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W artykule przedstawiono sposób utworzenia modeli geometrycznych 
oraz opisano przebieg przeprowadzenia dyskretyzacji i ustalenia 
warunków brzegowych niezbędnych do badań symulacyjnych. Wyniki 
badań pozwalają określić rozkład obciążeń termicznych występujących 
w tarczy pełnej oraz wentylowanej, a także w klockach hamulcowych. 
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Wstęp 

Pojazdy będące w ruchu powinny zapewniać 
bezpieczeństwo podróżującym nimi pasażerom jak i innym 
uczestnikom ruchu. Stąd też pojazdy są wyposażane przez 
producentów w różne układy bezpieczeństwa zarówno 
czynnego jak i biernego. Głównym układem zapeniającym 
bezpieczeństo w każdym pojeździe jest układ hamulcowy. Musi 
on być sprawny, skuteczny i niezawodny gdyż dopiero wtedy 
można powiedzieć, że jego działanie zapewni podstawowe 
bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. Zadaniem układu 
hamulcowego jest przede wszystkim zmniejszanie prędkości, a 
także zatrzymywanie i unieruchamianie pojazdu podczas 
postoju. W związku z tym powinien on posiadać następujące 
cechy [4]: 

- niezawodność działania w każdej sytuacji, 
- stałą wysoką skuteczność w zmiennych warunkach pracy, 
- szybki czas uruchamiania, 
- gwarantować stateczność pojazdu podczas użycia, 
- zapewniać trwałość i łatwość obsługi technicznej, 
- odznaczać się niskim poziomem hałasu. 
Jedną z miar wskazujących skuteczność działania układu 

hamulcowego jest długość drogi hamowania. Wpływa na nią 
przede wszystkim wartość momentu hamującego powstającego 
podczas działania układu hamulcowego. Wartość tego 
momentu uzależniona jest od kilku czynników. Zależy ona 
między innymi od siły docisku okładziny ciernej do powierzchni 
roboczej (tarczy lub bębna hamulcowego). Ważna jest też 
wartość współczynnika tarcia pomiędzy elementami ciernymi [5, 
13], który bezpośrednio zależy od temperatury i pojemności 
cieplnej współpracujących elementów hamulca. 
 
1. Analiza problemu 

Badanie procesów nagrzewania i wymiany ciepła 
zachodzących w trakie pracy układu hamulcowego jest dość 
skomplikowane. Dlatego od kilku lat naukowcy analizują proces 
hamowania i zamiany energii kinetycznej w energię cieplną na 
podstawie obliczeń wykorzystujących procedury metody 
elementów skończonych (MES). Według badań [10] w hamulcu 
tarczowym aż 87% energii cieplnej powstającej podczas 
hamowania przenika do tarczy hamulcowej, a tylko ok. 13% do 
klocka hamulcowego 

Od pewnego czasu niemal regularnie pojawiają się 
publikacje dotyczące warunków pracy hamulca ciernego [1, 6, 
7, 8]. Do dnia dzisiejszego nie określono jednoznacznie 
odpowiedniego narzędzia uwzględniającego pełny zakres 
zagadnień z punktu widzenia termodynamiki, mechaniki i 
trybologii. 

