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Porównanie sprzegła
˛
magnetoreologicznego 1- i 2-tarczowego z
punktu widzenia wymiarów gabarytowych, współczynników
wykorzystania materiałów czynnych, poboru mocy elektrycznej
oraz rozkładu przestrzennego temperatury
Abstract. The article is devoted to magnetorheological clutches and focuses on the problem of a comprehensive comparison of a 1- and 2-disc design
solution from the point of view of various criteria: mass, volume, characteristic factors Tc /m and Tc /V (where: Tc - clutch torque, m - clutch mass,
V - clutch volume), electrical power consumption (necessary to maintain the clutching state), copper losses in the excitation coil and the maximum
temperature increase of the magnetorheological ﬂuid in the clutch working region. The comparison was made on the example of 6 designed clutches
for a selected sequence of clutching torques: Tc = 20, 35 and 50 Nm. It was indicated that the recommended constructional solution is a 2-disc clutch.
(Comparison of the magnetorheological 1- and 2-disc clutch in terms of overall dimensions, coefﬁcients of the use of active materials,
electric power consumption and spatial temperature distribution)
Streszczenie. Artykuł jest poświecony
˛
sprz˛egłom magnetoreologicznym i w centrum uwagi stawia problem kompleksowego porównania rozwiazania
˛
konstrukcyjnego 1- i 2- tarczowego z punktu widzenia różnych kryteriów: masy, objekości,
˛
charakterystycznych wspóczynników Tc /m i Tc /V (gdzie:
Tc - moment sprz˛egajacy,
˛ m - masa sprz˛egła, V - objetość
˛
sprz˛egła), poboru mocy elektrycznej (niezbednej
˛
do podtrzymania stanu sprz˛eżenia), strat
w miedzi cewki wzbudzenia oraz maksymalnego wzrostu temparatury cieczy magnetoreologicznej w streﬁe roboczej sprz˛egła. Porównania dokonano
Tc = 20, 35 i 50Nm. Wskazano, że rekomendowanym
na przykładzie 6 zaprojektowanych sprz˛egieł dla wybranego ciagu
˛ momentów sprz˛egajacych:
˛
rozwiazaniem
˛
konstrukcyjnym jest sprz˛egło 2-tarczowe.
Keywords: MR ﬂuid, MR multi-disc clutch; industrial continuous duty drive systems; thermal clutch numerical calculations; electrical power consumption of MR clutches; MR clutch copper losses.
Słowa kluczowe: płyn MR, sprz˛egło wielotarczowe MR; przemysłowe systemy napedowe
˛
do pracy ciagłej;
˛
obliczenia numeryczne sprz˛egła termicznego; pobór mocy elektrycznej sprz˛egieł MR; Straty miedzi sprz˛egła MR

Wprowadzenie
Ostatnio obserwuje sie˛ systematyczny wzrost zainteresowania zastosowaniami płynów magnetoreologicznych o
lepkości kontrolowanej sygnałami magnetycznymi lub elektrycznymi; płyny te sa˛ stosowane w różnego rodzaju
urzadzeniach
˛
np. w robotach [1], urzadzeniach
˛
do badań
wytrzymałościowych [2], hamulcach liniowo-obrotowych [3],
tłumikach liniowych [4] czy też w podnośnikach i windach
[5]. Płyny magnetoreologiczne wydaja˛ sie˛ być szczególnie
przydatne w układach napedowych
˛
samochodów i motocykli,
gdzie sa˛ wykorzystywane w budowie hamulców i sprz˛egieł
[6, 7]. Spodziewany jest również wzrost zainteresowania
wykorzystaniem płynów magnetoreologicznych w sprz˛egłach
przemysłowych układów napedowych,
˛
przeznaczonych do
pracy ciagłej
˛
ze wzgledu
˛ na łatwość sprz˛egania i rozsprz˛egania maszyny napedzaj
˛
acej
˛
i maszyny napedzanej
˛
w trakcie
pracy oraz możliwość automatycznego zabezpieczenia sie˛
przed przeciażeniami.
˛
Artykuł poświecony
˛
jest sprz˛egłom magnetoreologicznym
tarczowym i stawia sobie za cel odpowiedź na pytanie,
czy bardziej korzystny jest wybór rozwiazania
˛
konstrukcyjnego 1-tarczowego czy też rozwiazania
˛
konstrukcyjnego
2-tarczowego (nazwa: sprz˛egło N-tarczowe odnosi sie˛ do
liczby tarcz cz˛eści pierwotnej czyli cz˛eści sprz˛egła znajdujacej
˛
sie˛ po stronie maszyny napedzaj
˛
acej).
˛
Postanowiono
dokonać szerokiego porównania sprz˛egieł 1-tarczowych i 2tarczowych z różnych punktów widzenia. W kolejnych rozdziałach wskazano na istotne zalety, ale też i na możliwe niedogodności rozwiaza
˛ ń konstrukcyjnych sprz˛egieł 1-tarczowych
i 2-tarczowych.
Ogólna charakterystyka budowy magnetoreologicznego
sprzegła
˛
1-tarczowego i 2-tarczowego
Na rysunku 1 przedstawiono widoki ogólne sprz˛egła
magnetoreologicznego 1-tarczowego (rys. 1a) oraz sprz˛egła
magnetoreologicznego 2-tarczowego (rys. 1b), a na kolejnych rysunkach - widoki ich cz˛eści pierwotnych (rys. 1c,d)
oraz cz˛eści wtórnych (rys. 1e,f).
Wprowadzone nazewnictwo poszczególnych elementów

