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Streszczenie
Obecnie najbardziej nowoczesnym materiaáem ciernym uĪywanym w konstrukcji hamulców lotniczych pozostają materiaáy kompozytowe typu C/C. Wspóáczesne hamulce lotnicze konstruowane na bazie kompozytów C/C nie są wolne od fadingu tzn. efektu obniĪania siĊ
sprawnoĞci hamulców wraz z czasem trwania procesu hamowania. W niniejszej pracy zostaáa przedstawiona metodyka otrzymywania
okáadzin ciernych z wĊglika krzemu - FCP13RTP ¿rmy Saint Gobain. Otrzymane ksztaátki zostaáy scharakteryzowane pod wzglĊdem
dyfuzyjnoĞci cieplnej i przewodnictwa cieplnego, a takĪe wykonano badania hamowania powolnego i szybkiego. Przewodnictwo cieplne
badanych próbek z wĊglika krzemu maleje od 150 W/(m·K) do 90 W/(m·K) w zakresie temperatur 25 - 300 ºC. Wkáadki z SiC wykazują
Ğredni dynamiczny wspóáczynnik tarcia rzĊdu 0,43, a w trakcie hamowania temperatura powierzchni trących nie przekraczaáa 200 ºC.
Celem prowadzonych prac jest koncepcja hamulca lotniczego, w którym obecnie stosowane materiaáy zostaną zastąpione ceramicznymi
okáadzinami ciernymi, których sprawnoĞü w trakcie hamowania nie bĊdzie ulegaáa pogorszeniu.
Sáowa kluczowe: ceramika nietlenkowa, okáadziny cierne, SiC, fading

SILICON CARBIDE CERAMIC AIRCRAFT BRAKES
The commonly used materials for undercarriage brakes applied in landing gear brakes are designed on the basis of C/C composites.
Their main disadvantage is the braking ef¿ciency which decreases versus braking time (i.e. the fading effect). The main issue of this work is
the concept of replacement in the aircraft undercarriage brakes contemporary used materials, by ceramic friction pads, for which the braking
ef¿ciency is supposed to be stable during a braking process. In the presented work the fabrication method of silicon carbide (FCP13RTP,
Saint Gobain) friction pads is presented. The obtained samples were characterized in terms of their thermal diffusivity and thermal conductivity. Additionally, slow and fast breaking tests were performed for silicon carbide friction pads. The thermal conductivity of the test
samples of silicon carbide decreases from 150 W/(m·K) to 90 W/(m·K) in the temperature range of 25 - 300 °C. The silicon carbide friction
pads have an average dynamic friction coef¿cient of 0.43, and the friction surface temperature does not exceed 200 ºC during braking.
Keywords: Nonoxide ceramics, Friction pads, SiC, Fading

