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Význam skúšok 

 predmetom skúšok – spaľovací motor, 
 význam skúšok vozidlových spaľovacích 

motorov, 

 faktory ovplyvňujúce funkčné vlastnosti 
vozidla a jeho životnosť, 

 výsledky skúšok, 
 vývoj vozidla. 
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Druhy skúšok 

Rozdelenie skúšok: 
 jazdné skúšky, 
 laboratórne skúšky, 
 skúšky nových alebo modernizovaných 

vozidiel, 

 skúšky vozidiel z prebiehajúcej výroby, 
 skúšky vozidiel po generálnej oprave... 
Skúškami sa sledujú: 
 funkčné, ekonomické, ekologické vlastnosti  
 životnosť, 
 odhaľujú sa slabé miesta a nedostatky – 

potreba rýchleho zapracovania  
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Meranie a vyhodnocovanie údajov 

- bloková schéma 

procesu merania 

- bloková schéma 

merania  

neelektrických veličín 
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Výkonové vlastnosti, hospodárnosť a ekológia 
spaľovacích motorov 

Priemer valcov                                                                            504 mm / 20"  

Obvod valenia                                                                                   1583 mm  

Dĺžka valcov                                                                                            750 mm  

Rozchod kolies (min....max.)                                                                   700...2200 mm  

Hrúbka steny valcov                                                                          12 mm  

Celková hmotnosŦ sady valcov                                                                 4395 kg  

Mech. zotrvačná hmotnosŦ                                1 x 280 kg / 1 x 305 kg  

Prípustné zaŦaženie nápravy                                               2500 kg  

Najvyššia rýchlosŦ                                                                               300 km/h  

Najvyššia rýchlosŦ nasledujúcej nepoháňanej nápravy         cca. 200 km/h  

Výkon e-motora                                                                 2 x 22 kW  

Výkon kolesa predná náprava statický / dynamický     260 kW / 1000 kW (špičkový)  

Výkon kolesa zadná náprava statický / dynamický 260 kW / 2000 kW (špičkový)  

ťažná sila predná náprava                         cca. 7000 N  

ťažná sila zadná náprava                                             cca. 14000 N  

Istenie s / bez pohonu                                             63 A  

NapäŦové napájanie                                        3 x 400 V + N + PE

Meranie výkonu spaľovacieho motora 
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Výkonové vlastnosti, hospodárnosť a ekológia 
spaľovacích motorov 

Meranie výkonu spaľovacieho motora 

 výkonová skúšobňa umožňuje presnú simuláciu 
definovaných jazdných stavov, 

 možnosť vykonávať merania spotreby paliva a analýzu 
výfukových plynov, ako aj sériové kontroly motorových 

vozidiel. 
Meracie programy: 

 simulácia zaťaženia, 
 meranie výkonu motora, 

 výpočet výkonu motora ( DIN 70020, EWG 80/1269, ISO 
1585, JIS D 1001, SAE J 1349)  

 pružnosť motora, 
 test Lug – Down – meranie výfukových plynov u 

vznetového motora pri plnom zaťažení  
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Výkonové vlastnosti, hospodárnosť a ekológia 
spaľovacích motorov 

Meranie výkonu spaľovacieho motora 

Výpočet korekčného faktora pri zážihových spaľovacích 
motoroch 

Pre normy EWG 80/1269, SAE J1349, JIS D1001, ISO 1585 platí 

výpočet korekčného súčiniteľa podľa vzťahu: 

  

Pre normu DIN 70020 platí vzťah: 
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Výkonové vlastnosti, hospodárnosť a ekológia 
spaľovacích motorov 

Meranie výkonu spaľovacieho motora 

Pre normy EWG 80/1269, SAE J1349, JIS D1001, ISO 1585 platí 

výpočet korekčného súčiniteľa podľa vzťahu: 

Pre normu DIN 70020 platí vzťah: 

