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S t r e s z c z e n i e  

  Na pierwszym etapie programu badawczego wykorzystano wyniki obszernych badań eks-
ploatacyjnych hamulców maszyny wyciągowej, obejmujących termowizyjne pomiary rozkładu 
temperatur na tarczy hamulca w czasie hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej. Wyniki 
z tych badań pozwoliły na weryfikację numerycznego modelu obliczeniowego. Na potrzeby anali-
zy metodą elementów skończonych MES wyznaczono charakterystykę tribologiczną skojarzenia 
ciernego: materiał okładziny ciernej–tarcza stalowa, która obejmowała przebieg zmian współczyn-
nika tarcia kinetycznego i statycznego. Praca zawiera założenia w budowie modelu MES, wyniki 
analizy MES oraz weryfikację modelu MES w oparciu o wyniki pomiarów termowizyjnych. Wery-
fikacja wykazała, że zbudowany model MES z dużą dokładnością odzwierciedla rzeczywistość 
i można go wykorzystać do dalszego etapu analiz numerycznych.  

1. Wprowadzenie 

W hamulcach tarczowych stosowanych w samochodach oraz w szybkich 
kolejach czasami generowane są drgania o niskiej częstotliwości, które odczu-
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wane bywają przez pasażerów jako wstrząsanie. Konstruktorzy i eksploatatorzy 
powyższych pojazdów wraz z doświadczeniem zdobytym na temat innych źró-
deł drgań oraz sposobów ich eliminacji zaproponowali szereg przyczyn wy-
jaśniających to zjawisko. Najważniejsze przyczyny, sugerowane przez badaczy, 
to: niewyważnie tarczy, nierównomierne nanoszenie warstw tribologicznych na 
tarczy prowadzące do zróżnicowania grubości tarczy na jej obwodzie oraz ter-
mosprężysta deformacja tarczy w wyniku nierównomiernego nagrzewania cier-
nego [1-K3]. Aktualnie ostatnia z wymienionych przyczyn uważana jest za 
najważniejszą i odpowiedzialną za zjawisko zwane niestabilnością termospręży-
sta [4, 5]. Mechanizm sprzężenia zwrotnego odpowiedzialny za niestabilność 
termosprężystą obejmuje między innymi generowanie ciepła tarcia podczas 
hamowania, które wywołuje termosprężyste odkształcenie tarczy, to odkształ-
cenie z kolei zmienia rozkład nacisków w strefie styku, czyli także dystrybu-
cję ciepła tarcia, rozkład temperatur i termosprężyste odkształcenia. 

Liczne badania eksperymentalne samochodowych, kolejowych i lotniczych 
hamulców ciernych oraz badania symulacyjne na modelach tych hamulców, 
przeprowadzone z wykorzystaniem metod numerycznych, potwierdziły, że ist-
nieje krytyczna wartość prędkości vkr, powyżej której w hamulcowych układach 
ciernych występują zaburzenia w polu temperatur prowadzące do wystąpienia 
charakterystycznych gorących plam lub pasm [l, 6]. W pracach dotyczących 
samochodowych hamulców tarczowych wyznaczenie granicy stabilności termo-
sprężystej oparto na kryterium początku zróżnicowania wartości temperatury na 
powierzchni po przeciwległych stronach tarczy. W pracy [7] zastosowano kryte-
rium 10% zróżnicowania wartości temperatury na powierzchni po przeciwle-
głych stronach tarczy hamulca jako próg wyznaczający maksymalną prędkość 
krytyczną inicjującą niestabilność termosprężysta vkr.  Kryterium to okazało  się  
nieadekwatne do potrzeb wymagań  konstrukcyjnych  i eksploatacyjnych  wiel-
kogabarytowych hamulców przemysłowych,  a w szczególności hydraulicznych 
hamulców tarczowych górniczych maszyn wyciągowych. Hamulce tego typu, 
w porównaniu ze wspomnianymi wyżej hamulcami samochodowymi, kolejo-
wymi i lotniczymi, wyróżniają się znacznymi wymiarami geometrycznymi (np. 
średnica zewnętrzna tarczy przekracza w niektórych rozwiązaniach 5 m) oraz 
ostrymi ograniczeniami odkształceń osiowych tarczy limitowanymi przez mak-
symalną wartość szczeliny między okładziną i tarczą dla hamulca odhamowane-
go, która wynosi średnio około od 1,5 do 2 mm. 

