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S t r e s z c z e n i e

W	artykule	przedstawiono	zakres	możliwości	oraz	sposób	przeprowadzenia	badań	na	jedno-
osiowej	 hamowni	SuperFlow	AutoDyn	30.	 Jednocześnie	 przedstawiono	 przykładowe	wyni-
ki	badań,	mających	na	celu	określenie	wpływu	wybranych	czynników,	związanych	zarówno	
z	przygotowaniem	pojazdu,	jak	i	sposobem	prowadzenia	badań,	na	uzyskane	wartości	mierzo-
nych	parametrów.

Słowa kluczowe: badania diagnostyczne samochodów, hamownie podwoziowe

A b s t r a c t

Article	 presents	 way	 of	 conduct	 of	 automobiles’	 diagnostics	 testing	 on	 uniaxial	 chasses	
dynamometer	AutoDyn	 30.	 Concurrently	 it	 presents	 some	 results	 of	 researching	 influence	
variables	on	mechanical	parameters.
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1. Wstęp

Intensywnie	wzrastająca	liczba	pojazdów	poruszających	się	po	naszych	drogach	wymu-
sza,	aby	ich	diagnoza	była	możliwie	szybka,	a	zarazem	dokładna	i	obiektywna,	ponieważ	
stan	techniczny	pojazdów	ma	istotny	wpływ	zarówno	na	środowisko,	jak	i	bezpieczeństwo	
ruchu.	

Ze	względu	na	elektronizację	współczesnych	pojazdów	samochodowych	wymaga	to	spe-
cjalistycznej	oraz	nowoczesnej	aparatury	kontrolno-pomiarowej,	jak	również	odpowiedniej	
wiedzy	i	doświadczenia	diagnostów.	Do	badań	diagnostycznych	coraz	powszechniej	wyko-
rzystuje	się	hamownie	podwoziowe,	co	znacznie	rozszerza	zakres	możliwości	badawczych,	
a	zwłaszcza	układów	napędowych	i	ich	właściwości	trakcyjnych.	W	wielu	przypadkach	pro-
wadzenie	badań	na	hamowniach	ułatwia	diagnozę	 i	 jest	niezbędne	do	prawidłowej	oceny	
parametrów	pracy	i	stanu	technicznego	pojazdów.	Prezentowane	w	artykule	wyniki	z	badań	
na	hamowni	SuperFlow	Auto	Dyn	30	pozwalają	przybliżyć	procedurę	związaną	z	prowadze-
niem	badań	na	tej	hamowni	i	określić	wpływ	ilościowy	wybranych	czynników	na	otrzymy-
wane	wyniki.	Hamownie	tej	firmy	od	niedawna	wprowadzono	na	polski	rynek.

2. Ogólna charakterystyka hamowni podwoziowych

Hamownie	podwoziowe	pozwalają	w	warunkach	stanowiskowych	na	symulację	warun-
ków	pracy	układu	napędowego	zbliżonych	do	tych,	jakie	występują	w	warunkach	drogowych	
(zarówno	w	stanach	ustalonych,	jak	i	nieustalonych).	Zalety	stąd	wynikające	są	oczywiste,	
ponieważ	dzięki	 temu	uniezależniamy	się	od	zmiennych	warunków	atmosferycznych,	ko-
nieczności	dojazdu	pojazdów	do	odcinków	dróg,	na	których	możliwe	jest	przeprowadzenie	
określonych	badań	w	sposób	bezpieczny.	Ponadto	w	warunkach	stanowiskowych	zwiększają	
się	możliwości	wykorzystania	aparatury	pomiarowej	(bez	obawy	o	jej	uszkodzenie),	a	także	
zapewnia	się	powtarzalność	warunków	przeprowadzenia	testów	badawczych,	co	w	warun-
kach	drogowych	jest	znacznie	trudniejsze	do	uzyskania.	Istnieje	również	na	bieżąco	możli-
wość	oceny	i	analizy	wpływu	różnych	czynników	na	mierzone	parametry.	

Badania	 laboratoryjne	na	hamowni	 są	 szczególnie	przydatne	do	badań	 silników	spali-
nowych,	ponieważ	obecnie	praktycznie	nie	ma	takich	możliwości,	aby	wymontować	silnik	
z	samochodu	i	przeprowadzić	badania	na	hamowniach	silnikowych	(poza	specjalistycznymi	
placówkami	badawczymi).	Wynika	to	z	elektronicznego	sterowania	pracą	silnika	i	współpra-
cy	sterownika	silnika	z	innymi	układami	samochodu,	w	których	również	wykorzystuje	się	
elektroniczne	układy	sterowania.	Trzeba	dodać,	że	jest	to	pośrednia	ocena	parametrów	pracy	
silnika,	ale	–	jak	wykazuje	praktyka	–	wystarczająca	do	celów	diagnostycznych,	a	także	ba-
dawczych.

