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Streszczenie
W artykule przedstawiono zastosowanie analizy MES do oceny wielkości i rozkładu temperatury na powierzchni tarcz hamulcowych. Analiza wykazała, że metoda elementów skończonych
(MES) jest przydatna do badania zachowań tribologicznych dużych hydraulicznych hamulców
tarczowych maszyn wyciągowych, w szczególności do badań: rozkładu temperatur na tarczy ciernej, zjawiska termosprężystej niestabilności (TEN) oraz osiowych deformacji tarczy. Modelowanie
MES posłużyło do symulacji i wizualizacji generowanych gorących plam na powierzchni tarczy
oraz do oceny odkształceń osiowych tarczy w funkcji cech konstrukcyjnych (geometrycznych
i materiałowych) hamulca oraz parametrów jego pracy. W analizie wykorzystano pojęcie prędkości
krytycznej, powyżej której system hamulcowy maszyny wyciągowej pracuje w strefie niestabilnej.
Wartość prędkości krytycznej wyliczano stosując nowe kryterium w oparciu o wartości dopuszczalnego odkształcenia osiowego tarczy. Badania wykazały, że największy wpływ na wartość
prędkości krytycznej ma współczynnik rozszerzalności cieplnej materiału tarczy. Wzrost współczynnika rozszerzalności i modułu Younga obniża wartość prędkości krytycznej, co oznacza, że
wystąpienie niestabilności termosprężystej staje się bardziej prawdopodobne. Wzrost grubości
tarczy natomiast powoduje zwiększenie wartości prędkości krytycznej, co oznacza zwiększenie
obszaru stabilnej pracy.
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1. Wyznaczenie granicy stabilności termosprężystej w oparciu o kryterium
początku zróżnicowania wartości temperatur na powierzchni
po przeciwległych stronach tarczy hamulca
Bazując na modelu numerycznym (rys. 3, część I) przeprowadzono analizę
w celu ustalenia sposobu wyznaczania maksymalnej prędkości krytycznej, przy
której następuje inicjacja generowania zjawiska niestabilności termosprężystej.
Analizując prace [2] oraz uwzględniając założenia przyjęte w zbudowanym
modelu numerycznym zastosowano kryterium 10% zróżnicowania wartości
temperatur na powierzchni po przeciwległych stronach tarczy hamulca jako próg
wyznaczający maksymalną prędkość krytyczną inicjującą niestabilność termosprężystą.

Rys. 1. Wpływ własności materiału tarczy na prędkość krytyczną dla grubości tarczy b1 = 22 mm
Fig. 1. The effect of disc brake material properties on the critical speed for disc thickness
b1 = 22 mm

Na rys. 1 przedstawiono wpływ własności materiałów tarczy analizowanego
hamulca maszyny wyciągowej (tabela 1, część I) na prędkość krytyczną. Współczynnik zo oznacza wartości bazowe własności αo, Eo, co materiału tarczy, do
których odniesiono wielokrotności i podwielokrotności tych własności (z).
Bezwymiarową prędkość krytyczną wyznaczono z zależności:
T
T
vkr
_ bz = vkr

ρ01 ⋅ c01
⋅ b1
λ01

(1)

gdzie:
νTkr – liniowa prędkość krytyczna wg kryterium początku zróżnicowania
wartości temperatur na powierzchni po przeciwległych stronach
tarczy hamulca [m⋅s–1],
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ρ01 – gęstość materiału tarczy hamulca; 7850 kg⋅m-3,
c01 – ciepło właściwe materiału tarczy hamulca dla T = 20°C;
486 J ⋅ kg–1 ⋅ K–1,
λ01 – przewodność cieplna materiału tarczy hamulca dla T = 20°C;
51,9 W ⋅ m–1 ⋅ K–1,
b1 – grubość tarczy hamulca (15 mm, 22 mm, 30 mm).
Przedstawione wykresy pokazują, jak zmienia się prędkość krytyczna
w funkcji zmian własności materiału tarczy. Obliczona prędkość krytyczna wyznacza granicę (zgodnie z przyjętym kryterium), powyżej której hamulec tarczowy zaczyna pracować w obszarze niestabilności termosprężystej. Jak pokazuje rys. 1 najsilniejszy wpływ na pracę hamulca ma współczynnik rozszerzalności cieplnej. Obniżenie wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej oraz
modułu Younga w istotny sposób wpływa na podniesienie prędkości krytycznej.
W przypadku ciepła właściwego zwiększenie jego wartości rozszerza obszar
stabilności termosprężystej.
Analizując wyznaczone przebiegi wartości prędkości krytycznej dla hamulca tarczowego maszyny 4L-3400/2400 można stwierdzić, że cały zakres jego
nominalnej pracy leży w obszarze stabilności termosprężystej, tj. maksymalna
prędkość pracy hamulca wynosi 10 m⋅s–1, natomiast maksymalna wyznaczona
prędkość krytyczna wynosi 13 m⋅s–1 (rys. 1).