W pracy [7] przedstawiono wyniki badań rozkładu 
temperatury oraz naprężeń termicznych w wentylowanej tarczy 
hamulcowej podczas pojedynczego hamowania. Do badań 
wykorzystano wieloobiektowy termomechaniczny model 3D. W 
publikacji [11] opisano wyniki badań zagadnień strukturalnych i 
zjawisk kontaktowych (bez efektów termicznych) tarczy oraz 
klocków hamulcowych w momencie hamowania. Przedstawiono 
rozkład naprężeń oraz całkowite odkształcenie występujące w 
modelu tarcza-klocki. Analizie rozkładu pól temperaturowych 
oraz strukturalnych dla pełnej tarczy hamulcowej podczas 
krótkiego, a także awaryjnego hamowania, poświęcono pracę 
[3]. Badania wykazały, że dystrybucja ciepła zależy od 
współczynnika tarcia w badanym skojarzeniu materiałowym, a 
także od chropowatości powierzchni jak i prędkości 
analizowanych elementów. Stwierdzono, że na wzrost 
temperatury tarczy hamulcowej wpływa także ciśnienie 
kontaktu. Autorzy opracowania [1] zaprezentowali metodę 
wykorzystującą narzędzie ANSYS do obliczania wpływu 
strumienia ciepła na temperaturę tarczy hamulcowej. Kolejnym 
krokiem przybliżającym zagadnienia związane z wpływem 
otworów wentylacyjnych w tarczy hamulcowej motocykla na jej 
charakterystykę cieplną, deformacje oraz naprężenia 
wywoływane poprzez strumień cieplny jest praca [8]. Z kolei w 
opracowaniu [14] przedstawiono wyniki analizy naprężeń 
termicznych w kompozytowej oraz stalowej tarczy hamulcowej z 
wykorzystaniem oprogramowania ABAQUS. To samo 
oprogramowanie zastosowano do określenia relacji pomiędzy 
klockiem hamulcowym a temperaturą oraz naprężeniami 
termicznymi występującymi na powierzchni tarczy [15]. Inny 
badacz [6] przeprowadził badania termiczno-strukturalne pełnej 
i wentylowanej tarczy, wykonanej z żeliwa, stali nierdzewnej 
oraz stopu aluminium przy zastosowaniu oprogramowania 
ANSYS. Tak duża różnorodność badań i analiz ukazuje 
wieloaspektowość zagadnień, które należy rozpatrywać. Jednak 
jak stwierdzono w pracy [12] trudno jest opracować algorytm w 
pełni opisujący przebieg zmian energii kinetycznej w ciepło. 
 

2. Opracowanie modelu geometrycznego  
W celu przeprowadzenia odpowiednich badań 

symulacyjnych opracowano najpierw modele pojedynczych 
części. Przygotowano modele klocków hamulcowych i tarczy 
hamulcowej, zarówno pełnej jak i wentylowanej. Części 
poskładano w złożenia w następującej konfiguracji: 
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- tarcza pełna z dwoma klockami hamulcowymi 
usytuowanymi symetrycznie w odległości 1 mm od 
powierzchni roboczej tarczy (rys. 1a), 

- tarcza wentylowana z dwoma klockami hamulcowymi 
usytuowanymi symetryczniew odległości 1 mm od 
powierzchni roboczej tarczy (rys. 1b). 

 

  
Rys. 1. Zamodelowane elementy układu hamulcowego z 
tarczami: a) pełnymi, b) wentylowanymi 
 

Kompletny element roboczy hamulca (tarczę i klocki) 
zamodelowano z przewagą elementów heksagonalnych (hex-
dominant), dodatkowo definiując je jako elementy biblioteki 
explicit z rodziny coupled temperature-displacement. 

W celu uproszczenia i skrócenia czasu obliczeń, w analizie 
nie uwzględniono zmian własności materiałów pod wpływem 
zmian temperatury, jak również zużycia oraz zniszczenia 
materiału. Dla wszystkich powierzchni modelu zastosowano 

jednakowy współczynnik konwekcji równy 0,1 mW/mm2 K oraz 
współczynnik emisyjności równy 0,61 dla temperatury 

odniesienia równej 20 C.Oprócz tego do analizy przyjęto 

również temperaturę zera bezwzględnego -273,15 C oraz 

wartość stałej Boltzmanna 5,67037 10-8 W/(m2 K4). Wszystkim 
analizowanym elementom zadano temperaturę początkową 

20 C, a dla otoczenia przyjęto stałą wartość 20 C. 
Wszystkie czynności przygotowawcze wykonano w celu 

przeprowadzenia analiz termomechanicznych z wykorzystaniem 
oprogramowania Abaqus/CAE 6.13-1 w wersji z ograniczeniem 
czasowym. Zewnętrzne powierzchnie klocków obciążono 
ciśnieniem o wartości równej 7 MPa, jednocześnie odbierając 
stopnie swobody i umożliwiając ich przemieszczenie jedynie 
wzdłuż osi Z. Kolejnym zadaniem było utworzenie punktu 
referencyjnego RP-1 zlokalizowanego w środku ciężkości tarczy 
hamulcowej. Zdefiniowano go jako ciało sztywne i umożliwiono 
jedynie jego obrót względem osi Z. Następnie powiązano punkt 
RP-1 z tarczą w otworach mocujących i nadano mu początkową 
prędkość obrotową, równą prędkości pojazdu o wartości 
70 km/h (dla koła o średnicy 15" i oponie 195/65). W analizie 
założono, że hamowanie odbywa się ze stałym opóźnieniem, a 
prędkość obrotowa tarczy maleje liniowo, aż do całkowitego 
zatrzymania w czasie 4,5 s. 
 