Wymagania	 dotyczące	 hamowni	 podwoziowych	 uzależnione	 są	 od	 ich	 przeznaczenia	
i	wynikającego	stąd	zakresu	badań.	Dlatego	też	zarówno	rodzaj	hamowni,	 jak	i	 jej	wypo-
sażenie	jest	dobierane	pod	kątem	prowadzonych	badań.	Przykładowo	do	badań	kontrolnych	
i	porównawczych	zazwyczaj	wystarczy	wyznaczenie	maksymalnego	momentu	i	mocy	uzy-
skiwanych	na	kołach.	Natomiast	w	badaniach	doświadczalnych,	rozwojowych,	wyposażenie	
hamowni,	dotyczące	zarówno	pomiarów,	jak	i	sterowania,	musi	być	możliwie	szerokie,	a	po-
nadto	spełniające	określone	wymagania	wynikające	z	przepisów	(badania	homologacyjne).
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Hamownie	podwoziowe	produkowane	są	przez	wiele	firm	i	w	różnych	odmianach	(w	tym	
także	firmy	krajowe	[1–4]),	jednak	we	wszystkich	typach	możemy	wyróżnić	trzy	zasadnicze	
układy:	układ	jezdny,	układ	obciążający,	układ	sterująco-pomiarowy.	Natomiast	rozwiązania	
poszczególnych	układów	są	zróżnicowane,	co	oczywiście	rzutuje	na	przebieg	samego	procesu	
i	możliwości	badawcze,	ale	równocześnie	ma	istotny	wpływ	na	koszt	hamowni.

Dla	 symulacji	 rzeczywistych	warunków	drogowych,	podczas	badań	na	hamowni	pod-
woziowej,	 istnieje	 konieczność	 zastosowania	wentylatorów,	 które	 będą	 utrzymywały	 stan	
równowagi	 cieplnej	 testowanego	 pojazdu	 (przez	wymuszenie	 przepływu	 powietrza	 przez	
chłodnicę	i	wokół	układu	wydechowego,	a	także	pozostałych	układów).	Stosowane	są	wen-
tylatory	i	dmuchawy	o	stałej	lub	zmiennej	prędkości	strugi	przepływającego	powietrza	(od	
30	do	120	km/h).	Obecnie	wykorzystuje	się	hamownie	podwoziowe	z	elektronicznym	syste-
mem	odwzorowywania	charakterystyki	oporów	ruchu	oraz	z	automatycznym	programowa-
niem	przebiegu	prób. 

Wymagania dotyczące pomieszczenia hamowni
Wymagania	te	zależą	od	tego,	czy	hamownie	są	wbudowane	w	nawierzchnię,	czy	najaz-

dowe,	oraz	od	założeń	technicznych	wynikających	z	zastosowania	konkretnego	typu	hamow-
ni.	Na	pewno	musi	być	odpowiednia	wentylacja	oraz	wyciąg	spalin.	Pozostałe	wymagania	
wynikają	z	ogólnych	przepisów	budowlanych	dla	tego	typu	obiektów.	Oczywiście	korzystne	
jest,	aby	pomieszczenie	było	klimatyzowane	i	wygłuszone,	gdyż	rozszerza	to	zakres	możli-
wości	badawczych.	

3. Badania samochodów na hamowni SuperFlow AutoDyn 30

3.1.	Podstawowe	dane	techniczne	hamowni

Firma	SuperFlow	produkuje	różne	hamownie	w	tym	także	hamownie	podwoziowe	jed-
no-	 i	 dwuosiowe	 o	 różnych	 średnicach	 rolek.	 Badania	 przeprowadzono	 na	 hamowni	 Su-
perFlow	AutoDyn	30,	będącej	na	wyposażeniu	Zakładu	Eksploatacji	Pojazdów	Samocho-
dowych	i	Bezpieczeństwa	Ruchu	Drogowego	Politechniki	Krakowskiej.	Podstawowe	dane	
techniczne	hamowni	są	następujące	[5]:
 – typ	hamowni	–	jednoosiowa,	
 – układ	jezdny	–	jedno	rolkowy	o	średnicy	76,2	cm	(30”)	i	o	różnych	długościach	rolek:	
krótsza	–	prowadząca	61	cm,	dłuższa	127	cm,	odstęp	między	rolkami	66	cm	(rys.	1),

 – sposób	obciążania	układu	jezdnego	–	inercyjny	(bezwładnościowy)	wraz	z	możliwością	
wykorzystania	hamulca	elektrowirowego	(rys.	2),

 – bezwładność	rolek	jezdnych	AutoDyn	30	jest	określana	jako	równoważna	544	kg	masy	
pojazdu,	

 – maksymalna	wartość	pomiaru	mocy	–	368	kW	(500	KM),
 – maksymalna	 wartość	 mierzonej	 prędkości	 samochodu	 –	 362	 km/godz.	 (błąd	 pomiaru	 
±0,2	km/godz.),	