Rys. 2. Wpływ rozszerzalności cieplnej materiału tarczy hamulca na bezwymiarową prędkość
krytyczną dla trzech grubości tarczy b1 = 15,22 i 30 mm
Fig. 2. The effect of thermal expansion of disc brake material on the dimensionless critical speed
for disc thickness b1 = 15,22 and 30 mm

Jak można zauważyć, przebiegi prędkości krytycznej mają najwyższe wartości dla tarczy o grubości 30 mm (rys. 2). W trakcie analizy MES zaobserwowano, że pomimo wystąpienia początków generowania zjawiska niestabilności
termosprężystej tarczy hamulcowej nie stwierdzono zaburzeń w pracy układu
hamulcowego. Świadczy to o małym odkształceniu osiowym tarczy oraz
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o niewielkim zróżnicowaniu wartości temperatur na powierzchni po przeciwległych stronach tarczy hamulca. Ponadto maksymalna temperatura na powierzchni tarczy była niższa od chwilowej dopuszczalnej temperatury pracy dla zastosowanego materiału ciernego (około 350°C [1]).
2. Wyznaczenie granicy stabilności termosprężystej według kryterium
dopuszczalnego odkształcenia osiowego tarczy hamulcowej
W związku z tym, że rozpoczęcie generowania zjawiska niestabilności termosprężystej według pierwszego kryterium nie miało dużego wpływu na pracę analizowanego hamulca tarczowego maszyny wyciągowej, zdecydowano się na przyjęcie
nowego kryterium wyznaczającego granicę stabilnej pracy hamulca. Zdecydowano
się na przyjęcie kryterium wynikającego z wymogów konstrukcyjnych i istotnie
ograniczającego zakres parametrów pracy urządzenia wyciągowego. Ograniczenie to
związane jest z wielkością minimalnej szczeliny pomiędzy okładzinami ciernymi
a bieżnią tarczy hamulcowej w sytuacji hamulca ohamowanego i określono je jako
kryterium dopuszczalnego odkształcenia osiowego tarczy hamulcowej. Maksymalna
wielkość szczeliny określona wymogami technicznymi wynosi 1,5÷2 mm. Wymogi
te mają ścisły związek ze sposobem wywieranej siły docisku na okładziny cierne za
pomocą pakietu sprężyn talerzowych znajdujących się w siłowniku hydraulicznym.
Wielkość skoku pakietu sprężyn talerzowych ma istotny wpływ na wartość siły nacisku okładziny ciernej do tarczy hamulca, a tym samym na zapewnienie wymaganego
momentu hamowania.
Wyznaczenie granicy stabilnej pracy analizowanego hamulca tarczowego
maszyny wyciągowej sprowadzało się do wyznaczenia maksymalnej prędkości
początkowej hamowania bezpieczeństwa, dla której odkształcenie osiowe tarczy
hamulcowej na jej zewnętrznym promieniu zawierało się w przedziale 1,35÷1,5
mm. Analizę prowadzono analogicznie jak w rozdz. 1.

Rys. 3. Wpływ własności materiału tarczy hamulca na prędkość krytyczną dla grubości tarczy
b1 = 15 mm
Fig. 3. The effect of disc brake material properties on the critical speed for disc thickness b1 = 15 mm
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Na rys. 3, 4 i 5 przedstawiono wpływ własności materiałów tarczy hamulca
maszyny wyciągowej dla trzech grubości tarczy hamulcowej na wartość prędkości krytycznej, przy której bicie boczne tarczy wynosiło od 1,35 do 1,5 mm.
Współczynnik zo oznacza wartości bazowe własności αo, Eo, co materiału tarczy,
do którego odniesiono wielokrotności i podwielokrotności tych własności (z).
Bezwymiarową prędkość krytyczną dla kryterium dopuszczalnego odkształcenia
osiowego tarczy wyznaczono z zależności (2).

