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

W pojazdach szynowych ze względu na coraz to większe prędkości jazdy prowadzi się pra- 
ce nad udoskonalaniem układów hamulcowych, tak aby zatrzymanie pojazdu odbyło się na 
możliwie najkrótszej drodze hamowania. Większe wymagania stawiane układom hamul- 
cowym wymusza nie tylko okresowe kontrolowanie stanu pary ciernej, ale również stałego 
monitorowania zużycia elementów układu hamulcowego. Celem artykułu jest przedstawienie 
możliwości diagnozowania pary ciernej hamulca tarczowego, wykorzystując wybrane 
charakterystyki widmowe sygnału drganiowe generowanego przez obsadę hamulcową  
z okładzinami ciernymi. 
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A b s t r a c t  

In rail vehicles, because of higher and higher ride speeds, there are works carried out  
to upgrade braking systems to stop the vehicle at shortest possible braking distance. It is 
required that in braking systems the condition of friction set is periodically controlled and the 
wear of braking system parts is constantly monitored. The purpose of this article is to present 
possibility to diagnose the friction set of disc brake by using selected frequency characteristics 
of vibration signal generated by brake caliper with friction pads. 
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Oznaczenia 

f – częstotliwość [Hz], 
v – prędkość początku hamowania [km/godz.], 
D – dynamika zmian [dB], 
G(..) – grubość okładziny [mm], 
T – czas uśredniania [s], 
s(t) – wartość chwilowa amplitudy przemieszczeń drgań [m/s2]. 

1. Wstęp 

W pojazdach szynowych, ze względu na ciągły wzrost prędkości jazdy w celu uzys- 
kania wymaganej drogi hamowania, stosuje się hamulec tarczowy jako hamulec za- 
sadniczy. 

Do niewielu wad hamulca tarczowego zalicza się brak możliwości kontroli stanu pa- 
ry ciernej tarcza-okładzina w całym procesie eksploatacji. Jest to szczególnie zauważalne  
w wagonach kolejowych, w których tarcze hamulcowe zamocowane są na osi zestawu 
kołowego między kołami [3]. W celu sprawdzenia zużycia okładzin ciernych i tarcz 
hamulcowych, konieczne jest wykorzystanie kanału rewizyjnego dla przeprowadzenia 
kontroli, a w sytuacji osiągnięcia granicznego zużycia elementów ciernych – również ich 
wymiany. 

W technice kolejowej do diagnozowania zużycia okładzin ciernych stosuje się sta- 
nowiska torowe, w których dokonuje się fotograficznej rejestracji obrazu pary ciernej 
tarcza hamulcowa-okładzina cierna podczas przejazdu pociągu. Następnie na podstawie 
zarejestrowanych obrazów dokonuje się oszacowania grubości okładzin ciernych hamulca 
tarczowego. Przy grubości okładzin wynoszącym 10 mm, maszynista pociągu otrzymuje 
informację o osiągnięciu granicznego dopuszczalnego zużycia okładzin na danej osi ze- 
stawu kołowego. Stanowiska torowe do diagnostyki zużycia okładzin ciernych stosowane 
są m.in. na kolejach niemieckich, angielskich i francuskich. 

W pojazdach szynowych najczęściej stosowane są układy sygnalizujące proces ha- 
mowania oraz luzowania, widoczne dla obsługi ze środka, jak i z zewnątrz pojazdu. 
Wspomniane układy umożliwiają podczas przejazdu pociągu sprawdzenie, w którym  
z wagonów jest zablokowany układ hamulcowy. 

Celem badań jest wykorzystanie sygnału drganiowego obsad okładzin do oceny zuży- 
cia okładzin ciernych hamulca tarczowego, wyznaczając charakterystyki w dziedzinie 
częstotliwości, podczas badań na bezwładnościowym stanowisku hamulcowym. 

