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ZASTOSOWANIE  CIECZY  NOWEGO  TYPU   
DO  ZMIANY  MOMENTU  OBROTOWEGO   

W  ZESPOLONYM  SPRZĘGLE  HYDRAULICZNYM 

Słowa kluczowe 

Sprzęgła hydrauliczne, sterowane sprzęgła wiskotyczne, ciecz magnetoreolo-
giczna. 

Streszczenie  

We wstępie artykułu omówiono możliwości wykorzystania w sprzęgłach 
hydraulicznych jako cieczy roboczych  cieczy inteligentnych, reagujących 
zmianą swych właściwości fizycznych na oddziaływanie pola magnetycznego 
lub elektrycznego. Następnie zaproponowano rozwiązanie konstrukcyjne zespo-
lonego sprzęgła hydraulicznego, składającego się z niesterowanego sprzęgła 
hydrokinetycznego i sterowanego sprzęgła wiskotycznego z magnetoreologiczną 
cieczą roboczą, przeznaczonego do  zmiany momentu obrotowego przenoszone-
go przez to sprzęgło. W głównej części artykułu zamieszczono wyniki badań 
zespolonego sprzęgła hydraulicznego w postaci charakterystyk statycznych i dy-
namicznych. Badano również wpływ wielkości szczeliny, w której znajduje się 
ciecz magnetyczna na przenoszony moment obrotowy. Artykuł zakończono 
wnioskami, z których wynika, że zastosowanie cieczy magnetoreologicznej jako 
cieczy roboczej w badanym sprzęgle daje możliwość  regulacji sprzęgła za  
pomocą prądu elektrycznego w zakresie umożliwiającym zastosowania prak-
tyczne. 
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Wstęp 

Sprzęgło hydrauliczne składa się z się z dwóch głównych części mecha-
nicznych: napędzającej i napędzanej oraz łącznika, którym jest ciecz robocza  
[1, 2]. Podstawowe właściwości sprzęgieł hydraulicznych wynikają z braku 
bezpośredniego połączenia wału wejściowego z wałem wyjściowym  sprzęgła. 
Do zalet sprzęgieł hydraulicznych należą: duża trwałość, zdolność do tłumienia 
drgań skrętnych i  łagodnego przenoszenia momentu obrotowego oraz możli-
wość ciągłej regulacji przenoszonego momentu obrotowego, przy stosunkowo 
prostej konstrukcji. Sprzęgła hydrauliczne są szeroko stosowane w układach 
napędowych pojazdów i maszyn roboczych, a także w napędach   dźwignic, 
taśmociągów,  pomp, dmuchaw, młynów itd., głównie do łączenia wałów obra-
cających się z różnymi prędkościami lub jako sprzęgła rozruchowe. 

Sprzęgła hydrauliczne stosowane w układach napędowych maszyn dzieli 
się na dwie podstawowe grupy: sprzęgła hydrokinetyczne (SH) i sprzęgła wisko-
tyczne (SW). Sprzęgło hydrokinetyczne składa się z dwóch wirników: pompy 
i turbiny umieszczonych we wspólnej obudowie wypełnionej  cieczą roboczą. 
Wirniki  są połączone ze sobą przez oddziaływanie hydrodynamiczne  cieczy na 
łopatki wirników. Ze względu na konstrukcję wirników wyróżnia się SH: bez 
pierścieni wewnętrznych, z pierścieniami wewnętrznymi, a ze względu na kon-
strukcję obudowy: ze stałą obudową i z ruchomą obudową. W SW elementy  
mechaniczne połączone są przez naprężenia ścinające w cieczy znajdującej się 
w szczelinie utworzonej przez powierzchnie robocze, które mogą mieć  kształt 
tarczowy lub cylindryczny. 

Istotną cechą typowych sprzęgieł hydraulicznych jest  zależność przenoszo-
nego momentu obrotowego od prędkości kątowych wałów: wejściowego i  wyj-
ściowego sprzęgła. Uzyskanie różnych momentów obrotowych przy tych sa-
mych prędkościach kątowych wałów umożliwiają regulowane sprzęgła hydrau-
liczne. Regulacja przenoszonego przez sprzęgło momentu obrotowego może 
odbywać się w sposób  hydrauliczny, na przykład przez zmianę warunków pracy 
cieczy roboczej, lub  mechaniczny, na przykład przez zmianę wymiarów geome-
trycznych sprzęgieł. Zmianę warunków pracy cieczy roboczej, w celu regulowa-
nia sprzęgieł hydraulicznych, uzyskuje się przez zmianę temperatury, ciśnienia, 
składu (w przypadku mieszanin) lub ilości cieczy roboczej w sprzęgle [2, 3]. 