Fig. 1. Magnetoreologiczne sprz˛egło 1-tarczowe i 2-tarczowe oraz
jego główne cz˛eści: a,b) widok cz˛eści pierwotnych, c,d) widok cz˛eści
wtórnych, e,f) widok ogólny sprz˛egieł.

sprz˛egieł scharakteryzowano na przykładzie magnetoreologicznego sprz˛egła 2-tarczowego na rys. 2. Jego przekrój
wraz z oznaczeniami istotnych wymiarów geometrycznych
został przedstawiony na kolejnym rysunku (rys. 3).
Warto podkreślić, że indeks 1 odnosi sie˛ do wymiarów
geometrycznych zwiazanych
˛
z cz˛eścia˛ pierwotna,
˛ zaś
indeks 2 - do wymiarów geometrycznych zwiazanych
˛
z
cz˛eścia˛ wtórna.
˛ Indeks i (ang. internal) oznacza wymiary wewnetrzne,
˛
zaś indeks e (ang. external) - wymiary
zewnetrzne.
˛
Wymiary geometryczne zwiazane
˛
z cewka˛
wzbudzenia wyróżniono indeksem c (ang. coil).
Uwidocznione na rysunku 3 wymiary geometryczne to:
rs - promień wału, d - grubość tarczy (jednakowa dla
wszystkich tarcz), g - grubość warstwy cieczy magnetoreologicznej (jednakowa dla wszystkich warstw i kanałów
˛
promień tarczy cz˛eści pierbocznych), r1i - wewnetrzny
wotnej, r1e - zewnetrzny
˛
promień tarczy cz˛eści pierwotnej,
r2i - wewnetrzny
˛
promień tarczy cz˛eści wtórnej, r2e ˛
zewnetrzny
˛
promień tarczy cz˛eści wtórnej, rci - wewnetrzny
promień cewki wzbudzenia, rce - zewnetrzny
˛
promień cewki
wzbudzenia, Lc - długość cewki wzbudzenia (równa długości
strefy roboczej sprz˛egła), Y - grubość pokrywy (równa
grubości cylindra), z - liczba zwojów cewki wzbudzenia,
re - zewnetrzny
˛
promień sprz˛egła (wymiar gabarytowy
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ﬁe roboczej sprz˛egła; w przypadku sprz˛egła 1-tarczowego
strefa robocza jest złożona z 1 dysku cz˛eści pierwotnej
i 2 warstw cieczy magnetoreologicznej, zaś w przypadku
sprz˛egła 2-tarczowego - z 2 tarcz cz˛eści pierwotnej, 1 tarczy cz˛eści wtórnej i 4 warstw cieczy magnetoreologicznej.
Strefy robocze oraz punkty, odpowiadajace
˛ umownej średniej wartości indukcji magnetycznej dla sprz˛egła 1- i 2tarczowego, zaznaczono kolorem czerwonym na rys. 4 i rys.
5.

