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Streszczenie 
W artykule omówiono badania prototypu Poduszkowcowego Nośnika Narzędzi (PNN), które pro-

wadzono z wykorzystaniem systemów: VM MOTORI oraz LabView z wielokanałowym zestawem akwi-
zycji danych pomiarowych opartym na sterowniku compactRIO NI.  W prototypie PNN zamontowano 
silnik VM MOTORI oraz zakupiono do niego diagnostyczne oprogramowanie. Oprogramowanie 
umożliwia zbieranie i rejestrację danych o pracy silnika, może dodatkowo także służyć do konfiguro-
wania innych podzespołów PNN, które są nim napędzane. Systemy VM MOTORI, LabView z aparatu-
rą pomiarową compactRIO uprościły m.in. procedurę doboru nastaw łopat wirnika, by zapewnić od-
powiednie ciśnienie poduszki powietrznej przy możliwie małym stopniu wykorzystania mocy silnika. 
W kolejnych próbach określono zapotrzebowanie mocy silnika przy napędzie śmigłem. Prace wykona-
no w ramach projektu N R 03 0077 06/2009. 

WSTĘP 
Prace związane z opracowaniem rolniczych poduszkowców, prowadzone w ramach pro-

jektu N R 03 0077 06/2009 [1], mają na celu zbudowanie specjalizowanych pojazdów, które 
przeznaczone są do usuwania niepożądanej roślinności na chronionych terenach wodno-
błotnych Parków Narodowych i Natura 2000. Opracowany i zbudowany w Przemysłowym 
Instytucie Maszyn Rolniczych prototyp Poduszkowcowego Nośnika Narzędzi (PNN) stanowi 
platformę badawczą nowej technologii, która będzie testowana na terenie Przemysłowego 
Instytutu Maszyn Rolniczych jak i w różnych próbach terenowych. Prototyp PNN został wy-
posażony w pojedynczy wysokoprężny silnik VM MOTORI - R 756 EUS, z zapłonem samo-
czynnym, z układem wtrysku bezpośredniego Common Rail, o mocy 105 kW i pojemności 
4,445 l.  

Do silnika zakupiono oprogramowanie diagnostyczne, które zasadniczo przeznaczone jest 
dla pracowników obsługi serwisowej do kontroli i zapisu danych pomiarowych z pracy silni-
ka, które okazało się również pomocnym przy doborze kątów pochylenia łopat wirnika zespo-
łu do wytwarzania poduszki powietrznej oraz oszacowania mocy potrzebnej do napędu śmi-
gła PNN. 
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1. SYSTEMY POMIAROWE I BADANIA 
1.1. System VM MOTORI  

Oprogramowanie systemu diagnostycznego dla silników wyposażonych w układ bezpo-
średniego wtrysku Common Rail [2] jest przeznaczone dla komputerów przenośnych z opro-
gramowaniem Windows. Oprogramowanie umożliwia podłączenie komputera do gniazda 
diagnostycznego EOBD, które zamontowano w pulpicie sterującym, w kabinie prototypu 
PNN, bezpośrednio za pośrednictwem przewodu lub bezprzewodowo za pośrednictwem tech-
nologii Bluetooth. Oprogramowanie umożliwia kontrolę pracy parametrów silnika na ekranie 
komputera oraz zapis danych i możliwość dalszej ich obróbki przy użyciu specjalistycznych 
systemów np. systemu LabView, National Instruments [3]. Oprogramowanie umożliwia ana-
lizę wybranych parametrów i prezentację ich przebiegu w indywidualnych oknach (rys. 1). 

 

 
 

Rys. 1. Widok ekranu z danymi rejestrowanymi przy użyciu oprogramowania diagnostycznego VM 
Service Tool z firmy VM MOTORI 

1.2. System LabView z zestawem akwizycji danych pomiarowych  
Do pomiaru ciśnień w kanałach powietrznych umieszczonych pod pokładem oraz pod ka-

dłubem prototypu PNN, uniesionym na poduszce powietrznej ponad terenem, użyto zestawu 
do akwizycji danych pomiarowych (rys. 2), który zbudowano na bazie urządzenia pomiaro-
wego compactRIO z systemem LabView, z firmy National Instruments [3].  

