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

W niniejszym artykule na podstawie przeprowadzonych stanowiskowych badań tribologicznych 
dokonano oceny wpływu parametrów obróbki mechanicznej tarczy hamulcowej na uzyskiwane 
wyniki wartości współczynnika tarcia i zużycia przy współpracy z nakładką cierną. Do realizacji 
badań o charakterze podstawowym wykorzystano oryginalne materiały skojarzenia stosowane 
w tarczowych mechanizmach hamulcowych. Otrzymane wyniki wskazują, że wyjściowy stan 
chropowatości warstwy wierzchniej tarczy hamulcowej w istotnym stopniu wpływa przede 
wszystkim na współpracę pary trącej w początkowym okresie współpracy. 
Słowa kluczowe:  tarcze hamulcowe, chropowatość powierzchni, badania tribologiczne 

A b s t r a c t  

As it has been shown above in determined road conditions realization way of braking process, 
coefficient of friction of friction pair of brake mechanism has fundamental meaning on 
generated braking moment on wheels. In paper on the basis of carried out stand tribology 
investigations evaluation of influence parameters of mechanical treatment of break disk on 
friction factor and wear at mating with friction block. For basic investigations original friction 
materials have been taken which are used in brake disk mechanisms. 
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1. Wstęp 

Współczesne samochody charakteryzują się dobrą skutecznością i niezawodnością dzia-
łania układów hamulcowych. Także rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne układów 
hamulcowych wraz z wykorzystaniem systemów wspomagających oraz współpracujących 
z nimi powodują, że przebieg procesu hamowania staje się coraz bardziej efektywny i bez-
pieczny, nawet w warunkach ekstremalnych. Równocześnie systemy te ułatwiają kierow-
com prowadzenie pojazdów. Pomimo tego w analizie przyczyn wypadków drogowych spo-
wodowanych niewłaściwym stanem technicznym samochodu niesprawności układu 
hamulcowego znajdują się na czołowym miejscu [1]. Najczęściej powodem tego jest wina 
użytkownika, który nie przestrzega zasad producenta dotyczących czynności obsługowo- 
-naprawczych, ale mogą być także i inne przyczyny losowe. 

Podczas eksploatacji samochodu jest rzeczą naturalną, że następuje zużycie pary trącej 
mechanizmu hamulcowego, co powoduje konieczność jego naprawy. Tendencją w naprawie 
współczesnych samochodów jest wymiana niesprawnych części i zespołów na nowe. 
W przypadku mechanizmów hamulcowych na ogół dopuszcza się naprawę zarówno tarcz, jak 
i bębnów hamulcowych, jeżeli są spełnione warunki techniczne ustalone przez producenta. 

W artykule ograniczono się do oceny wpływu parametrów obróbki tarczy hamulcowej 
na geometryczne cechy warstwy wierzchniej, a tym samym na charakterystyki tribolo-
giczne, co w konsekwencji ma wpływ na skuteczność hamowania samochodu, szczególnie 
w początkowym okresie współpracy. 

