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W

zrost wydajności maszyn wymaga zwiększenia prędkości
ruchów roboczych ich podzespołów, co pociąga za sobą
zwiększenie obciążeń dynamicznych elementów maszyn. Duże obciążenia dynamiczne przyczyniają się z kolei do wzrostu
intensywności drgań. Obciążenia dynamiczne w układzie napędowym są zazwyczaj wywoływane przez:
zz zmienne obciążenia zewnętrzne wynikające z wykonywanej
przez maszynę pracy;
zz działania operatora maszyny (rozruch, nawroty, przyspieszanie, hamowanie);
zz nierównomierną pracę silnika napędowego.
Podzespoły hydrokinetyczne (PH), tj. przekładnie, sprzęgła
i hamulce hydrokinetyczne, mają tę właściwość, że tłumią drgania przenoszone przez układ napędowy. Przyczyną tego zjawiska jest przekazywanie energii z wału wejściowego na wał wyjściowy PH tylko przez ruch cieczy roboczej. Z tego powodu PH
są obecnie szeroko stosowane w układach napędowych maszyn.
Proces konstruowania PH jest skomplikowany ze względu na
fakt, że modele matematyczne opisujące ruch cieczy w przestrzeni roboczej PH są nadal niedoskonałe. Dlatego niezbędnym etapem procesu konstruowania PH są badania stanowiskowe prototypów.
Do badania ruchu nieustalonego PH, którego przyczyną są
obciążenia dynamiczne, stosowane są specjalne stanowiska badawcze. Zależnie od rodzaju obciążeń wywołujących ruch nieustalony stosuje się do ich realizacji różne urządzenia: mechaniczne, hydrauliczne lub elektryczne, co ma istotny wpływ na
budowę stanowisk.

Sposoby wywoływania obciążeń dynamicznych
Podczas badań stanowiskowych PH obciążenia dynamiczne
są wywoływane za pomocą zmian czynników zewnętrznych
oddziaływujących na badany podzespół. Mogą to być:

Streszczenie: W artykule przedstawiono, na podstawie
własnych doświadczeń oraz analizy literatury, sposoby wywoływania obciążeń dynamicznych podczas badań stanowiskowych nieustalonych stanów pracy podzespołów hydrokinetycznych. Artykuł zakończono wnioskami dotyczącymi
wytycznych co do stosowania omówionych sposobów wywoływania obciążeń dynamicznych.
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prędkość lub moment obrotowy na wejściu do badanej PH
zadawane przez silnik napędowy;
zz prędkość lub moment obrotowy na wyjściu z badanej PH zadawane przez hamulec;
zz gęstość, lepkość lub ciśnienie cieczy roboczej zadawane przez
układ zasilania.
Obciążenia dynamiczne powodują zmiany prędkości kątowych wałów wejściowego i wyjściowego PH oraz momentów
obrotowych oddziałujących na te wały.
Zmiany czynników zewnętrznych są realizowane na drodze
mechanicznej, hydraulicznej lub elektrycznej. Sposoby wywoływania obciążeń dynamicznych podczas badań stanowiskowych PH przedstawiono w tabeli 1.
zz

Tabela 1. Sposoby wywoływania obciążeń dynamicznych podczas badań PH [1–9]
Sposób wywoływania obciążeń
dynamicznych
Mechaniczny

Hydrauliczny

Elektryczny

Urządzenie wywołujące
obciążenia dynamiczne

Zmieniana wielkość

Wał z przegubami Cardana, planetarna przekładnia sumująca

Prędkość kątowa

Pulsator mechaniczny

Moment obrotowy

Łamany lub uderzany pręt, zrywane cięgno

Prędkość kątowa, moment obrotowy

Pulsator hydrauliczny

Moment obrotowy

Sterowane układy hydrostatyczne, układ hydrauliczny
zasilania PH cieczą roboczą o zmiennych właściwościach

Prędkość kątowa, moment obrotowy

Pulsator elektryczny

Moment obrotowy

Sterowane maszyny elektryczne

Prędkość kątowa, moment obrotowy
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Tabela 2. Urządzenia wywołujące zmiany wielkości wejściowych
podczas badań PH [1–9]
Charakter zmian

Urządzenie wywołujące zmiany

Sinusoidalny

Wał z przegubami Cardana,
przekładnia planetarna,
układ hydrostatyczny,
układ elektryczny

Okresowy

Układ hydrostatyczny,
układ elektryczny

Skokowy

Hamulec mechaniczny,
układ hydrostatyczny,
układ elektryczny,
układ hydrauliczny zasilający
PH cieczą roboczą