 – maksymalne	obciążenie	rolek	jezdnych	–	35,6	kN.
Wymagania	techniczne	dotyczące	zasilania	hamowni:	

 – zasilanie	prądowe	ze	stabilizacją	do	szafy	sterowniczej	i	komputera	–	250	V/8	A,
 – zasilanie	prądowe	do	zasilania	dmuchawy	o	mocy	–	400	V/32	A,
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 – zasilanie	powietrzne	do	pneumatycznego	układu	hamulcowego	(blokady)	rolek	–	ciśnie-
nie	345–690	kPa	(może	być	z	sieci	lub	ze	sprężarki	przewoźnej).
Szczegółowe	dane	techniczne	dotyczące	tej	hamowni,	jak	również	możliwości	konfigura-

cji	wyposażenia	pomiarowego	i	sterowania	(istnieją	możliwości	rozbudowy)	można	znaleźć	
w	ofercie	firmy	oraz	instrukcji	obsługi	hamowni	[5,	6].

Rys.	1.	Widok	zamontowanej hamowni	(zespół	jezdny	bez	zewnętrznej	pokrywy)

Fig.	1.	Chassis	dynamometer	(drive	unit-without	plate)

Rys.	2.	Widok	hamulca	elektrowirowego	z	tensometrycznym	czujnikiem	siły

Fig.	2.	Chassis	dynamometer	with	extensometer	sensor	of	force
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Podstawowe	 zastosowanie	 tej	 hamowni	 zasadniczo	 nie	 różni	 się	 od	 innych	 hamowni	
i	obejmuje:
 – badanie	strat	momentu	obrotowego	i	mocy	w	układzie	przeniesienia	napędu,
 – pomiar	momentu	obrotowego	i	mocy	na	kołach	napędowych	pojazdu,	
 – wyznaczenie	skorygowanej	mocy	i	momentu	obrotowego	silnika,	
 – diagnozowanie	silnika	i	jego	osprzętu	pod	obciążeniem,	
 – pomiar	średniego	lub	chwilowego	zużycia	paliwa,	
 – diagnostyka	układu	przeniesienia	napędu	pod	obciążeniem,
 – odczyt	danych	z	OBD,
a	ponadto	istnieje	możliwość	przeprowadzenia	wielu	innych	testów	szczegółowych	[5].	Istot-
ne	jest	również	to,	że	niezależnie	od	wszystkich	zaprogramowanych	testów,	które	umożliwiają	
automatyczną	rejestrację	mierzonych	wielkości,	możemy	na	hamowni	prowadzić	badania	po-
jazdów	pod	obciążeniem	z	wykorzystaniem	standardowych	testerów	diagnostycznych.	

Zastosowanie	w	układzie	jezdnym	pojedynczej	rolki	o	stosunkowo	dużej	średnicy	powo-
duje,	że	współpraca	z	kołem	samochodu	jest	znacznie	korzystniejsza	niż	w	przypadku	układu	
z	podwójnymi	rolkami.	Dzięki	temu	automatycznie	zmniejsza	się	odkształcalność	ogumienia	
i	opór	toczenia,	a	tym	samym	podczas	badań	występuje	mniejsze	nagrzewanie	i	możliwość	
uszkodzenia	opony.	Należy	 również	dodać,	że	największe	straty	w	układzie	przeniesienia	
napędu	występują	przy	współpracy	opony	z	rolką.	Natomiast	przy	pojedynczej	rolce	wadą	
jest	mniejsza	stabilność	pojazdu,	dlatego	musi	być	zachowana	bardziej	precyzyjna	procedura	
przy	mocowaniu	samochodu.

Dla	ułatwienia	wjazdu	i	zjazdu	z	rolek	zastosowano	hamulce	szczękowe	blokowania	ro-
lek,	uruchamiane	pneumatycznie	(ciśnienie	powietrza	345–690	kPa),	a	sterowanie	odbywa	
się	zaworem	elektromagnetycznym.	

Hamulec elektrowirowy	 jest	 chłodzony	 powietrzem (chłodzenie	 jest	 wymagane	 przy	
dłuższej	pracy	hamulca),	ponieważ	wraz	ze	wzrostem	temperatury	zmniejsza	się	jego	sku-
teczność	działania.	Moment	reakcyjny	hamulca	elektrowirowego	MR	(obciążający)	jest	okre-
ślony	zależnością:
 MR = (K · R · I^2)/ω	[Nm]
gdzie:

K		 –		 współczynnik	indukcyjności,
R		 –		 opór	wzbudzenia	[Ω],
I		 –		 prąd	wzbudzenia	[A],
ω		 –		 prędkość	kątowa	wału	hamulca	elektrowirowego	[rad/s].