Nowe możliwości regulowania sprzęgieł hydraulicznych na drodze hydrau-
licznej stwarza zastosowanie jako cieczy roboczych cieczy inteligentnych, zmie-
niających właściwości fizyczne w obecności pól fizycznych. Obecnie produko-
wane są  dwa rodzaje cieczy inteligentnych, w których wewnętrzne naprężenia 
ścinające można zmieniać za pomocą  pola [4–7]: 
! elektrycznego –  ciecze elektroreologiczne (ER);   
! magnetycznego – ciecze  magnetoreologiczne (MR).  
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Zazwyczaj są to ciecze dwufazowe, będące mieszaniną cząstek stałych 
i oleju silikonowego. W urządzeniach technicznych szersze zastosowanie  znaj-
dują ciecze MR, ze względu na dużo większe wartości naprężeń ścinających 
uzyskiwanych podczas pracy urządzeń. Ponadto ciecze ER są bardziej wrażliwe 
na temperaturę, zanieczyszczenia chemiczne i wilgoć. 

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych zespolonego 
sprzęgła hydraulicznego (SZ), składającego się z SH połączonego z regulowa-
nym SW z cieczą MR.  

1. Rozwiązania konstrukcyjne sprzęgieł hydraulicznych 

Zespolone sprzęgło hydrauliczne zaprojektowano na podstawie istniejących 
rozwiązań konstrukcyjnych sprzęgieł hydraulicznych.  

Na rys. 1 przedstawiono typowe rozwiązanie konstrukcyjne SH bez pier-
ścienia wewnętrznego z ruchomą obudową.   

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Schemat konstrukcji typowego SH: 1– wirnik turbiny, 2 – wirnik pompy z obudową,  
3 – tarcza do mocowania wału wejściowego,  4 – tuleja wału wyjściowego 

 
Wał wejściowy SH jest połączony z wirnikiem pompy, a wał wyjściowy 

z wirnikiem turbiny. 
Na rys. 2 pokazano prototypowe rozwiązanie konstrukcyjne tarczowego 

SW z cieczą ER o tarczowym kształcie powierzchni roboczych [8].   



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 3-2007 
 

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.  Schemat konstrukcji tarczowego SW z cieczą ER: 1 – obudowa, 2 – wał wejściowy,  
3 – tarcze związane z obudową, 4 – tarcze związane z wałem wejściowym 

 
Część napędzająca sprzęgła składa się z kilku stalowych tarcz  połączonych 

z wałem wejściowym. Część napędzaną stanowią stalowe tarcze połączone z o-
budową i wałem wyjściowym. Między tarczami znajdują się  szczeliny wypeł-
nione cieczą ER. Tarcze zamknięte są w obudowie, w której również ułożysko-
wany jest wał wejściowy.  

Rysunek 3 przedstawia prototypowe rozwiązania konstrukcyjne SW z cie-
czami inteligentnymi o cylindrycznym kształcie powierzchni roboczych.   

 
a)      b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Rys. 3. Schemat konstrukcji cylindrycznych SW z cieczą inteligentną; a – z cieczą ER [9]:  
1 – część napędzająca połączona z wałem wejściowym, 2 – uszczelnienie łożysk, 3 – łoży-
ska, 4 – część napędzana  połączona z wałem wyjściowym, 5 – uszczelnienie; b – z cieczą 
MR [10]: 1 – część napędzająca połączona z wałem wejściowym, 2 – szczelina robocza,   
3 – obudowa połączona z wałem wyjściowym, 4 – obwód magnetyczny 
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Cylindryczne SW z cieczami inteligentnymi składają się z dwóch części 
w kształcie cylindrów o różnych średnicach. Między cylindrami znajdują się 
szczeliny wypełnione cieczą inteligentną.  

Części napędzająca i napędzana sprzęgieł z cieczą ER zarówno tarczowych, 
jak i cylindrycznych, są odizolowane od siebie elektrycznie  i tworzą elektrody 
połączone z zaciskami zasilacza wysokiego napięcia. Włączenie zasilacza wy-
sokiego napięcia powoduje powstanie pola elektrycznego między elektrodami 
i jego oddziaływanie na ciecz ER.  

W przypadku SW z cieczą MR cylindry tworzą obwód magnetyczny, w któ-
rym ciecz MR znajduje się między biegunami elektromagnesu. Przepływ prądu 
elektrycznego przez  cewkę elektromagnesu wytwarza pole magnetyczne w cie-
czy.  

