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W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z zabudową silnika samo-
chodu osobowego na hamowni silnikowej. Omówiono problemy wynikające z wyizolowania sil-
nika z samochodu i sposoby ich rozwiązania w zależności od zakresu planowanych badań. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na zagadnienie drgań skrętnych występujących w wale łączącym silnik 
spalinowy z hamulcem. 

1. Wprowadzenie 

Silniki spalinowe są doskonalone przez ich wszechstronne badania laboratoryjne. 
Bardzo często poddaje się badaniom silniki już eksploatowane na stanowiskach poza 
samochodem. Silnik we współczesnym samochodzie stanowi urządzenie coraz bar-
dziej związane z samochodem, przez co wyizolowanie silnika z samochodu może 
prowadzić do zmiany jego parametrów dynamicznych. Zwykle nie ma możliwości 
zawieszenia silnika na stanowisku badawczym w tych samych punktach, w których 
jest on mocowany w samochodzie. Kolejna istotna różnica polega na zmianie układu 
drgającego: wał silnika – wał maszyny hamującej. Takie zmiany prowadzą do zasad-
niczo różnych chwilowych prędkości kątowych wału silnika. Z kolei prędkości chwi-
lowe w ramach cyklu mogą zakłócać między innymi dynamikę układu tłokowo – kor-
bowego, a w skrajnym przypadku nawet fazy rozrządu. Skutek jest taki, że silnik pod-
dany procesowi optymalizacji na stanowisku badawczym może zasadniczo różnić się
po jego zamontowaniu w samochodzie. W referacie przedstawiono zarówno doświad-
czenia laboratoryjne, jak i analizy teoretyczne przedstawionych zjawisk. 

2. Zakres problemów związanych z zabudową silnika  

samochodowego na hamowni 

Hamownia silnikowa, obok hamowni podwoziowej stanowi podstawowe wyposa-
żenie wykorzystywane w celu badania silników samochodowych. W przypadku proto-
typowych silników, znajdujących się na wczesnym etapie konstruowania, hamownia 
silnikowa jest w zasadzie jedynym miejscem, gdzie mogą one być badane, gdyż samo-
chody, do których  silniki te są  przeznaczone często jeszcze  nie  istnieją, nawet  jako 
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prototypy. Kolejny obszar zastosowań hamowni silnikowej wynika z badań ekspery-
mentalnych, prób zastosowania nowatorskich rozwiązań, zasilania niekonwencjonal-
nymi paliwami i innych prób, badań i rozwiązań na wczesnym etapie ich wdrażania. 
W końcu też hamownia silnikowa – często w pełni zautomatyzowana, pracująca bez 
potrzeby ciągłego nadzoru – jest miejscem badań trwałości skonstruowanych silni-
ków. 

Zabudowa silnika samochodowego na hamowni silnikowej wiąże się z konieczno-
ścią rozwiązania szeregu problemów, zaś sposób ich rozwiązania ma wpływ na do-
kładność, a nawet wiarygodność wszelkich uzyskanych później wyników badań.  
W skrajnych przypadkach błędy popełnione podczas budowy silnikowego stanowiska
hamownianego mogą powodować, że uzyskane wyniki badań są bezużyteczne, a prze-
prowadzony na ich podstawie proces optymalizacji błędny, gdyż silnik po zamonto-
waniu w pojeździe pracuje w istotnie różniących się warunkach. Poniżej wyszczegól-
niono - w podziale na grupy zagadnień - najważniejsze problemy związane z budową

silnikowego stanowiska hamownianego. 

2.1. Układ zasilania 

Wymogi bezpieczeństwa, jak również rosnące wymagania co do warunków pracy 
osób obsługujących hamownię powodują, że obecnie coraz częściej stosuje się cen-
tralne układy zasilania paliwem, ze zbiornikami zabudowanymi poza pomieszczeniem 
hamowni. Układy takie mogą być typu grawitacyjnego lub paliwo może być podawa-
ne przez pompę przepływową. Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania 
silnika istotne jest zapewnienie właściwego ciśnienia podawanego paliwa, niezależnie 
od chwilowego natężenia przepływu. W przypadku niektórych badań stosuje się do-
datkowo tzw. układy kondycjonowania paliwa mające  dodatkowo na celu zapewnie-
nie stałej temperatury paliwa. Osobną grupę zagadnień stanowi zasilanie paliwami 
gazowymi. 