Výpočet korekčného faktora pri vznetových spaľovacích 
motoroch bez preplňovania resp. s mechanickým 

preplňovaním 
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Výkonové vlastnosti, hospodárnosť a ekológia 
spaľovacích motorov 

Meranie výkonu spaľovacieho motora 

Pre normy EWG 80/1269, SAE J1349, JIS D1001, výpočet korekčného 
súčiniteľa podľa vzťahu: 

Pre normu DIN 70020 platí vzťah: 

Výpočet korekčného faktora pri vznetových spaľovacích 
motoroch s turbodúchadlom 

  

  

Pre normu ISO 1585 platí vzťah: 
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Výkonové vlastnosti, hospodárnosť a ekológia 
spaľovacích motorov 

Meranie výkonu spaľovacieho motora 
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Výkonové vlastnosti, hospodárnosť a ekológia 
spaľovacích motorov 

Meranie spotreby paliva 

 dôležitým ukazovateľom hospodárnosti každého vozidla, 
 zisťuje sa:   
  - v prevádzkových podmienkach – jazdné skúšky, 
   - v laboratórnych podmienkach – valcové skúšobne, 
 metódy merania :   

    - hmotnostná, 

     - objemová.  
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Výkonové vlastnosti, hospodárnosť a ekológia 
spaľovacích motorov 

Meranie spotreby paliva 

Spotreba paliva sa meria ako hmotnostný prúd: 
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Výkonové vlastnosti, hospodárnosť a ekológia 
spaľovacích motorov 

Meranie emisného stavu 
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Výkonové vlastnosti, hospodárnosť a ekológia 
spaľovacích motorov 

Meranie emisného stavu 
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Výkonové vlastnosti, hospodárnosť a ekológia 
spaľovacích motorov 

Metodiky testov pri skúškach emisného stavu 
spaľovacích motorov 

 Metodiky skúšok v stacionárnych podmienkach. 

 Metodiky skúšok v prevádzkových podmienkach. 
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Záver 

• v súčasnosti je životné prostredie nadmerne zaťažované emisiami 

rôzneho druhu,  

 

• myšlienka používania palív s minimálnym dopadom na životné 

prostredie nadobúda veľký význam, 

 

• pre objektívne posúdenie množstva vyprodukovaných emisií, ktoré 

vznikajú spaľovaním v mobilných energetických prostriedkoch je 

potrebné zvoliť správne metódy merania a vyhodnotenia, 

 

• pri sledovaní emisných parametrov zážihových motorov, ktoré na 

pohon využívajú alternatívne palivá sú pri meraniach sledované 

objemové koncentrácie CO a CO2,  

 

• okrem vozidiel so zážihovými spaľovacími motormi existuje tiež 

veľký počet osobných motorových vozidiel vybavených vznetovými 

spaľovacími motormi, ktoré by tiež mohli na pohon využívať 
alternatívne palivá, 
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Záver 

• až 90 % prepravy tovarov a osôb sa v súčasnosti vykonáva 

dopravnými prostriedkami spaľujúcimi naftu (nákladné automobily, 

autobusy, lokomotívy, lode, traktory), predstavuje to obrovský 

potenciál, 

• palivá vyrobené z metylesteru rastlinných olejov možno považovať 
za výhodné hlavne z toho hľadiska, že takmer každý vznetový 

spaľovací motor je v princípe schopný takéto palivá spaľovať, 
• v krajinách Európskej únie sa ich počet pohybuje v rozsahu 15 až 

40 %, 

• produkcia oxidu uhličitého pri spaľovaní zodpovedá jeho spotrebe 

pri fotosyntéze, 

• biologická odbúrateľnosť napr. metylesteru repkového oleja  po 

jeho úniku do životného prostredia je približne 95 % za 6 dní,  

• pri používaní alternatívnych palív ako zdroja energie pre pohon 

vozidiel vybavených dochádza k poklesu výkonu pri náraste mernej 

spotreby paliva, 

 



     Ďakujem Vám za pozornosť 


