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Streszczenie

W artykule przedstawiono zbudowane stanowisko do badania procesów
tarcia skojarzeń ciernych, stosowanych w konstrukcjach sprzęgieł
i hamulców. Praca zawiera schemat i opis działania stanowiska oraz zaprojektowanych torów pomiarowych. W pracy dokonano teoretycznej
analizy obciążeń badanych skojarzeń oraz ich wpływu na wartości wyznaczanych współczynników tarcia. Zawarto opis zastosowanego systemu pomiarowego sterowanych i wyznaczanych parametrów badawczych.
W podsumowaniu przedstawiono możliwości utylitarnego wykorzystania
potencjalnych wyników badań.
WPROWADZENIE

Ważna rola tarcia w budowie maszyn jest przyczyną prowadzenia wielu
różnych badań tribologicznych. W ślad za tym idzie konieczność konstruowania i budowania nowych stanowisk, na których można poznawać
zachodzące procesy tarcia, jak również uzyskiwać parametry wykorzystywane w konstrukcji i budowie węzłów maszyn [L. 3–5]. W Katedrze
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn AGH zaprojektowano i zbudowano
stanowisko do badań statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia
w ciernych skojarzeniach sprzęgieł i hamulców. Zbudowane stanowisko
badawcze powstało dla prowadzenia badań procesów tarcia wybranych
skojarzeń materiałowych oraz realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.
Zainstalowane na stanowisku tory pomiarowe umożliwiają pomiar
wartości sił i momentów koniecznych do obliczeń współczynników tarcia. Rejestrowane charakterystyki przebiegu obciążeń współpracujących
powierzchni próbek pozwalają na interpretację rzeczywistych warunków
pracy podczas pełnego ich zesprzęglenia (µs), jak również w czasie poślizgu (µk).
Zamontowana na stanowisku aparatura pomiarowa pozwala na ciągłość zapisu wartości momentu obrotowego dla wybranego skojarzenia
materiałowego. Umożliwia to określenie nośności i parametrów doboru
par trących, pracujących przy zmiennej w czasie sile tarcia i prędkościach
poślizgu. Wyznaczona na stanowisku styczna siła tarcia pomiędzy współpracującymi elementami pary trącej może być wykorzystana do obliczeń
maksymalnej siły hamowania w hamulcach pracujących w podobnych
warunkach.
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Uzyskane na stanowisku wyniki badań dają możliwość przeprowadzenia optymalizacji doboru materiałów konstrukcyjnych stosowanych
w konstrukcji i budowie sprzęgieł i hamulców. Parametrami warunkującymi prawidłowy dobór skojarzeń materiałowych są m.in. współczynniki
tarcia, zużycie, a także temperatura współpracy [L. 1–3].
Wyznaczany na stanowisku kinetyczny współczynnik tarcia powierzchni próbek trących, określany jest przy względnym ruchu skojarzonych elementów. Utożsamia on stan współpracy pary trącej podczas
poślizgu, który zapewnia łagodny rozruch elementów napędzanych, ale
wpływa także na wzrost temperatury współpracy, co może być przyczyną
wzrostu zużycia. Obecnie obserwuje się dużą powszechność stosowania
skojarzeń ciernych, przede wszystkim jako łączniki. Ze względu na
kształt wykonania przybierają one formy tarcz, klocków i taśm [L. 1, 3].
Stanowisko przeznaczone jest do badań elementów ciernych pracujących w warunkach tarcia technicznie suchego, przy którym współczynniki tarcia osiągają wartości maksymalne.
Dobór materiałów ciernych do badań stanowiskowych prowadzono
pośród materiałów charakteryzujących się dużymi wartościami współczynnika tarcia i niskim zużyciem oraz dobrymi własnościami odprowadzenia ciepła. Należą do nich metale (stal, żeliwo, metale nieżelazne),
w których niski współczynnik tarcia rekompensowany jest stosunkowo
niskim zużyciem, a także stanowiące inną grupę specjalnych materiałów
ciernych. Do tych ostatnich można zaliczyć: materiały organiczne produkowane na bazie żywic i kauczuku oraz nieorganiczne wytwarzane ze
spieków ceramiczno-metalowych. W grupie skojarzeń metalowych stosunkowo niski współczynnik tarcia musi być rekompensowany zwiększonymi wartościami nacisków jednostkowych między trącymi się elementami lub wzrostem współpracujących powierzchni tarcia [L. 2, 3].
CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie zbudowanego stanowiska badawczego
do określania wartości statycznego i kinetycznego współczynnika tacia
wybranych skojarzeń ciernych. Jednocześnie prowadzone badania na
stanowisku mają umożliwiać ciągłą rejestrację charakterystyk tribologicznych w określonych funkcjach czasu, prędkości poślizgu i siły docisku. W wyniku prowadzonych badań otrzymamy zapis funkcyjnych zależności: siły tarcia w funkcji czasu FT = f(t), siły tarcia w funkcji zmian
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prędkości liniowej FT = f(v), oraz zmian momentu tarcia w funkcji zmian
siły docisku MT = f(FD). Celem dydaktycznym pracy było zapewnienie
realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, umożliwiających poznanie zachodzących procesów tribologicznych podczas eksploatacji sprzęgieł ciernych
i hamulców.
OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO

Schemat stanowiska do badań tarcia skojarzeń ciernych przedstawiono na
Rys. 1.