 
System LabView z compactRIO został zakupiony w ramach projektu nr N R10 0006 04 , 

którego celem było opracowaniem nowej opcji systemu transportowego [4], natomiast jego 
uaktualniona wersja oprogramowania została zakupiona z funduszy obecnego projektu [1].  

 
Na pokładzie prototypu PNN zamontowano szereg gniazd do mocowania czujników ci-

śnienia WIKA A-10 (1-1,6 bar) [5] (rys. 3, 4), które połączono przewodami elektrycznymi 
z zestawem akwizycji danych pomiarowych. W celu dodatkowego kontrolnego sprawdzenia 
ciśnienia powietrza poduszki powietrznej wytwarzanej pod kadłubem prototypu PNN na jed-
nym z czujników ciśnienia zamontowano przewód elastyczny o długości około 1 m oraz na-
sunięto rurkę ochronną wykonaną z tworzywa sztucznego - w efekcie uzyskano lancę pomia-
rową (rys. 5). 
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Rys. 2. Widok zestawu do akwizycji danych pomiarowych zamontowanego w skrzyni aparaturowej, 
w tylnej części kabiny prototypu PNN, na pierwszym planie - zestaw GPS-SPAN, obok  po 
prawej inklinometr do pomiarów wychyleń w osiach podłużnej i poprzecznej kadłuba PNN 

 

 
 

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia czujników ciśnienia (kolor czerwony) oraz punktów pomiarowych 
(kolor niebieski) pod kadłubem prototypu PNN 
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Rys. 4. Widok trzech czujników ciśnienia WIKA A-10 (0-1,6 bar) - zamontowanych na aluminiowym 
łączniku lewej i prawej burty prototypu PNN 

 

 
 

Rys. 5. Sposób pomiaru ciśnienia powietrza pod kadłubem prototypu PNN, w punktach pomiarowych 
nr 1-6 , zaznaczonych kolorem niebieskim (rys. 3) 

1.3. Badania zapotrzebowania mocy silnika w zależności od kąta pochylenia łopat 
wirnika poduszki powietrznej 

Wirnik zespołu do wytwarzania poduszki powietrznej , o średnicy 790 mm, składa się z 9. 
łopat, przy czym konstrukcja jego korpusu umożliwia zmianę kąta pochylenie łopat (rys. 6).  
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Rys. 6. Widok wirnika zespołu do wytwarzania poduszki powietrznej z korpusem umożliwiającym 
zmianę kąta pochylenia łopat 

Wyniki uśrednionych wartości ciśnienia powietrza mierzonego w punktach PL i PP w za-
leżności od kąta pochylenia łopat wirnika poduszki powietrznej (rys. 7) wskazują na prak-
tycznie niewielkie różnice ciśnienia powietrza w zakresie kątów 32,50 do 35,00 ; natomiast 
przy większych kątach pochylenia łopat wirnika obserwuje się znaczny wzrost procentowy 
stopnia wykorzystania mocy silnika (rys. 9). Dla kąta pochylenia łopat 32,50 uzyskano wyso-
kość poduszki powietrznej około10 cm. 

 

 
 

Rys. 7. Wykres zmiany ciśnień poduszki powietrznej w zależności od kąta pochylenia łopat wirnika 

 
Uzyskane wyniki były także przydatne do kilkugodzinnych badań serwisowych silnika 

pod 93% obciążeniem mocą - ustawienie łopat pod kątem 500 (rys. 8). Od przeprowadzenia 
tych badań firma VM MOTORI uzależniała udzielenie gwarancji na nowy sposób zabudowy 
silnika i użycie do napędu prototypu Poduszkowcowego Nośnika Narzędzi.  