Impulsowy

Łamany lub uderzany pręt,
zrywane cięgno

W celu porównywania wyników badań oraz budowy i identyfikacji modeli matematycznych PH, jako wielkości wejściowe
stosowane są zdeterminowane obciążenia dynamiczne wywołane: zmianami prędkości kątowych, momentów obrotowych
o ściśle określonym przebiegu: skokowym, liniowym, impulsowym, sinusoidalnym, okresowym lub skokową zmianą właściwości cieczy roboczej spowodowaną jej wymianą na inną.
Urządzenia wywołujące takie zmiany zestawiono w tabeli 2.
Obciążenia dynamiczne wywoływane za pomocą urządzeń
mechanicznych są bardziej zbliżone do rzeczywistości, gdyż tego rodzaju obciążenia występują podczas eksploatacji maszyn.
Mają krótsze czasy przebiegu i większe wartości maksymalne
niż wywołane pozostałymi sposobami, lecz są mniej powtarzalne, a tym samym trudniejsze do zaprogramowania. Obciążenia
dynamiczne uzyskiwane na drodze elektrycznej lub hydraulicznej są mniej intensywne, lecz łatwiejsze do realizacji, co
ma istotne znaczenie podczas programowania przebiegu badań.

Urządzenia do wywoływania obciążeń dynamicznych
W stanowiskach, w których do napędu lub hamowania wałów
badanej PH są stosowane sterowane jednostki hydrauliczne lub
maszyny elektryczne, zdeterminowane obciążenia dynamiczne są wywoływane zazwyczaj za pomocą układów regulacji
automatycznej. W stanowiskach o prostszej konstrukcji, sterowanymi w układzie otwartym możliwe jest uzyskanie obciążeń
nieokresowych przez sterowanie ręczne. W stanowiskach z niesterowanymi jednostkami hydraulicznymi lub maszynami elektrycznymi do wywoływania obciążeń dynamicznych konieczne jest stosowanie dodatkowych urządzeń. Urządzenia te mają przeważnie prostą konstrukcję wykorzystującą np. przegub
Cardana do realizacji zmian harmonicznych prędkości kątowych czy łamanie pręta lub zrywanie cięgna do uzyskania obciążeń impulsowych. Bardziej skomplikowanymi pod względem konstrukcji są urządzenia do wywoływania okresowych
zmian momentu obrotowego, zwane pulsatorami. Pulsatory powodują zmiany momentu obrotowego na wejściu do badanej PH,
najczęściej generując drgania sinusoidalne o częstotliwościach
występujących w silnikach napędowych maszyn (30–70 Hz) [4].
Istotą działania pulsatora mechanicznego z przekładnią obiegową, pokazanego na rys. 1a, jest zmiana zredukowanego masowego momentu bezwładności przekładni obiegowej w zależności od położenia kątowego niewyrównoważonych mas.
Głównym elementem pulsatora hydraulicznego, przedstawionego na rys. 1b, jest obrotowy rozdzielacz napędzany przez sil-
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a)

b)

c)

Rys. 1. Pulsatory stosowane do wywoływania zmian momentu
obrotowego wg [4]:
a) pulsator mechaniczny z przekładnią obiegową: 1 – sprzęgła,
2 – koła pasowe, 3, 8 – koła satelitarne, 4 – niewyważona masa,
5 – korpus, 6 – koło centralne, 7 – wał główny,
9 – napęd pulsatora, 10 – jarzmo;
b) pulsator hydrauliczny: 11 – napęd rozdzielacza, 12 – zawór
przelewowy, 13 – pompa hydrauliczna, 14 – silnik hydrauliczny
generujący drgania, 15 – zawór dławiący, 16 – rozdzielacz,
17 – filtr, 18 – chłodnica, 19 – zbiornik, 20 – badany obiekt;
c) pulsator elektryczny z układem tyrystorowym: 21 – tranzystor,
22– tyrystor, 23 – uzwojenie wirnika, 24 – dioda, Ui –napięcie
impulsowe, Uw – napięcie wzbudzania

nik elektryczny. Zmiana położenia suwaka rozdzielacza wywołuje zmianę parametrów zasilania silnika hydraulicznego. Na
skutek tych zmian na wale silnika hydraulicznego, połączonego
z wałem badanego PH, pojawia się zmienny moment obrotowy.
Pulsator elektryczny to układ tyrystorowy włączony do obwodu elektrycznego wirnika silnika elektrycznego prądu stałego, będącego silnikiem napędowym stanowiska badawczego.
Pulsator pracuje na zasadzie sumowania napięcia wzbudzenia
wirnika z dodatkowym napięciem impulsowym. Jak pokazano

Tabela 3. Stanowiska badawcze do badania dynamiki PH [1 – 9]
Wielkość wywołująca obciążenia
dynamiczne