3.2.	Czynności	wstępne	przed	rozpoczęciem	pomiarów

Wstępne	czynności	kontrolne	obejmują:
a)	 kontrolę	stanu	technicznego	pojazdu,	a	zwłaszcza:	ogumienia,	układów	chłodzenia	i	sma-

rowania	silnika,	szczelności	układu	zasilania	paliwowego,	zespołów	układu	przeniesienia	
napędu	oraz	kontrolę	komory	silnika	i	elementów	zawieszenia.	Jest	oczywiste,	że	wszel-
kie	zauważone	usterki	muszą	być	usunięte.	

b)	 kontrolę	stanowiska:	poprawności	działania	układu	jezdnego	(opory	ruchu,	blokowanie	
rolek,	układ	sterowania	itp.),

c)	 czynności	dotyczące	realizacji	pomiarów:	przygotowanie	do	pomiarów	(podłączenie	od-
powiednich	czujników	pomiarowych	i	sprawdzenie	ich	działania),
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d)	 nagrzanie	 silnika	do	normalnej	 temperatury	pracy	 (chyba,	 że	 ze	względu	na	 założony	
program	badań	nie	jest	to	wskazane	–	np.	badania	przy	rozruchu	silnika	lub	obniżonych	
temperaturach).

3.3.	Uruchomienie	hamowni

Procedura	 uruchomienia	 hamowni	 przy	 realizacji	 poszczególnych	 testów	 badawczych	
musi	być	zachowana	zgodnie	z	instrukcją	fabryczną,	a	wynika	to	z	programów,	które	zostały	
opracowane	przez	producenta.	Warto	tu	również	podkreślić,	że	prowadzący	badania	prak-
tycznie	nie	ma	możliwości	ingerencji	w	zmianę	oprogramowania	(w	tym	przypadku	z	uwa-
gi	na	okres	gwarancji	hamowni),	dlatego	procedura	realizacji	dla	każdego	testu	przebiega	
według	określonego	algorytmu.	Niemniej	jednak	należy	zwrócić	uwagę	na	kilka	istotnych	
faktów.	
1.	Ustawienie	osi	napędowej	pojazdu	na	rolkach	winno	być	takie,	aby	oś	koła	znajdowała	się	

około	2–2,5	cm	przed	osią	rolki	[5].	
2.	Mocowanie	pojazdu	za	pomocą	pasów	winno	być	krzyżowe,	a	ostateczne	napięcie	(naciąg	

pasów)	ustala	się	dopiero	po	uruchomieniu	samochodu	na	I	biegu	w	celu	wyśrodkowania	
i	ułożenia	się	kół	na	rolkach.	Pasy	mocowane	są	do	kotew	wbudowanych	w	nawierzchnię,	
dzięki	czemu	praktycznie	nie	następuje	dociążenie	pojazdu.
Po	zamocowaniu	pojazdu	na	rolkach	należy:	uruchomić	system	odprowadzania	spalin,	

ustawić	przed	pojazdem	dmuchawę	chłodzącą,	zainstalować	wszystkie	konieczne	czujniki	
(czujnik	temperatury	i	wilgotności	winien	być	umiejscowiony	w	pobliżu	kolektora	doloto-
wego	silnika).	

3.4.	Przebieg	procesu	badań

Przebieg	procesu	realizacji	badań	uzależniony	jest	przede	wszystkim	od	założonego	celu	
i	zakresu	badań,	ale	dla	poszczególnych	testów	badawczych	prowadzonych	na	hamowni	na-
leży	przestrzegać	procedury	postępowania	opracowanej	przez	producenta.	

Oprogramowanie	hamowni	umożliwia	 zapis	 i	wydruk	danych	w	postaci	 tabelarycznej	
i	 graficznej.	Ponadto	bezpośrednie	wyniki	w	czasie	 rzeczywistym	można	obserwować	na	
ekranie	komputera	w	postaci	 cyfrowej	oraz	 analogowej	 (rys.	 3),	 przy	czym	obraz	 ekranu	
można	modyfikować	według	własnego	uznania.

Standardowe	ustawienia	pozwalają	na	obserwację:	prędkości	obrotowej	silnika	–	Eng-
Spd	[RPM],	prędkości	jazdy	–	Speed	[kph],	skorygowanej	mocy	silnika	–	CEngHp	[CHp]	
i	skorygowanego	momentu	obrotowego	silnika	–	CEngTq [CNm].	Natomiast	na	wskaźniku	
cyfrowym	w	zależności	od	potrzeb	możemy	mieć	informację	dotyczące:	obciążenia	hamulca	
elektrowirowego	–	SetPt1	[%]	i	jego	temperatury	–	AbsTmp	[degC],	wilgotności	–	Humidy	
[%],	 ciśnienia	 –	Baro_P	 [kPa]	 i	 temperatury	 powietrza	 zasysanego	 przez	 silnik	 –	AirInT	
[degC]	oraz	ciśnienia	pary	wodnej	w	powietrzu	–	Vap_P	[kPa],	wartości	współczynników	
korekcyjnych	mocy	–	DINCor	Factor	i	ECECor	Factor,	wartości	momentu	reakcyjnego	ha-
mulca	elektrowirowego	–	TrqAbs	[Nm]	i	wielu	innych	wskaźników.