2. Czynniki wpływające na skuteczność hamowania samochodu 

W warunkach drogowych miarą skuteczności hamowania jest droga od chwili rozpo-
częcia hamowania do zatrzymania samochodu. Do głównych czynników mających wpływ 
na długość tej drogi mają czas zwłoki działania układu hamulcowego oraz wartość opóź-
nienia będącego funkcją momentu hamującego wytworzonego na kołach przez mechanizm 
hamulcowy i przyczepności opony do jezdni. Moment hamujący zależy od siły docisku 
klocka do tarczy i wartości współczynnika tarcia skojarzonych materiałów w danych wa-
runkach pracy. W produkowanych samochodowych tarczowych mechanizmach hamulco-
wych przeciętna wartość współczynnika tarcia waha się w granicach 0,35–0,55 [2]. Zaś 
współczynnik przyczepności opony do jezdni jest funkcją wielu czynników zależnych od 
warunków współpracy opony z jezdnią (m.in.: rodzaju i stanu nawierzchni, stanu technicz-
nego i ciśnienia w ogumieniu, obciążenia kół, prędkości jazdy). Ta wartość może się zmie-
niać w bardzo szerokim zakresie – 0,1–0,9 [12]. Trzeba dodać, że w warunkach drogowych 
o przebiegu procesu hamowania (tj. od chwili zauważenia przeszkody do zatrzymania) 
oprócz skuteczności hamowania decyduje jeszcze wiele innych czynników, jak np.: do-
świadczenie kierowcy, czas reakcji kierowcy (stan psychofizyczny), warunki pogodowe, 
widoczność itp. Wytworzony rozdział momentu hamującego na poszczególnych osiach 
i kołach powinien być taki, aby zapewniona została stateczność ruchu pojazdów, stąd też 
stosowanie układów przeciwblokujących ABS i innych układów współpracujących z ukła-
dem hamulcowym. 

Kryteria i warunki oceny stanu technicznego układów hamulcowych pojazdów są 
określone w stosownych przepisach, dotyczy to wymaganego wskaźnika skuteczności ha-
mowania, dopuszczalnych różnic rozkładu sił na osie i strony oraz innych właściwości wa-
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runkujących dopuszczenie samochodu do ruchu [3, 10]. Wskaźnik skuteczności hamowania 
(γ) jest określony jako stosunek sumarycznych sił hamowania do ciężaru całkowitego 
samochodu (wyznaczony w badaniach stanowiskowych) lub jako stosunek średniego 
opóźnienia (wyznaczonego w badaniach drogowych) do przyspieszenia ziemskiego, wyra-
żony w procentach (tabela 1). Przy czym warto zaznaczyć, że ze względu na zasadnicze 
zróżnicowanie warunków badań stanowiskowych i drogowych, otrzymane wyniki badań 
w obydwóch przypadkach będą różne [11, 13]. 

 
T a b e l a  1 

Wymagane wskaźniki skuteczności hamowania γ [%] dla wybranych typów pojazdów 
rejestrowanych od 1.01.1999 r. [3] 

Lp. Rodzaj pojazdu Hamulec 
zasadniczy 

Hamulec 
pomocniczy 

1 Osobowy 50 25 
2 Autobus 50 25 
3 Ciężarowy i ciągnik samochodowy do 3,5 t 45 22 
4 Ciężarowy i ciągnik samochodowy powyżej 3,5 t 43 22 
5 Motocykl  
    – dla obu kół 45 
    – dla koła tylnego 33 

3. Charakterystyka zużycia i naprawy tarczowego mechanizmu hamulcowego 

Do słabych ogniw, tj. wykazujących najmniejszą trwałość, co jest rzeczą naturalną, 
należy mechanizm hamulcowy, ponieważ podczas hamowania energia kinetyczna samo-
chodu zostaje zamieniona na pracę tarcia i zużycia pary trącej tarcza hamulcowa–klocek 
lub nakładka–bęben hamulcowy. Intensywność zużycia, a tym samym trwałość mecha-
nizmu hamulcowego w danym samochodzie jest funkcją wielu czynników związanych 
m.in. z właściwościami tribologicznymi pary trącej, warunkami użytkowania pojazdu, ob-
sługą, naprawą, techniką jazdy. 

