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BADANIE SYMULACYJNE WPŁYWU GEOMETRII  
TARCZY HAMULCOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ  

JEJ CHŁODZENIA 

Streszczenie. W artykule poruszono problem chłodzenia tarcz hamulcowych oraz ich 
wpływ na bezpieczeństwo. Wykonano trzy warianty chłodzenia tarcz hamulcowych, które 
następnie zostały wykorzystane w analizie obciążenia termicznego z użyciem MES.   
Słowa kluczowe: analiza MES, projektowanie. 

SIMULATION OF THE INFLUENCE OF BRAKE DISC 
GEOMETRY OF ITS COOLING EFFICIENCY 

Abstract. The article discusses the problem of brake disc cooling and  its impact on 
safety. Three variants of brake disc cooling were made,  which were then used in the 
thermal load analysis with the use of FEM. 
Keywords: FEM analysis, design. 

Wprowadzenie  

Układ hamulcowy w pojazdach samochodowych ma za zadanie wytwo-
rzenie momentu hamującego na osiach kół jezdnych oraz pełną jego kontrolę 
przez prowadzącego dany pojazd [1]. W Polsce konstrukcje i sposób działania 
układów hamulcowych reguluje Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 
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8 grudnia 1983 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów [2]. 
W tekście ujednoliconym można znaleźć podział układów hamulcowych wy-
maganych, by pojazd był dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Są to:   

 „hamulec roboczy działający na wszystkie koła pojazdu – przeznaczony 
do zmniejszania prędkości pojazdu i zatrzymywania go w sposób nieza-
wodny, szybki i skuteczny, niezależnie od jego prędkości i obciążenia 
oraz od kąta wzniesienia lub spadku jezdni (…)”; 

 „hamulec awaryjny działający na koła co najmniej jednej osi pojazdu – prze-
znaczony do zatrzymania pojazdu w razie awarii hamulca roboczego (…)”; 

 „hamulec postojowy – przeznaczony do unieruchamiania pojazdu na 
wzniesieniu i spadku (…)” [2].  
W aspekcie tej pracy szczególnie ważny jest §14 punkt 4: „Zużycie ha-

mulców powinno być łatwo kompensowane systemem roboczej lub samoczyn-
nej regulacji; elementy układu hamulcowego powinny mieć taki zapas ruchu, 
aby po nagrzaniu hamulców lub po osiągnięciu określonego stopnia zużycia 
okładzin możliwe było hamowanie bez konieczności natychmiastowej regula-
cji” [2].  Konstruktorzy tarcz czy bębnów hamulcowych muszą podczas projek-
towania uważać, jakie temperatury robocze osiąga ich projekt, by zapewnić 
zgodność produktu z ustawą.  Gotowy produkt musi więc zachowywać swój 
wymiar i parametry przy wysokich temperaturach pracy. Pod względem kon-
strukcyjnym można wyróżnić dwa wiodące rozwiązania: szczękowo-bębnowe 
oraz tarczowe. W rozwiązaniu szczękowo-bębnowym moment hamujący po-
wstaje poprzez tarcie wewnętrzne pomiędzy szczękami, a obracającym się wraz 
z kołem bębnem hamulcowym [3, 4].  Natomiast w rozwiązaniu tarczowym siła 
hamowania występuje poprzez docisk elementów ciernych do lica tarczy. Za-
cisk z elementami ciernymi zamontowany jest do elementów konstrukcyjnych 
pojazdu. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, tj.: zwiększenie nacisków jednost-
kowych, lepsze warunki chłodzenia, zmniejszenie masy układu, przez co do-
chodzi do zmniejszenia momentu bezwładności mas wirujących. Elementy 
cierne (tzw. klocki hamulcowe) dociskane są równomiernie z dwóch stron. Sto-
suje się dwa systemy zacisków: system Lockheed oraz system Dunlop [3, 4, 5].   