Wszystkie	testy	wykonywane	na	hamowni	podwoziowej	SuperFlow	AutoDyn	30	są	au-
tomatycznie	zapisywane	na	dysku	komputera	po	zakończeniu	testu.	Zapisane	dane	można	
przeglądać,	przedstawiać	w	postaci	graficznej	i	drukować	za	pomocą	programu	WinDyn	Sto-
red	Data	Viewer.
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Rys.	3.	Obrazy	na	monitorze	wielkości	pomiarowych	w	zapisie	cyfrowym	i	analogowym

Fig.	3.	The	digital	and	analog	results	of	testings

Operator	podczas	wykonywania	 testów	na	hamowni	może	wykorzystywać	zdalny	ste-
rownik	przewodowy	lub bezprzewodowy.	Po	zakończeniu	badań	należy	wykonać	czynności	
w	odwrotnej	kolejności	niż	przed	rozpoczęciem	badań.	

4. Badania diagnostyczne samochodu

4.1.	Cel	i	zakres	badań

Obiektem	badań	był	samochód	Skoda	Fabia	1.4	16v.	Podstawowe	parametry	techniczne	
według	danych	fabrycznych	to:	moc	–	59	kW	przy	n	=	5000	obr./min,	moment	obrotowy	–	
132	Nm	przy	3800	obr./min,	prędkość	maksymalna	–	173	km/godz.,	masa	całkowita	1605	kg,	
Przyjęte	pole	powierzchni	czołowej	pojazdu	(w	przybliżeniu):	2,0	m2.

Celem	prowadzonych	badań	była	ilościowa	(bo	jakościowa	jest	na	ogół	wiadoma)	ocena	
wpływu	wybranych	czynników	związanych	ze	sposobem	realizacji	badań	na	wartości	mie-
rzone	przy	poszczególnych	testach	(w	przyjętym	programie	badań	nie	uwzględniono	testu	
kontroli	zużycia	paliwa).	

Zakres	badań,	oprócz	typowych	testów,	takich	jak:	
 – pomiar	strat	mocy	i	momentu	obrotowego	w	układzie	przeniesienia	napędu.
 – pomiar	maksymalnej	mocy	 i	momentu	obrotowego	na	kołach	pojazdu	podczas	 testów:	
bezwładnościowych	(bez	obciążenia	hamulcem	elektrowirowego),	obciążeniowych	i	cza-
sowych,

 – wyznaczenie	maksymalnej	mocy	 i	momentu	obrotowego	silnika	badanego	pojazdu	 (na	
postawie	pomiarów	uzyskanych	w	punktach	1	i	2	i	uwzględnieniu	współczynników	ko-
rekcyjnych	mocy),

obejmował	także	m.in.:
 – pomiary	parametrów	pracy	silnika	po	podłączeniu	adaptera	OBD	do	złącza	diagnostycz-
nego	samochodu,	
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 – przeprowadzenie	 testów	bezwładnościowych	 i	obciążeniowych	z	 różną	 intensywnością	
chłodzenia	silnika,	a	także	z	dodatkowym	obciążeniem	(klimatyzacją),

 – ocenę	wpływu	ciśnienia	w	ogumieniu	na	uzyskiwane	wyniki.

4.2.	Wyniki	badań

Ze	względu	 na	 przyjęty	 dość	 szeroki	 zakres	 badań	w	 artykule	 przedstawiono	 jedynie	
przykładowe	wyniki	dla	wybranych	testów	(tym	bardziej,	że	charakterystyki	z	poszczegól-
nych	testów	są	zbliżone),	natomiast	wnioski	wynikające	z	badań	zawarto	w	podsumowaniu.	

We	wszystkich	 testach	 istotnym	 parametrem	 jest	 pomiar	 prędkości	 obrotowej	 silnika,	
którą	można	wyznaczyć	różnymi	sposobami	(jest	to	tzw.	kalibracja	prędkościowa	stanowiska	
i	pojazdu).	W	tym	przypadku	określono	ją	na	podstawie	pomiaru	prędkości	obrotowej	rolek	
i	 uwzględnieniu	wskazań	 obrotomierza,	wykorzystując	 funkcję	 „Calculated”	 i	 postępując	
według	procedury	określonej	w	instrukcji	fabrycznej	(dotyczy	to	zarówno	podłączenia	czuj-
ników,	sterowania	hamownią,	jak	i	pojazdem	przez	operatora).	