Zużyte klocki hamulcowe wymienia się na nowe, ale już przy tej czynności należy 
zwracać uwagę na jakość klocków, albowiem coraz częściej oferowane są wyroby różnych 
firm. Klocki hamulcowe wykonane są z materiału kompozytowego wieloskładnikowego 
(materiał bazowy, lepiszcze, wypełniacze oraz różne składniki poprawiające właściwości 
tribologiczne i in.), dlatego oczywiste jest, że skład i zawartości poszczególnych skład-
ników, a także technologia i dokładność wykonania mają istotny wpływ na właściwości 
użytkowe [2]. Jakość materiału klocka ma wpływ nie tylko na wartość współczynnika 
tarcia klocek–tarcza, ale także na mechanizm zużycia pary trącej, co jest bardzo istotne, 
ponieważ w rzeczywistych warunkach pracy mechanizmu hamulcowego występuje nieko-
rzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych, takich jak: woda, korozja, zapylenie,  
i w tych to warunkach materiał cierny winien spełniać stawiane mu wymagania [6, 14].  
Z tego też względu najlepiej stosować oryginalne zalecane klocki firmowe, dla których 
materiał jest dobierany przez producenta do danego samochodu (może on być zróżnico-
wany dla osi przedniej i tylnej), co gwarantuje uzyskanie właściwych charakterystyk tribo-
logicznych podczas użytkowania, a tym samym zapewnia odpowiedni moment hamujący 
na poszczególnych kołach. Klocki hamulcowe, oprócz typowego zużycia ściernego kloc-
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ków, mogą ulegać również innym uszkodzeniom, których przykłady przedstawiono m.in.  
w pracach [7, 8, 9]. 

Tarcze hamulcowe w pojazdach samochodowych wykonane są przeważnie z żeliwa 
szarego, ale mogą być również z żeliwa stopowego, ze stali i staliwa. Coraz częściej stosuje 
się tarcze kombinowane. Obecnie jeszcze w większości samochodów przewiduje się na-
prawę tarcz hamulcowych poprzez ich przetaczanie, o ile spełniają one określone warunki 
wynikające z wymagań technicznych (odpowiednia grubość, brak widocznych wad – jak 
mikropęknięcia, przegrzanie, wykruszenia itp.). Warunkiem poprawnej współpracy tarczy 
hamulcowej z klockiem jest zachowanie właściwych parametrów obróbki mechanicznej w celu 
uzyskania odpowiedniej dokładności wymiarowej oraz chropowatości powierzchni (po-
przez szlifowanie). Oczywiście, podczas obróbki nie można przetaczać tarczy poniżej 
dopuszczalnej granicy, ponieważ zmniejsza to skuteczność odprowadzenia ciepła oraz 
właściwości wytrzymałościowe tarczy. Przykłady granicznych wartości tarcz hamulcowych 
dla wybranych pojazdów pokazano w tab. 2. Dopuszczalne różnice grubości tarczy to 0,01 mm. 
Zazwyczaj minimalną grubość materiału ciernego wkładki przyjmuje się jako 2 mm. 

 
T a b e l a  2     

Graniczne wartości grubości tarczy hamulcowej dla wybranych typów samochodów 
Grubość tarczy* [mm] Lp. Marka samochodu Średnica 

tarczy [mm] nominalna graniczna 
1 Audi A4 288 25 23 
2 Ford Mondeo 300 24 22 
3 Opel Omega 286 24 21 
4 Skoda Octavia (silnik 1,6 dm3) 256 22 19 
5 VW Polo 239 18 16 

    * Oś przednia. 
 
Proces naprawy poprzez przetaczanie tarcz hamulcowych powinien być prowadzony na 

obrabiarkach do tego przeznaczonych. Obecnie coraz częściej do tego typu naprawy wy-
korzystuje się urządzenia pozwalające na przetaczanie tarcz hamulcowych bez ich zdejmo-
wania z piast kół [5]. Zaletą takiej metody obróbki jest dokładne bazowanie tarczy na piaś-
cie koła, jak również równoczesna obróbka obydwóch stron tarczy, dzięki czemu zapewnia 
się równoległość powierzchni współpracy z klockami, unikając tym samym nierówno-
miernego rozkładu sił na obwodzie tarczy. Przy tarciu technicznie suchym chropowatość 
powierzchni jest jednym z istotnych czynników wpływających na wartość współczynnika 
tarcia pary trącej. Dlatego w przeprowadzonych badaniach chodziło o określenie wpływu 
parametrów obróbki tarcz (przy wykorzystaniu standardowych tokarek) na chropowatość 
powierzchni, a w konsekwencji na podstawowe charakterystyki tribologiczne skojarzenia 
ciernego mechanizmu hamulcowego. 

