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WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA 
HAMULCÓW

Streszczenie 
W artykule przedstawione zostały zagadnienia zwi�zane z projektowaniem hamulców. Metodyk�

projektowania hamulców, jak równie� proces konstrukcyjny. Ró�ne czynniki brane pod uwag� przy 
projektowaniu oraz tak�e te wpływaj�ce na konstrukcje hamulców lotniczych i samochodowych. 

WST�P 
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie procesu projektowania hamulców z 

zaznaczeniem wa�niejszych aspektów i czynników branych pod uwag� w trakcie tego 
procesu. Przy pisaniu pracy wykorzystana została wiedza i do�wiadczenie pracowni 
konstrukcyjnej, ukazuj�c najwa�niejsze aspekty projektowania. 

1. PROCES KONSTRUOWANIA 
W dzisiejszych czasach głównym narz�dziem wykorzystywanym przy projektowaniu jest 

komputer. Proces konstruowania przy jego u�yciu nazywa si� CAD (Computer Aided 
Design), czyli komputerowe wspomaganie projektowania. Wykorzystuje si� do tego celu 
oprogramowanie jak np. Solid Edge, które pozwala zamodelowa� potrzebne cz��ci. Przy 
pomocy modeli mo�na wytworzy� dokumentacj� konstrukcyjn�, która trafia potem do 
zakładu wytwarzaj�cego cz��ci i jest wykonywana. Zanim jednak powstanie dokumentacja 
ostateczna wszystkie cz��ci s� optymalizowane przy pomocy oprogramowania MES (metoda 
elementów sko�czonych). Po wytworzeniu konstrukcja prototypowa jest badana w 
laboratorium, czy spełnia zakładane przez konstruktorów wymagania. Tak w skrócie 
przebiega proces projektowania hamulców. 
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Rys. 1. Schemat procesu projektowania.[2]  

1.1. Zało�enia konstrukcyjne hamulca 
Na pocz�tku rozpatruje si� rozwi�zania ju� istniej�ce. Trzeba zebra� jak najwi�cej 

materiałów dotycz�cych projektowanego zagadnienia. Najbardziej rozpowszechnionym 
typem hamulca stosowanym w pojazdach jest hamulec tarczowy hydrauliczny w ró�nych 
odmianach (np. jednotarczowy stosowany w samochodach lub wielotarczowy stosowany w 
samolotach).  
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Rys. 2. Lotniczy hamulec wielotarczowy . 

Przenoszenie siły z pedału hamulca do mechanizmów hamuj�cych poszczególne koła 
odbywa si� poprzez system hydrauliczny składaj�cy si� z  pompy, przewodów ci�nieniowych 
oraz tłoczków hamulcowych. Ci�nienie płynu hamulcowego dopycha okładziny do tarczy za 
po�rednictwem tłoczków wywołuj�c tarcie, a w konsekwencji  hamowanie.

Rys. 3. Lotniczy hydrauliczny siłownik hamulcowy firmy Tost [5] 

Na powy�szym rysunku przedstawiony został lotniczy hydrauliczny siłownik hamulcowy 
firmy Tost. 

W czasie projektowania dobieraj�c rozmiary tłoków siłownika i hamulca mo�na 
regulowa� sił� hamowania uzyskuj�c wi�ksze lub mniejsze przeło�enie. 
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Rys. 4. Układ hamulcowy w samochodzie[6]  

Podstawowe zało�enia konstrukcyjne tworzy si� na podstawie istniej�cych potrzeb, 
bazuj�c na rozwi�zaniach wykorzystywanych w innych prototypach. Wykorzystuje si� przy 
tym istniej�ce do�wiadczenie pracowni konstrukcyjnej. Uwzgl�dnia si� mo�liwo�ci 
technologiczne oraz ekonomiczne, bior�c te� pod uwag� innowacyjno�� rozwi�zania. 