1. Wprowadzenie
Zatrzymanie samolotu na pasie startowym po wykonaniu przyziemienia spoczywa na dwóch systemach mechanicznych wzajemnie siĊ wspomagających. Zadanie to
równolegle wykonują odwracacz ciągu i system hamulcowy
podwozia, a takĪe system hamowania aerodynamicznego.
Wszystkie te systemy są stale poprawiane konstrukcyjnie,
ale trudno twierdziü, Īe we wspóáczesnych samolotach komunikacyjnych osiągnĊáy doskonaáoĞü. ĝwiadczą o tym, na
szczĊĞcie nieliczne, ale jednak zdarzające siĊ awarie tych
systemów w trakcie lądowania, rejestrowane przez komisje
wypadków lotniczych na caáym Ğwiecie. Innym wyrazem ich
niedoskonaáoĞci jest wymiar drogi zatrzymania samolotu,
który ciągle jest daleki od oczekiwaĔ zarówno projektantów
i administratorów portów lotniczych. Ci ostatni Īyczyliby sobie
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skrócenia pasów startowych ze wzglĊdów ekonomicznych.
Problem usprawnienia hamulców podwozia lotniczego pozostaje aktualnym praktycznie od początku awiacji i staá siĊ
stymulatorem szeregu rozwiązaĔ powszechnie uĪywanych
w innych dziedzinach techniki.
Powszechnie dziĞ uĪywane systemy hamulców hydraulicznych, opatentowaá jako system hamulców lotniczych
Malcolm Loughead, znany póĨniej jako Lockheed, w roku
1918. Sterowanie hydrauliczne jest obecnie standardem
dla wszystkich uĪywanych systemów hamulcowych w podwoziach samolotów komunikacyjnych. Jedną ze ĞcieĪek
mody¿kacji konstrukcji hydraulicznych hamulców lotniczych,
wobec ogromnych energii jakie muszą one wytraciü, są
mody¿kacje materiaáów uĪywanych w elementach ciernych
hamulców. Obecnie najbardziej nowoczesnym materiaáem
ciernym uĪywanym w konstrukcji hamulców lotniczych po-
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zostają materiaáy kompozytowe typu wĊgiel/wĊgiel. NaleĪy
podkreĞliü, Īe swoje szerokie zastosowanie materiaáy te
zawdziĊczają poĪądanym cechom materiaáowym takim jak
maáa gĊstoĞü (1,7 g/cm3), znaczna przewodnoĞü cieplna,
obrabialnoĞü mechaniczna i akceptowalny wspóáczynnik
tarcia kompozytu wzglĊdem materiaáu rodzimego [1].
Niska gĊstoĞü jest generalnym wymogiem dla materiaáów o zastosowaniu awiacyjnym. Wysokie przewodnictwo
cieplne jest wymagane ze wzglĊdu na potrzebĊ dyssypacji
ogromnych iloĞci energii cieplnej generowanej w procesie
hamowania samolotu. ObrabialnoĞü mechaniczna jest wymogiem natury serwisowej. Z kolei wspóáczynnik tarcia nie

Rys. 1. Morfologia granulatu SiC SIKA TECH FCP13RTP (strzaáką
zaznaczono przeáam granuli).
Fig. 1. SEM morphology of SiC granules - SIKA TECH FCP13RTP
(an arrow indicates the fracture surface of a granule).

powinien byü zbyt niski, aby uniknąü koniecznoĞci przesilania
konstrukcyjnego spowodowanego potrzebą stosowania zbyt
duĪych siá na táoczkach hydraulicznych zapewniających docisk tarcz w procesie hamowania. Materiaá przeznaczony na
okáadziny cierne powinien takĪe charakteryzowaü siĊ niską
ĞcieralnoĞcią, co podyktowane jest moĪliwym wydáuĪeniem
czasu pracy hamulca i redukcji czĊstoĞci kontroli serwisowej.
Kolejnym wymogiem stawianym materiaáowi ciernemu, jest
moĪliwa redukcja tzw. fadingu, czyli efektu zmniejszania siĊ
momentu hamowania wraz z czasem trwania hamowania [2].
Ponadto, materiaáy stosowane jako okáadziny cierne powinny
charakteryzowaü siĊ odpornoĞcią chemiczną i temperaturową. Materiaá na okáadziny cierne nie powinien reagowaü
z wiĊkszoĞcią wĊglowodorów, a takĪe powinien zachowywaü
swą mikrostrukturĊ w podwyĪszonych temperaturach i nie
ulegaü zmianom mikrostrukturalnym w kolejnych cyklach
podgrzewania do wysokich temperatur i studzenia [3-5].
Wspóáczesne kompozyty wĊgiel/wĊgiel wykazują dostateczną odpornoĞü chemiczną oraz stabilnoĞü temperaturową,
charakteryzują siĊ takĪe akceptowalną ĞcieralnoĞcią. Niestety wspóáczesne hamulce lotnicze konstruowane na bazie
kompozytów wĊgiel/wĊgiel nie są wolne od efektu fading.
NaleĪy stwierdziü, Īe obok ceny to fading jest podstawową
wadą wspóáczesnych systemów hamulcowych, bazujących
na okáadzinach z kompozytów wzmacnianych wáóknem
wĊgáowym w matrycy z wĊgli szklistych.
Prowadzone w Zakáadzie Nanotechnologii ICiMB badania, mają na celu zastąpienie kompozytów wĊglowych
materiaáami o lepszych wáaĞciwoĞciach ciernych. Mając
na uwadze wáaĞciwoĞci ¿zykochemiczne wĊglika krzemu:
stosunkowo niską gĊstoĞü 3,21 g/cm3, wysokie przewodnictwo cieplne, niski wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej,
wysoką odpornoĞü termiczną i chemiczną, wyselekcjonowano ten materiaá ceramiczny jako optymalny, który mógáby
konkurowaü ceną i wáasnoĞciami z obecnie stosowanymi

