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OBLICZENIA PROJEKTOWE 
SPRZĘGŁA MAGNETOREOLOGICZNEGO 

ZE WZBUDZENIEM HYBRYDOWYM 
 

DESIGN CALCULATIONS FOR MAGNETORHEOLOGICAL CLUTCH  
WITCH HYBRID EXCITATION 

 
Abstract: In the paper the properties of magnetorheological (MR) fluids and the principles of operations of 
magnetorheological clutch are described. The magnetorheological clutch with hybrid excitation is presented. 
Two types of design calculations – magnetic calculations and mechanical calculations – are described. The 
magnetic design calculations allow to determine geometric parameters of magnetic circuit: number of discs, 
their thickness and dimensions of the permanent magnet. Using the magnetic field distributions obtained from 
magnetic field calculations and catalog parameters of the magnetorheological fluid the clutching torque versus 
coil current TS(I) characteristic is determined. The mechanical calculations allow to verify correctness of the 
clutch construction - mainly geometric parameters of the shaft and discs. Structure of the clutch control system 
makes it possible to operate of the clutch in different work conditions. 
 

1. Wprowadzenie 

Sprzęgło będące elementem układu napędowe-
go, służące do łączenia wałów i przekazywania 
momentu obrotowego, składa się z członu 
czynnego – napędzającego – i członu biernego 
– napędzanego oraz z łącznika [1]. Łącznik, 
rozumiany jest, jako część (kilka części) lub 
jako czynnik, który określa sposób przekazania 
momentu oraz charakteryzuje sprzęgło.  
W sprzęgłach sterowanych elektromagnetycz-
nie łącznik zmienia swoje parametry pod 
wpływem pola magnetycznego wytworzonego 
przez cewkę zasilaną prądem. Jednym 
z rodzajów sprzęgieł elektromagnetycznych są 
sprzęgła, w których czynnikiem (łącznikiem) 
jest ciecz magnetoreologiczna. 

2. Ciecz magnetoreologiczna 

Ciecz magnetoreologiczna (ciecz MR) zmienia 
swoją lepkość pod wpływem zewnętrznego pola 
magnetycznego. Zmiana lepkości cieczy MR pod 
wpływem pola magnetycznego wynika z jej 
budowy – ciecz jest zawiesiną drobinek ferroma-
gnetyka, będących pojedynczymi domenami 
magnetycznymi, w niemagnetycznej cieczy 
nośnej. Po umieszczeniu cieczy MR w zewnętrz-
nym polu magnetycznym drobinki ulegają 
orientacji i koncentracji wzdłuż linii sił pola 
magnetycznego, tworząc skupiska cząsteczek  
w postaci łańcuchów równoległych do linii sił 
pola magnetycznego. Im większa indukcja B pola 
magnetycznego, tym większe naprężenie łańcu-

chów utworzonych z cząsteczek ferromagnetycz-
nych i tym samym większa lepkość cieczy. 
Zmianę naprężeń w cieczy magnetycznej 
opisuje model Binghama: 

 
dt

d
B

  0  (1) 

gdzie:  - naprężenia styczne w cieczy, 0(B) 
 - graniczne naprężenia styczne zależne od 
indukcji B zewnętrznego pola magnetycznego, 
 - lepkość dynamiczna cieczy,  - odkształce-
nie postaciowe cieczy przy ścinaniu. 
Jeśli naprężenia styczne w cieczy nie przekro-
czą naprężeń granicznych 0(B), to ciecz nie 
płynie i zachowuje się jak ciało sprężyste. 
Po zaniku zewnętrznego pola magnetycznego 
ciecz przyjmuje swoją pierwotną postać – 
cząsteczki ulegają rozproszeniu. 

3. Sprzęgło z cieczą magnetoreologiczną 

W sprzęgle magnetoreologicznym ciecz MR 
znajduje się w zamkniętej przestrzeni pomiędzy 
członem czynnym i biernym. Na jednym  
z członów sprzęgła bądź w jego nieruchomej 
obudowie umieszczone jest uzwojenie wzbu-
dzenia, które zasilane prądem wytwarza 
strumień magnetyczny. Obwód magnetyczny 
sprzęgła jest tak ukształtowany, że strumień 
magnetyczny przenika przez ciecz MR. 
Moment sprzęgający TS (moment, po przekro-
czeniu którego rozpoczyna się wysprzęglenie, 
tzn. następuje względny ruch członu czynnego  
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i biernego) zależy od naprężenia granicznego 
0(B). Naprężenie to jest funkcją indukcji 
magnetycznej B w obszarze roboczym z cieczą, 
a ta zależy od prądu I w uzwojeniu. Zatem 
wartość momentu sprzęgającego TS jest 
sterowana prądem wzbudzenia I. 