2.2. Układ wylotowy 

Główne zadanie układu wylotowego silnika zabudowanego na hamowni stanowi 
zapewnienie niezmienionych w stosunku do zastosowania w samochodzie warunków 
przepływu spalin. W praktyce dla wielu przypadków badań rozwojowych warunek ten 
nie musi być rygorystycznie spełniony. Obecnie produkowane silniki czterosuwowe 
wyposażane są z reguły w katalizator zabudowany blisko kolektora wylotowego. Dal-
sza część układu wylotowego w przypadku zabudowy na hamowni silnikowej jest 
często zmieniana. 

2.3. Zawieszenie silnika 

Zamocowanie silnika w pojeździe wymaga spełnienia wielu kryteriów, pomiędzy 
którymi często występuje sprzeczność [1]. Przykładem jest tutaj kryterium możliwie 
ograniczonego przenoszenia drgań silnika na nadwozie. Spełnienie tego kryterium 
nakazuje zwiększenie podatności elementów resorujących. Z drugiej strony kryterium 
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ograniczania ruchów silnika względem nadwozia nakazuje zmniejszenie podatności 
tychże elementów. Innym sposobem ograniczania przenoszenia drgań silnika wynika-
jących z niewyrównoważenia układu tłokowo - korbowego na nadwozie silnika jest 
takie rozmieszczenie punktów podparcia silnika, by znalazły się one w płaszczyźnie 
obojętnej drgań. Uwarunkowania determinujące koncepcję zamocowania silnika  
w nadwoziu samochodu to masa zespołu napędowego zbudowanego najczęściej  
z silnika i skrzyni biegów oraz wymuszenia zewnętrzne pochodzące od jazdy po nie-
równościach i przenoszone przez nadwozie. W przypadku zamocowania silnika na 
hamowni silnikowej na ogół wykorzystuje się elementy resorujące stosowane w po-
jeździe, umieszczając je w możliwie niezmienionych punkach mocowania. Drugi  
z wymienionych warunków jest możliwy do spełnienia na ogół w przypadku silników 
mocowanych wzdłuż osi samochodu. W przypadku silników mocowanych poprzecz-
nie i napędzających przednią oś często konieczne jest przesunięcie przynajmniej jed-
nego z punktów podparcia, tak by umożliwić przeniesienie napędu na hamulec. Przy-
kład takiego rozwiązania podano na rysunku 1. Dowolna zmiana któregokolwiek  
w wymienionych wyżej parametrów, takich jak sztywność elementu resorującego, 
punkt podparcia, masa zespołu napędowego, może prowadzić do zwiększenia ampli-
tudy drgań silnika i naprężeń, a w skrajnych przypadkach nawet do pęknięcia kadłuba 
w miejscu podparcia silnika.  

  
Rys. 1. Poduszka skrzyni biegów silnika zamontowanego na hamowni. 

Fig.1. Gear box silent block installed at test bed.
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2.4. Układ regulacji temperatury 

Zabudowanie silnika trakcyjnego na hamowni silnikowej zmienia w istotny spo-
sób przepływ powietrza wokół silnika, co rodzi określone problemy związane z jego 
chłodzeniem. Dodatkowo, temperatura cieczy chłodzącej silnik, a zwłaszcza oleju  
w przypadku silnika zabudowanego w samochodzie, ulega w czasie jego pracy znacz-
nym wahaniom w zależności od temperatury otoczenia i warunków pracy silnika.  
W przypadku większości badań silnika zmiany w tak szerokim zakresie są na ogół 
niekorzystne gdyż prowadzą do pogorszenia powtarzalności wyników badań. Niektóre 
zagadnienia badawcze, takie jak np. wyznaczanie strat tarcia, wymagają znacznie do-
kładniejszej stabilizacji temperatury – z dokładnością do 1°C [2] – w stosunku do 
silnika napędzającego samochód. W takim przypadku właściwym rozwiązaniem jest 
zastosowanie oddzielnych układów chłodzenia oleju i cieczy chłodzącej. Układy takie 
wyposaża się zazwyczaj w wymienniki ciepła, gdzie czynnikiem odbierającym ciepło 
jest woda pobierana z sieci wodociągowej, zaś sterowanie odbywa się za pomocą re-
gulatora PID. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku badań prowadzonych w warunkach 
zewnętrznego napędu silnika spalinowego celowe jest uzupełnienie układu chłodzenia 
ogrzewaniem elektrycznym. Oddzielne zagadnienie stanowi regulacja temperatury 
powietrza doładowanego, istotna szczególnie w czasie badania emisji spalin. Wyko-
rzystuje się tutaj również zamknięte pętle regulacji z regulatorem PID, przy czym 
możliwe jest zarówno chłodzenie wodą z sieci, jak i powietrzem. 