2. Metodyka i obiekt badań 

Badania przeprowadzono na bezwładnościowym stanowisku do badań ha- 
mulców pojazdów szynowych, obiektem badań była tarcza hamulcowa typu 610 × 110  
z wentylującymi łopatkami firmy Kovis oraz 3 komplety okładzin typu 200 FR20H.2 fir- 
my Frenoplast. Pierwszy komplet nowy o grubości 35 mm oraz 2 komplety zużyte do 
grubości 25 mm i 15 mm. 
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Do badań wykorzystano program badawczy C (jazda szybka) zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Kodeksie UIC 541-3. Hamowania wykonano z prędkości 50, 80, 120, 160  
i 200 km/godz. W czasie badań realizowano docisk okładziny do tarczy N wynoszący  
44 kN oraz masę hamującą, przypadające na jedną tarczę M = 4,4 t [5]. Przetworniki drgań 
zamocowano na obsadach okładzin, co przedstawia rysunek 1a za pośrednictwem klipsa 
montażowego. 

 
 

 
Rys. 1. Stanowisko do badań kolejowego hamulca tarczowego; a) obsada okładziny  

z przetwornikiem drgań, b) widok sposobu pomiaru przyspieszeń drgań 
generowanych przez obasę z okładziną cierną; 1 – przetwornik, 2 – kaseta 
pomiarowa typu B&K 3560 C, 3 – oprogramowanie systemu PULSE 12.5 

Fig. 1. Interial station for tests of railway brakes; a) pad calliper with 
accelerometer, b) view of measurement set of vibrations generated  
by  calliper  with  pads;   1  –  accelerometer,   2  –  measuring  case  type  

B&K 3560 C, 3 – system software PULSE 12.5 
 

Podczas badań rejestrowano sygnały przyspieszeń drgań w trzech wzajemnie pro- 
stopadłych kierunkach. Do akwizycji sygnałów drgań zastosowano zestaw pomiarowy skła- 
dający się z: piezoelektrycznych przetworników przyspieszeń drgań, kasety pomiaro- 
wej typu B&K 3560 C wraz z oprogramowaniem systemu PULSE 12.5. Tor pomiarowy 
przedstawiono na rysunku 1b. 

Przetworniki drgań typu 4504 firmy Brüel&Kjær wybrano na podstawie wytycznych 
zawartych w pracy [1, 6], liniowe pasmo przenoszenia przetworników wyniosło 13 kHz. 
Podczas badań diagnostycznych rejestrowano sygnały w paśmie od 0,7 Hz do 9 kHz [2]. 
Częstotliwość próbkowania ustawiono na 32 kHz. Oznacza to, że pasmo poddane anali- 
zie zgodnie z zależnością Nyquista wyniosło 16 kHz. 

Badania przeprowadzono zgodnie z zasadami eksperymentu czynnego. Po wykonaniu 
serii hamowań przy zadanych prędkościach początku hamowania, docisku okładzin do 
tarczy oraz masie hamującej, zmieniano okładziny cierne i równocześnie obserwowano 
zmiany zachodzące w amplitudzie chwilowych przyspieszeń drgań. 
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3. Wyniki badań 

Celem analizy widmowej sygnałów drgań było wyznaczenie pasm częstotliwości 
związanych ze zmianą grubości okładziny w czasie pracy układu hamulcowego. Na rys. 2 
przedstawiono przykładowe widma amplitudowe  przyspieszeń drgań dla różnych grubości 
okładzin uzyskanych przy hamowaniu z prędkości wynoszącej 120 km/godz. Widmo 
uzyskano przy pomiarze drgań w kierunku prostopadłym po powierzchni ciernej tarczy 
(kierunek Y2) przy docisku okładziny do tarczy N = 44 kN i masie hamującej M = 4,4 t. 

 

 
Rys. 2. Zależność amplitudy przyspieszeń drgań od częstotliwości dla różnych 

grubości okładziny przy prędkości początku hamowania v = 120 km/h dla 
kierunku Y2: P1 – pasmo 4600–5100 Hz, P2 – pasmo 6000–6700 Hz:  
a)  grubość  okładziny  G1 = 35 mm,  b)  grubość  okładziny  G2 = 25 mm, 

c) grubość okładziny G3=15mm 
Fig. 2. Dependence of amplitude of vibration accelerations from frequencies  