 
W trakcie tych badań temperatura spalin wahała się od 200-6000C, w związku z tym wy-

daje się celowym by rozgrzane elementy układu wydechowego zostały odpowiednio zabez-
pieczone przed osiadaniem pyłu powstałego podczas zabiegów ochronnych, zwłaszcza pod-
czas koszenia przesuszonych traw i trzcin. 
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Rys. 8. Badania wielogodzinne przy 93% wykorzystaniu mocy silnika (kąt ustawienia łopat wirnika 
poduszki powietrznej 500), rura wydechowa skierowana jest na zewnątrz hali laboratorium 
PIMR-BE, widoczna linka holownicza służy do ręcznego przesunięcia kadłuba na poduszce 
powietrznej, napęd śmigła jest odłączony i zabezpieczony specjalnym wyłącznikiem elek-
trycznym mechanizmu sterującego pompy hydraulicznej 

Na podstawie wyników pomiarów uzyskanych przy użyciu systemu diagnostycznego 
VM MOTORI (rys. 9) oraz pomiarów zarejestrowanych przy użyciu systemu LabView - po-
stanowiono zamontować wirnik z łopatami pochylonymi pod kątem 32,50 (73,6 % wykorzy-
stania mocy silnika) i z tak ustawionymi łopatami wirnika prowadzić dalsze badania laborato-
ryjne i terenowe. 

 

 
 

Rys. 9. Wykres stopnia wykorzystania mocy silnika w zależności od kąta pochylenia łopat wirnika 
zespołu poduszki powietrznej prototypu PNN 

1.4. Badania stacjonarne stopnia wykorzystania mocy silnika potrzebnej do  
napędu śmigła prototypu PNN 

 
Badania stopnia wykorzystania mocy silnika potrzebnej do napędu śmigła prototypu PNN 

przeprowadzono przy otwartej pokrywie osłony wentylatora poduszki powietrznej (rys. 10). 
Wyniki tych pomiarów pozwalają stwierdzić, że przy nominalnej prędkości silnika 2100 ob-
r/min zapotrzebowanie mocy potrzebnej do napędu zespołu poduszki powietrznej zmniejszyło 
się z 74% do 37%.  
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Rys. 10. Pomiary stopnia wykorzystania mocy silnika przy napędzie śmigła prototypu PNN, otwarta 
pokrywa osłony wirnika powoduje, że kadłub PNN spoczywa całkowicie na betonowym pod-
łożu 

Z przebiegu pomiarów (rys. 11) wynika, że przy pełnym wykorzystaniu mocy silnika wy-
sokoprężnego do hydraulicznego napędu śmigła PNN następuje dość wyraźny spadek jego 
prędkości obrotowej do poziomu około 1750 obr/min. Spadek prędkości obrotowej silnika 
o 350 obr/min wpływa niekorzystnie na wysokość poduszki powietrznej i przy niewielkich 
nierównościach terenu może spowodować unieruchomienie poduszkowca. Z pomiarów tych 
wynika, że w trudnym terenie przy podczas prowadzenia zabiegów ochronnych, a więc przy 
użyciu dodatkowo hydraulicznego napędu narzędzi roboczych (np. kosa czołowa), silnik za-
montowany w prototypie badawczym może nie zapewniać wystarczającej mocy. Jedną z do-
stępnych opcji jest przeregulowanie elektroniczne nastaw silnika i zwiększenie jego momentu 
obrotowego (utrata gwarancji producenta, obniżenie fabrycznej trwałości silnika), drugą -
istotne przekonstruowanie docelowych wersji PNN, lub też ich wyposażenie w większej mo-
cy silniki wysokoprężne z odpowiednim oprogramowaniem diagnostycznym. 

 

 
 

Rys. 11. Pomiary stopnia wykorzystania mocy silnika przy stacjonarnej próbie napędu śmigła prototy-
pu PNN 

 
Uzyskane wyniki wskazują na celowość opracowania docelowych roboczych wersji PNN 

z jednoosobową kabiną, z lżejszą wersją kadłuba i inteligentnym układem wyważającym ka-
dłub w jego osi podłużnej i poprzecznej. Zmienne momenty przechylające kadłub ku przodo-
wi pojawiają się wraz ze zmianami prędkości obrotowej śmigła a zmienne momenty przechy-
lające kadłub na bok (w jego osi symetrii poprzecznej) są wywołane np. zmianami wychyle-
nia śmigła od osi symetrii podłużnej kadłuba PNN 
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2. WSTĘPNE PRÓBY PRZELOTU PROTOTYPU PNN 
W styczniu 2013 roku na terenie PIMR przeprowadzono wstępne przeloty prototypu Po-

duszkowcowego Nośnika Narzędzi (rys. 12). 
 