2.5. Sterowanie pracą silnika 

Pomijając badania, których przedmiotem jest sam układ sterowania silnika, na 
ogół montując silnik na hamowni przejmuje się układ sterowania obejmujący: zasila-
nie w paliwo, układ zapłonowy i inne, podobny lub taki sam jak w samochodzie. Za-
danie to staje się coraz trudniejsze w związku z obserwowanym w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat znacznym, szybko postępującym rozbudowywaniem układów sterowa-
nia, przejawiającym się między innymi zwiększaniem ilości realizowanych funkcji.  
W aspekcie wyizolowania silnika z samochodu i jego zabudowy na hamowni kolejne 
utrudnienia stanowią systemy zabezpieczenia pojazdu: immobiliser oraz cyfrowy for-
mat przekazywania danych w sieci pokładowej pojazdu. Ułatwienie z kolei w stosun-
ku do wcześniejszych układów sterowania stanowi zastąpienie cięgien sterujących 
listwą paliwową pompy wtryskowej lub przepustnicą przez układy elektroniczne  
z czujnikiem umieszczonym przy pedale przyśpieszenia. Jedno z wielu tego typu roz-
wiązań przedstawiono na rysunku 2. 

W najprostszym przypadku możliwe jest więc sterowanie silnikiem w warunkach 
hamownianych przez pokrętło czy dźwignię symulującą ruch pedału przyśpieszenia. 
Możliwe, i niekiedy praktykowane jest oddziaływanie na tą dźwignię przez serwome-
chanizm sterowany regulatorem, co daje możliwość pracy silnika w trybie regulacji 
obciążenia silnika. Rozwiązanie najbardziej uniwersalne to programowa możliwość
zmian wartości wielkości regulowanych w czasie pracy silnika. Niestety stosowne 
oprogramowanie wykorzystywane na hamowniach producentów silników nie jest na 
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ogół udostępniane innym laboratoriom. Alternatywę stanowi tutaj opracowanie wła-
snego układu sterującego członami wykonawczymi, co jest zadaniem złożonym i dla-
tego stosunkowo rzadko praktykowanym.  

Rys. 2. Czujnik położenia pedału gazu. 
Fig. 2.  Sensor of acceleration pedal position. 

3. Warianty konstrukcyjne połączenia silnika spalinowego z hamulcem 

Konstrukcję połączenia silnika spalinowego z hamulcem determinują grupy czyn-
ników, które zostały przeanalizowane poniżej. 

- Parametry silnika wyrażające się przede wszystkim maksymalnym momentem obro-
towym i dopuszczalną prędkością obrotową. W szczególnych przypadkach – np. dla 
silnika jednocylindrowego o rodzaju połączenia wału silnika spalinowego z hamulcem 
decydować może stopień nierównomierności biegu silnika oraz masowy moment 
bezwładności wału silnika spalinowego. 
  
- Rodzaj hamulca i wynikający stąd masowy moment bezwładności jego wirnika. Im 
większy jest moment bezwładności wału maszyny hamującej, tym większe mogą wy-
stępować chwilowe wartości momentu obrotowego w połączeniu z silnikiem. Pożąda-
ne jest zatem stosowanie hamulców o możliwie najmniejszym momencie bezwładno-
ści wirnika. W tabeli 1 zestawiono osiowe momenty bezwładności dla kilku różnych 
hamulców. 
     
- Rodzaj zadań badawczych – w przypadku zadań polegających na wyznaczaniu chwi-
lowych w cyklu pracy silnika wartości momentu obrotowego konieczne jest wyelimi-
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nowanie wszelkich, nawet najmniejszych luzów. Niemożliwe jest więc zastosowanie 
w tym przypadku przegubów krzyżakowych. W ich miejsce stosuje się takie przegu-
by, gdzie element podatny stanowi mieszek stalowy, lub przeguby elastyczne – gu-
mowe. Przykład pierwszego z wymienionych rozwiązań zaprezentowano na rysunku 
3, na fotografii widoczne są dwa przeguby oraz zamontowany pomiędzy nimi momen-
tomierz. 