Test	strat	własnych	pojazdu	(losses2	–	odpowiednik	pomiaru	drogi	wybiegu	przy	testach	
drogowych)	polega	na	rozpędzeniu	na	biegu	bezpośrednim	do	maksymalnej	prędkości	obro-
towej	i	następnym	wysprzęgleniu	(bieg	luzem).	Później	oczekuje	się	aż	do	zatrzymania	ob-
rotu	rolek.	W	ten	sposób	wyznacza	się	opory	własne	w	układzie	napędowym	pojazdu.	Zapis	
parametrów	 następuje	 automatycznie.	 Przykładowy	 zapis	 graficzny	 uzyskanych	wyników	
z	badań	przedstawiono	na	rys.	4,	a	poszczególne	krzywe	oznaczają:
1	–	CEngTq	[Nm]	–	skorygowany	moment	silnika,
2	–	DINTrq	[Nm]	–	sumę	strat	własnych	momentu	hamowni,
3	–	CEngHp	[KM]	–	skorygowaną	moc	silnika,
4	–	CWhPHp	[KM]	–	sumę	strat	własnych	mocy	hamowni,
5	–	EsLsHp	[KM]	–	skorygowane	straty	własne	mocy	pojazdu	w	układzie	napędowym.

Wyniki	tego	testu	są	zapamiętywane	w	komputerze	i	uwzględniane	przy	następnych	te-
stach	dotyczących	pomiaru	momentu	i	mocy	silnika,	bowiem	w	tych	przypadkach	do	warto-
ści	zmierzonych	na	kołach	należy	dodać	wartości	strat	w	układzie	przeniesienia	napędu	oraz	
układu	jezdnego	hamowni.	

Test	bezwładnościowy	(Inertia – bez	wykorzystywania	hamulca).	Wykonywany	jest	naj-
częściej	na	bezpośrednim	biegu	przy	maksymalnie	otwartej	przepustnicy.	Wynik	takiej	próby	
w	formie	graficznej	przedstawiono	na	rys.	5.	

Oznaczenia	 poszczególnych	 krzywych	 (dotyczy	 wszystkich	 pozostałych	 rysunków):	 
1	–	moment	silnika,	2	–	moment	na	kołach,	3	–	moc	sinika,	4	–	moc	na	kołach,	5	–	straty	
własne	mocy	pojazdu.

W	testach	inercyjnych	przyjmuje	się,	że	jeżeli	uzyskana	moc	na	kołach	jest	większa	od	
70%	mocy	maksymalnej	silnika,	to	układ	przeniesienia	napędu	jest	zdatny	(w	przeprowadzo-
nych	badania	uzyskano	wartości	powyżej	83%).	

Test	obciążeniowy	(kontrolowany	test	przyspieszenia) „Loaded”. Podobnie	jak	test	bez-
władnościowy,	wykonywany	jest	na	tym	samym	biegu	co	przy	teście	inercyjnym,	przy	mak-
symalnie	otwartej	przepustnicy.	W	tym	przypadku	założone	obciążenie	hamulca	wynosiło	
10%,	a	wyniki	przedstawia	rys.	6.	Przez	wprowadzenie	obciążenia	hamulcem	elektrowirowy	
możemy	też	symulować	jazdę	pojazdu	pod	wzniesienie.
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Rys.	4.	Przebieg	strat	własnych	w	układzie	napędowym	dla	samochodu	Skoda	Fabia	1.4	 
(opis	w	tekście)

Fig.	4.	Progress	of	self-wastage	in	power	transmission	system	in	Skoda	Fabia	1.4	(description	in	text)

Rys.	5.	Graficzne	wyniki	z	testu	inercyjnego	(opis	w	tekście)

Fig.	5.	Graphic	results	of	inertial	test	(description	in	text)
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Rys.	6. Test	obciążeniowy	10%	(opis	w	tekście)

Fig.	6.	Stress	test	10%	(description	in	text)

Test	czasowy	„Timed”	 (test	 stopniowy).	Test	 ten	 jest	 realizowany	przy	wykorzystaniu	
hamulca	elektrowirowego	i	utrzymaniu	stałej	prędkości	pojazdu	przez	określony	czas	i	prób-
kuje	się	jeden	punkt	danych.	Umożliwia	się	stabilizację	silnika	w	każdym	punkcie	prędkości	
przed	zebraniem	danych	(pomiar	wartości	chwilowej	mocy	i	momentu	obrotowego	kół	i	sil-
nika).	Wyniki	są	automatycznie	rejestrowane	po	zakończeniu	testu.	Test	ten	daje	możliwość	
dostrajania	 sterownika	 silnika	na	podstawie	 analizy	głównie	 składu	mieszanki	paliwowo-
-powietrznej,	temperatury	i	ciśnienia.	

Przykładową	charakterystykę	takiego	testu	przedstawiono	na	rys.	7.	Przez	analizę	poszcze-
gólnych	punktów	pomiarowych	można	wprowadzać	pewne	korekty	w	celu	uzyskania	właści-
wych	parametrów	pracy	silnika	(np.	przy	zmianie	układu	zasilania	na	instalację	gazową). 