Wzrost natężenia pola elektrycznego lub magnetycznego w szczelinach SW 
powoduje łączenie się cząstek fazy stałej cieczy inteligentnej w łańcuchy, two-
rzące struktury przestrzenne i przez to wzrost naprężeń ścinających, czego efek-
tem jest zwiększenie momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło. Dla 
przykładu,  na rys. 4 przedstawiono wpływ przyłożenia  wysokiego napięcia do 
elektrod na przebieg charakterystyki statycznej SW z cieczą ER, przedstawiają-
cej zależność momentu obrotowego M przenoszonego przez sprzęgło, od pręd-
kości kątowej ω2 wału wyjściowego, przy ustalonej wartości prędkości kątowej 
ω1  wału wejściowego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Charakterystyka statyczna cylindrycznego SW z ER [11] 
 
Z rys. 4 wynika, że  przyłożenie wysokiego napięcia do elektrod powoduje 

istotny wzrost momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło w całym 
zakresie zmian prędkości kątowej ω2. 

 

ω2 
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2. Konstrukcja zespolonego sprzęgła hydraulicznego 

Opadający przebieg charakterystyki statycznej SW przedstawiony na rys. 4 
jest typowy dla sprzęgieł hydraulicznych, gdyż moment obrotowy przenoszony 
przez sprzęgło jest tym większy, im większa jest różnica prędkości kątowych 
części napędzającej i napędzanej sprzęgła, w efekcie czego większemu momen-
towi obrotowemu odpowiada mniejsza sprawność mechaniczna sprzęgła.  Ta 
cecha sprzęgieł hydraulicznych powoduje, że sprzęgła te są narażone na  prze-
ciążenia cieplne. Wydzielanie się dużej ilości ciepła jest szczególnie niekorzyst-
ne dla SW, ze względu na małą objętość cieczy roboczej biorącej udział w prze-
kazywaniu mocy z części napędzającej na napędzaną sprzęgła. 

By zmniejszyć obciążenie cieplne SW i jednocześnie nie utracić zalet 
sprzęgieł hydraulicznych  celowe jest połączenie obydwu typów sprzęgieł w SZ, 
w wyniku czego zmniejsza się  moment obrotowy przenoszony przez SW. 
Schemat takiego połączenia przedstawiono na rys. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Sposób połączenia SH z SW w SZ 
 
 

Z rys. 5 wynika, że pompa SH (P) obraca się z taką samą prędkością kątową 
ω1 jak część napędzająca SW,  a turbina SH (T)  obraca się z taką samą prędko-
ścią kątową ω2 jak część napędzana SW oraz że moment obrotowy M przeno-
szony przez SZ wynosi 

                                                   
             SWSH MMM +=                                                      (1) 

 

gdzie:  MSH – moment obrotowy przenoszony przez SH, MSW – moment obro-
towy przenoszony przez SW. 

 
Rozwiązanie konstrukcyjne i widok SZ, składającego się z  SH oraz  SW 

z cieczą MR, przedstawiono na rys. 6. 
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a)            b) 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Konstrukcja SZ: a – schemat konstrukcji, b – widok 
 
Sprzęgło hydrokinetyczne ma ruchomą obudowę i jest wykonane bez  pier-

ścienia wewnętrznego.  Wirniki o średnicy zewnętrznej 150 mm mają płaskie, 
promieniowe łopatki. Cieczą roboczą SH jest ciecz MR. Sprzęgło SW składa się 
z dwóch  tarcz, tworzących wąską szczelinę. Sprzęgło SH nie jest sterowane, 
a sprzęgło  SW z cieczą MR jest sterowane za pomocą napięcia z zasilacza elek-
trycznego zasilającego cewkę elektromagnesu, wytwarzającego pole magne-
tyczne w szczelinie h, rys. 7. Wielkość szczeliny może być zmieniana przez 
zmianę położenia osiowego tarczy (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7.  Schemat obwodu magnetycznego SZ: 1 – stalowa tarcza napędzana, 2 – wkładka z two-
rzywa sztucznego, 3 – nadbiegunniki elektromagnesu, 4 – rdzeń elektromagnesu, 5 – cew-
ka elektromagnesu 
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Cewka elektromagnesu  ma 1440 zwojów nawiniętych izolowanym drutem 
miedzianym o średnicy 0,7 mm.  W SZ jako ciecz roboczą zastosowano ciecz 
magnetyczną MR132AD produkcji firmy LORD Co., USA [12]. 