4. Badania tribologiczne skojarzenia tarczowego mechanizmu hamulcowego 

4.1. Zakres badań 

W celu oceny, na ile istotny jest wpływ parametrów obróbki tarczy hamulcowej na cha-
rakterystyki tribologiczne rozpatrywanego skojarzenia, przeprowadzono stanowiskowe ba-
dania tribologiczne. Badania przeprowadzono dla konkretnego skojarzenia materiałów 
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mechanizmu hamulcowego, w przyjętych warunkach zmieniając jedynie parametry obróbki 
tarczy hamulcowej. 

Przetaczanie tarcz przeprowadzono z użyciem standardowej tokarki, zmieniając pod-
stawowe parametry obróbki w stosunkowo niewielkim zakresie, aby znacznie nie wykra-
czać poza praktycznie stosowane. Podstawowe parametry obróbki: posuw ps = 0,08 mm/obrót, 
głębokość toczenia g = 0,2 mm, prędkość obrotowa wrzeciona, odpowiednio: n1 = 56,  
n2 = 76 i n3 = 90 obr./min. Po przetaczaniu dla wybranych tarcz stosowano jeszcze szlifo-
wanie powierzchni papierem ściernym o granulacji k1 = 400 i k2 = 800. W efekcie tych 
zabiegów uzyskano różny stan geometryczny warstwy wierzchniej tarczy hamulcowej.  
W tabeli 3 podano przykładowe parametry obróbki wybranych tarcz do badań (T1–T4),  
a na rys. 1–4 pokazano ich profile chropowatości powierzchni. Wszystkie profile wykonano 
przy następujących powiększeniach: powiększenie pionowe 5000× – 1 działka = 2 μm, po-
większenie poziome 40× – 1 działka = 250 μm. 

 
T a b e l a  3 

Oznaczenie tarcz wybranych do badań i parametry ich obróbki 

Lp. Oznaczenie
tarczy Sposób przygotowania powierzchni tarczy do badań 

1 T1 Fabrycznie szlifowana (nowa) 
2 T2 Tarcza przetaczana g = 0,2 mm, ps = 0,08 mm, n = 56 obr./min 
3 T3 Tarcza przetaczana: g = 0,2 mm, ps = 0,08 mm, n = 90 obr./min + szlifowanie 

papierem ściernym o granulacji 400 

4 T4 Tarcza przetaczana: g = 0,2 mm, ps = 0,08 mm, n = 90 obr./min + szlifowanie 
papierem ściernym o granulacji 800 

 

 
Rys. 1. Profil powierzchni nowej tarczy hamulcowej (T1): Rz = 0,76 μm, Ra = 0,11 μm 

Fig. 1. Surface profile of new disk brake (T1): Rz = 0,76 µm, Ra = 0,11 µm 
 

Dla tak przygotowanych powierzchni tarczy przeprowadzono badania tribologiczne 
przy ich współpracy z próbkami wykonanymi z klocków hamulcowych. Natomiast po ba-
daniach analizowano również zmiany profilu powierzchni przeciwpróbek (tarcz) oraz prze-
prowadzono obserwacje mikroskopowe powierzchni współpracy, jak również produktów 
zużycia (tych wyników nie zamieszczano w tym artykule). 