Rys. 2. Dyfraktogram wĊglika krzemu ¿rmy Saint Gobain
Fig. 2. X-ray diffraction pattern of SiC granulate from Saint Gobain company.
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kompozytami wĊgiel/wĊgiel. Celem prowadzonych prac jest
otrzymanie hamulca lotniczego, w którym zostaną zastosowane okáadziny cierne (SiC), których sprawnoĞü w trakcie
hamowania nie bĊdzie ulegaáa pogorszeniu.

2. Materiaáy
Do wykonania ceramicznych okáadzin ciernych zastosowano komercyjnie dostĊpny wĊglik krzemu w postaci
granulatu o symbolu FCP13RTP ¿rmy Saint Gobain (Rys. 1).
Mikrofotogra¿a granulatu SiC uwidacznia prawidáowo
uformowane granule o równoosiowych ksztaátach, nieznacznie tylko odbiegających od ksztaátu kulistego. Fragment
przeáamu granuli widoczny w prawym dolnym rogu fotogra¿i
pokazuje, Īe granule są wypeánione w Ğrodku. Nie obserwuje
siĊ kawern, pustek i innego rodzaju wad granulatu.
Granulat wĊglika krzemu, przeznaczony do wykonania
okáadzin ciernych poddano analizie dyfrakcyjnej z uĪyciem
dyfraktometru rentgenowskiego D8 Discover ¿rmy Bruker
AXS. RejestracjĊ danych przeprowadzono w zakresie
kątowym 2-100° 2Ĭ, stosując promieniowanie CuKĮ, krok
0,02°, czas zliczeĔ 0,5 s na krok. W próbce stwierdzono
wystĊpowanie trzech odmian SiC: 6H (heksagonalna), 4H
(heksagonalna) oraz 15R (trygonalna). Na Rys. 2 przedstawiono uzyskany dyfraktogram.
Z granulatu SIKA TECH FCP13 RTP prasowano ksztaátki
w postaci tulei w formie polimerowej na trzpieniu stalowym
z uĪyciem ciĞnienia izostatycznego wynoszącego 200 MPa
(prasa typu Cold Isostatic Press-¿rmy EPSI). NastĊpnie
surową ksztaátkĊ obrabiano mechanicznie, tj.:
Tabela 1. Program procesu spiekania swobodnego okáadzin ciernych z wĊglika krzemu.
Table 1. Program of sintering process for silicon carbide friction
pads.
Nr
segmentu

Tp [°C]

Tk [°C]

Czas [min]

SzybkoĞü grzania
[°C/min]

1

25

400

60

6

2

400

2150

240

7

3

2150

2150

60

0

4

2150

25

180

12

gdzie: Tp – temperatura początkowa, Tk– temperatura koĔcowa

Rys. 3. Ksztaátka elementu ciernego gotowa do badaĔ na hamowni.
Fig. 3. Friction pads used in the test of braking ef¿ciency.
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– toczono wzdáuĪnie,
– ciĊto na wymiar,
– toczono od czoáa,
– wykonywano potoczenie,
– wiercono otwory,
zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi dla stanowiska badawczego próby hamowania. W opisany powyĪej sposób
przygotowano ksztaátki do procesu spiekania swobodnego.
Na Rys. 3 przedstawiono ksztaátkĊ po procesie spiekania i
dodatkowej obróbce mechanicznej.