4. Sprzęgło magnetoreologiczne  
ze wzbudzeniem hybrydowym 

Projektowane sprzęgło magnetoreologiczne 
(rys.1) jest sprzęgłem wielotarczowym.  
W sprzęgle znajdują się dwa źródła pola magne-
tycznego: magnes trwały i uzwojenie sterujące 
zasilane prądem I. Magnes trwały jest źródłem 
stałego pola magnetycznego zapewniającego 
wytworzenie momentu sprzęgającego TS(I=0). 
Zasilone ze źródła prądu uzwojenie sterujące 
wytwarza pole magnetyczne, które przy prądzie I– 

odwzbudza układ i zmniejsza przez to wartość 
momentu TS(I–) lub po zmianie kierunku prze-
pływu prądu dowzbudza układ zwiększając w ten 
sposób moment sprzęgający TS(I+). 

 
Rys. 1. Projektowane sprzęgło  
magnetoreologiczne w przekroju osiowym 

5. Obliczenia projektowe 

Na etapie projektowania sprzęgła magnetoreo-
logicznego wykonano obliczenia magnetyczne  
i obliczenia stereomechaniczne. 

5.1. Obliczenia magnetyczne 

Obliczenia magnetyczne zostały zrealizowane 
w celu wyznaczenia rozkładu pola 
magnetycznego w sprzęgle oraz w celu 
określenia na jego podstawie charakterystyki 
momentu sprzęgającego TS(I). Obliczenia 
zostały zrealizowane w dwóch etapach. 

Etap 1 – obliczenia wstępne, których celem 
było wyznaczenie właściwej liczby tarcz, ich 
kształtu i wymiarów. 

Przyjęto ograniczenia dla tych obliczeń 
polegające na tym, że tarcze zewnętrzne  
i wewnętrzne oraz ciecz, która znajduje się 
wewnątrz sprzęgła powinny mieścić się w 
walcu o średnicy 75 mm i wysokości 30 mm. 
W programie FEMM wykonano model polowy 
sprzęgła magnetoreologicznego, który 
uwzględnia charakterystyki magnesowania stali 
i cieczy magnetoreologicznej. Ze względu na 
symetrię osiową sprzęgła – zarówno 
geometryczną jak i magnetyczną – jego model 
polowy jest modelem osiowosymetrycznym. 
W programie Matlab stworzono skrypt,  
w którym dzięki użyciu języka LUA 
dokonywano zmian geometrii modelu  
w programie FEMM. 
Wykorzystując model polowy sprzęgła 
dokonano obliczeń rozkładu pola 
magnetycznego w sprzęgle. Na rysunku 2 
przedstawiono model polowy obwodu 
magnetycznego sprzęgła oraz wyniki obliczeń 
w postaci rozkładów pola magnetycznego dla 
I+=0,5 A i I–=–0,5 A. 

Rys. 2. Symulacyjny model magnetyczny polowy 
sprzęgła oraz rozkłady pola magnetycznego 

Wykorzystując wyznaczone rozkłady pola 
magnetycznego w sprzęgle obliczono moment 
sprzęgający TS. Na podstawie relacji 0(H) [2]  
i uzyskanych rozkładów natężenia pola magne-
tycznego w cieczy magnetoreologicznej 
(składowej normalnej natężenia pola magne-
tycznego Hn) przy granicy styczności cieczy  
z tarczami wirnika (w modelu osiowosyme-
trycznym przy krawędziach tarcz wirnika), 
obliczono wartości momentu sprzęgającego: 
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gdzie: N - liczba powierzchni czynnych tarcz 
wirnika równa podwojonej liczbie tarcz 
wirnika, R1, R2 -  odpowiednio wewnętrzny  
i zewnętrzny promień tarczy wirnika. 
Na podstawie serii obliczeń uzyskano charakte-
rystyki przedstawiające zależności momentu 
sprzęgającego od prądu zasilania cewki Ts(I), 
ilorazu Ts/V momentu sprzęgającego do 
objętości od prądu zasilania cewki oraz ilorazu 
Ts/J momentu sprzęgającego do momentu 
bezwładności od prądu zasilania cewki. 
Charakterystyki te wykreślono dla zakresu 
zmian następujących parametrów: liczba tarcz 
członu biernego – 2, 3, 4, 5, oraz grubość tarcz 
w zakresie od 1 do 5mm, przy różnicy grubości 
wynoszącej 1 mm. Na podstawie uzyskanych 
wyników wybrano ostatecznie wariant,  
w którym liczba tarcz osadzonych na wale 
wynosi 5 sztuk a ich grubość 2mm. Dla tego 
wariantu charakterystyka Ts(I) dla różnych 
grubości tarcz przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Charakterystyki Ts=f(I) dla różnych 
grubości tarcz 

Etap 2 – obliczenia, których celem było 
wyznaczenie ostatecznych wymiarów 
elementów stanowiących obwód magnetyczny. 