Test	 obciążenia	 drogowego	 „RoadLoad”.	 Przeprowadza	 się	 w	 celu	 symulacji	 zmiany	
obciążenia	wraz	ze	wzrostem	prędkości	pojazdu.	Po	wprowadzeniu	do	komputera	danych	
wejściowych,	dotyczących	szacunkowej	masy	pojazdu	(z	operatorem)	wyrażonej	w	[kg]	oraz	
powierzchni	czołowej	pojazdu	wyrażoną	w	[m2],	hamulec	elektrowirowy	zwiększa	obciąże-
nie	podczas	wzrostu	prędkości	pojazdu.	Testy	 te	są	używane	do	kontroli	diagnostycznych	
pojazdu	w	warunkach	obciążenia,	podobnych	do	tych,	jakie	występują	na	drodze.	Mogą	być	
przeprowadzane	na	każdym	biegu,	a	zmiana	biegu	podczas	testu	jest	dozwolona.	Dowolna	
może	być	także	pozycja	przepustnicy	lub	dźwigni	dawkowania.	Moc	na	kołach	napędowych	
jest	obliczana	ze	współczynnika	przyśpieszenia	masy	bezwładności	systemu	hamowni	(Nhb),	
mocy	hamulca	elektrowirowego	(Nhh)	oraz	strat	własnych	systemu	hamowni	(Nhs).

Nhk = Nhb + Nhh + Nhs	[kW]
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Rys.	7.	Test	czasowy (opis	w	tekście)

Fig.	7.	Temporal	test (description	in	text)

Oprócz	wymienionych	testów	można	również	przeprowadzić	test	średnicy	opony „Tir-
Dia”	 w	 celu	 określenia	 rzeczywistej	 średnicy	 opony	 pojazdu.	 Do	 tego	 wykorzystuje	 się	
optyczny	obrotomierz	oraz	naklejony	pasek	odblaskowy	taśmy	na	oponie.	Następnie	utrzy-
muje	się	określoną	prędkość	obrotową	silnika,	a	program	obliczy	prawidłową	średnicę	opony	
i	wpisze	ją	w	specyfikację	samochodu.	Za	pomocą	optycznego	obrotomierza	możemy	także	
zbadać	poślizg	koła	napędowego.	

Badania	diagnostyczne	OBD	–	badanie	polega	na	podłączeniu	adaptera	OBD	do	gniaz-
da	diagnostycznego	w	pojeździe	i	do	skrzynki	pomiarowej	–	złącze	„Serial	Aux.	1”.	W	ten	
sposób	uzyskuje	się	podobne	możliwości	badań	pojazdu	jak	przy	podłączeniu	testera	diagno-
stycznego,	tj.	odczyt	błędów,	parametrów	pracy	silnika	itd.

Współczynniki korekcyjne mocy
Na	moc	użyteczną	silników	spalinowych	wewnętrznego	spalania	znaczny	wpływ	ma	ci-

śnienie,	 temperatura	 i	wilgotność	 powietrza	 dostającego	 się	 do	 cylindrów.	Dlatego	 też	 te	
zmierzone	parametry	podczas	testów	są	korygowane	do	parametrów	obowiązujących	przy	
poszczególnych	normach	(tabela	1).	Programy	dostarczane	z	hamownią	podwoziową	Auto-
Dyn	30	zawierają	korekty	mocy	według	tych	norm	i	operator	ma	możliwość	wyboru	normy.	
Ponieważ	normy	DIN	70020	zawierają	 chłodniejsze	powietrze	 i	wyższe	 ciśnienie	niż	dla	
pozostałych	wymienionych	norm,	to	skorygowane	wartości	mocy	będą	zawsze	o	około	3%	
większe	niż	wartości	mocy	według	EWG	80/1269,	ISO	1585,	JIS	D	1001	i	SAE	J	1349.	

Należy	podkreślić,	że	jeżeli	chodzi	o	temperaturę	i	wilgotność,	która	jest	mierzona	w	po-
bliżu	wlotu	powietrza	do	filtra,	to	program	sam	wprowadza	współczynniki	korekcyjne	(po	
wybraniu	odpowiedniej	normy	–	w	naszym	przypadku	według	normy	DIN).	
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Charakterystyczne	w	badaniach	było	również	to,	że	włączenie	wentylatora	chłodzącego	
pojazd	powodowało	zauważalny	wzrost	mocy	silnika	(ok.	2%),	co	można	interpretować	jako	
„doładowanie”	w	układzie	dolotowym.	W	efekcie	elektroniczny	układ	sterowania	pracą	sil-
nika	powoduje	zwiększenie	dawkowania	paliwa,	a	tym	samym	zwiększenie	mocy. 

W	 ramach	 prowadzonych	 badań	 przeprowadzono	 jeszcze	 wiele	 innych	 prób,	 mają-
cych	ocenić	wpływ	różnych	czynników	na	mierzone	wartości	momentu	i	mocy	na	kołach.	
Na	przykład	włączenie	klimatyzacji	 powodowało	 spadek	mocy	na	kołach	o	ponad	6	kW.	
Warto	zwrócić	uwagę,	że	zmienia	się	nieco	charakter	przebiegu	krzywych	mocy	momentu	 
(rys.	8),	natomiast	włączenie	podgrzewania	 szyby	bądź	 świateł	nie	dawało	zauważalnych	
zmian. 