3. Analiza termiczna konstrukcji hamulca  
Dla tarczy hamulcowej pełnej oraz wentylowanej wybrano 

punkty węzłowe zlokalizowane na ich powierzchni zewnętrznej 
jak i wewnątrz tarczy. Przebiegi zmian temperatury dla 
wybranych punktów węzłowych przedstawiono na rys. 2 i rys. 3. 
W wyniku tarcia klocków o tarcze hamulcowe wydziela się 

ciepło, a więc podczas hamowania zmienia się temperatura 
tarcz hamulcowych, co potwierdza poprawność zbudowanego 
modelu oraz ustalonych zjawisk kontaktowych i 
termodynamicznych. Na podstawie uzyskanych wyników 
stwierdzono, że najwyższą temperaturę osiągają węzły 
zewnętrzne (rys. 2). W rozpatrywanych modelach dla tarczy 
pełnej i wentylowanej w węzłach zewnętrznych odnotowano 

maksymalną temperaturę zbliżoną do 138 C po upływie 1,9-

2,1 s. Po upływie 4 s ich temperatura spadła do niemal 100 C. 
Proces stygnięcia dla obu tarcz rozpoczął się po około 2,5 s, 
gdy prędkość pojazdu spadła prawie do 28 km/h. Węzły 
zewnętrzne zlokalizowane na powierzchniach zewnętrznych 
tarcz hamulcowych przy każdym obrocie wchodzą, przez 
pewien czas, w kontakt z klockami hamulcowymi, a następnie z 
powietrzem otoczenia. To powoduje skokowy wzrost i spadek 
temperatury. 
 

Rys. 2. Wykres zmian temperatury w zewnętrznych węzłach 
tarcz hamulcowych w czasie pracesu hamowania 

 
Inny przebieg zmian temperatury w czasie hamowania 

wystąpił dla węzłów wewnętrznych (rys. 3), które przejmują 
temperaturę z powierzchni materiału znajdującego się bliżej 
części roboczych tarczy hamulcowej. W tym przypadku wahania 
temperatury są mniejsze, a charakter jej narastania jest bardziej 
łagodny. 
 

 

Rys. 3. Wykres zmian temperatury w wewnętrznych węzłach 
tarcz hamulcowych w czasie pracesu hamowania 
 
Dla tarczy pełnej, z powodu braku wentylacji, temperatura 

maksymalna przekroczyła 80 C. Natomiast w przypadku tarczy 

wentylowanej uzyskano maksymalną temperaturę ok. 65 C. 
Najprawdopodobniej wydłużenie czasu analizy, przy dalszym 
zmniejszaniu prędkości obrotowej, doprowadziłoby do 

b)

a) 

a) 
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szybszego spadku temperatury w węźle wewnętrznym tarczy 
wentylowanej niż w tarczy pełnej, z powodu jej chłodzenia od 
wewnątrz.  

O rozkładzie temperatury na zewntrznej powierzchni tarczy 
hamulcowej po upływie 1 s informują wyniki analiz 
przedstawione na przykładowym rys. 4. Po rozpoczęciu procesu 
hamowania następuje intensywne rozgrzewanie tarczy 
hamulcowej. Maksymalną temperaturę na zewnętrznej 
powierzchni tarczy hamulcowej obserwuję się bezpośrednio po 
jej kontakcie z klockiem hamulcowym. Dla tarczy pełnej 

najwyższa temperatura wynosi około 120 C, zaś dla tarczy 

wentylowanej była równa 115 C. 
 

