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Streszczenie 
W artykule omówiona została geneza powstania hamulca tarczowego oraz jego konstrukcja. Wy-

gląd poszczególnych elementów i złożenie hamulca tarczowego zostało przedstawione za pomocą mo-
deli wykonanych w Solid Works. Zaprezentowana została także przykładowa analiza naprężeń statycz-
nych Wszystko to zostało wykonane w zintegrowanym systemie komputerowym powszechnie wykorzy-
stywanym w przemyśle samochodowym. 
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WSTĘP 

Każdy pojazd samochodowy posiada w swojej konstrukcji hamulec tarczowy. Są one wy-
korzystywane na co najmniej jednej osi – przedniej. Hamulec tarczowy został opatentowany 
w 1902 roku przez firmę Lanchester. Citroen DS był pierwszym autem w którym zastosowa-
no na przedniej osi hamulce tarczowe, został on zaprezentowany w 1955 roku. W roku 1961 
został wyprodukowany Mercedes 300 SE, a był to pierwszy samochód, w którym zastosowa-
no hamulce tarczowe na czterech kołach. Hamulce tarczowe są typem hamulca ciernego. 
W ich budowę wchodzą m.in. klocki, które są elementem hamującym, dociskane są one do 
elementu hamowanego, czyli do tarczy. W najprostszej konstrukcji, hamulec tarczowy posia-
da jeden tłoczek. Tłoczek ten przesuwa się po jarzmie – czyli jest to zacisk pływający. Tam 
gdzie jest wymagana duża skuteczność hamowna stosowane są zaciski wielo tłoczkowe. 
Tłoczki te są zamontowane po obu stronach tarczy. W konstrukcji hamulców tarczowych, 
istotna jest średnica i konstrukcja tarcz hamulcowych. W czasie gwałtownego hamowania 
przednia oś auta jest silnie obciążona, a tylne koła auta mają mniejszą przyczepność, dlatego 
średnica tarcz które są zamontowane na tylnej osi jest najczęściej mniejsza niż jej średnica na 
osi przedniej. Do dziś stosowane są jeszcze w autach hamulce bębnowe na tylnych osiach, ale 
są coraz częściej wypierane przez hamulce tarczowe ze względów bezpieczeństwa [1]. 
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1. MODEL 3D HAMULCA TARCZOWEGO WYKONANY  
W SYSTEMIE SOLID WORKS 

Złożenie hamulca tarczowego wraz z kołem samochodu osobowego  

 
Rys. 1. Rysunek złożeniowy hamulca tarczowego wraz z kołem auta 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 2. Rysunek złożeniowy hamulca tarczowego ukazujący umiejscowienie hamulca tarczowego 

względem koła 
Źródło: Opracowanie własne. 

Model hamulca tarczowego 

 
Rys. 3. Rysunek złożeniowy hamulca tarczowego 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 4. Rysunek złożeniowy hamulca tarczowego ukazujący elementy złożenia 
Źródło: Opracowanie własne. 

2. WYKORZYSTANIE SYSTEMU 3D (SOLID WORKS) DO 
PRZEPROWADZENIE ANALIZY NAPRĘŻEŃ STATYCZNYCH 

Etap przygotowujący model do analizy naprężeń statycznych 

 
Rys. 5. Wykonanie siatki modelu (na zdjęciu modelu, kolorem zielony wskazuje widoczne miejsca 

umocowania dla opcji nieruchoma geometria, natomiast kolorem fioletowym zaznaczono 
widoczne miejsce, w którym została przyłożona siła o wartości 300 N) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Analiza naprężeń statycznych tarczy hamulca tarczowego, rysunek przedstawia występu-
jące w niej naprężenia 

 
Rys. 6. Rozkład naprężeń 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Analiza naprężeń statycznych tarczy hamulca tarczowego, rysunek przedstawia występu-
jące w niej przemieszczenia 

 
Rys. 7. Badanie – przemieszczenia 
Źródło: Opracowanie własne. 

Analiza naprężeń statycznych tarczy hamulca tarczowego, rysunek przedstawia występu-
jące w niej odkształcenia 

 
Rys. 8. Rozkład odkształceń 
Źródło: Opracowanie własne. 

Przedstawienie modelu hamulca tarczowego po renderowaniu 

 
Rys. 9. Wygląd modelu hamulca tarczowego po ostatecznym renderowaniu (PhotoView 360 2010) 
Źródło: Opracowanie własne. 
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3. PRZEDSTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZCH ELEMENTÓW 
HAMULCA TARCZOWEGO 

Tarcza hamulcowa jest to część przykręcona bezpośrednio do piasty. Po obu stronach 
tarczy montowane są klocki hamulcowe. Wykonane są najczęściej z żeliwa. Tarcze hamulco-
we mogą być zwykłe, czyli monochromatyczne, wentylowane lub nawiercane. Drżenie pedału 
hamulca w aucie oznacza, ze tarcza jest zwichrowana, przyczyną może być wjechanie w ka-
łużę przy rozgrzanym hamulcu. W takim przypadku tarcze należy wymienić jak najszybciej 
na nową [1]. 

 
Rys. 10. Model tarczy hamulcowej 
Źródło: Opracowanie własne. 

Klocki hamulcowe są to materiały cierne, które są naklejone na blachę o większej grubo-
ści. Wytrzymałość ich zależy od wykonania, a także od stylu jazdy przez osobę kierującą po-
jazdem. Grubość części ciernej ma decydujący wpływ na zużycie klocków hamulcowych. 
Gdy klocek ma grubość mniejszą niż 2 mm, lub zaczyna „piszczeć” należy go jak najszybciej 
wymienić [1]. 

 
Rys. 11. Model klocka hamulcowego 
Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

Model hamulca tarczowego został zamodelowany w programie Solid Works. Po określe-
niu podstawowych założeń dotyczących projektu, kolejnym etapem jego realizacji było wy-
konanie poszczególnych elementów. Kolejnym etapem było wykonanie złożenia. Następnie 
wykonano analizę naprężeń statycznych, na tarczę została przyłożona siła 300 N. Na ilustra-
cjach przedstawiono jak zachowuje się tarcza hamulcowa. Zilustrowane zostały naprężenia 
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występujące w tym sprzęgle, możliwe przemieszczenia i odkształcenia. W ostatniej fazie 
sprzęgło zostało poddane renderowaniu. Hamulec tarczowy jest jednym z łatwiejszych ele-
mentów wykonywanych w przemyśle motoryzacyjnym, dlatego ukazuje tylko niewielkie 
możliwości zintegrowanego systemu komputerowego jakim jest Solid Works. 
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Abstract 
The article discusses the genesis of the creation of the disc brake and its construction. The ap-

pearance of the elements and making the disc brake has been presented by models made in Solid 
Works. It has been also an example of a static stress analysis of all this was done in an integrated 
computer system commonly used in the automotive industry. 
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