3. Spiekanie swobodne
Proces spiekania swobodnego prowadzono w komorowym piecu elektrycznym ¿rmy Nabertherm model VHT 8/22G w temperaturze 2150 °C z przetrzymaniem izotermicznym
w maksymalnej temperaturze przez 1 godzinĊ. Stosowano
atmosferĊ obojĊtną (argon) przy przepáywie gazu 150 dm3/h.
Program procesu spiekania podano w Tabeli 1.
Mając na uwadze energiĊ jaka musi zostaü wytracona
w trakcie hamowania, okáadziny cierne powinny odprowadzaü efektywnie ciepáo tak, aby nie doszáo do ich przegrzania
i ewentualnej awarii. Dlatego próbki po procesie spiekania
zostaáy przebadane pod wzglĊdem przewodnictwa cieplnego
za pomocą urządzenia typu Laser Flash 427 ¿rmy Netzsch.
Pomiar przewodnictwa temperaturowego byá wykonywany na próbce o Ğrednicy 12 mm i gruboĞci 4,61 mm. Ksztaátka
zostaáa pokryta warstwą gra¿tu typu 33, w celu ujednorodnienia powierzchni pod wzglĊdem adsorpcji i emisyjnoĞci
ciepáa, wygenerowanego przez impuls lasera, a takĪe ze
wzglĊdu na ochronĊ detektora przed promieniowaniem IR.
Pomiar przewodnictwa temperaturowego jest obliczany
na podstawie zarejestrowanego impulsu cieplnego przez
detektor typu InSb. Przy zaáoĪeniu rejestrowania przez
detektor bezwymiarowych wartoĞci temperatury w funkcji
czasu, dyfuzyjnoĞü cieplna moĪe byü obliczona ze wzoru
podanego przez Parkera i in. [6]:

Į = 0,1388·L2/t 0,5,

(1)

gdzie t0,5 czas jaki jest potrzebny, aby próbka po stronie
detektora uzyskaáa poáowĊ temperatury maksymalnej, L to
gruboĞü badanej próbki.
PrzewodnoĞü cieplna zostaáa obliczona ze wzoru:
Ȝ = ȡ·cp·Į
(2)
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gdzie:
Ȝ – przewodnictwo cieplne;
Į – przewodnictwo temperaturowe;
ȡ – gĊstoĞü badanej próbki;
cp – ciepáo wáaĞciwe próbki;
Na Rys. 4 przedstawiono wyniki pomiaru przewodnictwa
cieplnego i temperaturowego w zakresie temperatur od 25 °C
do 1000 °C.
Polikrystaliczny wĊglik krzemu otrzymywany w Instytucie
Ceramiki i Materiaáów Budowlanych wedáug opisanej wyĪej
procedury wykazuje przewodnictwo cieplne wynoszące
150 W/(m·K) (T = 25 °C). Materiaá ten charakteryzuje siĊ takĪe niskim wspóáczynnikiem rozszerzalnoĞci temperaturowej
na poziomie ĮL = 4·10-6 K-1 , porównywalnym z wolframem. Dla
porównania kompozyty typu C/C odznaczają siĊ o wiele mniejszym przewodnictwem cieplnym na poziomie 2-21 W/(m·K)
oraz porównywalnym wspóáczynnikiem rozszerzalnoĞci
temperaturowej rzĊdu 3-4·10-6 K-1 [7]. Kombinacja wysokiego
przewodnictwa cieplnego SiC wraz z niskimi wspóáczynnikami rozszerzalnoĞci cieplnej powinna skutkowaü niewielkimi
naprĊĪeniami cieplnymi i dobrą dysypacją ciepáa generowanego w trakcie hamowania.
Wysokie przewodnictwo cieplne jest wymagane ze wzglĊdu na potrzebĊ dysypacji ogromnych iloĞci energii cieplnej
generowanej w procesie hamowania samolotu.
Uzyskane spieki o gĊstoĞci 3,15 g/cm 3 szlifowano
tarczami diamentowymi do uzyskania Īądanej páasko-równolegáoĞci i chropowatoĞci. Wykonane ksztaátki przekazano
do Pracowni Podwozi Instytutu Lotnictwa w celu wykonania
prób hamowania.

4. Badania prób hamowania
Wykonane z SiC ksztaátki do prób hamowania, podlegaáy badaniom na specjalnie do tego celu przeznaczonej
hamowni. Próby hamowania na stanowisku pomiarowym
(hamowni hamulcowej) pozwalaáy na jednoczesną rejestracjĊ
nastĊpujących parametrów procesu hamowania: obroty na
minutĊ, siáa docisku wkáadek hamulcowych, wspóáczynnik
tarcia dynamicznego i moment hamowania. Wszystkie
te parametry byáy rejestrowane w czasie rzeczywistym.
Pomiar, próba hamowania, polegaá na rozpĊdzeniu bĊbna