for different pad’s thicknesses for speed at the beginning of braking  
v = 120 km/h in direction Y2: P1 – frequency band 4600–5100 Hz,  
P2  –  frequency  band  6000–6700 Hz:  a)  pad’s  thickness  G1 = 35 mm,  

b) pad’s thickness G2=25mm, c) pad’s thickness G3=15mm 
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Badania pomiaru przyspieszeń drgań obsad hamulcowych w dziedzinie częstotliwości 

wykazały, że możliwe jest znalezienie pasm częstotliwości, w których obserwuje się 
zależność wartości skutecznej przyspieszeń drgań aRMS (równanie (1)) od różnych grubości 
okładzin w rozpatrywanym zakresie prędkości początku hamowania. W tab. 1 przed- 
stawiono zakresy częstotliwości, w których obserwuje się zależność wartości amplitudy 
przyspieszeń drgań od zużycia okładzin. Dodatkowo przedstawiono dynamikę zmian 
zgodnie z zależnością (2) [4] badanego parametru diagnostycznego dla danego pasma 
częstotliwości i przy danej prędkości początku hamowania oraz wartości współczynników 
korelacji dla liniowej zależności wartości amplitudy przyspieszeń drgań od badanych 
grubości okładzin ciernych. Na tej podstawie stwierdzono, że diagnozowanie zużycia 
okładzin ciernych można przeprowadzić niezależnie od prędkości początku hamowania  
dla wybranych pasm częstotliwości. 
 

T a b e l a  1 

Zestawienie wyników badań określenia pasm częstotliwości N = 44k N  
i masie hamującej M = 4,4 t, w których występuje zależność amplitudy przyspieszeń drgań  

w funkcji grubo ści okładzin ciernych 

Prędkość początku hamowania  
v [km/godz.] 

Zakres częstotliwości 
f  [Hz] 

Dynamika zmian 
D [dB] 

Współczynnik 
korelacji R 

 50 4600–5100 6,26 0,89 
 80 4600–5100 5,83 0,99 
120 4600–5100 2,89 0,93 
160 4600–5100 2,68 0,94 
200 4600–5100 7,61 0,99 
50 6000–6700 5,79 0,99 
80 6000–6700 4,75 0,97 
120 6000–6700 2,94 0,97 
160 6000–6700 3,78 0,97 
200 6000–6700 5,08 0,92 
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gdzie: 
T  – czas uśredniania, 
s(t) – wartość chwilowa amplitudy przemieszczeń drgań. 
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gdzie: 
s1 – wartość miary punktowej wyznaczonej dla okładziny G3 lub G2, 
s2 – wartość miary punktowej wyznaczonej dla okładziny G1. 
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Na rys. 3 przedstawiono zależności grubości okładzin ciernych hamulca tarczowego G 
od wartości skutecznej przyspieszeń drgań aRMS w rozpatrywanych pasmach częstotliwości. 

Na podstawie funkcji aproksymujących zużycia okładzin ciernych względem wartości 
skutecznej przyspieszeń drgań, wyprowadzono zależności liniowe (3–12) dla rozpatry- 
wanych prędkości początku hamowania umożliwiających określenie aktualnej grubości 
okładziny ciernej. 

 ( ) ( )50, 4600 5100 RMS 508,028 50,395v vG a= − == − ⋅ +  (3) 

 ( ) ( )80, 4600 5100 RMS 807,929 56,032v vG a= − == − ⋅ +  (4)  

 ( ) ( )120, 4600 5100 RMS 12011,585 76,09v vG a= − == − ⋅ +  (5) 

 
 

Rys. 3. Zależność grubości okładzin ciernych w funkcji wartości skutecznej 
przyspieszeń drgań: a) dla pasma częstotliwości 4600–5100Hz, b) dla pasma  

częstotliwości 6000–6700 Hz 
Fig. 3. Dependence of pad thickness of RMS value of vibrations accelerations:  

a) for frequency band 4600–5100Hz, b) for frequency band 6000–6700 Hz 
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 ( ) ( )160, 4600 5100 RMS 16012,254 81,206v vG a= − == − ⋅ +  (6) 

 ( ) ( )200, 4600 5100 RMS 2004,64 49,346v vG a= − == − ⋅ +  (7) 