Nie ulega wątpliwości, że parametry obróbki mechanicznej mają wpływ na parametry 
chropowatości powierzchni, co wynika zarówno z wyników pomiarów chropowatości, jak  
i  przedstawionych  profilografów.  W  ocenie  wpływu  parametrów  obróbki  tarczy na stan 
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Rys. 2. Profil powierzchni tarczy (T2) po przetaczaniu przy parametrach: g = 0,2 mm, 

ps = 0,08 mm, n = 56 obr./min, Rz = 7,37 μm, Ra = 1,24 μm 
Fig. 2. Surface profile of disk (T2) after reboring at parameters: g = 0,2 mm, ps = 0,08 mm, 

n = 56 rotation/minute, Rz = 7,37 µm, Ra = 1,24 µm 
 

 
Rys. 3. Profil powierzchni tarczy (T3) po przetaczaniu przy parametrach: g = 0,2 mm, ps = 0,08 mm, 

n = 90 obr./min i szlifowaniu papierem ściernym o granulacji  400,  Rz = 1,98 μm,  Ra = 0,24 μm 
Fig. 3. Surface profile of disk (T3) after reboring at parameters: g = 0,2 mm, ps = 0,08 mm,  

n = 90 rotation/minute and grinding with abrasive paper 400 granulation, Rz = 1,98 µm,  
                                                                     Ra = 0,24 µm 

 

 
Rys. 4. Profil powierzchni tarczy (T4) po przetaczaniu przy parametrach: g = 0,2 mm, ps = 0,08 mm, 

n = 90 obr./min i szlifowaniu papierem ściernym o granulacji  800,  Rz = 1,64 μm,  Ra = 0,16 μm 
Fig. 4. Surface profile of disk (T4) after reboring at parameters: g = 0,2 mm, ps = 0,08 mm,  

n = 90 rotation/minute and grinding with abrasive paper 1000 granulation, Rz = 1,64 µm,  
                                                                 Ra = 0,16 µm 
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geometryczny warstwy wierzchniej równie ważne są parametry, jak i profil chropowatości 
powierzchni, ponieważ decyduje o przebiegu krzywej nośności powierzchni. 

4.2. Warunki badań tribologicznych 

Badania o charakterze podstawowym przeprowadzono na stanowisku typu tarcza– 
–trzpień, w którym jako przeciwpróbkę wykorzystano oryginalną tarczę hamulcową, zaś 
próbkę wykonaną z klocka hamulcowego w kształcie prostopadłościanu. Uproszczony 
schemat głowicy badawczej pokazano na rys. 5, zaś dokładniejszy opis stanowiska ba-
dawczego można znaleźć w pracach [4, 6]. W warunkach drogowych warunki pracy skoja-
rzenia tarcza hamulcowa–klocek zmieniają się w szerokich warunkach: prędkości tarcia 
mogą przekraczać nawet 40 m/s, a naciski od 0,3 MPa przy łagodnym przyhamowaniu do 
6 MPa, a nawet więcej przy hamowaniu awaryjnym. Podobnie jest z temperaturą powstałą 
w strefie tarcia, która jest funkcją wymienionych parametrów i przy przeciętnych warun-
kach hamowania wynosi 100–300°C, ale może osiągać wartości do 800°C, a trzeba dodać, 
że w rzeczywistych punktach styku mikronierówności temperatury te mogą być jeszcze 
wyższe [2, 4]. Ze względu na porównawczy charakter prowadzonych badań przyjęto wa-
runki ich realizacji, uwzględniając przeciętne warunki pracy mechanizmu hamulcowego 
oraz warunki techniczne prawidłowego funkcjonowania stanowiska. 

Przyjęte warunki pracy węzła tarcia przedstawiały się następująco: 
a) naciski jednostkowe – 1,5 MPa, 
b) prędkość tarcia – 3,75 m/s,  
c) temperatura otoczenia – ok. 20°C, 
d) wilgotność – ok. 65%, 
e) czas trwania próby – 2 godz. 
 