Fig. 2.
Nazewnictwo elementów konstrukcyjnych sprz˛egła na
przykładzie magnetoreologicznego sprz˛egła 2-tarczowego: 1- obudowa sprz˛egła (stal niemagnetyczna), 2 - cewka wzbudzenia, 3 tarcze cz˛eści pierwotnej, 4 - pokrywy, 5 - cylinder, 6 - łożyska, 7 - wał
cz˛eści pierwotnej (stal niemagnetyczna), 8 - tarcze cz˛eści wtórnej, 9
- płyn magnetoreologiczny, 10 - wał cz˛eści wtórnej (stal niemagnetyczna).

bez obudowy), Le - zewnetrzna
˛
długość sprz˛egła (wymiar
gabarytowy bez obudowy).
Fig. 4.
Magnetoreologiczne sprz˛egło 1-tarczowe z wyróżniona˛
strefa˛ robocza˛ i zaznaczona˛ wartościa˛ średniej indukcji magnetycznej w streﬁe roboczej (kolor czerwony) oraz punktów najwiekszego
˛
nasycenia obwodu magnetycznego sprz˛egła, które znajduja˛ sie˛ w
pokrywach (kolor niebieski).

Fig. 3. Wymiarowanie magnetoreologicznego sprz˛egła wielotarczowego na przykładzie sprz˛egła 2-tarczowego (opis wymiarów geometrycznych w tekście).

Wymiary geometryczne i dane nawojowe porównywanych magnetoreologicznych sprzegieł
˛
1-tarczowych i
2-tarczowych dla wybranego ciagu
˛ momentów sprzega˛
jacych
˛
Dla wybranego ciagu
˛ momentów sprz˛egajacych:
˛
T=20,
35, 50 Nm zaprojektowano sprz˛egła magnetoreologiczne o
konstrukcji 1-tarczowej (N=1) oraz konstrukcji 2-tarczowej
(N=2) na podstawie zintegrowanej analityczno-polowej
metody projektowania, opisanej szczegółowo krok po kroku
w [9].
Aby zaprojektowane sprz˛egła magnetoreologiczne mogły
być porównywane, musza˛ sie˛ charakteryzować tym samym
wykorzystaniem materiałów czynnych: stali magnetycznej
(żelaza) i cieczy magnetoreologicznej, tworzacych
˛
obwód
magnetyczny sprz˛egła oraz miedzi, z której wykonana jest
cewka wzbudzenia (rys. 4, 5). Jednakowe wykorzystanie stali magnetycznej i cieczy magnetoreologicznej oznacza, ze wszystkie zaprojektowane sprz˛egła musza˛ mieć
jednakowa˛ średnia˛ wartość indukcji magnetycznej w stre-
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Fig. 5.
Magnetoreologiczne sprz˛egło 2-tarczowe z wyróżniona˛
strefa˛ robocza˛ i zaznaczona˛ wartościa˛ średniej indukcji magnetycznej w streﬁe roboczej (kolor czerwony) oraz punktów najwiekszego
˛
nasycenia obwodu magnetycznego sprz˛egła, które znajduja˛ sie˛ w
pokrywach (kolor niebieski).

Na podstawie literatury [8], jak też własnych doświadczeń [9], [10] przyjeto,
˛
że umowna średnia wartość indukcji
magnetycznej dla wszystkich rozpatrywanych sprz˛egieł
powinna wynosić: B0 = 0, 7T . Również wartość maksymalna indukcji magnetycznej Bmx w obwodzie magnetycznym sprz˛egła powinna być we wszystkich rozpatrywanych
sprz˛egłach taka sama (należy podkreślić, że powinna to
być wartość mniejsza od tzw. wartości indukcji magnetycznej nasycenia, która dla przyjetej
˛
stali magnetycznej
wynosi około 1,6T). Wartość maksymalna indukcji magnety˛
w pokrywach sprz˛egła na promieniu,
cznej Bmx wystepuje
równym sumie zewnetrznego
˛
promienia tarczy cz˛eści pierwotnej r1e oraz grubości warstwy cieczy magnetoreologcznej
w kanale bocznym (która - jak przyjeto
˛ i jak to widać na rys.
3 - jest równa grubości warstwy cieczy pomiedzy
˛
dyskami):
(1)

rBmx ∼
= r1e + g.