 ( ) ( )50, 6000 6700 RMS 509,07 56,203v vG a= − == − ⋅ +  (8) 

 ( ) ( )80, 6000 6700 RMS 808,922 61,638v vG a= − == − ⋅ +  (9) 

 ( ) ( )120, 6000 6700 RMS 12011,01 80,528v vG a= − == − ⋅ +  (10) 

 ( ) ( )160, 6000 6700 RMS 1608,179 68,484v vG a= − == − ⋅ +  (11) 

 ( ) ( )200, 6000 6700 RMS 2005,28 53,16v vG a= − == − ⋅ +  (12) 

gdzie: 
G(…)  – grubość okładziny, 
aRMS(…) – wartość skuteczna przyspieszeń drgań w m/s2 w kierunku Y1. 
Weryfikacja badań stanowiskowych na okładzinach o grubości G4 = 21,1 mm i G5 = 

16,2 mm wykazała, że błąd diagnozy wynikający z zastosowania zależności (3–12) wyniósł 
4–7% dla okładziny G5 i 7–12% dla okładziny G4. Niższe wartości błędu diagnozy uzy-
skano dla pasma częstotliwosci 6000–6700 Hz. Na tej podstawie stwierdza się, że jest 
możliwe określenie zużycia okładzin ciernych dla wybranych prędkości początku hamowa-
nia, przy znanej wartości skutecznej przyspieszeń drgań, 

Analiza wyników badań w dziedzinie częstotliwości wykazała, że dla poszczególnych 
pasm częstotliwości możliwe jest diagnozowanie zużycia okładzin ciernych niezależnie od 
prędkości początku hamowania. Dynamika zmian wartości skutecznej przyspieszeń drgań 
dla okładzin G1, G2 i G3 mieści się bowiem w przedziale 2,7–7,6 dB. 

4. Wnioski 

Stanowiskowe badania diagnostyczne wykazały, że możliwe jest diagnozowanie zu- 
życia okładzin ciernych hamulca tarczowego, dokonując analizy wartości przyspieszeń 
drgań obsad z okładzinami w dziedzinie częstotliwości. 

Analiza drgań obsad w dziedzinie częstotliwości umożliwia diagnozowanie zużycia 
okładzin ciernych w dwóch pasmach tj. 4600–5100 oraz 6000–6700Hz niezależnie od 
prędkości początku hamowania. 

Zmiany postaci widma amplitudowego przyspieszeń drgań w zależności od zużycia 
okładzin ciernych hamulca są widoczne niezależnie od zamocowania przetwornika drgań 
na obsadzie hamulcowej od strony tłoczyska lub od strony obudowy cylindra hamul- 
cowego. 

Dla analizy w dziedzinie częstotliwości, współczynniki dynamiki zmian wynoszą  
2,7–7,6 dB w zależności od prędkości początku hamowania. Wykorzystując wartość sku- 
teczną przyspieszeń drgań, możliwe jest wykorzystanie modeli diagnostycznych do 
wyznaczenia zużycia nakładki ciernej przy rozpatrywanych prędkościach początku ha- 
mowania. 



 98 

L i t e r a t u r a  

[1] B r ü e l  & K j æ r , Piezoelectric Accelerometer Miniature Triaxial Delta Tron 
Accelerometer – Type 4504A, oferta firmy Brüel & Kjær. 

[2] B r ü e l  & K j æ r , Measuring Vibration, Revision September 1982. 
[3] G r u s z e w s k i  M., Wybrane zagadnienia eksploatacji hamulca tarczowego, Tech- 

nika transportu Szynowego 6-7/1995, 84-86. 
[4] G r y b oś  R., Drgania maszyn, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009,  

214. 
[5] KodeksUIC 541-3, Hamulec–Hamulec tarczowy i jego zastosowanie. Warunki dopusz- 

czenia okładzin hamulcowych, Wyd. 6, listopad 2006. 
[6] S a w c z u k  W., S z y m ań s k i  M.G., Zastosowanie wybranych charakterystyk cza- 

sowych sygnału drganiowego do diagnozowania tarczowegohamulca kolejowego,  
9-th International Conference Modern Electric Traction MET 2009, 59-63. 