Tabela 1. Osiowe momenty bezwładności wirników różnych hamulców. 
Table 1. Axial inertia moments of various dynamometer rotors. 

Typ hamulca Moc 
znamionowa 

Moment  
bezwładności 

- [kW] [kg*m2] 

Elektrowirowy, Zöllner B-350AE 350 2,47 

Prądnicowy, Celma 2Sg 250 M2-V  55 1106,3 −
×

Prądnicowy, Besel STg 80x-2D 2,2 31067,1 −
×

Rys. 3. Połączenie wału silnika spalinowego z hamulcem przez sprzęgło cierne z tłumikiem drgań  
skrętnych i tuleją centrującą, dwa przeguby mieszkowe, momentomierz,  

tuleję z nadajnikiem impulsów [3]. 
Fig. 3. Engine to dynamometer link with frictional coupling, rotational vibration damper and centering 

sleeves, two articuleted joints, torque meter and impulse sender. 
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- Sposób pomiaru momentu obrotowego. Obecnie coraz częściej odstępuje się od po-
miaru momentu obrotowego na obudowie hamulca, co wiąże się z zastosowaniem 
momentomierzy montowanych na osi wału łączącego silnik spalinowy z hamulcem. 
W zależności od typu momentomierza może zachodzić konieczność zastosowania 
dodatkowych przegubów tak, aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych sił 
osiowych i momentów gnących działających na momentomierz. 

Uwzględnienie powyższych wymagań prowadzi do zróżnicowanych rozwiązań
konstrukcyjnych połączeń silnika spalinowego z hamulcem, w zależności od specyfiki 
danego stanowiska badawczego. Spośród stosowanych rozwiązań poniżej wymieniono 
kilka najbardziej charakterystycznych. 

Wał Kardana z dwoma przegubami krzyżakowymi  

Jest to rozwiązanie coraz rzadziej stosowane, szczególnie w przypadku mniej-
szych silników pracujących z dużymi prędkościami obrotowymi. Wał Kardana nie 
powinien w zasadzie pracować przy kącie ugięcia mniejszym od 1° [4], niestety takie 
warunki najczęściej zachodzą na hamowni silnikowej. Konieczne jest zapewnienie 
kompensacji zmian długości wału wynikającej z drgań i wzajemnego przemieszczania 
się elastycznie zamocowanego silnika w stosunku do hamulca. W celu zmniejszenia 
drgań skrętnych i towarzyszących im wysokich amplitud momentu skręcającego wał  
z przegubami krzyżakowymi uzupełnia się często o sprzęgło elastyczne. 

Wał z dwoma przegubami homokinetycznymi Rzeppa 

Rozwiązanie takie coraz częściej zastępuje wał Kardana. W praktyce możliwe jest 
wykorzystanie półosi napędowych samochodów z klasycznym układem przeniesienia 
napędu i niezależnym zawieszeniem. Przeguby takie zapewniają wystarczające  
w przypadku zastosowania na hamowni kąty ugięcia oraz kompensację zmian długo-
ści wału. Podobnie jak w przypadku wału z przegubami krzyżakowymi celowe jest 
zamontowanie sprzęgła elastycznego w celu złagodzenia drgań skrętnych. Na rysunku 
4 przedstawiono wał konstrukcji firmy AVL, łączący silnik badawczy z hamulcem 
prądnicowym. 

Połączenia bezluzowe 

Wymienione wcześniej rozwiązania konstrukcyjne charakteryzują się tym, że do 
ich prawidłowego działania niezbędne jest zachowanie pewnego niewielkiego luzu. 
Luz ten nie ma wpływu na prawidłowe działanie stanowiska hamownianego, unie-
możliwia jednakże analizę zmienności w ramach cyklu pracy silnika wytwarzanego 
przez niego momentu obrotowego. Przykład konstrukcyjny bezluzowego połączenia 
wału silnika i hamulca przedstawiony został na rysunku 3.    
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4. Układ drgający wał silnika – wał maszyny hamującej 