Uwzględniając specyficzne cechy konstrukcyjne, materiałowe i parametry 
opisujące zadziałanie hamulca bezpieczeństwa po osiągnięciu maksymalnej 
prędkości przez maszynę wyciągową przeprowadzono analizę wpływu niektó-
rych cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego na jego prędkość krytyczną 
(wyznaczającą granicę stabilności termosprężystej) stosując nowe kryterium 
dopuszczalnego odkształcenia osiowego tarczy hamulcowej [8].  
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2.  Eksploatacyjne i laboratoryjne (tribologiczne) badania doświadczalne na 
potrzeby budowanego modelu MES hamulca oraz dla jego weryfikacji  

2.1. Badania termowizyjne hamulca tarczowego maszyny wyciągowej 

Badania termowizyjne hamowania bezpieczeństwa, czyli hamowania me-
chanicznego z maksymalnej  prędkości jazdy maszyny bez udziału innych źródeł 
momentu hamującego, np. momentu hamującego pochodzącego od silnika elek-
trycznego, przeprowadzono na maszynie typu 4L-3400/2400, której najważniej-
sze dane techniczne przedstawia tabela 1. W badaniach wykorzystano  aparaturę 
termowizyjną typu AGEMA 880LWB (rys. 1) wyposażoną w obiektyw dający 
z odległości m pole widzenia 0,32 x 0,32 m. Rozkład temperatury na badanej 
powierzchni tarczy obserwowano wizualnie na ekranie telewizora i rejestrowa-
no na taśmie magnetofonowej. Emisyjność badanej powierzchni wyznaczono 
doświadczalnie porównując pomiary temperatury za pomocą termowizji do po-
miarów   przy   pomocy   termoelementów   usytuowanych   na   wybranym   od-
cinku   tarczy.   Tak wyznaczona wartość emisyjności wynosiła średnio ε = 0,12. 

 
Tabela l. Dane techniczne maszyny wyciągowej typu 4L-3400/2400 

Table 1. Technical data of 4L-3400/2400 mine winder 
 

Lp. Nazwa Oznaczenie Jednostka Wartość 

1 Początkowa prędkość naczynia vm m ⋅ s-1 10 

2 Opóźnienie wyciągu b m ⋅ s-2 1,52 

3 Całkowita siła hamująca Ph N 299127 

4 Promień zewnętrzny bieżni R2 m 1,925 

5 Promień wewnętrzny bieżni R1 m 1,450 

6 Grubość tarczy b1 m 0,022 

7 Liczba tarcz i – 1 

8 Liczba segmentów tarczy s – 4 

9 Masa tarczy m1 kg 888 

10 Długość okładziny l2 M 0,3 

11 Szerokość okładziny g2 M 0,22 

12 Grubość okładziny b2 M 0,027 

13 Liczba par siłowników na jednej tarczy i2 – 6 

14 Średnica nośnika liny Db M 3,4 

15 Zastępczy moment bezwładności na wale maszyny Iz kg ⋅m2 385000 

16 Nadwaga statyczna ∆Q N 94241 

17 Liczba lin nośnych Ln – 4 

18 Liczba lin wyrównawczych JW – 2 
19 Droga jazdy h m 984 

20 Sumaryczny docisk na tarczę P N 747819 
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Przebieg i harmonogram badań został obszernie opisany w pracach [8, 9]. Zaw-
sze rejestrację rozpoczynano podczas ruchu ustalonego maszyny i kontynuowano 
podczas hamowania aż do zatrzymania, a także przez pewien czas po zahamowaniu. 
Pomiary temperatury prowadzono na wycinku tarczy hamulcowej bezpośrednio po 
wyjściu spod ostatniego siłownika na stojaku (rys. 1). Rejestracja wyników na  
taśmie magnetycznej umożliwiła zobrazowanie rozkładu temperatury na powierzch-
ni tarczy w formie barwnych termogramów oraz na ich zestawienie w formie tabliy 
wartości temperatur na powierzchni tarczy hamulcowej (tabela. 6.9) [8]. Wartości 
tych temperatur odpowiadają miejscom na tarczy wyznaczonym przez punkty po-
miarowe (ŚPI, SP2, SP3, SP4), które rozmieszczone zostały wzdłuż promienia bada-
nego wycinka tarczy. Można przyjąć, że punkty te reprezentują z pewnym przybliże-
niem całą szerokość wycinka tarczy (odległość między nimi wynosiła ok. 7 cm). 