Rys. 1. Schemat stanowiska do badania tarcia skojarzeń ciernych
Fig. 1. The scheme of the stand for friction pars investigation

Stanowisko zbudowane jest z korpusu 1, w którym wałek 3 został
podparty na dwóch łożyskach 2. Na jednym końcu wału 3 zamocowano
koło linowe 4 z odważnikami 5 jako układ obciążający, a na drugim jego
końcu zamontowano tarcze cierne 6 z możliwością ich wymiany. Nacisk
na współpracujące tarcze cierne siłą FD jest wywierany za pomocą śruby
regulacyjnej 8. Zamontowany czujnik pomiarowy 7 służy do pomiaru siły
docisku badanych próbek.
ANALIZA OBCIĄŻEŃ NA STANOWISKU DO BADANIA
TARCIA SPRZĘŻEŃ CIERNYCH

Rozkład sił obciążenia badanego skojarzenia ciernego na stanowisku
badawczym przedstawiono na schemacie Rys. 2.
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Rys. 2. Schemat rozkładu sił obciążenia dla badanych skojarzeń ciernych na stanowisku badawczym przedstawionym na Rys. 1
Fig. 2. The scheme of forces distribution for tested friction pairs on the stand presented
in Fig. 1

Zamontowane na wale tarcze cierne poddawane są z jednej strony
działaniu zewnętrznego momentu obciążenia Mobc:
M obc = FL ⋅ L = m ⋅ g ⋅ L

(1)

a z drugiej strony działaniu siły docisku FD. Wartość średnia siły tarcia
FT występująca na powierzchni skojarzonych tarcz przy założeniu, że
nacisk na nie rozłożony jest równomiernie oraz:
− Mobc ≤ MT (moment obciążenia jest nie większy od momentu tarcia,
więc tarcze pozostają w spoczynku), wynosi:
FT = FTS =

M obc m ⋅ g ⋅ L
=
Rsr
Rsr

(2)

gdzie: FTS jest siłą tarcia statycznego, a moment skręcający na wale
MS jest równy wówczas momentowi obciążenia Mobc:
M S = M obc = m ⋅ g ⋅ L

(3)

− natomiast dla przypadku, gdy Mobc > MT (moment obciążenia jest
większy od momentu tarcia), na tarczę czynną działa wypadkowy
moment skręcający, który można zapisać:
M S = M obc − M T

(4)
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a wartość średnia siły tarcia FT wówczas wynosi:
FT = FTK =

M obc − M S
Rsr

(5)

gdzie: FTK jest siłą tarcia kinetycznego.
Wartość średniego promienia tarcia wg zapisu w pracy [L. 3] wynosi:
Rsr =

2 R3 − r 3
⋅
3 R2 − r2

(6)

Wartość współczynnika tarcia statycznego µS wyznaczana jest w trakcie eksperymentu polegającego na stopniowym zmniejszaniu siły docisku
FD pomiędzy powierzchniami trącymi tarcz, aż do momentu zerwania styku i poślizgu tarcz, a wtedy uwzględniając (2) możemy napisać:
µS =

FTS m ⋅ g ⋅ L
=
FD Rsr ⋅ FD

(7)

W celu pomiaru wartości współczynnika tarcia statycznego należy
wykonać pomiar wartości siły docisku FD dla granicznego przypadku,
gdy zerwany zostaje styk, a tarcza rozpoczyna ruch obrotowy na skutek
działania niezrównoważonego momentu skręcającego MS zgodnie ze
wzorem (4). Ponieważ precyzyjne ustalenie momentu zerwania styku jest
trudne, można go zrealizować poprzez równoczesny pomiar w funkcji
czasu trzech wielkości: siły docisku FD(t), momentu skręcającego wał
MS(t) oraz kąta położenia wału α(t). Pomiar siły i momentu skręcającego
można zrealizować przy zastosowaniu czujników tensometrycznych, natomiast kąta α za pomocą cyfrowego czujnika kąta (encodera w kodzie
Graya). Na podstawie pomiaru kąta α(t) można wyznaczyć wartość prędkości liniowej na promieniu Rśr (6):
dα ( t )
v(t ) = Rsr ⋅
(8)
dt

a dodatkowo na podstawie pomiaru momentu skręcającego MS(t) wartość
siły tarcia kinetycznego zgodnie ze wzorem (5) możemy zapisać:
FTK (t ) =

m ⋅ g ⋅ L ⋅ cos(α (t )) − M S (t )
Rsr

(9)
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W trakcie obrotu tarczy długość czynna ramienia momentu obciążenia będzie bowiem zmniejszać się zgodnie z funkcją L·cos(α) w zakresie
kąta od 0 do 90°.
Na podstawie przeprowadzonej analizy teoretycznej pokazano na
Rys. 3 modelowy przebieg siły tarcia w funkcji czasu.