Rys. 4. Wpływ własności materiału tarczy hamulca na prędkość krytyczną dla grubości tarczy
b1 = 22 mm
Fig. 4. The effect of disc brake material properties on the critical speed for disc thickness
b1 = 22 mm

Rys. 5. Wpływ ciepła własności materiału tarczy hamulca na prędkość krytyczną dla grubości
tarczy b1 = 30 mm
Fig. 5. The effect of disc brake material properties on the critical speed for disc thickness
b1 = 30 mm

vkro _ bz = vkro

ρ01 ⋅ c01
⋅ b1
λ01

(2)
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νokr – liniowa prędkość krytyczna wg kryterium dopuszczalnego odkształcenia osiowego tarczy hamulcowej [m⋅s–1].

Rys.6. Rozkład temperatur na powierzchni tarczy niedzielonej o grubości 15 mm oraz wartości
modułu Younga E = 0,5Eo, rozszerzalności cieplnej α = 2αo, w czasie hamowania bezpieczeństwa
z prędkości początkowej vo= 23 m·s-1: a) rozkład temperatury w chwili 0,01 s po rozpoczęcia hamowania bezpieczeństwa (zakres temperatur na skali 48°C<T<65°C), b) rozkład temperatur po przejściu całej tarczy przez zestawy okładzin ciernych (zakres temperatur na skali 48°C<T<120°C),
c) początkowy etap tworzenia się gorących plam na powierzchni tarczy hamulca (zakres temperatur
na skali 36°C<T<280°C), d) rozkład gorących plam na powierzchni tarczy hamulca tarczowego
maszyny wyciągowej (zakres temperatur na skali 22°C<T<530°C)
Fig. 6. Temperature distribution on the surface of non divided disc for disc thickness 15 mm and
value of Young modulus E = 0,5Eo, thermal expansion α = 2αo, during safety braking from initial
velocity vo= 23 m·s-1, a) temperature distribution in time 0,01 s after start safety braking, (range
of temperature 48°C<T<65°C), b) temperature distribution in time 0,01 s after start safety braking
(range of temperature 44°C<T<120°C), c) initiation of hot spot generation on the disc brake surface
(range of temperature 36°C<T<280°C), d) hot spot distribution on the disc brake surface (range
of temperature 22°C<T<530°C)