Drugi etap obliczeń magnetycznych został 
przeprowadzony po obliczeniach 
wytrzymałościowych przeprowadzonych dla 
kluczowych elementów sprzęgła, 
odpowiedzialnych za przeniesienie momentu. 
Obliczenia te wykazały konieczność 
niewielkich korekt wymiarów przyjętych dla 
obliczeń magnetycznych. 
Końcowy model geometryczny przedstawiono 
na rysunku 4. Dla tego modelu opracowano 
model polowy i przeprowadzono ponownie 
obliczenia. 

 
Rys. 4. Model CAD końcowej wersji obwodu 
magnetycznego sprzęgła 

Wyniki obliczeń momentu sprzęgającego Ts dla 
końcowej wersji geometrii obwodu magnetycz-
nego sprzęgła przedstawiono poniżej. 

Rys. 5. Wyniki obliczeń momentu sprzęgającego 
Ts=f(I) – końcowa wersja geometrii obwodu 
magnetycznego 

Na etapie zakupów materiałów i części 
składowych sprzęgła pojawiła się trudność  
w zakupie magnesu wykonanego ze stopu 
Alnico o wymiarach wynikających z obliczeń 
projektowych. Postanowiono zatem zastąpić 
magnes z Alnico łatwo dostępnymi na runku 
magnesami neodymowymi (NdFeB). Pierścień 
z Alnico zastąpiono więc wieńcem z 72 
pastylkowych magnesów NdFeB (rys. 6). Ze 
względu na różnicę parametrów materiałów 
Alnico i NdFeB wieniec ten musi się 
charakteryzować kilkukrotnie mniejszą 
wysokością od obliczonej wcześniej wysokości 
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magnesu z Alnico. Zatem zastosowano 
dodatkowy pierścień stalowy o wysokości 
wynikającej z różnicy wysokości magnesu 
pierścieniowego i wieńca z magnesów. 

 

Rys. 6. Wieniec z magnesów NdFeB 

Dla opisanej modyfikacji obwodu magnetycznego 
sprzęgła przeprowadzono ponownie obliczenia 
rozkład pola magnetycznego i momentu 
sprzęgającego Ts (rys. 7). 

Rys. 7. Charakterystyka Ts=f(I) po 
zastosowaniu wieńca z magnesów NdFeB dla 
grubości magnesów 0,8 mm 

5.2. Obliczenia stereomechaniczne 

Obliczenia wytrzymałościowe są etapem procesu 
projektowego koniecznym do weryfikacji stanu 
naprężeń i odkształceń kluczowych elementów 
sprzęgła. Wyniki obliczeń dają odpowiedź  
o wytężeniu materiału pod wpływem działania 
obciążenia. Obliczenia zrealizowano  
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi 
wspierających projektowanie elementów 
konstrukcyjnych zaimplementowanych  
w programie Autodesk Inventor 2010. 

Etap 1: Obliczenia wału sprzęgła 

Jako obciążenia wałka przyjęto działający na 
wałek: moment skręcający o wartości 22Nm, 
oraz siłę poprzeczną (wynikającą np. 
z niewyosiowania sprzęgła z dalszą częścią 
układu napędowego) o wartości 50N. 

 
Rys. 8. Model CAD wału sprzęgła  
z podstawowymi wymiarami 

Generator wałów programu Inventor 2010 
umożliwia wyznaczenie rozkładu wielkości 
odkształcenia i naprężeń na długości wału. 
Wielkości te dotyczą wykresów sił i momentów 
oraz naprężeń i odkształceń nimi wywołanych. 
Dodatkowo wyznaczane są wykresy wartości 
naprężeń zredukowanych oraz określany jest 
wykres średnicy idealnej. Wielkości te 
wyznaczane są w punktach rozłożonych 
równomiernie na długości wału. Liczbę tych 
punktów można ustalać w szerokim zakresie. 
Obliczenia zrealizowano przy podziale wału na 
500 odcinków. 
Na rysunku 9 przedstawiono rozkłady wartości 
kąta ugięcia oraz poniżej naprężeń 
zredukowanych wzdłuż wału. 