Układy hamulcowe wykorzystywane obecnie w pojazdach osobowych 
zostały zdominowane przez układy tarczowe. Ich charakterystyka pracy i efek-
tywność hamowania jest nieporównywalnie większa od starszych rozwiązań 
szczękowo-bębnowych. Efektywności działania układów tarczowych zależy od 
wielu czynników, takich jak:   

 stopień zużycia tarcz i okładzin hamulcowych, 
 rodzaj zastosowanego materiału, 
 powierzchnia ścierna, 
 efektywność odprowadzania ciepła powstałego podczas procesu hamowania. 
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Celem przeprowadzonych badań jest sprawdzenie wpływu geometrii tar-
czy hamulcowej na efektywność jej chłodzenia. Dla zapewnienia bezpiecznego 
hamowania wytwarzane ciepło powinno być efektywnie odprowadzane. Obec-
nie na rynku oferowane jest wiele rodzajów tarcz wentylowanych, które podda-
no analizie porównawczej w niniejszej pracy. W tym celu wykonano cztery 
modele tarcz hamulcowych: tarcza pełna, tarcza z wentylującymi łopatkami, 
tarcza z wentylującymi prętami oraz tarcza z wentylacją w systemie blokowym. 
Przewidywane wyniki symulacji powinny przedstawić mniejszy gradient tem-
peratur dla tarcz wentylowanych.   

Przegląd literatury  

Badania nad systemami wentylacji tarcz hamulcowych są prowadzone 
przez wielu pracowników badawczych czy przyszłych inżynierów [7, 8, 9]. Pro-
blemem jest szeroki zakres tematyki związany z w/w badaniami, co sprawia, że 
opublikowane prace prezentują różne próby podejścia do tematyki.   

W artykule  autorzy dokonali analizy procesu nagrzewania się tarcz hamul-
cowych motocyklu na podstawie ciepła kontaktowego wytwarzanego pomiędzy 
tarczą hamulcową a okładzinami klocków hamulcowych. Taki sposób wykonania 
analizy pozwala na śledzenie zmian temperatury w zależności od czasu pracy 
układu. W badaniu tym poddane porównaniu zostały dwie tarcze hamulcowe – 
tarcza pełna oraz tarcza wentylowana. Wyniki przeprowadzonych badań wykaza-
ły lepszą efektywność chłodzenia tarczy wentylowanej. Jednak autorzy podkre-
ślają, że obecnie trudno o jeden algorytm w pełni opisujący wszystkie zależności 
występujące w procesie hamowania [7]. W kolejnym artykule autor podjął się 
przeprowadzeniu badań na fizycznym modelu tarczy hamulcowej. W tym celu 
wykonana została specjalna tarcza hamulcowa z otworami w kształcie spirali 
Archimedesa. Badania zostały wykonane w Instytucie Pojazdów Szynowych 
TABOR w Poznaniu i wykazały, że prezentowane rozwiązanie wpływa na roz-
kład temperatury podczas procesu hamowania. Dodatkowo prezentowane rozwią-
zanie wpływa na stabilny przebieg chwilowego współczynnika tarcia [8]. D. Wa-
lendowski w pracy inżynierskiej porównuje przewodnictwo cieplne tarczy pełnej 
i wentylowanej. W drugiej części pracy autor porównał właściwości termiczne 
tarczy pełnej w zależności od zastosowanego materiału. Badanie systemów wen-
tylacji wykazało niższe temperatury pracy dla tarczy wentylowanej. Dodatkowym 
plusem zastosowania systemu wentylacji jest zmniejszenie skoków temperatury 
na powierzchni ciernej tarczy. Do badania zostało wybrane żeliwo sferoidalne 
oraz kompozyt Duralcan typ F3S.20S. Tarcze po wykonaniu procesu hamowania 
zostały poddane procesowi stygnięcia, by sprawdzić jak szybko przebiega wy-
miana cieplna z otoczeniem. Proces stygnięcia trwał 3600 s, po których tarcza 
wykonana z żeliwa sferoidalnego osiągnęła temperaturę 360ºC, podczas gdy tar-



42 K. Antczak, M. Sosnowski… 

cza wykonana z kompozytu 320ºC [9].  Wyniki badań jednoznacznie wskazują na 
przewagę rozwiązań wentylowanych oraz ukazują celowość stosowania materia-
łów kompozytowych.   

Rozwiązania konstrukcyjne  

Do zbudowania badanej geometrii i obliczeń użyto oprogramowania So-
lidWorks. Jest to program  CAD/CAM tworzony przez Dassault Systemes. Wy-
korzystywany jest w branży lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej, budowla-
nej, elektronicznej, medycznej oraz w przemyśle paliwowym. 

Podstawowe wymiary tarcz są niezmienne. Każda tarcza ma średnicę 
300 mm, grubość 40 mm. Pole płaszczyzn roboczych wynosi 106498 mm2. 
Tarcza pełna została (Rys. 1) wykonana jako model odniesienia dla dalszych 
modeli. Ma na celu ukazanie różnic pomiędzy zastosowaniem danych syste-
mów wentylacji. Ze względu na dużą ilość użytego materiału posiada znaczną 
pojemność cieplną. 