Promień rBmx oraz punkty, dla których w pokrywach
wystepuj
˛ a˛ maksymalne wartości indukcji magnetycznej,
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oznaczono na rys. 4 i rys 5 kolorem niebieskim. Przyjeto
˛ dla
wszystkich rozważanych sprz˛egieł, że indukcja magnetyczna
w punktach maksymalnego nasycenia obwodu magnetycznego powinna wynosić około 1,2T (Bmx = 1, 2T ).
Odnośnie do jednakowego wykorzystania miedzi, to założenie oznacza, że gestość
˛
pradu
˛ w cewkach wzbudzenia
wszystkich rozpatrywanych sprz˛egieł musi być taka sama.
Przy projektowaniu przyjeto
˛ gestość
˛
pradu
˛ (jCu = 4,5 A/mm2 )
[11] oraz dodatkowo założono jednakowa˛ wartość pradu
˛
wzbudzenia, wynoszac
˛ a:
˛ I = 0,6 A.
Obliczone wymiary geometryczne oraz dane nawojowe
dla sprz˛egieł 1-tarczowych zestawiono w tabeli 1, zaś dla
sprz˛egieł 2-tarczowych - w tabeli 2 (wymiary geometryczne
w tabelach 1 i 2 sa˛ zgodne z rysunkiem (rys. 3)).
Tabela 1. Obliczone wymiary geometryczne dla sprz˛egieł
1-tarczowych przy wartościach momentu sprz˛egajacego
˛
Tc =20, 35, 50 Nm.
N1, Tc=20 N1, Tc=35 N1, Tc=50

rs [mm]
d [mm]
g [mm]
r2i [mm]
r1e [mm]
r2e [mm]
rci [mm]
rce [mm]
Lc [mm]
Y [mm]
z [-]
m [-]
re [mm]
Le [mm]

5,9

7,1

8,0

2

3

4

1

1

1

11

12,5

13,5

47

56,5

63,7

50

59,5

66,7

51,9

61,5

68,7

83,9

85,9

93,1

4

5

5

12,7

15,4

17,5

366

368

370

62

47

47

96,2

100,8

110,6

29,4

35,8

40,0

Fig. 6. Wyniki analizy polowej dla rozkładu wartości indukcji magnetycznej dla N = 1 i N = 2, oraz różnych wartości momentu sprz˛egajacego
˛
Tc=20, 35, 50Nm (przekroje poprzeczne sa˛ uwidocznione w
różnych skalach).

streﬁe roboczej (w cieczy magnetoreologicznej pomiedzy
˛
dyskami) jest taka sama dla wszystkich sprz˛egieł i wynosi
około B0 = 0, 7T oraz to, że maksymalna wartość indukcji
magnetycznej Bmx w tarczach jest taka sama i wynosi około
Bmx = 1, 2T .
Dla szybkiego zorientowania sie,
˛ jak zmiana liczby
dysków w sprz˛egle magnetoreologicznym z wartości N=1
(sprz˛egło 1-tarczowe) na wartość N=2 (sprz˛egło 2-tarczowe),
wpływa na wymiary gabarytowe sprz˛egieł, zestawiono na rys.
7 przekroje wszystkich zaprojektowanych 6 sprz˛egieł magnetoreologicznych: N=1 (T=20, 35 i 50Nm) i N=2 (T=20, 35 i
50Nm).

Tabela 2. Obliczone wymiary geometryczne dla sprz˛egieł
2-tarczowych przy wartościach momentu sprz˛egajacego
˛
Tc =20, 35, 50 Nm.
N2, Tc=20 N2, Tc=35 N2, Tc=50

rs [mm]
d [mm]
g [mm]
r2i [mm]
r1e [mm]
r2e [mm]
rci [mm]
rce [mm]
Lc [mm]
Y [mm]
z [-]
m [-]
re [mm]
Le [mm]

5,9

7,1

8,0

2

3

4

1

1

1

11

12,5

13,5

37,3

45

50,7

40,3

48

53,7

42,1

49,7

55,4

62,3

65,9

71,6

10

13

13

9,7

11,9

13,5

694

695

697

39

31

31

72,3

78,1

81,9

29,4

36,8

43

Rozkłady przestrzenne pól magnetycznych dla wszystkich rozważonych wariantów, zostały przedstawione na
rysunku 6 (obliczenia polowe wykonano w programie
AGROS 2D [13]).
Rysunki te potwierdzaja,
˛ że indukcja magnetyczna w

Fig. 7. Przekroje poprzeczne zaprojektowanych sprz˛egieł magnetoreologicznych (uwidocznione w tej samej skali).