Otrzymane graficzne zależności podstawowych własności materiału tarczy
dla kryterium dopuszczalnego odkształcenia osiowego tarczy hamulca wykazały
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istotny wpływ tych własności na wartość prędkości krytycznej. W przypadku
kryterium dopuszczalnego odkształcenia osiowego, wpływ własności materiału
tarczy na prędkość krytyczną ma charakter zbliżony do liniowego, a uzyskane
wartości prędkości krytycznej są wyższe od uzyskanych dla kryterium początku
zróżnicowania wartości temperatur na powierzchni po przeciwległych stronach
tarczy hamulca. Podobnie jest dla kryterium początku zróżnicowania wartości
temperatur na powierzchni po przeciwnych stronach tarczy hamulca, tak i w tym
przypadku największy wpływ na zakres stabilnej pracy hamulca tarczowego ma
rozszerzalność cieplna materiału tarczy.
Badania symulacyjne wykazały, że hydrauliczny hamulec tarczowy maszyny wyciągowej 4L-3400/2400, nawet w przypadku zadziałania hamulca bezpieczeństwa przy maksymalnej prędkości 10 m/s, pracuje w strefie stabilności termosprężystej. Analiza wykazała także, że dla prędkości początkowej hamowania
około 20 m/s analizowany hamulec znalazłby się w strefie niestabilności termosprężystej manifestującej się np. większym termicznym odkształceniem osiowym od
wartości dopuszczalnych, co oznaczałoby konieczność zatrzymania urządzenia wyciągowego. Problem ten ilustrują rys. 6a÷6d przedstawiając kolejne etapy tworzenia
się gorących plam na powierzchni tarczy hamulca. Rysunek 6d obrazuje charakterystyczny rozkład niejednorodnych pól temperatur na powierzchni tarczy hamulca
maszyny wyciągowej, będący końcowym rezultatem wystąpienia niestabilności
termosprężystej. Warto podkreślić w tym miejscu, że w większości dużych urządzeń
wyciągowych maksymalne prędkości poślizgu między tarczą i okładzinami ciernymi
mają wartości w zakresie od 18 do 24 m/s.
3. Wpływ podziału tarczy na segmenty na jej stan wytężenia i odkształcenia
Pochłaniana energia cieplna powoduje nagrzewanie się elementów pary
ciernej, szybkość przenikania w głąb tarczy zależy od materiału tarczy, jej wymiarów, stanu jej powierzchni, geometrii powierzchni kontaktu pary ciernej
oraz stopnia przykrycia okładzin ciernych. Wraz ze wzrostem temperatury
w większości materiałów następuje wzrost ich objętości. W przypadku tarcz
hamulcowych temperatura objętościowa rzędu 100°C daje naprężenia termiczne
rzędu 240 MPa, zbliżone do granicy plastyczności stali St5 lub St6, które często
stosowane są na tarcze hamulcowe urządzeń wyciągowych [3, 4]. Zbyt duże
naprężenia w tarczy hamulcowej mogą spowodować jej deformację, bicie boczne, a nawet zniszczenie zmęczeniowe, zatem ważne jest dokładne prognozowanie stanu wytężenia tarczy.
W hamulcach tarczowych maszyn wyciągowych powszechnie stosowane są
tarcze składające się z kilku segmentów. Najczęściej spotykanym podziałem jest
podział na cztery segmenty. Zapewnić to ma zachowanie dopuszczalnego stanu
wytężenia tarczy nawet dla przypadku hamowania bezpieczeństwa z maksymalnej prędkości. W celu wyjaśnienia wpływu podziału tarczy na segmenty wyko-
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nano analizę porównawczą naprężeń zredukowanych w tarczy o grubości
b1 = 22 mm niedzielonej i dzielonej na cztery segmenty w trakcie hamowania
bezpieczeństwa z prędkości początkowej 10 m/s.
Przebieg naprężeń zredukowanych na średnim promieniu tarcia dla tarczy
niedzielonej po czwartej sekundzie hamowania bezpieczeństwa przedstawiono
na rys. 7 oraz dla tarczy podzielonej na cztery segmenty na rys. 8.

Rys. 7. Przebieg naprężeń zredukowanych dla tarczy niedzielonej po 4 sekundzie hamowania
bezpieczeństwa th = 4,3 s na średnim promieniu tarcia
Fig. 7. Reduced stress of non partition disc after 4 seconds safety braking th = 4,3 s
on the medium friction radius

Rys. 8. Przebieg naprężeń zredukowanych dla tarczy dzielonej po 4 sekundzie hamowania bezpieczeństwa th = 4,3 s na średnim promieniu tarcia
Fig. 8. Reduced stress of partition disc after 4 seconds safety braking th = 4,3 s
on the medium friction radius

Dla tarczy niedzielonej wyznaczony poziom naprężeń zredukowanych
(H-M-H) przekracza granicę plastyczności dla stali St5 (275÷295 MPa), [3, 4].
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Zastosowanie tarczy segmentowej pozwala na obniżenie wartości naprężeń
w czasie hamowania bezpieczeństwa poniżej granicy plastyczności.
Równocześnie z prowadzoną analizą numeryczną mającą na celu wyznaczenie naprężeń zredukowanych obliczano poziom odkształceń tarczy wzdłuż
osi obrotu z (odkształcenia osiowe). Przebieg odkształceń osiowych tarczy na
zewnętrznym promieniu tarcia dla tarczy niedzielonej po czwartej sekundzie
hamowania bezpieczeństwa przedstawiono na rys. 9 oraz dla tarczy podzielonej
na cztery segmenty na rys. 10. Odkształcenia osiowe tarczy dzielonej analizowanego hamulca maszyny wyciągowej są nieznacznie wyższe od odkształceń
tarczy niedzielonej. Wzrost odkształceń osiowych tarczy dzielonej jest nieistotny w porównaniu do korzyści wynikających ze znacznego obniżenia jej stanu
wytężenia.