 

 
 

Rys. l. Widok stanowiska do pomiarów termowizyjnych [9]  
Fig. 1. View of workplace for thermovision investigation [9] 

 
W oparciu o analizę jednorodności (test t dla prób zależnych) wyników 

pomiarów z trzech kolejnych zahamowań (tabela. 6.9 [8]), traktowanych 
jako wielkości związane ze sobą poprzez obiekt pomiarowy i aparaturę 
pomiarową, wykazano jednorodność wyników powyższych pomiarów termo-
wizyjnych na poziomie ufności 95%. 
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2.2.   Badania laboratoryjne współczynnika tarcia kinetycznego dla skojarzenia: 
materiał cierny–tarcza hamulca 

Okładziny cierne w badanym hamulcu maszyny wyciągowej należą do gru-
py materiałów kompozytowych żywicznych bezazbestowych (zba), których 
trzema zasadniczymi składnikami są: żywica, składniki włókniste oraz napełnia-
cze, między innymi proszki metali [3]. Zadaniem tego etapu badań doświad-
czalnych było wyznaczenie charakterystyk ciernych hamulcowej pary ciernej, 
które następnie wykorzystane zostały w analizie MES. Badania wykonano na 
stanowisku bezwładnościowym, będącym modelem fizycznym hamulca tarczo-
wego maszyny wyciągowej [8]. Charakterystykę i zakres zmian parametrów 
badań zestawiono w tabeli 2. 

Z okładziny ciernej o wymiarach 270x300x27 mm wycięto w czterech lo-
sowo wybranych miejscach fragmenty materiału, z których wytoczono po dwa 
zestawy próbek cylindrycznych o wymiarach φ 24x15 mm i oznaczono nume-
rami 1 i 2. Tak przygotowane próbki umieszczano w zacisku szczękowym na 
stanowisku badawczym i poddawano docieraniu. Docieranie prowadzono 
na kilku etapach, na drodze tarcia równej 5000 m. 

 W trakcie każdej z prób tribologicznych komputerowy system pomiarowy 
rejestrował wartości chwilowe: siły tarcia, sił docisku próbek do tarczy hamul-
cowej, temperaturę na powierzchni tarczy z częstotliwością 10 Hz. Badania 
prowadzono zgodnie z przyjętą procedurą badań, dla parametrów tarcia zgodnie 
z tabelą 2. Dla każdej kombinacji parametrów tarcia kinetycznego pomiary po-
wtarzano  trzykrotnie. Łącznie wykonano ok. 400 pomiarów. 

 
 

Tabela 2. Charakterystyka stanowiska badawczego i główne parametry badań 
Table 2. The description of research stound and its main research parameters 

 

Parametr i oznaczenie Wartość Wymiar 
Prędkość poślizgu, v 10; 20; 30 m-s"1 
Nominalny nacisk jednostkowy, pn 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 MPa 
Temperatura początkowa tarczy hamulcowej, Tp 50; 150; 300 °C 
Powierzchnia próbki, a2 5,7 cm2 
Wymiary tarczy hamulcowej, D, g φ 320x20 mm 
Czynna powierzchnia tarczy hamulcowej, a1 0,02 m2 
Średni promień tarcia, ra 0,14 m 
Układ obciążający – hydrauliczny; Pomiar prędkości – tachometryczny; Pomiar temperatury – 
termoelektryczny; Pomiar sił docisku i siły tarcia – tensometryczny. 

 
Obliczeń średniej wartości współczynnika tarcia kinetycznego, dla poje-

dynczego zahamowania, dokonano w oparciu o zarejestrowane przez kompute-
rowy system pomiarowy wartości chwilowe siły tarcia kinetycznego FTk(t) oraz 
wartości sił docisku próbek do tarczy hamulcowej FN1 i FN2, z uwzględnieniem 
charakterystyki stanowiska badawczego, według zależności (1): 
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gdzie:       
FN1, FN2 –   siły docisku próbek do tarczy [N], 

TkF         –   średnia siła tarcia kinetycznego [N], 
 

przy czym średnią wartość siły tarcia kinetycznego, dla pojedynczego zahamo-
wania, obliczono według zależności (2): 
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gdzie:        
t     – czas hamowania [s], 
t2   – czas, po którym następuje ustabilizowanie się siły nacisku [s], 
t1   – czas, po którym następuje zakończenie procesu hamowania [s], 
FTk(t)  – siła tarcia w funkcji czasu hamowania [N]. 