 
 

Rys. 5. Schemat realizacji pary trącej na stanowisku badawczym (a) oraz zasada pomiaru siły tarcia 
i temperatury (b) [4]: 1 – przeciwpróbka, 2 – próbka, 3 – termopara, 4 – czujnik siły, 5 – 
płytka centrująca, 6 – kołki mocujące, 7 – podkładka izolacyjna, 8 – tarcza (przeciwpróbka), 
9 – łożysko oporowe, 10 – element półkulisty, 11 – uchwyt próbki, 12 – kulki, 13 – masa 
obciążająca, 14 – element prowadzący, 15 – mostek tensometryczny ze wzmacniaczem 
                               i przetwornikiem AC, 16 – komputer pomiarowy 

Fig. 5. Schematic diagram tribology (a) and action principle measurement friction force and tem-
perature (b): 1 – anti sample, 2 – sample, 3 – thermocouple, 4 – pover sensor, 5 – plate,  
6 – locating pins, 7 – insulation pad, 8 – brake (anti sample), 9 – thrust bering, 10 – semicircular, 
element, 11 – sample grip, 12 – globules, 13 – mass loading, 14 – guiding element, 15 – measuring 
                       bridge with amplifier and converter AC, 16 – test computer 

a)   b) 
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Ze względu na długi czas trwania prowadzonych prób w stosunku do pojedynczego 
cyklu hamowania niezbędne było przyjęcie łagodniejszych warunków badań (w szczegól-
ności prędkości tarcia) niż ma to miejsce w eksploatacji. Wynika to z faktu, że skuteczność 
odprowadzenia ciepła ze strefy tarcia jest ograniczona (w stanowisku nie przewidziano 
dodatkowego chłodzenia), a nie można doprowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury. 
Podczas normalnej eksploatacji czas przebiegu jednego awaryjnego procesu hamowania 
nawet z dużej prędkości początkowej do zatrzymania jest niewielki (rzędu kilku sekund). 
Wprawdzie moc hamowania jest bardzo duża, a tym samym duży chwilowy przyrost tem-
peratury, ale jest to proces krótkotrwały. Dlatego też ze względu na porównawczy charakter 
badań przyjęcie uśrednionych warunków jest zasadne, tym bardziej że w dalszych etapach 
badań mechanizmów hamulcowych przewidziano przeprowadzenie badań na stanowisku 
modelowym. 

Podczas realizacji badań rejestrowano w sposób ciągły siłę tarcia i temperaturę mie-
rzoną w pobliżu strefy tarcia. Zaś po zakończonych próbach określano zużycie próbek oraz 
zmiany profilu chropowatości przeciwpróbek. 

4.3. Analiza wyników badań 

Ze względu na to, że chropowatość powierzchni ma najistotniejszy wpływ na zmiany 
występujące w początkowym okresie współpracy pary trącej, analizie występujących zmian 
należy je traktować jako zmiany okresu docierania. Przedstawione wyniki badań stanowią, 
oczywiście, pewien wycinek zrealizowanego zakresu, ale pozwalają na wyciągnięcie okre-
ślonych wniosków. 

W tabeli 4 przedstawiono wyniki zużycia próbek uzyskane przy współpracy z tarczami, 
których profile przedstawiono na rys. 1–4. Różnice zużycia w kolejnych próbach danej serii 
(dla tak samo obrabianych tarcz) wynosiły ok. 15%, co w przypadku badań tribologicznych 
można uznać za wyniki zadowalające. 

 
T a b e l a  4 

Zużycie próbki przy współpracy z tarczami o różnej chropowatości  
i profilu powierzchni 

Lp. Tarcza Parametry chropowatości [μm] Zużycie 
[mg] 

1 T1 Ra = 0,11,   Rz = 0,76 0,061 
2 T2 Ra = 1,24,   Rz = 7,37 0,509 
3 T3 Ra = 0,24,   Rz = 1,98 0,277 
4 T4 Ra = 0,16,   Rz = 1,64 0,211 

 
Analizując wartości zużycia próbki, można stwierdzić (jak należało tego oczekiwać), 