Porównanie
magnetoreologicznych
sprzegieł
˛
1tarczowych i 2-tarczowych z punktu widzenia ich
wymiarów gabarytowych, masy i objeto
˛ ści.
Zmiany wartości gabarytowych sprz˛egła: długości
sprz˛egła Le i promienia sprz˛egła re przy przejściu z
rozwiazania
˛
konstrukcyjnego N=1 na rozwiazanie
˛
konstrukcyjne N=2, charakteryzuja˛ odpowiednio wykresy słupkowe
przedstawione na rysunkach: 8 i 9. Na wszystkich wykresach słupkowych pierwszy słupek każdej pary jest słupkiem
odniesienia (100%), zaś nad drugim słupkiem podany jest w
% przyrost analizowanej wielkości ﬁzycznej, wymiaru geometrycznego lub parametru.
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Fig. 8. Długość sprz˛egła Le dla N=1 i N=2 przy wartościach momentu sprz˛egajacego
˛
Tc=20, 35 i 50Nm.

Fig. 11. Objetość
˛
sprz˛egła (bez obudowy) V dla N=1 i N=2 przy
wartościach momentu sprz˛egajacego
˛
Tc=20, 35 i 50Nm.

chanicznych, istotna˛ role˛ odgrywaja˛ charakterystyczne
współczynniki: stosunek rozwijanego momentu do masy
oraz stosunek rozwijanego momentu do objetości.
˛
W
przypadku sprz˛egieł bedzie
˛
to stosunek momentu sprz˛eTc do masy sprz˛egła m: Tc /m oraz stosunek
gajacego
˛
momentu sprz˛egajacego
˛
Tc do objetości
˛
sprz˛egła V : Tc /V .
Wartości tych charakterystycznych współczynników charakterystycznych dla sprz˛egieł 1-tarczowych oraz sprz˛egieł
2-tarczowych pokazuja˛ wykresy słupkowe na rysunkach 12,
13.

Fig. 9. Promień zewnetrzny
˛
sprz˛egła re dla N=1 i N=2 przy wartościach momentu sprz˛egajacego
˛
Tc=20, 35 i 50Nm.

Jak widać, promień zewnetrzny
˛
sprz˛egła re ulega zmniejszeniu o około 25% przy braku zmiany długości sprz˛egła
Le (wariant T=20Nm) lub przy nieznacznym zwiekszeniu
˛
długości sprz˛egła do 7.5% (warianty 35 i 50 Nm). To, że długość
sprz˛egła nie ulega zmianie lub ulega nieznacznemu zwiek˛
szeniu wynika z tego, że wzrasta długości strefy roboczej Lc
czemu towarzyszy równoczesne zmniejszanie sie˛ grubości
pokryw Y . Możliwość uzyskania mniejszej średnicy sprz˛egła
ma znaczenie wtedy, gdy zależy nam na zmniejszeniu
momentu bezwładności na wale, zmniejszeniu sił odśrodkowych, jak też również i wtenczas, gdy promień zabudowy
układu napedowego
˛
jest ograniczony.
Istotna˛ korzyścia˛ przy przejściu z rozwiazania
˛
konstrukcyjnego 1-tarczowego na rozwiazanie
˛
konstrukcyjne 2tarczowe jest zdecydowane zmniejszenie całkowitej masy
materiałów czynnych sprz˛egła m (sumy mas stali magnetycznej, miedzi i cieczy magnetoreologicznej) o około 46,7%
do 51,1% oraz znaczne zmniejszenie objetości
˛
sprz˛egła V o
około 45%, co ilustruja˛ wykresy słupkowe przedstawione na
rysunkach 10 i 11.

Fig. 12. Stosunek momentu sprz˛egajacego
˛
Tc do masy sprz˛egła
m: Tc /m dla N=1 i N=2 przy wartościach momentu sprz˛egajacego
˛
Tc=20, 35 i 50Nm.