 
Statystyczna analiza oceny jednorodności wyników badań wykazała, że 

z 95% poziomem ufności można przyjąć jednorodność wyników badań współ-
czynnika tarcia zarówno w odniesieniu do kolejnych powtórzeń, jak i poszcze-
gólnych próbek. Umożliwia to wyznaczenie średnich wartości współczynnika 
tarcia kinetycznego dla badanego skojarzenia ciernego w poszczególnych kom-
binacjach parametrów tarcia [8]. 

 Program MES wykorzystany w niniejszej pracy umożliwia wprowadzenie 
tylko jednego przebiegu współczynnika tarcia. Przebieg ten może mieć wartość 
uzależnioną od dwóch zmiennych. Biorąc pod uwagę fakt, że w analizowanym 
hamulcu nominalny nacisk jednostkowy wynosi l MPa, zdecydowano się przy-
jąć tę wartość za stałą i dla niej wyznaczyć przebieg zmienności współczynnika 
tarcia w funkcji prędkości poślizgu oraz temperatury powierzchni tarczy. Prze-
bieg zmian współczynnika tarcia przyjęty w analizie MES przedstawia rys. 2. 

Wartości współczynnika tarcia w modelu MES dla prędkości poślizgu tar-
czy hamulcowej v < 0,1 m.s-1 przyjęto równy współczynnikowi tarcia statycz-
nego uzyskanego z badań stanowiskowych dla nacisku jednostkowego równego 
1 MP. 
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 Rys. 2. Przebieg zmian współczynnika tarcia kinetycznego dla materiału kompozytowego zba 
przyjęty w analizie MES dla nominalnego nacisku jednostkowego pn= l MPa  

Fig. 2. Characteristic of static friction coefficient variation for friction materiał zba included in 
FEM for nominał pressure pn = l MPa 

 
Obliczenia wartości współczynnika tarcia statycznego, dla wielokrotnie 

powtarzanej próby zerwania nieruchomego styku pomiędzy próbką i tarczą, 
dokonano w oparciu o zarejestrowane przez komputerowy system pomiarowy 
wartości rozwiniętej siły tarcia statycznego FTs oraz wartości sił docisku FN1 i FN2 
zgodnie z równaniem (3): 

 
2N1N

Ts
s FF

F
+=µ  (3) 

Natomiast średnią wartość współczynnika tarcia statycznego obliczono we-
dług zależności (4) 

 ∑
=

=
n
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gdzie:        
FTs  –  rozwinięta siła tarcia statycznego [N], 
n  –  liczba prób zerwania nieruchomego styku. Otrzymane z obliczeń 

wyniki zestawiono w tabeli 3.  
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Tabela 3. Średnie wartości współczynnika tarcia statycznego dla materiału kompozytowego zba  
i nacisku jednostkowego pn = 1,0 MPa 

Table 3. The average value of static coefficient of friction for zba composite and the pressure  
pn = 1.0 MPa 

 

Parametry badań 

pn, MPa T, °C 
sµ  

50 0,42 

160 0,40 

1,0 

300 0,35 

3.  Modelowanie procesu hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej 
     metodą elementów skończonych  

3.1. Budowa modelu MES hamulca tarczowego maszyny wyciągowej 

Metoda elementów skończonych z dużym powodzeniem wykorzystywana 
jest do analizy termicznej hamulców samochodowych, kolejowych oraz lotni-
czych. W prognozowaniu warunków termicznych hamulców maszyn wyciągo-
wych, jak dotąd, nie znalazła ona powszechnego zastosowania. Jednakże moż-
liwość jednoczesnego uwzględnienia wielu istotnych zjawisk towarzyszących 
pracy hamulca, a tym samym wierniejsze odzwierciedlenie procesu hamowania, 
stanowi ważną zaletę MES podczas projektowania lub modernizacji układów 
hamulcowych. Wykorzystanie MES do prognozowania warunków termicznych 
daje możliwość prowadzenia relatywnie obszernej analizy wpływu zmian kon-
strukcyjnych, materiałowych oraz parametrów tarcia na przebieg charakterystyk 
opisujących pracę hamulca. Analiza termiczna hamulca wymaga określenia 
wartości energii tarcia generowanej w trakcie hamowania. Stosuje się do tego 
odpowiedni współczynnik, którego wartość zawiera się w przedziale od 0,9 do 1. 
Według Taylora i Warrena wartość tego współczynnika dla większości metali 
wynosi ok. 0,9 [10]. Ponadto istotne staje się określenie, jaki jest rozdział stru-
mienia ciepła pomiędzy tarczą a okładziną. Określa to współczynnik rozdziału 
ciepła [11]. Dodatkowo tarcza chłodzona jest przez otaczający ją ośrodek, do 
którego oddaje określoną porcję ciepła, zależną od temperatury otoczenia oraz 
prędkości obrotowej tarczy. Związane jest z tym zjawisko konwekcji swobodnej 
i wymuszonej niezbędnych do uwzględnienia w analizie MES w celu wiernego 
odwzorowania procesu hamowania. 