 
Rys. 4. Rozkład temperatury w pełnej tarczy hamulcowej po 
czasie hamowania 1 s  
 

 
Rys. 5. Rozkład temperatury w pełnej tarczy hamulcowej po 
czasie hamowania 2 s  
 

Po czasie działania hamulca wynoszącym 2 s tarcza 
hamulcowa osiągnęła niemal najwyższą temperaturę (rys. 5). 

Dla tarczy pełnej temperatura maksymalna wynosi 138 C, a dla 

tarczy wentylowanej 136 C. Zewnętrzne powierzchnie klocków 
hamulcowych w obu modelach osiągnęły maksymalną 

temperaturę 25 C, przy czym najwyższa temperatura 
występowała w miejscach kontaktu z tarczami hamulcowymi. 

Rozkład temperatury w tarczach po 3 s hamowania 
przedstawiono na rys. 6. Miejsce występowania maksymalnej 
temperatury jest identyczne jak w poprzednich przypadkach, 
czyli na końcu styku klocka z tarczą hamulcową. 
Zaobserwowane temperatury są zauważalnie niższe niż po 
czasie hamowania równym 2 s. Maksymalna temperatura dla 

tarczy pełnej wynosi około 124 C, a dla tarczy wentylowanej 

prawie 127 C. Wyższa temperatura dla tarczy wentylowanej jest 
związana z jej chłodzeniem od wewnątrz, a więc samo 
nagrzewanie występuje tylko w warstwach wierzchnich, 
natomiast do warstw położonych głębiej dociera mniej ciepła. Te 
charakterystyczne przebiegi można zaobserwować na rys. 2 i 3. 
 

 
Rys. 5. Rozkład temperatury w pełnej tarczy hamulcowej po 
czasie hamowania 3 s 
 

 
Rys. 5. Rozkład temperatury w pełnej tarczy hamulcowej po 
czasie hamowania 4 s 
 

Kontynuacja hamowania (czas od rozpoczęcia procesu 4 s) 
powoduje spadek temperatury tarcz hamulcowych (rys. 6) w 
porównaniu z temperaturami obserwowanymi dla któtszych 
czasów procesu hamowania. Dla tarczy pełnej odnotowano 
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najwyższą temperaturę w granicach 102,5 C, a dla tarczy 

wentylowanej nieco wyższą bo wynoszącą maksymalnie 103 C. 
Miejsce występowania maksymalnej temperatury nie uległo 
zmianie i występuje na końcu styku klocka z tarczą hamulcową. 
 

Wnioski 
W celu przeprowadzenia badań symulacyjnych 

umożliwiających określenie rozkladu temperatury w częściach 
roboczych hamulca tarczowego należy zastosować 
odpowiednie uproszczenia modeli oraz właściwie określić 
warunki brzegowe. Odnosi sie to zarówno do generowania 
samej geometrii modeli jak i określenia ich współpracy 
(występowanie bardzo dużych prędkości obrotowych). Ma to 
istotne znaczenie z punktu widzenia czasochłonności 
prowadzonych analiz. 

We wszystkich analizowanych przypadkach, zarówno dla 
tarczy pełnej jak i wentylowanej, około 90% wytworzonego 
podczas zasymulowanego hamowania ciepła było 
przekazywane do tarcz. Pozostała część trafiała do klocków 
hamulcowych, co znajduje potwierdzenie w wynikach badań 
innych autorów [10]. 

Aby bardziej odzwierciedlić rzeczywiste warunki pracy 
układu hamulcowego w dalszych symulacjach należy zwiększyć 
stopień uszczegółowienia siatki, a także dokładniej zadawać 
obciążenia uwzględniając np: wpływ ciśnienia tłoczka 
hamulcowego na tarcze hamulcowe i towarzyszące temu 
zjawiska, czy zmianę energii kinetycznej pojazdu od jego masy. 
Istotne jest także uszczegółowienie danych materiałowych od 
temperatury. 
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Simulation studies of thermal loads of disc brake 
 

The article presents the creation of geometric models and describes 
the course of discretization and establishment of boundary conditions 
necessary for simulation tests. The results of the study allow to 
determine the distribution of thermal loads occurring in the full and 
ventilated disc, as well as in brake pads. 

Key words: temperature distribution, simulation, disc brake. 