 
Rys. 1. Model tarczy pełnej 

Tarcza z wentylującymi łopatkami (Rys. 2) jest najczęściej spotykanym 
rozwiązaniem systemu wentylacji tarcz hamulcowych. W badanej geometrii 
zastosowano 26 łopatek wentylacyjnych. Konstrukcja systemu wentylacji wy-
musza przepływ powietrza od wewnątrz tarczy poprzez różnice ciśnień pomię-
dzy krawędziami. Dodatkowo powierzchnia wymiany ciepła jest zwiększona 
przez ułożenie łopatek wentylacyjnych pod kątem 49º. Ułożenie pod kątem 49º 
powoduje, że długości boków nie są równe i wynoszą odpowiednio 89 mm 
i 9 mm. Przekłada się to na powierzchnię wymiany ciepła wynoszące odpo-
wiednio 892 mm2 oraz 945 mm2. 
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Rys. 2. Tarcza z wentylującymi łopatkami 

Tarcza z wentylującymi prętami (Rys. 3) jest rozwiązaniem mającym na 
celu zmaksymalizowanie powierzchni wymiany ciepła. W tym celu zastosowa-
no 384 pręty dystansowe. Dodatkowo ich ułożenie powoduje nieliniowy, wy-
muszony obieg powietrza wewnątrz geometrii zwiększający efektywność wy-
miany cieplnej. 

 
Rys. 3. Tarcza z wentylującymi prętami 

Tarcza z wentylacją w systemie kolumnowym jest najnowocześniejszym 
rozwiązaniem prezentowanym w pracy. Pierwszy tego typu projekt opatentowa-
ła firma Brembo. Rys. 4 przedstawia przekrój prezentujący ułożenie 104 bloków 
odbierających ciepło, których w  sumie jest 208. Ich wielkości uzależnione są 
od rzędu, w którym się znajdują i wynoszą odpowiednio (liczone od środka 
tarczy):  
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 rząd I (deltoid, fazowanie krawędzi 2 mm pod kątem 45º) – ramiona długie: 
9.30 mm, ramiona krótkie 5 mm, powierzchnia wymiany ciepła 42 mm2,  

 rząd II (deltoid, fazowanie krawędzi 4 mm pod kątem 45º) – ramiona 
długie: 15 mm, ramiona krótkie 10.15 mm, powierzchnia wymiany ciepła 
130 mm2, 

 rząd III (deltoid, fazowanie krawędzi 4 mm pod kątem 45º) – ramiona 
długie: 20 mm, ramiona krótkie 12 mm, powierzchnia wymiany ciepła 
184 mm2, 

 rząd IV (trójkąt równoramienny, fazowanie krawędzi 4 mm pod kątem 
45º) – ramiona 21 mm, podstawa 16 mm, powierzchnia wymiany ciepła 
174 mm2. 

Bloki wykonane w ten sposób mają na celu przekazywanie ciepła do otoczenia 
poprzez dużą odsłoniętą powierzchnię  Dodatkowo ich konstrukcja wymusza 
ukierunkowany przepływu powietrza, co zwiększa wydajność odbierania ciepła. 

 
Rys. 4. Tarcza z wentylacja w systemie blokowym 

Zastosowany materiał  

Dobór odpowiedniego materiału jest bardzo ważnym elementem podczas 
projektowania. Materiał należy dobrać tak, by jego własności fizyczne odpo-
wiadały zakładanym warunkom pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

 kryteria ogólne: 
o koszt, 
o gęstość właściwą, 

 kryteria mechaniczne: 
o moduł sprężystości, 
o wskaźnik zmęczeniowy, 
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o wytrzymałość, 
o odporność na pękanie, 

 kryteria cieplne: 
o przewodność cieplna, 
o pojemność cieplna, 
o temperatura topnienia, 
o współczynnik rozszerzalności cieplnej, 
o odporność na udary cieplne, 

 wskaźnik korozyjny. 
Po dokonaniu analizy w/w elementów wytypowano dwie grupy materia-

łów: żeliwo oraz ceramikę. Uwzględniając proces produkcji i obróbki oraz 
aspekty ekologiczne wybrano żeliwo szare jako materiał do wykonania badań.  