Charakter obciążeń
dynamicznych

Urządzenie wywołujące obciążenia
dynamiczne

Kraj

Pozycja
literatury

Prędkość kątowa wejściowa ω1

Sinusoidalny

Wał z przegubami Cardana

Japonia

[1]

Prędkość kątowa wejściowa ω1

Sinusoidalny

Przekładnia planetarna

Niemcy

[2]

Moment obrotowy wyjściowy M2

Skokowy

Hamulec mechaniczny

Polska

[3]

Momenty obrotowe wejściowy
i wyjściowy M1, M2

Impulsowy

Łamany pręt

Rosja

[4]

Momenty obrotowe wejściowy
i wyjściowy M1, M2

Skokowy

Hamulec magnetyczny proszkowy

Polska

[6]

Moment obrotowy wyjściowy M2

Impulsowy

Zrywane cięgno

Polska

[7]

Prędkości kątowe, wejściowa
i wyjściowa ω1, ω2

Harmoniczny

Sterowany układ hydrostatyczny

Niemcy

[5, 8]

Prędkości kątowe
i momenty obrotowe
ω1, ω2, M1, M2

Skokowy

Układ hydrauliczny zasilania PH
cieczą roboczą

Polska

[6, 9]

na rys. 1c, regulowane napięcie o przebiegu prostokątnym o wymaganej częstotliwości podawane jest z generatora
drgań na wejście tranzystora 21 sterującego bramką tyrystora 22. Wyjście tyrystora połączone jest z uzwojeniem wirnika 23. Dioda 24 zabezpiecza układ przed
przepięciami w momencie wyłączenia
tyrystora. Napięcie impulsowe zasilające uzwojenie wirnika generuje zmiany
momentu obrotowego silnika napędowego stanowiska.

Stanowiska badawcze
Wybrane stanowiska badawcze, wykorzystujące opisane wyżej sposoby
wywoływania obciążeń dynamicznych,
których wykorzystanie najbardziej przyczyniło się do rozwoju badań dynamiki
PH, zestawiono w tabeli 3.

Rys. 2. Stanowisko do badania przekładni hydrokinetycznych z uderzanym prętem wg [4]:
1, 12 – generatory drgań skrętnych, 2 – miernik prędkości obrotowej, 3 – silnik, 4 – zespół
napędowy, 5 – miernik impulsowy, 6 – komutator, 7 – wał tensometryczny, 8 – urządzenie
do zadawania obciążenia impulsowego, 9 – badany PH, 10 – urządzenie do pomiaru siły
osiowej, 11 – hamulec, 13 – zespół obciążający

reklama
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Budowę stanowisk badawczych posiadających oryginalną konstrukcję oraz mających duże możliwości badawcze przedstawiono na rys. 2–5.
Podstawowe dane dotyczące stanowisk
badawczych, przedstawionych na rys. 2–5,
podano w tabeli 4.
Wywołanie obciążeń dynamicznych poprzez zmianę właściwości cieczy roboczej
może być zrealizowane na każdym z powyższych stanowisk przez wyposażenie
układu zasilania cieczą roboczą w dodatkowy zbiornik i sterowany zawór umożliwiający dostarczanie cieczy roboczej na
przemian ze zbiorników.
Stanowisko pokazane na rys. 2 wyróżnia się tym, że mimo prostej konstrukcji
umożliwia prowadzenie badań o dużej dynamice, natomiast stanowisko pokazane na
rys. 5, ze względu na zastosowanie pełnego sterowania silników hydrostatycznych,
daje możliwość programowanego zadawania różnych zdeterminowanych obciążeń
dynamicznych. Porównując przedstawione
stanowiska badawcze, można stwierdzić,
że napęd hydrostatyczny pozwala na uzyskanie większych momentów obrotowych
i ma mniejsze momenty bezwładności niż
napęd elektryczny. Z tego względu w stanowiskach ze sterowanym napędem elektrycznym np. czas narastania skoku jednostkowego momentu obrotowego wynosi
od 1 do 3 s [3, 6], podczas gdy w stanowiskach ze sterowanym napędem hydrostatycznym czas ten jest znacznie krótszy
i wynosi ok. 0,1 s [8].