 

Rys. 9. Wyniki obliczeń sprawdzających dla 
wału sprzęgła 

Przyjęto, że wał sprzęgła zostanie wykonany ze 
stali nierdzewnej 0H18N10T (1.4541). Dla tego 
gatunku stali minimalna granica plastyczności 
Re określona jest na poziomie 216 MPa [3].  
A zatem można założyć, że przyjęta geometria 
wału dla założonego materiału konstrukcyjnego 
będzie wystarczająca dla przeniesienia 
założonych obciążeń. Stal 0H18N10T przyjęto 
w zastępstwie trudno dostępnych stali 
niemagnetycznych gatunku G18H3 lub 
H12N11G6 [4]. 
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Etap 2: Obliczenia tarcz sprzęgła 

Dla tarcz sprzęgła przeprowadzono również 
analizę wytrzymałościową, wykorzystując do 
tego celu „Moduł analizy naprężeń” programu 
Inventor 2010. 
Na rysunku 10. przedstawiono rozkład naprężeń 
w tarczach sprzęgła przy obciążeniu momentem 
TS=22 N·m. 
Wyznaczono ponadto wartości częstotliwości 
drgań własnych zespołu tarcz oraz 
odpowiadające im postacie drgań. Na rysunku 
11 przedstawiono pierwszą i drugą postać drgań 
własnych dla częstotliwości odpowiednio: 
1190 Hz i 2550 Hz. 
W zakresie obliczeń stereomechanicznych 
dokonano ponadto obliczeń tarcz zewnętrznych 
oraz połączeń śrubowych, odpowiedzialnych za 
przeniesienie momentu. 

6. Projekt modułu zasilania i sterowania 

O funkcjonalności sprzęgła oprócz jego kon-
strukcji i hybrydowego rozwiązania obwodu 
magnetycznego decyduje przede wszystkim 
sposób zasilania i sterowania sprzęgłem. Autorzy 
przewidują, że może ono być wykorzystane, jako 
element półaktywnego układu tłumienia drgań. 
Zatem w układzie sterowania musi pojawić się 
informacja o drganiach skrętnych oraz  
o poślizgu, jaki pojawia się pomiędzy czynnym  
i biernym członem sprzęgła. 
Strukturę układu zasilania i sterowania pracą 
sprzęgła przedstawiono na rysunku 12. 

 

Rys. 12. Schemat układu sterowania sprzęgła 

Planowane jest zastosowanie dwóch trybów 
sterowania, związanych ze sposobem kluczo-
wania tranzystorów mostka. Zmiana trybów  
w trakcje użytkowania urządzenia będzie 
możliwa przez zastosowanie zaprojektowanego 
układu przedstawionego na rysunku 13. 

 

Rys. 13. Schemat układu umożliwiającego 
sterowanie sprzęgłem z cieczą magnetoreolo-
giczną w dwóch trybach 

Dwie bramki typu AND oraz jedna typu NAND 
pośredniczą w „transmisji” fali sygnału PWM, 
w sposób zależny od wybranego trybu, za 
pomocą sygnału s_tryb. Sygnał s_direction, 
ustawiony jest zawsze w stan wysoki niezależ-
nie od sposobu sterowania. 
Wykresy przebiegów czasowych opisujące 
zasadę działania trybów, przedstawione są na 
rysunku 14. Potrzeba przebadania sprzęgła dla 
dwóch trybów sterowania, związana jest  
z zastosowaniem cieczy magnetoreologicznej, 
w konstrukcji sprzęgła. Projektanci urządzenia 
przewidują, że przy sterowaniu (kluczowaniu) 

 
Rys. 10. Rozkład naprężeń w tarczy sprzęgła 

 

 

Rys. 11. Postacie odpowiadające 1 i 2 
częstotliwości drgań własnych tarcz sprzęgła 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 93/2011 108 

tranzystorów tylko jednego pół mostka (tryb II), 
może dojść do zmiany punktu pracy magnesu 
trwałego (namagnesowanie lub rozmagnesowa-
nie) w skutek przepływu prądu przez cewkę 
sprzęgła tylko w jednym kierunku. Dlatego też 
planowane jest również sterowanie z wykorzy-
staniem przełączania w jednym cyklu fali PWM 
par tranzystorów w mostku, co spowoduje 
przepływ prądu w dwóch kierunkach przez 
cewkę sprzęgła, zapobiegając możliwości 
wystąpienia zmiany punktu pracy magnesu. 

a) 

 

b) 

Rys. 14. Przebiegi sygnałów sterujących 
wartością średnią napięcia zasilającego 
cewkę sprzęgła: a) tryb I, b) tryb II 

7. Podsumowanie 

W artykule przedstawiono proces projektowy 
sprzęgła magnetoreologicznego. Obliczenia 
projektowe, na które składają się obliczenia 
magnetyczne i mechaniczne pozwoliły na 
wybór właściwej konstrukcji sprzęgła oraz 
wyznaczenie charakterystyki Ts(I) określającej 
sposób sterowania (zasilania) sprzęgła. Zapro-
jektowany układ sterowania umożliwia prace 
sprzęgłach w różnych trybach pracy. 
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