Całkowite ciepło generowane na powierzchni tarcia uzależnione jest od 
współczynnika tarcia, nacisku jednostkowego i prędkości poślizgu zgodnie 
z wzorem (5): 

 q(x,y,t) = tpv(x,y,t) (5) 
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gdzie:  
µ –  współczynnik tarcia,  
p  –  nacisk jednostkowy,  
v  –  prędkość poślizgu. 

Klasyczne metody elementów skończonych dobrze sprawdzają się przy ob-
liczeniach części nieruchomych, natomiast trójwymiarowe modelowanie części 
ruchomych wymusza stosowanie gęstej siatki elementów skończonych. Związa-
ne jest to z problemem niestabilności numerycznej w sytuacji, gdy liczba Pecle-
ta Pe > 2. Z tego względu konieczne staje się stosowanie bardzo małych elemen-
tów skończonych rzędu kilku µm. W celu wyeliminowania tego problemu zosta-
ła zaproponowana [12] metoda hybrydowa, łącząca szybką transformację Fo-
uriera (FFT) z metodą elementów skończonych,  co pozwala na znaczne skróce-
nie czasu obliczeń. Do rozwiązania zagadnień konwekcji i dyfuzji użyty został 
algorytm Petrov-Galerkin [13]. 

Ze względu na ograniczone możliwości obliczeniowe stacji roboczej nie za-
stosowano tak gęstej siatki, jak wymagałby tego charakter analizy. Model ha-
mulca tarczowego (rys. 3) zbudowano z elementów 3D hexahedron 8- 
-węzłowych (fuli integration & Herrmann formulation), a następnie wprowa-
dzono odpowiednie warunki brzegowe wynikające z modelu rzeczywistego oraz 
pewne ich uproszczenia, takie jak: 
• zadano początkową prędkość tarczy hamulcowej, 
• przyjęto początkową temperaturę dla całego modelu, 
• przyjęto stałą temperaturę otoczenia (powietrza), 
• przyjęto stałą wartość nacisku jednostkowego na okładzinę cierną, 
• uwzględniono masę hamowanego urządzenia i nadwagi, 
• uwzględniono konwekcję swobodną i wymuszoną, 
• uwzględniono zależność własności termomechanicznych materiału tarczy od 

temperatury [8], 
• przyjęto przebieg współczynnika tarcia wyznaczony na podstawie badań 

(rys. 2 i tabela 3).  
 

 
Rys. 3. Model MES hamulca tarczowego maszyny wyciągowej 4L-3400/2400 

Fig. 3. Finite element discretization of the disk brake system from winding machinę 4L-3400/2400 
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Symulację przeprowadzono dla pary ciernej, której główne parametry ze-
stawiono w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Podstawowe warunki brzegowe oraz własności materiałowe tarczy hamulcowej i okła-

dziny ciernej użyte w analizie MES 
Table 4. Basic boundary condition as well material properties of the brake disc and brake lining 

used in FEA analyse  
 

Parametr Jednostka Tarcza hamulcowa 
Okładzina  

cierna 
Moduł Younga, E0 MPa f (T), [8] 2 ⋅ 1 08 

Pojemność cieplna, co Kkg
mN
⋅
⋅  f (T), [8] 1000 

Przewodność cieplna, λ0 Kms
mN
⋅⋅

⋅  f (T), [8] 0,3 

Rozszerzalność cieplna, α0 Km
m
⋅

 f (T), [8] 2 ⋅ 10-5 

Gęstość materiału, ρ 3m

kg  7850 2000 

Gęstość elementów, b mm 22 27 

Temperatura otoczenia, To °C 22 

Temperatura początkowa, Tp °C 50 

Współczynnik tarcia, µ – f( T, v), (rys. 2), (tabela 3) 