W Zakładzie Silników Spalinowych Politechniki Poznańskiej zbudowano silniko-
we stanowisko symulacyjne, którego dokładny opis zamieszczony został w literaturze 
[3]. Podstawowym parametrem rejestrowanym w czasie pracy stanowiska symulacyj-
nego jest całkowity moment obrotowy przekazywany z silnika elektrycznego do spali-
nowego, który pracuje w warunkach napędu zewnętrznego. Zastosowany do pomiaru 
momentomierz umożliwia rejestrację przebiegu momentu obrotowego z dużą roz-
dzielczością, wynikającą z częstotliwości próbkowania równej 9,6 kHz. Uzyskane 
wyniki pomiarów umożliwiają analizę zmienności momentu sprzężenia w ramach 
cyklu pracy silnika spalinowego. Przykładowe zarejestrowane przebiegi momentu 
obrotowego przedstawiono na rysunkach 5 i 6. 

Rys. 4. Połączenie silnika badawczego z hamulcem prądnicowym za pomocą wału z dwoma przegubami 
homokinetycznymi Rzeppa. 

Fig. 4. Test engine to DC dynamometer with two constant velocity joints. 

Wykres zamieszczony na rysunku 5 pozwala zauważyć cykliczność zmian prze-
biegu momentu obrotowego, wynikającą z budowy stanowiska badawczego, którego 
okres pracy obejmuje 360° OWK. Dostrzec można jednakże również nakładanie się
drgań o wysokiej częstotliwości na wykres rzeczywistego momentu obrotowego. 
Wpływ drgań przy niedużych prędkościach obrotowych można w skuteczny sposób 
wyeliminować metodą analizy harmonicznej, przez odfiltrowanie harmonicznych 



Problemy badań stanowiskowych silników spalinowych 9

wyższego rzędu. Zwiększenie prędkości obrotowej wału prowadzi do zwiększenia 
chwilowych wartości momentów obrotowych wynikających z drgań skrętnych. Dwa 
następujące po sobie cykle pracy przedstawione na wykresie na rysunku 6 nie charak-
teryzują się powtarzalnością, właściwą dla mniejszych prędkości obrotowych. 

Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono składową siły stycznej działającej w łożysku 
korbowym, rozumianą jako suma składowych pochodzących od sił bezwładności i sił 
gazowych, w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Obliczenia przeprowadzono za 
pomocą autorskiego programu „Silnik”, zbudowanego w Zakładzie Silników Spali-
nowych Politechniki Poznańskiej, dla warunków pracy silnika analogicznych do przy-
jętych wcześniej na rysunku 5 i 6. Dane wejściowe do obliczeń stanowiły między 
innymi relacje geometryczne układu tłokowo-korbowego, oraz wyniki indykowania 
cylindra. Różnica całkowitego momentu obrotowego (rys. 5 i 6) i momentu pochodzą-
cego od sumy sił bezwładności i gazowych (odpowiednio rys. 7 i 8) powiększonego  
o chwilową wartość strat tarcia pozwala na wyznaczenie momentu obrotowego wywo-
łanego przez drgania skrętne.  

Rys. 5. Chwilowe wartości momentu obrotowego zarejestrowane na wale łączącym silnik spalinowy  
z maszyną elektryczną dla prędkości obrotowej równej 500 obr/min. 

Fig. 5. Torque instantaneous values recorded on engine-dynamometer shaft at speed of 500 rpm. 
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Rys. 6. Chwilowe wartości momentu obrotowego zarejestrowane na wale łączącym silnik spalinowy  
z maszyną elektryczną dla prędkości obrotowej równej 2500 obr/min. 

Fig. 6. Torque instantaneous values recorded on engine-dynamometer shaft at speed of 2500 rpm. 

Rys. 7. Chwilowe wartości siły stycznej, analogicznie do rysunku 5. 
Fig. 7. Instantaneous values of tangential force as in Fig. 5. 

Rys. 8. Chwilowe wartości siły stycznej, analogicznie do rysunku 6. 
Fig. 8. Instantaneous values of tangential force, as in Fig. 6. 
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Problems of Engine Tests 

S u m m a r y  

The paper presents the main topics concerning automotive engine installation on the engine test 
stand. Problems connected with engine dismantling from a car and ways leading to solve these problems 
according to the scope of planned tests have been discussed as well. A particular attention has been payed 
to the subject of torsional vibrations present in the shaft between engine and dynamometer. 