Fig. 13. Stosunek momentu sprz˛egajacego
˛
Tc do objetości
˛
sprz˛egła
˛
V : Tc /V dla N=1 i N=2 przy wartościach momentu sprz˛egajacego
Tc=20, 35 i 50Nm.

Fig. 10. Masa materiałów czynnych sprz˛egła m dla N=1 i N=2 przy
wartościach momentu sprz˛egajacego
˛
Tc=20, 35 i 50Nm.

Przy porównywaniu przetworników elektromechanicznych oraz różnych elementów układów elektrome-
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Jak widać, wykresy te przemawiaja˛ na korzyść rozwiaza˛
nia konstrukcyjnego 2-tarczowego: wartości współczynników
Tc /m i Tc /V wzrastaja˛ o ponad 80%.
Reasumujac,
˛ z punktu widzenia właściwości użytkowych
scharakteryzowanych wykresami słupkowymi na rysunkach
8 do 13, rozwiazanie
˛
konstrukcyjne 2-tarczowe przeważa
nad rozwiazaniem
˛
konstrukcyjnym 1-tarczowym. Należy
jednak wziać
˛ pod uwage˛ to, że konstrukcja sprz˛egła 2tarczowego jest bardziej złożona niż sprz˛egła 1-tarczowego.
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Porównanie
magnetoreologicznych
sprzegieł
˛
1tarczowych i 2-tarczowych z punktu widzenia poboru
mocy czynnej, strat w miedzi oraz temperatury maksymalnej cieczy magnetoreologicznej.
Sprz˛egła magnetoreologiczne dla podtrzymania stanu
sprz˛eżenia musza˛ pobierać ze źródła zasilania moc elektryczna˛ P1 [12]. Jak wynika z rysunku 14 poszczególne
sprz˛egła magnetoreologiczne różnia˛ sie˛ rezystancjami cewki
wzbudzenia Rc , co wynika z różnej liczby zwojów (tabela
1 i tabela 2) oraz różnej, średniej długości zwojów (rys.7).
W stanie ustalonym pobór mocy elektrycznej P1 jest równy
stratom w miedzi cewki wzbudzenia ΔPCu :
(2)

Przyjmujac
˛ na podstawie powyższego komentarza, że straty
mechaniczne w łożyskach sa˛ równe 0, dokonano obliczenia
rozkładu przestrzennego 2D temperatury przy uwzglednie˛
niu wyłacznie
˛
strat w miedzi ΔPCu (jako jedynego źródła
ciepła). Obliczenia polowe cieplne zostały wykonane w programie AGROS 2D [13]. Wyniki symulacji dla 6 rozważanych
wariantów przedstawione sa˛ na rysunku 16.

P1 = ΔPCu = I 2 Rc

Zmiane˛ wartości rezystancji cewek wzbudzenia Rc oraz
zmiane˛ poboru mocy elektrycznej P1 dla rozważanych
6 wariantów sprz˛egieł scharakteryzowano przy pomocy
wykresów słupkowych na rysunkach 14 i 15.

Fig. 16. Rozkłady przestrzenne 2D temperatury dla N=1 i N=2 przy
wartościach momentu sprz˛egajacego
˛
Tc=20, 35 i 50Nm.

Fig. 14. Rezystancja cewki wzbudzenia Rc dla N=1 i N=2 przy
wartościach momentu sprz˛egajacego
˛
Tc=20, 35 i 50Nm.

Jak widać, konsekwencja˛ wzrostu strat w miedzi ΔPCu
jest wzrost maksymalnej temperatury cieczy magnetoreologicznej w streﬁe roboczej. Ciecz magnetoreologiczna
w sprz˛egłach 2-tarczowych nagrzewa sie˛ bardziej niż
w sprz˛egłach 1-tarczowych.
Przyrosty temperatur ϑ
dla sprz˛egieł magnetoreologicznych 1-tarczowych i 2tarczowych pokazano w postaci wykresów słupkowych na
rys. 17.

Fig. 15. Pobór mocy elektrycznej P1 dla N=1 i N=2 przy wartościach
momentu sprz˛egajacego
˛
Tc=20, 35 i 50Nm.