Przeprowadzono	również	próby	przy	zmianie	ciśnienia	w	ogumieniu,	zwiększając	oraz	
zmniejszając	je	o	10%	w	stosunku	do	ciśnienia	nominalnego	dla	samochodu	Skoda	Octavia	
(0,02	MPa),	Wyniki	badań	wykazały,	że	przy	zmniejszonym	ciśnieniu	pojazd	traci	około	4%	
mocy	maksymalnej	na	kołach	i	6%	momentu	maksymalnego,	natomiast	wraz	ze	wzrostem	
ciśnienia	zmiana	mocy	wynosi	mniej	niż	0,5%,	a	moment	zwiększa	się	o	około	2%.

Rys.	8. Test	inercyjny	z	włączoną	klimatyzacją	samochodową	(opis	w	tekście)

Fig.	8. Inertial	test	with	active	automobile	air	conditioning	(description	ion	text)

5. Podsumowanie i wnioski

Z	przedstawionej	krótkiej	charakterystyki	rozpatrywanej	hamowni	wynika,	że	–	jak	każ-
da	–	posiada	pewne	zalety,	ale	również	i	wady.	

Do	zalet	należy	m.in.	korzystne	rozwiązanie	układu	jezdnego,	zwarta	konstrukcja,	sze-
roki	wachlarz	zaprogramowanych	testów,	jak	również	duży	zakres	możliwości	wyposażenia	
pomiarowego.	Dla	przykładu	można	podać,	że	skrzynka	pomiarowa	umożliwia	podłączenie	
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16	termopar,	10	kanałów	pomiaru	ciśnienia,	8	kanałów	wejść	analogowych	itd.	Korzystny	
i	wygodny	jest	też	sposób	sterowania	hamownią	–	przewodowy	lub	bezprzewodowy.	

Do	wad	należy	zaliczyć	m.in.	to,	że	w	obecnej	konfiguracji	hamownia	nie	jest	w	pełni	
przystosowana	do	naszych	krajowych	warunków.	Dotyczy	to	zarówno	opisu	oprzyrządowa-
nia	i	wyposażenia	hamowni,	jak	również	oprogramowania,	który	jest	w	języku	angielskim.	
Pewne	utrudnienia	w	realizacji	badań	oraz	opracowaniu	wyników	powoduje	także	stosowa-
nie	angielskich	jednostek	miar	(np.	do	cechowania	czujnika	tensometrycznego	wykorzystuje	
ciężarki,	których	masa	jest	podana	w	funtach),	co	widać	również	na	zamieszczonych	wykre-
sach	graficznych.	W	uzupełnieniu	do	powyższego	należy	również	zaznaczyć,	że	opracowana	
instrukcja	obsługi	w	języku	polskim	zawiera	wiele	usterek	o	charakterze	stylistycznym,	ale	
także	nieścisłości	w	opisie.	

Natomiast	 przeprowadzone	badania	pozwalają	na	 sformułowanie	następujących	wnio-
sków	o	charakterze	ogólnym	i	szczegółowym:
1.	 Powtarzalność	wyników	w	poszczególnych	próbach	jest	bardzo	dobra,	a	korekta	mierzo-

nych	parametrów,	wynikająca	z	warunków	otoczenia,	praktycznie	automatyczna.
2.	 Podczas	prowadzenia	badań	na	bieżąco	można	analizować	uzyskiwane	wyniki.
3.	Badania	wykazały,	że	podczas	prób	obciążeniowych	ustawienie	wentylatora	ma	znaczący	

wpływ	na	wyniki	pomiarów	(średnio	2–3%).
Badania	wpływu	ciśnienia	w	ogumieniu	wykazały,	że	zmniejszenie	ciśnienia	w	ogumie-

niu	o	10%	w	stosunku	do	nominalnego	powoduje	zmniejszenie	mocy	maksymalnej	o	około	
4%	oraz	momentu	maksymalnego	ponad	6%,	zaś	zwiększenie	ciśnienia	o	10%	powoduje	
zwiększenie	momentu	około	2%.

	Włączenie	klimatyzacji	powoduje	zmniejszenie	mocy	na	kołach	o	blisko	10%	w	stosun-
ku	do	mocy	maksymalnej.

Należy	zaznaczyć,	że	podane	tu	procentowe	wartości	dotyczą	konkretnie	rozważanych	
przypadków,	 jednak	daje	 to	ogólny	pogląd	na	 to,	 iż	podczas	prowadzenia	badań	musi	 się	
uwzględniać	wiele	czynników,	które	w	efekcie	mogą	w	istotny	sposób	wpływać	na	otrzy-
mywane	wyniki.
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