Metoda badań  

Do przeprowadzenia symulacji użyto metody MES (ang. FEM), która jest 
jedną z podstawowych metod matematycznego rozwiązywania problemów 
przez inżynierów [6]. Obiekt poddany analizom z wykorzystaniem tej metody 
jest dzielony na mniejsze elementy o skończonej objętości. Tak stworzony po-
dział nazywany jest siatką i w zależności od skomplikowania geometrii może 
mieć różną liczbę węzłów. Obliczenia wykonywane są dla węzłów, a wyniki 
między nimi są uśredniane. Metoda MES jest dokładna, lecz duża liczba wę-
złów powoduje wzrost liczby równań, dlatego do lat 60 XX wieku ograniczano 
się do modeli jedno i dwuwymiarowych. Dopiero wzrost wydajności kompute-
rów pozwolił na wykonywanie bardziej złożonych obliczeń [6]. 

Warunki brzegowe  

Na wstępie przystąpiono do określenia współczynnika przewodności 
cieplnej. Dla żeliwa jest on zmienny w zależności od temperatury. W zakresie 
od 20ºC do 400ºC współczynnik przewodnictwa cieplnego maleje od 
48 W/(m·K) do 42 W/(m·K) [10]. Ze względu na wybraną analizę w stanie 
ustalonym zmienność tego parametru jest niemożliwa, więc wybrana została 
średnia wynosząca 45 W/(m·K). Kolejnym krokiem badań było stworzenie 
siatki MES. Ze względu na różną budowę systemów wentylacji, a przez to róż-
ny stopień skomplikowania geometrii wybrana została siatka oparta na krzy-
wiźnie, a parametr dokładności generowanej siatki ustawiony na wysoki 
(Tabela 1). 

Po wykonaniu siatki należało określić jeszcze kilka parametrów, tj.: tem-
peratura początkowa bryły, temperatura otoczenia, współczynnik konwekcji 
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oraz moc cieplna. W tym przypadku temperatura początkowa bryły została usta-
lona na 25ºC, temperatura otoczenia 0ºC, współczynnik konwekcji 45W/m2 
i moc cieplna o wcześniej wyliczonej wartości 3 600W przyłożona do dwóch 
płaszczyzn ciernych tarczy, jako suma na ich powierzchni. 

Tabela 1. Parametry modeli 

 
Tarcza 
pełna 

Tarcza  
z wentylującymi 

łopatkami 

Tarcza  
z wentylującymi 

prętami 

Tarcza  
w systemie 

kolumnowym 

Waga 17.4 kg 14.4 kg 14.2 kg 14.2 kg 

Ilość węzłów 24 670 25 750 106482 106482 

Największy 
element siatki 
MES 

 

13.4 mm 

 

12.6 mm 

 

25.1mm 

 

25.1mm 

Najmniejszy 
element siatki 
MES 

4.4 mm 4.2 mm 5 mm 5 mm 

Wyniki 

Najwyższa temperatura tarczy pełnej (Rys. 5) wyniosła 428C  i odnoto-
wana została na części ciernej. Najniższa odnotowana temperatura o wartości 
218C wystąpiła na kołnierzu mocującymi.  

 
Rys. 5. Tarcza pełna 
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Na przekroju poprzecznym tarczy pełnej (Rys. 6) zaobserwowano najwyż-
szą temperaturę na całej grubości części ciernej, spada ona dopiero na elementach 
mocujących. Taki rozkład temperatur stwarza ryzyko deformacji tarczy. 

 
Rys. 6. Przekrój tarczy pełnej 

Najwyższa temperatura tarczy z wentylującymi łopatkami (Rys. 7) wynio-
sła 279C  i została odnotowana na powierzchni ciernej. Najniższa temperatura 
o wartości 141C  wystąpiła na kołnierzu mocującym. W porównaniu do tarczy 
pełnej zaobserwowano niższą temperaturę w miejscu łączenia powierzchni cier-
nej i kołnierza mocującego.  

 
Rys. 7. Tarcza z wentylującymi łopatkami 
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Dodatkowo przekrój ukazuje spadek temperatury wewnątrz geometrii 
(Rys. 8). Temperatura łopatek wentylacyjnych blisko kołnierza mocującego wy-
nosi ok 250C, powodując korzystniejszy rozkład temperatur i mniejsze ryzyko 
deformacji.  