 
 

Rys. 12. Przelot próbny w celu oszacowania stopnia wykorzystania mocy silnika do napędu śmigła 
prototypu PNN 

 

 
 

Rys. 13. Pomiary stopnia wykorzystania mocy silnika do napędu śmigła podczas próbnego przelotu 
prototypu PNN na ośnieżonym terenie PIMR 

 
Próbne przeloty prototypu PNN pozwalają stwierdzić, że napęd śmigła wymaga chwilo-

wego obciążenia mocą, rzędu 10-15 % mocy silnia, a więc 10-15 kW. Widoczne na górnym 
wykresie rysunku 13. - spadki prędkości obrotowej silnika - wynikały z manewrów pilota 
np. z konieczności przyhamowania prędkości poruszania się PNN lub z konieczności jego 
całkowitego zatrzymania.  Zbudowany prototyp badawczy PNN ma około 400 kg większą 
masę w stosunku do modelu rzeczywistego PNN [6] i w trakcie próbnych manewrów okazało 
się, że śmigło z łopatami ustawionymi w pozycji lotu do tyłu nie zapewnia wystarczającej siły 
ciągu.  

 
W trakcie próbnych przelotów w PIMR, na terenie pokrytym cienką warstwą śniegu, pro-

totyp PNN uzyskał prędkości około 13 km/godz, przy czym ocenia się, że w otwartym terenie 
prędkość ta odpowiadałaby zakładanej prędkości przelotu transportowego rzędu 20 km/godz. 

 
Badania prototypu Poduszkowcowego Nośnika Narzędzi powinny być kontynuowane 

w 2013 roku, a wyniki z testów laboratoryjnych oraz prób terenowych powinny pomóc w 
sprecyzowaniu założeń technicznych i podjęcia decyzji budowy specjalizowanych wersji 
PNN: przystosowanych do pracy w okresie letnim na chronionych terenach wodno-błotnym 
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lub do pracy na przemysłowo uprawianych torfowiskach w okresie zimowym - w celu pozy-
skania biomasy na cele energetyczne [7]. 

PODSUMOWANIE 
Oprogramowanie diagnostyczne silnika VM Motori wraz z oprogramowaniem LabView 

umożliwia stosunkowo szybką ocenę prawidłowości doboru mocy silnika oraz doboru prawi-
dłowych nastaw podzespołów roboczych PNN napędzanych tym silnikiem.  

 
Próby przelotu prototypu badawczego PNN pozwoliły stwierdzić, że zamontowany silnik 

wysokoprężny na ośnieżonym terenie pozwala uzyskać nominalną i stałą w czasie prędkość 
obrotową, tym samym zapewnia zarówno uzyskanie poduszki powietrznej o wysokości rzędu 
5 do 10 cm jak i zakładanej w projekcie - prędkości przelotu transportowego rzędu 15 do 20 
km/godz. 

 
Badania prototypu Poduszkowcowego Nośnika Narzędzi będą kontynuowane w 2013 ro-

ku, a uzyskane wyniki powinny pomóc w sprecyzowaniu założeń technicznych dla budowy 
specjalizowanych wersji PNN: przystosowanych do pracy w okresie letnim na chronionych 
terenach wodno-błotnym lub do pracy na torfowiskach w okresie zimowym - w celu pozy-
skania biomasy na cele energetyczne. 
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THE USE OF VM MOTORI, LABVIEW AND 
COMPACTRIO  SYSTEMS FOR TESTS OF THE 
HOVERCRAFT TOOLS CARRIER PROTOTYPE  

Abstract 
Paper discussed the research work progress in tests of the hovercraft tools carrier prototype and 

the use of systems: VM Motori, LabView with multichannel acqusition unit bassed on compactRIO NI 
controller. In the prototype of the Hovercraft Tools Carrier new single VM MOTORI engine was 
mounted and engine’s diagnostic system was purchased. Diagnostic Software allows for data acquisi-
tion and registration ofengine’s work parameters and it can be use to speedup other components con-
figuration that are power in by this engine. The systems simplified among others tuning procedure of 
angle blades of the air-cushion fan to reach smaller engine’s power demand by this component and 
enought hight of air-cushion. In other test needed engine power for hovercraft’s propeller was esti-
mated. Research and development works were supported by project No. N R 03 0077 06/2009. 
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