Rys. 3. Zależność siły tarcia od czasu
Fig. 3. Friction force versus time

W momencie, gdy α = 0 i siła FD osiągnie i przekroczy wartość graniczną FDgr, rozpoczyna się ruch tarczy, działa siła tarcia kinetycznego
FTK aż do chwili, gdy kąt α = 90° i Mobc = MS = MTK = 0. Zarejestrowane
przebiegi umożliwiają również określenie zależności siły tarcia kinetycznego FTK od prędkości v (po eliminacji czasu t):
FTK = f (v)

(10)

oraz siły tarcia FT od siły docisku FD:
FT = f ( FD )

(11)

Współczynnik tarcia kinetycznego można zatem wyznaczyć z zależności:
µK =

FTK
FD

wykorzystując w tym celu zapis wzorem (11).

(12)
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Na Rys. 4 i 5 pokazano modelowy charakter zależności wyrażonych
wzorami (10) i (11). Na ich podstawie można wyznaczyć wartości sił
tarcia statycznego FTS i kinetycznego FTK (Rys. 4) oraz współczynnik
tarcia kinetycznego µK (Rys. 5).

Rys. 4. Zależność siły tarcia od prędkości
Fig. 4. Friction force versus velocity

Rys. 5. Zależność siły tarcia od siły docisku
Fig. 5. Friction force versus press force

METODA POMIARU I BUDOWA SYSTEMU POMIAROWEGO

Na Rys. 6 przedstawiono schemat systemu do pomiaru siły docisku FD,
momentu skręcającego MS oraz kąta skręcenia α wału.
Wszystkie wielkości mają charakter dynamiczny, mierzone są więc
i rejestrowane jako wielkości zmienne w czasie [L. 9]. Siła dociskająca
tarcze mierzona jest za pomocą tensometrycznych czujników siły, naklejonych na pałąkowy, sprężysty przetwornik siły i połączonych w pełny
mostek (alternatywnie można zastosować firmowy czujnik siły ściskają-
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cej zamontowany szeregowo z układem zadawania siły dociskającej)
[L. 8]. Pomiar momentu skręcającego dokonywany jest również za pomocą czujników tensometrycznych, cztery sztuki czujników naklejone na
powierzchni wału parami w kierunkach wzajemnie prostopadłych, pod
kątem 45° względem tworzącej wału po przeciwnych jego stronach i połączone w pełny mostek [L. 9]. Kąt skręcenia wału mierzony jest za pomocą cyfrowego, 10-bitowego czujnika kąta [L. 9], co zapewnia błąd
rozdzielczości pomiaru na poziomie 0,35°. Tensometryczne czujniki siły
i momentu skręcającego współpracują z kanałami wzmacniacza pomiarowego, działającymi na zasadzie modulacji amplitudy, co zapewnia skuteczną eliminację zakłóceń. Czujnik kąta podłączony jest do wejść cyfrowych wzmacniacza. Czujniki współpracują z wielokanałowym
wzmacniaczem typu Spider8 firmy HBM połączonym za pomocą interfejsu (IEEE1284 lub USB) z komputerem [L. 10]. Procedura pomiarowa
realizowana jest za pomocą firmowego oprogramowania Catman firmy
HBM.

Rys. 6. Schemat systemu pomiarowego do badania tarcia skojarzeń ciernych
Fig. 6. The measurement scheme for friction pairs investigation

PODSUMOWANIE

Konstrukcja stanowiska do badania tarcia skojarzeń ciernych zapewnia
realizację zakładanych celów. Umożliwia wyznaczenie rzeczywistych
wartości współczynników tarcia statycznego i kinetycznego współpracujących elementów trących. Pozwala to na właściwy dobór materiałów
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stosowanych w konstrukcjach sprzęgieł i hamulców. Uzyskane wyniki
badań doświadczalnych mogą być podstawą w ocenie współpracy sprzęgieł w czasie poślizgu (łagodny rozruch) i możliwości przeciążenia dobranego sprzęgła. Wyznaczana wartość maksymalnego momentu obrotowego dla określonego współczynnika µs badanych materiałów pozwala
na określenie nośności sprzęgieł ciernych, a także maksymalnych wartości sił hamowania w hamulcach. Rejestrowane na stanowisku charakterystyki tarciowe w postaci FT = f(t), FT = f(v), MT = f(FD) dają możliwość
potwierdzenia teoretycznych zależności, uzyskanych w przeprowadzonej
w artykule analizie obciążeń badanych skojarzeń. Zaprojektowany system
pomiarowy oraz zbudowane tory pomiarowe zapewniają wysoką dokładność mierzonych na stanowisku parametrów.
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Summary
The paper presents the stand prepared for investigation of friction
processes in clutches and brakes. The structure and operation of the
stand and measurement lines are described. Theoretical analysis of the
friction pair is made in the paper including the effect of the values of
determined friction coefficients. There is also the description of the
measurement system and test parameters.
The summary presents the possibility of application of tests results.
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