że im większa chropowatość powierzchni określona parametrami: Ra , Rz , tym zużycie jest 
większe, ale nie jest to zależność proporcjonalna. Na uwagę zasługuje fakt, że przy prawie 
identycznych wartościach parametrów Ra (tarcze T1 i T4 oraz T2 i T3) występuje sto-
sunkowo duże zróżnicowanie wielkości zużycia, a powodem tego są różnice w parametrach 
Rz . Jest to dość oczywiste, ponieważ wystarcza kilka większych rys, aby w znaczący 
sposób wpłynąć na przebieg zużycia. Należy dodać, że zamieszczone wyniki dotyczą kon-
kretnych warunków, w których przeprowadzono badania. Do wyciągnięcia wniosków  
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o charakterze ogólnym niezbędne byłoby zbadanie zakresu zmienności parametrów wej-
ściowych chropowatości powierzchni, jak i warunków badań tribologicznych. 

Z zamieszczonych przykładowych zapisów przebiegu zmian siły tarcia i temperatury 
(rys. 6, 7) wynika, że stan wyjściowy chropowatości powierzchni tarczy ma wpływ na ich 
wartości w początkowym okresie pracy, natomiast po okresie stabilizacji otrzymane war-
tości są zbliżone. Obliczeniowa wartość współczynnika tarcia po ustabilizowaniu wynosi 
ok. 0,42. Dość wyraźne różnice dla obydwóch przypadków w początkowym okresie współ-
pracy wydają się dość oczywiste, ponieważ w początkowym okresie współpracy następuje 
modyfikacja warstwy ze stanu technologicznego na stan eksploatacyjny. Dlatego też 
zasadne jest zastosowanie takiego procesu obróbki w procesie naprawy, aby chropowatość 
powierzchni była zbliżona do tej, jaką uzyskuje się podczas użytkowania. Charak-
terystyczne jest to, że wartość siły tarcia w początkowym okresie współpracy przy tarczach 
o małej chropowatości jest większa niż przy większej chropowatości, czyli odwrotnie niż 
należałoby się spodziewać.  Można to tłumaczyć następująco: przy większej chropowatości 

 

 
Rys. 6. Przebieg zmian siły tarcia (linia cienka) i temperatury (linia gruba) podczas próby 

przy   współpracy   próbki   z   tarczą   T1   przy   parametrach:   F  =  1,50  MPa, 
g = 0,08 mm, v = 3,8 m/s, t = 2 h 

Fig. 6. Variation courses of friction and temperature at investigation of sample and disk T1 
at mating parameters: F = 1,50 MPa, g = 0,08 mm, v = 3,8 m/s, t = 2 h 

 

 
Rys. 7. Przebieg zmian siły tarcia (linia cienka) i temperatury (linia gruba) podczas próby 

przy   współpracy   próbki   z   tarczą   T3   przy   parametrach:   F  =  1,50  MPa, 
g = 0,08 mm, v = 3,8 m/s, t = 2 h 

Fig. 7. Variation courses of friction and temperature at investigation of sample and disk T3 
at mating parameters: F = 1,50 MPa, g  = 0,08 mm, v = 3,8 m/s, t = 2 h 
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powierzchni naciski w rzeczywistych punktach styku są większe, a ponadto na mikronie-
równości działają mikronarzędzia skrawające, w wyniku czego następuje intensywne zu-
życie ścierne. Powstające produkty zużycia znajdujące się pomiędzy współpracującymi po-
wierzchniami (które nie są usuwane ze strefy tarcia i można je traktować jako trzecie ciało) 
wpływają na mechanizm tarcia współpracujących materiałów i są przyczyną zmniejszenia 
siły tarcia. 

Po przeprowadzonych próbach tribologicznych dla przeciwpróbek dokonano powtór-
nych pomiarów geometrii powierzchni. Profile powierzchni tylko dla wybranych tarcz 
hamulcowych T1 i T3 (dla tych samych, które pokazano na rys. 6, 7) przedstawiono na rys. 
8, 9. Porównując profile chropowatości powierzchni tarczy stanu przed i po próbie, widać, 
że w przypadku tarczy szlifowanej fabrycznie po badaniach parametry chropowatości ule-
gają zwiększeniu (pogarsza się jakość powierzchni). Jest to efektem procesów tribologicz-
nych zachodzących przy tarciu suchym współpracujących materiałów. W przypadku tarczy 
toczonej i następnie szlifowanej jakość powierzchni ulega poprawie. Potwierdza to zasadę, 
że chropowatość powierzchni ustala się w warunkach eksploatacji (przejście z warstwy 
technologicznej w warstwę eksploatacyjną), jednak nie bez wpływu jest jej stan wyjściowy. 