Jak widać, przy przejściu z rozwiazania
˛
konstrukcyjnego
N=1 do rozwiazania
˛
konstrukcyjnego N=2 rezystancja cewek
wzbudzenia Rc rośnie o około 47% do 49%, a wraz ze
wzrostem tej rezystancji (przy tym samym założonym pradzie
˛
wzbudzenia I = 0, 6A), rośnie pobór mocy elektrycznej,
potrzebnej do podtrzymania stanu sprz˛eżenia. Pobrana moc
elektryczna P1 (równa stratom w miedzi ΔPCu ), zamienia
sie˛ w ciepło, które przenika do strefy roboczej sprz˛egła i
powoduje wzrost temperatury cieczy magnetoreologicznej.
Należy zwrócić uwage,
˛ że źródłem ciepła sa˛ również straty
mocy mechanicznej w łożyskach, jednak to ciepło jest
przekazywane głównie do otoczenia i tylko w bardzo nieznacznym stopniu oddziaływuje na temperature˛ cieczy magnetoreologicznej w streﬁe roboczej sprz˛egła.

Fig. 17. Maksymalne przyrosty temperatur ϑ dla płynu magnetoreologicznego sprz˛egieł dla N=1 i N=2 przy wartościach momentu
sprz˛egajacego
˛
Tc=20, 35 i 50Nm.

Przyrost maksymalnej temperatury cieczy magnetoreologicznej w sprz˛egłach 2-tarczowych jest wyższy
od przyrostu temperatury cieczy magnetoreologicznej w
sprz˛egłach 1-tarczowych o około 114% do 134%. Taki
przyrost temperatury nie stanowi jednakże zagrożenia dla
właściwości magnetycznych cieczy magnetoreologicznej
i nie stanowi ograniczenia dla wyboru rozwiazania
˛
konstrukcyjnego 2-tarczowego.
Temperatura pracy cieczy
magnetoreologicznej wynosi do 1300 C [14]. Powyżej tej
temperatury dochodzi do degradacji właściwości cieczy i
utraty właściwości magnetycznych.
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Podsumowanie
W artykule dokonano szerokiego porównania magnetoreologicznych sprz˛egieł 1-tarczowych i 2-tarczowych
z różnych punktów widzenia.
Pokazano, że przyjecie
˛
rozwiazania
˛
konstrukcyjnego 2-tarczowego prowadzi do
obniżenia masy i objetości
˛
sprz˛egła, jak też skutkuje istotnymi zmianami proporcji wymiarów gabarytowych sprz˛egieł.
Sprz˛egła magnetoreologiczne 2-tarczowe charakteryzuja˛
sie˛ mniejszym promieniem zewnetrznym
˛
przy nieznacznym
tylko zwiekszeniu
˛
ich długości. Również wartości współczynników charakterystycznych: Tc /m i Tc /V sa˛ dla sprz˛egieł
2-tarczowych znacznie korzystniejsze.
Sprz˛egła magentoreologiczne dla podtrzymania stanu
sprz˛eżenia wymagaja˛ ciagłego
˛
poboru mocy elektrycznej,
ale w zamian za to oferuja˛ łatwość sprz˛egania i rozsprz˛egania maszyny napedzaj
˛
acej
˛
i maszyny napedzanej
˛
w trakcie
pracy oraz możliwość automatycznego zabezpieczenia sie˛
przed przeciażeniem.
˛
Ten pobór mocy elektrycznej jest w przypadku sprz˛egieł 2tarczowych wyższy niż w przypadku sprz˛egieł 1-tarczowych
o około 42% do 46%. Wiekszy
˛
pobór mocy elektrycznej
skutkuje wiekszymi
˛
stratami w miedzi cewki wzbudzenia,
ale wynikajacy
˛ z tego faktu przyrost temperatury maksymalnej cieczy magnetoreologicznej w streﬁe roboczej,
nie zagraża utracie właściwości magnetycznych cieczy
magnetoreologicznej. Można stwierdzić, że nieco gorsze
warunki cieplne pracy sprz˛egieł 2-tarczowych nie stanowia˛
jednak ograniczenia, eliminujacego
˛
wybór rozwiazania
˛
konstrukcyjnego 2-tarczowego. W kontekście wszystkich
rozważonych kryteriów, rekomendowanym rozwiazaniem
˛
konstrukcyjnym sprz˛egła magnetoreologicznego jest
sprz˛egło 2-tarczowe.
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