obrotowego o okreĞlonym momencie bezwáadnoĞci do zde¿niowanych obrotów startowych na rozáączonym hamulcu.
NastĊpnie rozpoczynano próbĊ hamowania, przykáadając
do ksztaátek ciernych okreĞloną siáĊ nacisku. Jeden z kompletów klocków byá poáączony na staáe z wirującym bĊbnem,
a drugi zajmowaá pozycjĊ staáą. Wzajemne tarcie pomiĊdzy
kompletami klocków powodowaáo zamianĊ energii obrotowej
bĊbna na energiĊ cieplną trących siĊ okáadzin hamulcowych
i bĊben maszyny hamującej ulegaá po czasie zatrzymaniu.
Dobór parametrów początkowych byá symulacją warunków
rzeczywistych pracy hamulców lotniczych w czasie lądowania. Rejestracja w/w parametrów pozwalaáa na ocenĊ przydatnoĞci wkáadek hamulcowych przygotowanych w ICiMB.
Po zatrzymaniu obrotów mierzono takĪe pirometrycznie
temperaturĊ okáadzin ciernych z SiC.
Przykáadowy przebieg parametrów w czasie hamowania
przedstawiony jest na Rys. 5.
Istotnym elementem przeprowadzonych badaĔ jest
wzrost momentu hamowania w trakcie procesu hamowania,
co z punktu widzenia zastosowaĔ jest niezwykle obiecującą wáasnoĞcią materiaáową wkáadek eksperymentalnych
sporządzonych z SiC. Typowe zjawisko fadingu objawia siĊ
obniĪeniem momentu hamowania w czasie jego trwania.
NaleĪy podkreĞliü, Īe dla eksperymentalnych wkáadek z SiC
zjawisko to nie wystąpiáo, pomimo wykonania prób w duĪym
zakresie nacisków, czyli zarówno dla powolnego jak i szybkiego procesu hamowania, Tabela 2.
Na uwagĊ zasáuguje takĪe fakt, Īe rejestrowany
wspóáczynnik tarcia wzajemnego wkáadek hamulcowych
pozostawaá wzglĊdnie wysoki (max. na poziomie 0,7 do
0,8). Z punktu widzenia praktyki konstrukcyjnej hamulców
lotniczych zakáada siĊ przydatnoĞü materiaáu ciernego od
wspóáczynnika tarcia na poziomie 0,3.
Dla wkáadek eksperymentalnych nie nastĊpowaá takĪe
efekt przegrzania hamulców. Przy najwiĊkszych obciąĪeniach (najszybszym hamowaniu) temperatura powierzchni
okáadzin ciernych po zakoĔczonym procesie nie przekraczaáa
200 °C, co dla materiaáu takiego jak SiC pozostawaáo dalece
poniĪej dopuszczalnego limitu pracy, który wynosi 1600 °C.
Efekt ten jest niewątpliwie związany z duĪym przewodnictwem cieplnym ceramiki z wĊglika krzemu i rokuje jak najlepiej zastosowaniom tego materiaáu w hamulcach lotniczych.

Rys. 4. Przewodnictwo cieplne i dyfuzyjnoĞü cieplna zmierzone dla próbki spieczonej z wĊglika krzemu SiC
Fig. 4. Thermal diffusivity and thermal conductivity of sintered silicon carbide.
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Rys. 5. Przebieg parametrów hamowania uzyskanych dla okáadzin ciernych z SiC.
Fig. 5. Parameters of braking measured for SiC friction pads.
Tabela 2. Parametry hamowania szybkiego i wolnego dla okáadzin ciernych z SiC
Table 2. Parameters of fast and slow braking measured for SiC friction pads.
Parametry pomiaru hamowania dla okáadzin ciernych z wĊglika krzemu
Parametry wejĞciowe

szybki

wolny

Temperatura [°C]

25,9

28,4

WilgotnoĞü [%]

53

39

Pomiar wáaĞciwy

wolny

Czas hamowania

28,9

40,2

Siáa docisku Ğrednia

100,4

65,5

PrĊdkoĞü obrotowa [rpm]

4182

4182

Nacisk Ğredni

3,5

2,3

Moment bezwáadnoĞci [kg·m2]

1,25

1,25

Moment hamowania Ğredni

176,2

126,6

Docisk [daN]

100

350

o Ğredni (wsp. tarcia)

0,39

0,43
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