 

 
Rys. 8. Profil powierzchni nowej tarczy hamulcowej (T1) po badaniach tribologicznych; 

Rz = 3,16 μm, Ra = 0,44 μm 
Fig. 8. Surface profile of new disk braks (T1) after tribology investigation; 

Rz=3,16 µm, Ra = 0,44 µm 
 

 
Rys. 9. Profil powierzchni tarczy hamulcowej po przetaczaniu przy parametrach: g = 0,2 mm,  

ps = 0,08 mm, n = 90 obr./min i szlifowaniu papierem ściernym o granulacji 400 (T3), po 
                         badaniach tribologicznych; Rz = 4,72 μm, Ra = 0,71 μm 

Fig. 9. Surface profile of disk after reboring at parameters: g = 0,2 mm, ps = 0,08 mm,  
n = 90 rotation/minute and grinding with abrasive paper 400 granulation (T3) after tribology 
                                     investigations; Rz = 4,72 µm, Ra = 0,71 µm 
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W opracowaniu przedstawiono tylko zmiany chropowatości przeciwpróbek, ale – oczy-
wiście – dotyczą one również próbek. 

Trzeba dodać, że zmiany te dotyczą nie tylko omawianej tu chropowatości powierzchni, 
ale i innych właściwości warstwy wierzchniej (m.in. grubości i budowy warstwy, stanu 
umocnienia i naprężenia). 

5. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania tribologiczne o charakterze podstawowym (na stanowisku 
typu tarcza–trzpień), z użyciem oryginalnych materiałów stosowanych w mechanizmie 
hamulcowym, pozwalają ocenić pod względem ilościowym wpływ chropowatości 
powierzchni tarczy hamulcowej na zużycie i siłę tarcia dla rozpatrywanego skojarzenia 
materiałowego. Otrzymane wyniki badań wskazują, że parametry obróbki mechanicznej 
tarczy hamulcowej stosowanej podczas naprawy mają znaczący wpływ głównie w począt-
kowym okresie współpracy pary trącej, co nie pozostaje bez znaczenia dla przebiegu dal-
szych procesów tribologicznych. Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie małej chropowato-
ści powierzchni tarczy hamulcowej korzystnie wpływa na wartość współczynnika tarcia 
i zużycia. W przeciwnym przypadku można uzyskać tylko chwilowy wzrost współczynnika 
tarcia, ale wiąże się to ze zwiększonym zużyciem klocka hamulcowego. Świadczy to o tym, 
że przy stosowaniu obróbki mechanicznej tarczy (w szczególności w warunkach warszta-
towych) niezbędne jest przyjęcie takich parametrów obróbki, aby uzyskać nie tylko wyma-
gane parametry chropowatości powierzchni, ale także najkorzystniejszy stan warstwy 
wierzchniej. Wiadomo, że podczas obróbki następuje również kształtowanie się właściwo-
ści warstwy wierzchniej, o czym świadczy wiele opracowań z tego zakresu (m.in. [15, 16]), 
a tym samym proces ten ma wpływ na wartość siły tarcia, jak i zużycie pary trącej. W kon-
sekwencji ma to wpływ na skuteczność hamowania samochodu. 

W uzupełnieniu należy dodać, że – jak już wcześniej wspomniano – przedstawione wy-
niki stanowią pewien fragment szerzej zaplanowanych badań mechanizmów hamulcowych, 
także modelowych i eksploatacyjnych. 
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