 
Rys. 8. Przekrój tarczy z wentylującymi łopatkami 

Najwyższa temperatura tarczy z wentylującymi prętami (Rys. 9) wyniosła 
261C i została odnotowana na powierzchni ciernej. Najniższa temperatura 
o wartości 131C  wystąpiła na kołnierzu mocującym. Rozkład temperatury wokół 
kołnierza mocującego jest porównywalny do tarczy z wentylującymi łopatkami.  

 
Rys. 9. Tarcza z wentylującymi łopatkami 
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Na przekroju zaobserwowano niewielką różnicę temperatur w osi kołnie-
rza mocującego (Rys. 10). Temperatura prętów wentylacyjnych blisko kołnierza 
mocującego waha się w granicach 200–230C. W przedniej części tarczy tem-
peratura nie przekracza 218C, a w tylnej 239C. Różnica 21C oraz niska tem-
peratura prętów wentylacyjnych blisko środka osi bryły zmniejsza ryzyko od-
kształcenia. 

 
Rys. 10. Przekrój tarczy z wentylującymi prętami 

Najwyższa temperatura tarczy w systemie blokowym (Rys. 11) wyniosła 
282C i została odnotowana na powierzchni ciernej. Najniższa temperatura 
o wartości 140C wystąpiła na kołnierzu mocującym. Rozkład temperatury 
wokół kołnierza mocującego jest porównywalny do wcześniej prezentowanych 
tarcz wentylowanych. 

 
Rys. 11. Tarcza w systemie blokowym 
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Przekrój poprzeczny tarczy ukazuje rozkład temperatur wewnątrz geome-
trii tarczy (Rys. 12). Zauważalny rozkład temperatur jest porównywalny do wy-
ników tarczy z wentylującymi łopatkami.  

 
Rys. 12. Przekrój tarczy w systemie blokowym 

Wnioski  

Wyniki symulacji numerycznych wykazały znaczący spadek wartości 
temperatury tarcz wentylowanych. Poniższa tabela prezentuje procentowy spa-
dek najniższej i najwyższej temperatury w odniesieniu do tarczy pełnej oraz 
wykres osiągniętych temperatur (Tabela 2). 

Tabela 2. Procentowy spadek temperatury 

 Spadek Spadek 

Tarcza pełna x x 

Tarcza z wentylującymi łopatkami 35% 36% 

Tarcza z wentylującymi prętami 39% 40% 

Tarcza w systemie blokowym 34% 36% 
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Rys. 13. Wartości temperatur tarcz 

Wyniki przeprowadzonej symulacji są zgodne z przewidywaniami. Tar-
cze wentylowane charakteryzowały się niższymi wartościami temperatury od 
tarczy pełnej (Rys. 13). W rozpatrywanym przypadku tarcza z wentylującymi 
prętami okazała się najlepszym rozwiązaniem ze spadkiem temperatur w sto-
sunku do modelu odniesienia (tarcza pełna) na poziomie 40% (Tabela 2). Pozo-
stałe systemy wentylacji cechowały zbliżone wyniki. Najniższe temperatury 
zostały zanotowane w okolicach śrub montażowych, co pozwala uniknąć prze-
grzania łożyska znajdującego się w tym miejscu. Uzyskanie jak najniższych 
temperatur jest bardzo ważne pod kątem bezpieczeństwa. Dodatkowo niższe 
temperatury przekładają się na zmniejszenie różnicy wymiarów wynikającej 
z rozszerzalności cieplnej materiału, z którego wykonany jest model. Jest to 
ważne, ponieważ pozwala skonstruować układ hamulcowy tak, by działał z taką 
samą sprawnością niezależnie od warunków pracy. Przeprowadzone badania 
symulacyjne wyznaczają kierunek, w którym projektant może zmierzać w celu 
zaprojektowania optymalnego systemu chłodzenia. Należy zwrócić uwagę, że 
wykonane symulacje mają na celu jedynie porównanie przewodzenia cieplnego 
w stanie ustalonym. W celu bardziej szczegółowego badania modelu należy 
przeprowadzić symulacje uwzględniające większą ilość parametrów tj. siły 
tarcia między tarczą a klockiem hamulcowym, przepływ powietrza wewnątrz 
modelu, przeprowadzenie analizy z większym zagęszczeniem siatki czy rozpa-
trywanie różnych czynników zmiennych (energia kinetyczna, temperatura oto-
czenia czy zmiany tarcia związane z zużyciem układu hamulcowego). W celu 
zastosowania  wyników symulacji do projektowania i wykonania rzeczywistych 
obiektów należy sprawdzić model pod kątem wykonalności i opłacalności. 
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