Przykładowe zało�enia konstrukcyjne dla hamulca : 
1. Łatwo�� wykonania 
2. Kompatybilno��
3. Łatwo�� monta�u 
4. Hamulec hydrauliczny 
5. Hamulec tarczowy 
6. Hamulec trójtłokowy 

Na bazie przyj�tych zało�e� powstaje najpierw projekt wst�pny. B�d�cy pierwsz� iteracj�
oraz propozycj� rozwi�zania hamulca prezentuj�c� zastosowane rozwi�zania przed podj�ciem 
wła�ciwych prac konstrukcyjnych.
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1.2. Kryteria oceny konstrukcji. 
Projektuj�c now� konstrukcj� hamulca trzeba rozpatrzy� ró�ne kryteria: 

Przykładowe zało�enia konstrukcyjne dla hamulca[1] : 
1. Kryterium bezpiecze�stwa 

Budowa hamulca i wszystkie aspekty z nim zwi�zane nie mog� powodowa� zagro�enia 
dla człowieka, b�d�cego pasa�erem pojazdu. 

2. Kryterium niezawodno�ci 
Konstrukcja hamulca decyduje o bezpiecze�stwie pasa�erów pojazdu. Musi wiec by�

niezawodna, aby wytworzy� odpowiedni� sił� hamowania pozwalaj�ca na wyhamowanie 
pojazdu na jak najkrótszym dystansie. Uszkodzenie cz��ci hamulca mo�e by� przyczyna 
powa�nego wypadku. 

3. Kryterium masy 
Masa wszystkich cz��ci hamulca jest szczególnie wa�na w samolotach. Mniejsza masa, 

mniejsza energia potrzebna do latania, mniejsze zu�ycie paliwa, wi�kszy zasi�g, ni�sze 
koszty. Dlatego konstrukcja lotnicza jest optymalizowana pod tym k�tem. 

4. Kryterium ekonomiczne 
Koszty eksploatacji urz�dze� powinny by� jak najni�sze. Czyli na tyle trwałe i tanie w 

eksploatacji, aby korzystanie hamulca było opłacalne. Trzeba równie� zmniejsza�
energochłonno�� maszyny, poniewa� koszty energii s� du�e. Wpływa to te� na konstrukcj�. 

5. Kryterium technologiczno�ci 
Hamulec powinien by� łatwy do wykonania i tani. Wytworzony przy wykorzystaniu 

dost�pnego parku maszyn technologicznych. Cz��ci powinny by� montowalne. Konstruktor 
musi wzi�� pod uwag� , czy b�dzie to produkcja prototypowa, małoseryjna, wielkoseryjna 
czy masowa. 

6. Kryterium ergonomii i estetyki 
Obsługa powinna by� łatwa. Działanie powinno by� intuicyjne i bezproblemowe 

dostosowane do potrzeb kieruj�cego pojazdem. 

7. Kryterium ekologiczne 
Stosowa� cz��ci poddaj�ce si� recyklingowi i niezanieczyszczaj�ce �rodowisko. 

Negatywne skutki pracy konstrukcji musza by� minimalizowane. 
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2. WYKONANIE PROJEKTU HAMULCA  
Bior�c pod uwag� wcze�niej podane informacje powstaje projekt hamulca, który musi 

spełnia� swoj� rol�, czyli doprowadzi� do bezpiecznego zatrzymania pojazdu, na jak 
najkrótszej drodze. Dochodzenie do ostatecznej konstrukcji jest powi�zane  z analiz�
wytrzymało�ciow�. 

Po optymalizacji i projekcie wst�pnym powstaje ostatecznie model ko�cowy hamulca, 
który wygl�da np. tak: 

Rys. 5. Podstawowe cz��ci hamulca  

W skład zespołu hamulca wchodz�: 
a) tłoki, 
b) zawór ładowania, 
c) zawór odpowietrzaj�cy 
d) okładziny, 
e) spr��ynki, 
f) uszczelnienia, 
g) korpus 

Zawór ładowania i zawór odpowietrzaj�cy składaj� si� z przej�ciówki znajduj�cej si�
pomi�dzy zaworem, a korpusem. Uszczelnienia składaj� si� z uszczelnie� tłoków, 
ochraniaczy tłoków oraz o-ringów zaworów. Zanim powstała powy�sza wersja hamulec 
przechodził proces konstruowania, składaj�cy si� z kilkunastu iteracji. 