Nominalny nacisk jednostkowy, pn MPa – 1,0 

Prędkość początkowa, v0 m ⋅ s-1 10 – 

3.2. Analiza MES obciążenia termicznego hamulca 

Analizę MES przeprowadzono na modelu przedstawionym na rys. 5 
z uwzględnieniem warunków brzegowych, zgodnie z tabelą 6. W oparciu 
o uzyskany z obliczeń rozkład temperatur na tarczy w czasie hamowania bezpie-
czeństwa, dla analogicznych warunków jak w czasie badań termowizyjnych na 
obiekcie rzeczywistym (rys. 1), sporządzono mapę rozkładu temperatur dla 
węzłów pomiarowych (od 1 – zewnętrzny węzeł do 7 – wewnętrzny węzeł) tuż 
za strefą tarcia. Łącznie zebrano ok. 720 wartości temperatur, które posłużyły do 
opracowania rys. 4, a następnie do celów weryfikacyjnych modelu MES. 

Analizując rys. 4 można zauważyć znaczne zróżnicowanie wartości tempe-
ratury na powierzchni tarczy zarówno w funkcji czasu, jak i dla różnych pro-
mieni tarcia. Ponadto maksymalna wartość temperatury (280°C), uzyskana 
w czasie pojedynczego hamowania bezpieczeństwa, jest zbliżona do tej z po-
miarów termowizyjnych [8]. 

W celu weryfikacji modelu MES podjęto próbę oceny, czy uzyskane z po-
szczególnych pomiarów termowizyjnych dla prędkości początkowej 10 m⋅s-1 war-
tości temperatur są istotnie różne od wyników uzyskanych z analizy MES. 
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Rys. 4. Rozkład temperatury za strefą tarcia uzyskany z analizy MES  
Fig. 4. Temperature distribution just after friction zone received from FEM 

 
 
Jeśli dla postawionej hipotezy, zwanej hipotezą jednorodności, brak bę-

dzie podstaw do jej odrzucenia, wówczas będzie można przyjąć, że zbudowa-
ny model MES z dużą dokładnością odzwierciedla rzeczywistość i można go 
wykorzystać do dalszego etapu analiz numerycznych. 

W pierwszej kolejności analizy jednorodności określono różnice pomiędzy 
wynikami z poszczególnych pomiarów i wynikami z analizy MES. Testowano 
hipotezę w postaci H0; µ1 = µ2, przy hipotezie alternatywnej H0;  µ1 ≠ µ2. Ponie-
waż wyniki pomiarów termowizyjnych i numerycznych nie są z sobą w żaden 
sposób powiązane, dlatego też obliczenia statystyczne należało przeprowadzić 
za pomocą testu t dla zmiennych niezależnych. Procedurę obliczeń prowadzono 
w programie Statistica moduł Podstawowe statystyki → Test t dla prób nieza-
leżnych [8]. 

Najmniejsza z otrzymanych wielkości poziomu prawdopodobieństwa p 
statystyki testowej jest większa od 0,05. W związku z tym z 95% poziomem 
ufności można założyć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o jednorod-
ności wyników z pomiarów termowizyjnych i analizy MES.  
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4.  Podsumowanie 

Przeprowadzona w pierwszym etapie badań analiza literatury dotyczącej 
problemu niestabilności w ciernych układach hamulcowych wykazała przydat-
ność analizy MES dla wyznaczenia obszarów stabilnej pracy hamulców. Wery-
fikacja modelu, do której wykorzystano wyniki badań termowizyjnych rozkładu 
temperatur na tarczy hamulca w czasie hamowania bezpieczeństwa maszyny 
wyciągowej wykazała, że zbudowany model MES hamulca tarczowego maszyny 
wyciągowej z dużą dokładnością odzwierciedla rzeczywistość i można go wyko-
rzystać w dalszym etapie symulacji numerycznej. 

 
Praca wpłynęła do Redakcji 26.03.2007 r. 
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The effect of the mine winder disc brake's design feature on its thermoelastic instability.  
Part I. Set-up for finite element modelling and numerical model verification 

S u m m a r y  

In the first stage of the research programme the results from an extensive site investigation of 
mine winder brake system which embrace infrared mapping of temperaturę distribution on disc 
brake were analysed. The results were then used in verification procedurę of the numerical model. 
The tribological characteristics of the friction couple: brake friction material – steel disc which 
include kinetic and static coefficient of friction magnitudes and changes were determined for finite 
elements analysis (FEA). This paper presents as well the numerical models assumptions and the 
model verification by infrared temperaturę results. The verification shows that the numerical 
model presented in the paper is able to simulate thermal processes in disc brakes with high accu-
racy. 
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