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Miniaturowy węzeł tarcia z czujnikiem para-
metrów pracy powierzchni roboczych, zwłasz-
cza małowymiarowy węzeł z elementami ukła-
dzie kinematycznym: łożyska ślizgowego, ha-
mulca lub przekładni zębatej, w którym po-
wierzchnia robocza co najmniej jednego ele-
mentu węzła jest powierzchnią materiału lub 
kompozytu o właściwościach półprzewodniko-
wych, a jednocześnie spełniającego mecha-
niczno-tribologiczne warunki pracy węzła, a ele-
ment ten włączony jest jako czujnik elektryczny 
w układ pomiarowy przez styki elementów 
współpracujących ciernie na powierzchni robo-
czej węzła, znamienny tym, że w element nie-
ruchomy (2) węzła, o właściwościach półprze-
wodnikowych wbudowane jest uzwojenie in-
dukcyjne (5), które włączone jest w układ po-
miarowy (UP) oraz między oba współpracujące 
elementy (1, 2) węzła, natomiast element ru-
chomy (1) jest spolaryzowany magnetycznie. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest miniaturowy węzeł tarcia z czujnikiem parametrów pracy po-

wierzchni roboczej. Węzeł tarcia z elementami o układzie kinematycznym: łożyska ślizgowego, hamul-
ca i przekładni zębatej przeznaczony jest szczególnie dla milisystemów i miniaturowych robotów. 

W znanym z polskiego zgłoszenia P-340777 węźle powierzchnia robocza co najmniej jednego 
elementu węzła jest powierzchnią materiału lub kompozytu o właściwościach półprzewodnikowych,  
a jednocześnie spełniającego mechaniczno-tribologiczne warunki pracy węzła. Element ten włączony 
jest jako czujnik elektryczny w układ pomiarowy przez styki elementów współpracujących ciemię na 
powierzchni roboczej węzła, co pozwala na ciągły pomiar napięcia i/lub prądu płynącego przez węzeł. 
Tak wykonany sensorowy węzeł tarcia, łączący funkcje konstrukcyjne z pomiarowymi pozwala na 
estymacje parametrów eksploatacyjnych węzła bez ingerencji i zakłócania sygnału pomiarowego do-
datkowymi czujnikami. Pomiar rezystancji lub impedancji prowadzony jest w warunkach zasilania 
układu pomiarowego ze źródła zewnętrznego. W wielu przypadkach urządzeń miniaturowych dwusty-
kowe doprowadzenie napięcia istotnie utrudnia wykonanie węzła. 

Istota rozwiązania węzła według niniejszego wynalazku polega na tym, że w element nierucho-
my węzła, o właściwościach półprzewodnikowych wbudowane jest uzwojenie indukcyjne, które włą-
czone jest w układ pomiarowy oraz między oba współpracujące elementy węzła, natomiast element 
ruchomy jest magnetycznie spolaryzowany. 

Wykorzystując fakt, że w sensorowym węźle tarcia jeden z elementów współpracujących ciernie 
przemiesza się ruchem obrotowym względem drugiego elementu nieruchomego, w węzeł wbudowane 
zostały zespoły tworzące wewnętrzną prądnicę pomiarową. W łożysku ślizgowym elementem nieru-
chomym takiej prądnicy może być panewka lub czop wałka, w hamulcu szczęka lub tarcza hamulcowa 
a w przekładni panewka czopa wału jednego z kół, napędowego lub napędzanego. W elementy nieru-
chome, wykonane z materiału półprzewodnikowego wbudowane jest uzwojenie, w którym powstaje 
zmienna siła elektromotoryczna indukowana wirującym polem magnetycznym od spolaryzowanego 
magnetycznie elementu ruchomego. Przykładowo, dla łożyska rozwiązanie może mieć układ budowy 
wirnikowej prądnicy ze stojanem, korzystnie prądnicy kubełkowej, dla hamulca przykładowo - układ 
prądnicy z wirnikiem tarczowym. W rozwiązaniu takim zostaje wyeliminowany jeden z dwóch, dotych-
czasowo niezbędnych, styków układu pomiarowego. 

Pełne zrozumienie wynalazku zapewni opis przykładowego wykonania węzła tarcia spełniają-
cego funkcje łożyska ślizgowego, które pokazane jest na fig. 1 rysunku w przekroju osiowym a na 
fig. 2 zobrazowane przekrojem poprzecznym czopa wałka z naniesionym układem sił pola magne-
tycznego. 

Czop wałka łożyska, stanowiący element ruchomy 1 węzła wykonany jest z kompozytu pasty 
ferromagnetycznej, o składzie wyrażonym w % wagowych:  

żelazo karbonylkowe     80% 
cement fosforowy     10% 
grafit         5% 
teflon         5% 
Po uformowaniu czopa kompozyt poddano mikrofalowemu suszeniu i termicznemu utwardzeniu 

w temperaturze 380°C. Końcową operacją była polaryzacja magnetyczna czopa do układu bieguno-
wego pokazanego na fig. 2 rysunku. Element ruchomy 1 objęty jest miedzianym kubełkiem 4. Z kubeł-
kiem 4 ciernie współpracuje panewka, stanowiąca element nieruchomy 2 węzła, a wykonana z mate-
riału półprzewodnikowego o składzie:  

sproszkowany cynk     50% 
żywica epoksydowa     20% 
terpineol       13% 
grafit       10% 
żywica fenolowo-formaldehydowa     6% 
substancje powierzchniowo czynne   0,5% 
krzemionka koloidalna     0,5% 
Panewka formowana jest wraz z wbudowanym wewnątrz, koncentrycznym uzwojeniem induk-

cyjnym 5. Po uformowaniu kompozyt zostaje utwardzony w temp. 200°C. 
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Uzwojenie indukcyjne 5 połączone jest przewodami 6 przez styk ślizgowy 7 z elementem ru-
chomym 1 oraz z metalową obudową 3 elementu nieruchomego 2. Uzwojenie indukcyjne 5 spełniając 
funkcję czujnika włączone jest również w obwód układu pomiarowego UP. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Miniaturowy węzeł tarcia z czujnikiem parametrów pracy powierzchni roboczych, zwłaszcza ma-
łowymiarowy węzeł z elementami o układzie kinematycznym: łożyska ślizgowego, hamulca lub prze-
kładni zębatej, w którym powierzchnia robocza co najmniej jednego elementu węzła jest powierzchnią 
materiału lub kompozytu o właściwościach półprzewodnikowych, a jednocześnie spełniającego me-
chaniczno-tribologiczne warunki pracy węzła, a element ten włączony jest jako czujnik elektryczny  
w układ pomiarowy przez styki elementów współpracujących ciernie na powierzchni roboczej węzła, 
znamienny tym, że w element nieruchomy (2) węzła, o właściwościach półprzewodnikowych wbudo-
wane jest uzwojenie indukcyjne (5), które włączone jest w układ pomiarowy (UP) oraz między oba 
współpracujące elementy (1, 2) węzła, natomiast element ruchomy (1) jest spolaryzowany magne-
tycznie. 

 
Wykaz oznaczeń 

1 element ruchomy 
2 element nieruchomy 
3 obudowa 
4 kubek 
5 uzwojenie indukcyjne 
6 przewód 
7 styk ślizgowy  
UP układ pomiarowy 
 
 

Rysunki 
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