Ostatecznym krokiem było wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej, na podstawie, której 
został wykonany prototyp hamulca. 
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3. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI 
Ostateczna wersja powstała po kilkunastu iteracjach projektowania. Głównym celem było 

zoptymalizowanie wła�ciwo�ci wytrzymało�ciowych przy jak najmniejszej masie hamulca 
oraz zachowaniu wszystkich innych kryteriów: 
a) wytrzymało��, 
b) koszty wykonania/technologia, 
c) funkcjonalno��, 
d) łatwo�� monta�u, 
e) szczelno��, 
f) zamienno��, 
g) odporno�� na korozj�, 

Rys. 6. Optymalizacja hamulca przy u�yciu MES . 

4. BADANIA LABORATORYJNE 
Po wykonaniu prototypu hamulca trafia on do laboratorium podwozi, gdzie przechodzi 

badania. Najpierw dokonuje si� sprawdzenia konstrukcji hamulca weryfikuj�c poprawno��
wykonania. Montuj� si� uszczelnienia i tłoki oraz wszystkie inne cz��ci. Nast�pnie sprawdza 
si�, czy uszczelnienia zostały dobrze dobrane i czy nie ma przecieków, w tym celu do zaworu 
ładowania zadawany jest olej pod cisnieniem. Je�eli wszystko jest w porz�dku mo�na przej��
do dalszej fazy bada�. 
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Rys. 7.   Przykład wykonanych detali zacisku hamulca.

Równolegle do projektu zacisku hamulca mo�na bada� materiały cierne na stanowisku  
IL-68 słu��cemu do bada� dynamicznych materiałów ciernych. Przykładowe dane znajduj�
si� w tabeli poni�ej. Bada si� zu�ycie próbek. W ten sposób mo�na dobra� odpowiednie 
okładziny cierne do zacisku. Oczywi�cie najlepiej dobra� znajduj�ce si� na rynku, i 
zaprojektowa� zacisk tak, aby pasowały. 

Tab. 1. Przykładowe pomiary współczynnika tarcia podczas bada�.  
Nr ha- 
mowa- 
nia 

        MD (t)  
P�r(t) 

  
   pJ�r 

        µD    
  	   tH Nr próby 

�r max �r max 

   - daNcm daNcm daN daNcm2   -        -    - s     - 
1 108,03 147,49 90,41 6,37 0,368 0,502 0,73 21,3 OKH2_007 
2 109,05 149,22 88,77 6,25 0,378 0,518 0,73 21,1 OKH2_008 
3 106,28 140,55 82,16 5,79 0,398 0,527 0,76 21,6 OKH2_009 
4 106,86 152,47 80,35 5,66 0,41 0,584 0,7 21,6 OKH2_010 

Badania hamowania przeprowadza si� na stanowisku z bie�ni� odwzorowuj�c energi�
hamowania, gdzie wykonuj� si� seri� hamowa� . Mo�na testowa� ró�ne warianty ładowania 
hamulca, aby wybra� ten najlepszy. Przy ka�dej próbie otrzymuj� si� wykres, gdzie rejestruj�
si� takie parametry jak moment hamowania, pr�dko�� obrotow�, czas,  przez co mo�na 
porówna� wyniki. 

Rys. 8. Przykładowy wykres próby dynamicznej prototypu hamulca.  
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Je�eli wszystko przebiega zgodnie z planem i nie ma �adnych problemów jak nadmierna 
temperatura,  zbyt długa droga hamowania, uszkodzenie konstrukcji hamulca podczas bada� , 
po wykonaniu okre�lonej liczby hamowa� mo�na zatwierdzi� prototyp do produkcji.  

PODSUMOWANIE 
Celem zasadniczym było ukazanie procesu konstruowania hamulców lotniczych i 

samochodowych. Wyodr�bnienie podstawowych faz podczas powstawania konstrukcji . 
Ukazanie czynników wpływaj�cych na proces projektowania. 
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