k=0.5, 

v=0.001 m/s  

Nieciągłość siły tarcia występująca w modelach statycznych 
przy prędkości poślizgu równej zero (stanowiąca duże wyzwanie dla 
numerycznych algorytmów rozwiązujących równania ruchu) opisana 
jest wielomianem trzeciego stopnia.  

Wg literatury przedmiotu, identyfikowana jest także druga gru-
pa modeli tarcia, tzw. modeli dynamicznych (w Adamsie niedostęp-
nych), w których przejście pomiędzy stanem tarcia statycznego, a 
kinetycznego następuje w sposób ciągły, zdefiniowany równaniami 
różniczkowymi [5-7]. 

1.2. Nominalna charakterystyka mechaniczna 

W hamowni z pasem ciernym zastosowano silnik elektryczny 
firmy SEW-Eurodrive DRE80M4 [2]. W danych katalogowych udo-
stępniane są parametry silnika, które pozwalają wyznaczyć jego 
charakterystykę mechaniczną (Rys. 2). Do wyznaczenia tej charak-
terystyki należy zastosować rozszerzony model Klossa [1]  
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rozwiązując układ dwóch równań: 
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MA=14.5 Nm, sA=1 – moment i poślizg utyku (rozruchowy) uzy-
skiwany przy nieruchomym wale silnika [2], 

Mn=15.5 Nm, sn=0.043 – moment i poślizg nominalny silnika [2]. 
Układ równań (2) uzyskiwany jest na podstawie równania (1), 

przy założeniu znajomości dwóch punktów charakterystyki mecha-
nicznej (MA, sA) i (Mn, sn) – udostępnianych w katalogach producen-
tów silników. Układ równań (2) rozwiązuje się numerycznie z wyko-
rzystaniem metod iteracyjnych. W prezentowanym zagadnieniu 

obliczone wartości parametrów wynoszą: =2.024, sk=0.582 
 

 
Rys. 2. Moment obrotowy silnika asynchronicznego SEW 
DRE80M4 [2] wg rozszerzonego modelu Klossa [1]; dane katalogo-
we: 1 – moment utyku MA=14.5 Nm, 2 – moment krytyczny 

Mk=15.5 Nm, 3 – moment nominalny Mn=5 Nm (n=150.273 rad/s), 
4 – moment uzyskiwany przy synchronicznej prędkość kątowej 

Msynchro=0 Nm (synchro=157.08 rad/s), masowy moment bezwładno-

ści wirnika silnika Is=22.310-4 kgm2 

1.3. Model hamowni w środowisku Adams 

Układ mechaniczny hamowni taśmowej (Rys. 3a) zdefiniowano 
w środowisku Adams (Rys. 3b) przeznaczonym do modelowania 
układów wieloczłonowych. Wykorzystano bezpłatną wersję stu-
dencką aplikacji, posiadającą zasadnicze ograniczenie – możliwość 
budowania modeli mechanicznych nieprzekraczających dwudziestu 
elementów. Z uwagi na to ograniczenie, taśmę hamulca (3) nie 
poddano dyskretyzacji metodą elementów skończonych, lecz po-
dzielono ją na sześć nieodkształcalnych segmentów połączonych 
przegubami obrotowymi (revolute joint connector). Siły kontaktu 
pomiędzy segmentami taśmy, a kołem pasowym zdefiniowane są 
przez contact forces, przyjmując domyślne parametry dla normal-
nych sił reakcji, a dla stycznych tarcia – wg danych z Rys. 1. Siło-
mierz (1) reprezentowany jest sprężyną (translational spring-damper 
force) o współczynnikach sztywności k i tłumienia b. Koło pasowe 
(2) osadzone na wale silnika napędzane jest momentem obroto-
wym, wg charakterystyki przedstawionej na Rys. 2. W celu umożli-
wienia bezbłędnego przebiegu procesu symulacji, model (1) rozsze-

rzono do pełnego zbioru liczb rzeczywistych zmiennej : 
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Ponadto przyjęto, że układ dźwigniowy (4) jest nieodkształca-
ny. 

a) 

z  

b) 

 
Rys. 3. Stanowisko do wyznaczenia charakterystyki mechanicznej 
silnika: a) schemat uroszczony, b) model bryłowy w programie 
Adams; 1 – siłomierz o sztywności k i tłumieniu b=10 Ns/m, 2 – koło 
pasowe, 3 – taśma hamulca, 4 – układ dźwigniowy, 5 – obciążnik, 
ponadto: D=0.2 m, Ic=Is+Ik=0.063 kgm2 – całkowity masowy moment 
bezwładności wirujących elementów, m – masa obciążnika 

2. WYNIKI SYMULACJI MODELU HAMOWNI 

Na Rys. 4÷Rys. 7 przedstawione są wyniki symulacji układu 
mechanicznego z Rys. 3b, trwającej 5 s. Podczas symulacji przyjęto 
stały współczynnik tłumienia siłomierza b=100 Ns/m, oraz właści-

wości cierne taśmy wg danych z Rys. 1: s=0.85, k=0.5, 

v=0.001 m/s. Wszystkie symulacje inicjowano z prędkością kąto-

wą wału silnika równą prędkości synchronicznej synchro. Ponadto, 
zastosowano dwa różne obciążenia: masą m=7 kg (Rys. 4 i Rys. 5) 
i m=4 kg (Rys. 6 i Rys. 7) oraz dwie sztywności siłomierza: 
k=104 N/m (Rys. 4) i k=106 N/m (Rys. 5÷Rys. 7).  