3. Badania zespolonego sprzęgła hydraulicznego 

W celu sporządzenia charakterystyk SZ zbudowano specjalne stanowisko 
badawcze, którego widok przedstawiono na rys. 8.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Widok stanowiska do badania SZ 
 

Stanowisko to składa się z następujących zespołów:   
! mechanicznego, to jest silnika napędowego, hamulca elektrycznego oraz 

ramy;  
! elektrycznego, to jest układów sterowania: silnikiem napędowym, hamulcem 

i badanym sprzęgłem; 
! elektronicznego, to jest komputerowego systemu pomiarowego. 

Nominalna moc silnika napędowego wynosiła 2,2  kW. W trakcie przepro-
wadzania badań SZ mierzono i rejestrowano następujące wielkości fizyczne:  
! prędkość kątową wału wejściowego – ω1, 
! prędkość kątową wału wyjściowego – ω2, 
! moment obrotowy przenoszony przez sprzęgło – M, 
! temperaturę cieczy roboczej – T, 
! napięcie zasilające sprzęgło  – U. 

Do pomiaru prędkości kątowej wału wejściowego ω1 użyto fotokomórki. 
Moment obrotowy M, przenoszony przez sprzęgło, mierzono za pomocą mo-
mentomierza tensometrycznego, który był wyposażony w układ do pomiaru 
prędkości obrotowej ω2. Do pomiaru temperatury cieczy roboczej użyto termi-
storowego czujnika temperatury, zamocowanego w otworze wykonanym w obu-
dowie SH, tak by czujnik miał bezpośredni kontakt z cieczą MR. Do zasilania 
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cewki elektromagnesu stosowano stabilizowany zasilacz niskiego napięcia prą-
du stałego o regulowanym napięciu w zakresie 0,2÷12 V. Wartości zadawanego 
napięcia sterującego SZ przekazywane były do komputerowego systemu pomia-
rowego z obwodów sygnałowych zasilacza.  

W celu oceny  wpływu parametrów obwodu magnetycznego na moment ob-
rotowy przenoszony przez sprzęgło badania przeprowadzono dla różnych wiel-
kości tej szczeliny, w której znajduje się ciecz MR. Badania rozpoczynano od 
ustawienia wielkości szczeliny h i wypełnienia przestrzeni roboczej SZ cieczą 
MR. Temperatura cieczy była równa temperaturze otoczenia. Badania przepro-
wadzano przy stałych wartościach: prędkości kątowej ω1, prędkości kątowej ω2 
lub momentu obrotowego M.  Napięcie zasilania zmieniano skokowo lub ciągle 
zgodnie z planem badań. By uniknąć wpływu magnetyzmu szczątkowego obwo-
du magnetycznego na wyniki pomiarów napięcie zwiększano od zera w górę, 
a obwód magnetyczny rozmagnesowywano przed każdym cyklem pomiarowym 
przez podanie na cewkę elektromagnesu zanikającego napięcia przemiennego. 
Pomiaru temperatury dokonywano przy zatrzymanym sprzęgle. Pomiar pozosta-
łych wielkości odbywał się automatycznie co 0,02 s. Mierzone wartości  były 
zapisywane  w pamięci komputera, a następnie były opracowywane i drukowane 
w formie wykresów. 

4. Charakterystyki sprzęgła zespolonego 

Na podstawie wyników przeprowadzonych  badań  SZ sporządzono dwa rodza-
je charakterystyk: statyczne i dynamiczne.  Dla ustalonej wielkości szczeliny h, cha-
rakterystyki statyczne przedstawiają zależność momentu obrotowego M  przenoszo-
nego przez sprzęgło w funkcji  jednej z prędkości kątowej ω1 lub ω2, przy drugiej 
ustalonej, rys. 9a, rys. 9b. Natomiast charakterystyki dynamiczne są zależnościami 
w czasie t prędkości kątowej wału wyjściowego sprzęgła ω2 od zmian napięcia ste-
rowania U, czyli ( ) ( )[ ]tUftω2 = , przy ustalonych wartościach: prędkości kątowej 

ω1 oraz momentu obrotowego M przenoszonego przez sprzęgło,  rys. 9 c.  
 
a)                                                        b)                                                   c) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 9. Schemat zależności przedstawianych na charakterystykach SZ dla ustalonej wielkości 

szczeliny h 
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Na rys. 10 pokazano charakterystykę statyczną badanego SZ wykonaną dla 
ustalonej prędkości kątowej ω1 i różnych wartości napięcia zasilania U. 