Przykładowe wyniki badań
Najczęściej wyniki badania dynamiki
PH są przedstawiane w postaci przebiegów w dziedzinie czasu lub częstotliwości.
Na rys. 6 pokazano przykładowe wykresy w dziedzinie czasu, ilustrujące zmiany
wejściowego momentu obrotowego M1
i wyjściowej prędkości kątowej ω2 w czasie, wywołane skokowymi zmianami wyjściowego momentu obrotowego M2, przy
stałej prędkości wejściowej ω1, dla przekładni hydrokinetycznej o średnicy czynnej 150 mm [7, 10]. Badania te przeprowadzono na stanowisku badawczym o mocy
2,5 kW i konstrukcji podobnej do stanowiska przedstawionego na rys. 5. Układ
automatycznego sterowania silnika napędowego stanowiska zapewniał utrzymanie stałej wejściowej prędkości kątowej ω1
przekładni hydrokinetycznej, a skokowe
zmiany wyjściowego momentu obrotowego M2 uzyskano przez ręczne sterowanie
prądnicą pracującą jako hamulec. Utrzy-
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Rys. 3. Stanowisko do badania przekładni hydrokinetycznej z pulsatorem
wykorzystującym przekładnię obiegową wg [2]:
1 – miernik impulsowy, 2 – silnik elektryczny z wagowym miernikiem momentu
obrotowego, 3 – silnik napędowy pulsatora, 5 – przekładnia obiegowa,
6 – momentomierz, 7 – miernik prędkości kątowej, 8 – badany PH, 9 – miernik
temperatury, 10 – układ zasilania PH cieczą roboczą

Rys. 4. Stanowisko do badania dynamiki przekładni hydrokinetycznych z elektrycznym
układem napędowym wg [9]: 1 – sterowany elektryczny silnik napędzający,
2 – przemiennik częstotliwości, 3 – sterowana prądnica hamująca, 4 – badany PH,
5 – momentomierz z wbudowanymi miernikami prędkości kątowej

a)

b)

Rys. 5. Stanowisko do badania sprzęgieł hydrokinetycznych ze sterowanym napędem
hydraulicznym wg [5]:
a) schemat stanowiska: 1 – silnik hydrauliczny, 2 – masa bezwładna, 3 – sprężyna
stanowiąca podatny wał, 4 – badany PH;
b) schemat sterowania stanowiska: 5 – cyfrowy miernik prędkości, 6 – czujnik
indukcyjny przesunięcia, siłownik, rozdzielacz, 7 – regulator prędkości obrotowej,
8 – regulator kąta wychylenia tarczy silnika hydraulicznego

Stanowisko
z rys.

Badany PH

Typ

Moc
stanowiska
[kW]

2

Przekładnia
hydrokinetyczna

U358011E

100

3

Przekładnia
hydrokinetyczna

F&S W 240

20

4

Przekładnia
hydrokinetyczna

ZM 130

35

5

Sprzęgło
hydrokinetyczne

Voigt
422TH

85

reklama

Tabela 4. Dane stanowisk przedstawionych na rysunkach

Rys. 6. Zmiany wejściowego momentu obrotowego M1 i wyjściowej
prędkości kątowej ω2 na skutek skokowych zmian wyjściowego
momentu obrotowego M2 przy stałej wejściowej prędkości kątowej
ω1 dla przekładni hydrokinetycznej o średnicy czynnej 150 mm
wg [7]

Rys. 7. Zmiany momentów obrotowych M1 i M2 na skutek
skokowego wzrostu gęstości ρ dla przekładni hydrokinetycznej typu
PH 280 stosowanej w napędzie jazdy wózka widłowego wg [6]

mywanie stałej wartość wejściowej prędkości kątowej ω1 powaliło na jednoznaczne określenie zmian wartości momentów
tylko od jednej wielkości, to jest od wyjściowej prędkości kątowej ω2. Zastosowany sposób wywoływania obciążeń dynamicznych uniemożliwia otrzymanie powtarzalnych przyrostów
momentu obrotowego.
Przebiegi w czasie wejściowego i wyjściowego momentu obrotowego M1 oraz M2, wywołane skokiem gęstości cieczy roNr 7/8 l Lipiec – Sierpień 2011 r. l 49

dań, zakres obciążeń i zbudować stanowisko do badania tego
zakresu. Podczas doboru urządzenia do wywoływania obciążeń dynamicznych należy uwzględnić podział rozpatrywanych
wielkości na wielkości wejściowe i wyjściowe oraz charakter
zmian wielkości wejściowych. Od rodzaju badań zależy także wybór układu napędowego stanowiska. Gdy wymagane są
duże zmiany badanych wielkości w krótkim czasie, to należy
stosować napęd hydrauliczny, który zapewnia większe momenty obrotowe niż napęd elektryczny przy mniejszej bezwładności. Zastosowanie układów elektrycznych czy hydraulicznych
pozwala na pełne sterowanie stanowiska badawczego i zapis
wyników badań za pomocą komputera. Istotne znaczenie przy
wyborze stanowiska, przeznaczonego do badania dynamiki PH,
odgrywają również koszty jego budowy.
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