Obciążenie masą m=7 kg powoduje całkowite zatrzymanie wa-
łu silnika (Rys. 4b,c,d i Rys. 5b,c,d). W przypadku zastosowania 
sztywności k=104 N/m rejestrowane są znaczne odkształcenia 
siłomierza (dochodzące do x=0.07 m, Rys. 4a) oraz gwałtowne 
zmiany obciążenia (od F=0 do F=700 N, Rys. 4f). Uzyskane efekty 
spowodowane są wystąpieniem warunków sprzyjających powsta-
waniu drgań samowzbudnych. W rzeczywistych badaniach ekspe-
rymentalnych wykonywanie pomiarów w takich okolicznościach jest 
bardzo niebezpieczne – obciążnik (5) wykonywać będzie oscylacje 
o bardzo dużych amplitudach w ruchu pionowym i wahadłowym. 

 
a)                                              b) 
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e)                                              f) 

   
Rys. 4. Wyniki symulacji hamowni z siłomierzem o sztywności 
k=104 N/m i obciążeniem masą m=7 kg: a) odkształcenie siłomierza, 
b) prędkość poślizgu pomiędzy taśmą a kołem pasowym, c) poślizg 
silnika, d) prędkość kątowa koła pasowego, e) moment obrotowy na 
wale silnika, f) siła napięcia siłomierza 

 
Zdecydowanie łagodniejszy przebieg sił dynamicznych uzyski-

wany jest, gdy przyjęty jest siłomierz o większej sztywności 
k=106 N/m (Rys. 5). Wał silnika, wskutek przyłożonego obciążenia 
zewnętrznego (m=7 kg), zatrzymuje się bez wielokrotnych oscylacji, 
umożliwiając pomiar siły napięcia w cięgnie czynnym taśmy hamul-
ca w warunkach znacznie bardziej ustabilizowanych niż przedsta-
wionych na (Rys. 4). 

 
a)                                              b) 

   
c)                                              d) 

   
e)                                              f) 

   
Rys. 5. Wyniki symulacji hamowni z siłomierzem o sztywności 
k=106 N/m i obciążeniem masą m=7 kg: a) odkształcenie siłomierza, 
b) prędkość poślizgu pomiędzy taśmą a kołem pasowym, c) poślizg 
silnika, d) prędkość kątowa koła pasowego, e) moment obrotowy na 
wale silnika, f) siła napięcia siłomierza 

 
Potwierdzenie, łagodnego przebiegu symulacji, bez wzbudza-

nia drgań samowzbudnych uzyskuje się także w przypadku zasto-
sowania obciążenia układu masą m=4 kg (Rys. 6). Wał silnika 
zwalnia z początkowej synchronicznej prędkości obrotowej do pręd-
kości, przy której następuje zrównoważenie momentu siły tarcia 
hamulca taśmowego momentem obrotowym silnika wyznaczając 
punkt pracy (1) na charakterystyce mechanicznej przedstawiony na 
Rys. 7.  

 
 
 
 
 
 

a)                                              b) 

   
 
c)                                              d) 

   
 
e)                                              f) 

   
Rys. 6. Wyniki symulacji hamowni z siłomierzem o sztywności 
k=106 N/m i obciążeniem masą m=4 kg: a) odkształcenie siłomierza, 
b) prędkość poślizgu pomiędzy taśmą a kołem pasowym, c) poślizg 
silnika, d) prędkość kątowa koła pasowego, e) moment obrotowy na 
wale silnika, f) siła napięcia siłomierza 

 

 
Rys. 7. Wykres momentu obrotowego wału silnika w funkcji pręd-
kości kątowej wyznaczony podczas symulacji hamowni z siłomie-
rzem o sztywności k=106 N/m i obciążeniem masą m=4 kg;  
1 – punkt pracy silnika uzyskany dla zadanego obciążenia 

PODSUMOWANIE 

Opracowano model numeryczny hamowni silnika asynchro-
nicznego wykorzystując środowisko Adams firmy MscSoftware. 
W modelu tym zastosowano nominalną charakterystykę mecha-
niczną silnika opisaną rozszerzonym modelem Klossa, wykorzystu-
jąc dane katalogowe udostępnione przez dostawcę.  

Z analizy wyników uzyskanych na podstawie symulacji wynika, 
że kluczowy wpływ na „kulturę” pracy hamowni ma sztywność struk-
tury nośnej hamowni – w tym w szczególności sztywność zastoso-
wanego siłomierza. W przypadku wystąpienia warunków sprzyjają-
cych powstaniu drgań samowzbudnych (stosując siłomierz o zbyt 
małej sztywności) cała konstrukcja urządzenia poddawana jest 
bardzo dużym oddziaływaniom sił dynamicznych, którym towarzy-
szą gwałtowne ruchy masy obciążnika zagrażające bezpieczeństwu 
osób przebywających w bliskim sąsiedztwie. Takie zachowania 
obserwowane były także podczas wstępnych badań eksperymen-
talnych prowadzonych na prototypie stanowiska laboratoryjnego 
wyposażonego w siłomierz mechaniczny z błędnie dobraną sztyw-
nością. Zaistniały problem rozwiązują siłomierze o zwiększonej 
sztywności – w analizowanym przypadku co najmniej k=106 N/m, 
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dostępne we współczesnych siłomierzach elektronicznych z pomia-
rem tensometrycznym. 
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Modelling and simulation  
of the engine test bench with band brake 

In the paper the model of the engine test bench with band 

brake is presented. The model is subject to numerical verifi-

cations focused on the analysis of the dynamic reactions of 

the bench occurring in the case of application of the external 

load of smaller or bigger than the power of the tested engine. 

The tests were performed for two selected dynamometer stiff-

ness of the bench. Performed tests show, that the dynamome-

ter of incorrectly selected rigidity contributes to appearance  

the self-excited vibrations, that cause very big dynamic re-

sponse, preventing correct measurement of the measured 

quantities. 
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