Rys. 11 przedstawia  charakterystyki statyczne badanego SZ wykonane dla 
prędkości kątowej ω2 i napięcia zasilania U równych zero dla cieczy  MRF 
132AD oraz, w celu porównania, dla typowego oleju hydraulicznego HL 46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 10.  Charakterystyka statyczna SZ dla h = 0,85 mm  oraz  ω2 = const 
 

a)                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 11.  Charakterystyki statyczne SZ dla h = 0,85 mm oraz ω2 = 0 i U = 0:  a –  z cieczą MRF 

132AD, b – z olejem HL 46 
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Na rys. 12 pokazano wpływ zmiany wielkości szczeliny h na moment obro-
towy przenoszony przez SZ dla różnych napięć zasilania U.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 12. Wpływ wielkości szczeliny h na wartość przenoszonego momentu obrotowego przez SZ 
z cieczą MRF 132AD 

 
Na rys. 13 pokazano przykładową charakterystykę dynamiczną SH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13. Charakterystyka dynamiczna SZ  
 
 
W trakcie wielogodzinnych  badań nie stwierdzono przegrzewania się 

sprzęgła, a przyrost temperatury nie przekroczył 10oC. 
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5. Dyskusja wyników badań i wnioski 

Przebieg charakterystyk statycznych SZ wskazuje na to, że sprzęgło to ma 
właściwości sprzęgła hydraulicznego.  

Wzrost napięcia zasilania cewki elektromagnesu od 0 do 5 V powoduje 
istotny wzrost momentu obrotowego przenoszonego przez SZ – w badanym 
zakresie  od 0 do 10 Nm, od 5 do 9 razy zależnie od  prędkości kątowej ω2. Jak 
wynika z rys. 10, badane SZ jest „za duże” do użytego silnika napędowego, 
gdyż mogłoby przenieść znacznie większy moment obrotowy, szczególnie przy 
wyższych napięciach zasilania cewki elektromagnesu. Jednak zmniejszanie 
wymiarów sprzęgła prowadzi do zwiększenia jego obciążenia cieplnego.    

Moment obrotowy M dla SZ wypełnianego cieczą  MR jest większy niż 
w przypadku zastosowania typowego oleju hydraulicznego ze względu na  więk-
szą gęstość cieczy MRF 132AD. Stosunek wartości tych momentów odpowiada 
stosunkowi gęstości cieczy roboczych. Moment  obrotowy rośnie ze wzrostem  
prędkości kątowej wału wejściowego sprzęgła  zgodnie z zależnością 

)ω(fM 2
1= . 

Niemal trzykrotny wzrost  wielkości szczeliny zawierającej ciecz MR po-
woduje spadek momentu obrotowego M  od 100% dla U = 0 V do 30% dla  
U = 4 V. 

Na podstawie analizy charakterystyk dynamicznych można stwierdzić, że 
reakcja SZ na skokową zmianę napięcia zasilania ma charakter członu inercyj-
nego pierwszego rzędu, o stałej czasowej wynoszącej około 1,5 s oraz współ-
czynnikach wzmocnienia rosnących proporcjonalnie ze wzrostem wartości mo-
mentu obrotowego M.  

Na podstawie przeprowadzonych badań SZ wyciągnięto następujące wnio-
ski ogólne: 
! wzrost naprężenia ścinającego  w cieczy MR na skutek występowania pola 

magnetycznego w szczelinie powoduje zwiększenie momentu obrotowego 
przenoszonego przez  sprzęgło i pozwala, przy sterowaniu, na odpowiednie 
kształtowanie przebiegu przenoszonego momentu obrotowego; 

! zastosowane w badanym SZ połączenie dwóch sprzęgieł hydraulicznych, 
w tym jednego sterowanego z cieczą MR, umożliwiło kilkakrotne zwiększe-
nie przenoszonego momentu obrotowego przy mniejszych obciążeniach 
cieplnych;    

! przebieg charakterystyk statycznych i dynamicznych oraz wartości uzyska-
nych momentów obrotowych przenoszonych przez SZ świadczą o tym, że 
badane sprzęgło może być zastosowane  w praktyce. 
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Application of new type fluids for  control of  torque carried by a complex 
hydraulic clutch  
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Summary 

In introduction of this paper application of smart fluids, changing its physi-
cal properties under application of magnetic or electric fields, as working fluid 
in hydraulic clutches was discussed. Next, design solution of  complex hydrau-
lic clutches was proposed. The clutch consists of typical hydrodynamic clutch 
and controlled viscotic clutch with magnetic fluid. By application of magnetic 
fluid in viscotic clutch transmitted torque can be controlled. The main body of 
the paper contains test results of the clutch presented in form of steady-state and 
dynamic characteristics. In addition influence of  gape with magnetic fluid on  
torque carried by the clutch  was tested. Finally, based on the clutch testing re-
sults it was concluded that the clutch can be fully controlled by electric current 
and because of that find practical application.  

  
 
 
 
 