Rys. 9. Przebieg odkształcenia osiowego dla tarczy niedzielonej po 4 sekundzie hamowania
bezpieczeństwa (th = 4,3 s) na zewnętrznym promieniu tarcia
Fig. 9. Maximum axial displacement of non divided disc after 4 seconds safety braking (th = 4,3 s)
on the outer friction radius

Rys. 10. Przebieg odkształcenia osiowego dla tarczy dzielonej po 4 sekundzie hamowania bezpieczeństwa (th = 4,3 s) na zewnętrznym promieniu tarcia
Fig. 10. Maximum axial displacement of partition disc after 4 seconds safety braking (th = 4,3 s)
on the outer friction radius
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Analizując powyższe wyniki należy stwierdzić, że dzielenie tarczy hamulcowej na segmenty w górniczych maszynach wyciągowych jest jak najbardziej
uzasadnione, gdyż obniża stan wytężenia tarczy podczas hamowania bezpieczeństwa oraz nie powoduje istotnego wzrostu bicia bocznego.
4. Wnioski
Analizując wyniki przeprowadzonych symulacji numerycznych metodą
elementów skończonych dla procesu hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej 4L-3400/2400 można stwierdzić, że:
1. Algorytmy obliczeń przepływu ciepła zawarte w metodzie elementów skończonych pozwalają na symulowanie generowania zjawiska niestabilności
termosprężystej podczas procesu hamowania z uwzględnieniem wielu istotnych cech konstrukcyjnych hamulców ciernych;
2. Metody elementów skończonych pozwalają z dużą dokładnością wyznaczyć
obszar stabilności termosprężystej układu hamulcowego, według przyjętego
kryterium, którego granicę wyznacza prędkość krytyczna bieżni hamulca,
powyżej której możliwe jest wystąpienie zjawiska niestabilności termosprężystej;
3. Dla hamulców maszyn wyciągowych i innych przemysłowych hamulców
wielko-gabarytowych bardziej odpowiednim kryterium wyznaczającym granicę stabilności termosprężystej jest nowe kryterium dopuszczalnego odkształcenia osiowego tarczy niż dotychczas stosowane kryterium początku
zróżnicowania temperatur na powierzchni po przeciwległych stronach tarczy
hamulca;
4. Dla wszystkich rozpatrywanych grubości tarczy hamulca maszyny wyciągowej najsilniejszy wpływ na wartość prędkości krytycznej, przy której rozpoczyna się zjawisko niestabilności termosprężystej ma współczynnik rozszerzalności cieplnej materiału tarczy,
5. Wzrost współczynnika rozszerzalności cieplnej i modułu Younga materiału
tarczy hamulca powoduje obniżenie wartości prędkości krytycznej, co oznacza zawężenie strefy stabilności termosprężystej hamulca,
6. Grubość tarczy hamulca ma istotny wpływ na wielkość odkształcenia osiowego tarczy, a tym samym wpływa na zwiększenie wartości prędkości krytycznej,
7. Konstrukcja segmentowa tarczy hamulca maszyny wyciągowej wpływa znacząco na obniżenie stanu wytężenia tarczy.

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 II. Finite element simulation

Summary
Prediction of the distribution and magnitude of brake disc temperature by utilizing finite
element analysis (FEA) is presented in the paper. FEA has been proved as an effective method to
study the behavior of big industrial friction brakes (winder disc brakes) in terms of: temperature
distribution on disc brakes, thermoelastic instability (TEI) and its axial deformation. In this investigation the FE modeling technique was used to simulate and visualize the brake interface hot
spotting and the brake disc distortion as function of geometrical and material properties as well as
the operational conditions. The critical speed above which TEI would occur was applied and
calculated for analysed mine winder brake system. The critical speed values were calculated using
the new criterion based on maximum acceptable value of axial disc distortion. The investigation
confirmed that the disc’s material thermal expansion coefficient has strongest influence on the
critical speed. Increase of the thermal expansion coefficient and Young’s modulus reduce value of
the critical speed, what means that TEI occurrence in brake system is more likely. Increase of disc
thickness causes elevation of the critical speed value and reduces probability of TEI occurrence.
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