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Department of Vehicle and Engines

LABORATORY

Laboratory of propulsion units in new building "L"

• building "L" was built in 2012, 
opened in April 2013

• area about 818 m2
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Vehicle Chassis 

Dynamometer

Engine test dynamometer

laboratory of vehicle 

equipment and 

workroom

Powertrain

Department of Vehicle and Engines

LABORATORY

3



Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Engine test dynamometer

Eddy current dynamometer

Schenck WT 190

• maximum power: 190 kW

• maximum torque: 600 Nm

• maximum speed: 10 000 min-1

Schenck WT 150

• maximum power: 132 kW

• maximum torque: 400 Nm

• maximum speed: 10 000 min-1

Optimization parameters, special measurement parameters of combustion and emissions, long-term tests

Diagnostic software DiagRA

Fuels (petrol, diesel, LPG, CNG, H2)

The system of regulation of air exchange and extraction of exhaust

Temperature stabilization of operating media engine

Fuel consumption measurement Micro Motion CMF010M and AVL 

Dynamic fuel meter 733 S.

Blow the meter AVL 442

4



Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Engine test dynamometer

Eddy current dynamometer

HORIBA WT Dyno 470

• Power: 470 kW

• Rated Torque: 3000 Nm

• Maximum speed: 4 000 min-1

• Moment of Inertia: 1.96 kg.m2

Optimization parameters, special measurement parameters of combustion and emissions, long-term tests

Low Inertia Series - AC Dynamometer

HORIBA DYNAS3 LI 250

• Rated Power (absorbing/driving): 250 / 225 kW

• Rated Torque (absorbing/driving) : 480 / 442 Nm

• Rated Speed (absorbing/driving): 4 130 / 4 860 min-1

• Moment of Inertia: 0.33 kg.m2

• Maximum speed: 10 000 min-1
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Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Engine test dynamometer

Optimization parameters, special measurement parameters of combustion and emissions, long-term tests
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Asynchronous dynamometer 

ASD 235 M250

• max. power (motor/generator): 235 / 250 kW

• maxi. torque (motor/generator): 460 / 480 Nm

• maximum speed: 10 000 min-1

Optimization parameters for non-stationary states, 

special measurement parameters of combustion and 

emissions, long-term tests

Diagnostic software DiagRA

Fuels (petrol, diesel, LPG, CNG, H2)

The system of regulation of air exchange and extraction of exhaust

Temperature stabilization of operating media engine

Fuel consumption measurement Micro Motion CMF010M and AVL Dynamic 

fuel meter 733 S.

Blow the meter AVL 442

Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Engine test dynamometer
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Hydraulic dynamometer 

Schenck D 700

• maximum power: 700 kW

• maximum torque: 3 000 Nm

• maximum speed: 7 500 min-1

Optimization parameters, special 

measurement parameters of combustion 

and emissions

Diagnostic software DiagRA

Fuels (petrol, diesel, LPG, CNG, H2)

The system of regulation of air exchange and extraction of 

exhaust

Temperature stabilization of operating media engine

Fuel consumption measurement Micro Motion CMF010M 

and AVL Dynamic fuel meter 733 S.

Blow the meter AVL 442

Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Engine test dynamometer

8



Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Engine test dynamometer

AC Dynamometer

TES 

• Rated Power (absorbing/driving): 485 / 465 kW

• Rated Torque (absorbing/driving) : 2 310 / 2 270 Nm

• Rated Speed (absorbing/driving): 2 003 / 1 957 min-1

• Maximum speed: 7 502 min-1
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Zkušební místnost – kobka

části zkušebny:
- prostor zkoušení motorů (kobka)
- operátorská místnost
- prostor podpůrných systémů
- prostor přípravy motorů ke zkouškám
- místo pro ukládání paliv

potřebné systémy:
- chladící systém dynamometru a motoru
- systém přívodu a kondice paliva
- výměna vzduchu
- spalinové hospodářství včetně ředění 
- prostor pro útlum hluku
- místa protipožární ochrany
- prostor pro specifické potřeby měření (měřicí zařízení, analyzátory atp.)
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Zkušební místnost – kobka

části zkušebny:
1) zkoušený motor s 

příslušenstvím
2) spojovací hřídel mezi motorem 

a dynamometrem včetně krytu
3) vířivý dynamometr
4) odpružená základní deska 

(vzduchové měchy)
5) rám pro uchycení motoru
6) přívod spalovacího vzduchu
7) výstupní vyústka přiváděného 

vzduchu do kobky
8) odvod vzduchu
9) odvod spalin
10) přívodní potrubí paliv
11) box pro připojení snímačů
12) akumulátor a soustava pro 

nabíjení
13) zařízení pro kondici chladicí 

vody 
14) odvod chladicí vody z 

dynamometru
15) chladicí okruh motoru
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Zkušební místnost – bilance tepelné energie

- kobka není prostor, kde se nachází pouze spalovací 
motor, tento prostor musíme chápat jako otevřený 
dynamický systém

- je náročné tento systém přesně určit vzhledem k 
proměnlivosti vstupů / výstupů a podmínek

- existují zjednodušení, např. pravidlo 30-30-30-10
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Zkušební místnost – příklad energetické bilance
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Zkušební místnost – příklad energetické bilance
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přenesení vibrací z motoru do 
okolí – základová deska (blok)

- seismické bloky – těžce 
zhutněné bloky betonu s 
uložením na různých druzích 
odpružení

- kovové základové desky –
pružně uložené na 
betonovém kvádru, drážky 
pro ukotvení motoru resp. 
pomocného rámu (přijatelná 
cena, lepší tlumicí vlastnosti, 
dnes častěji vzduchové 
pružicí jednotky než vinuté 
pružiny)
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Zkušební místnost – ventilace a úprava vzduchu

požadavky na vzduchotechniku:
- dopravit požadované množství vzduchu pro systém sání/plnění motoru o 

zaručených parametrech (tlak, teplota a vlhkost)
- výměna vzduchu v kobce (nutnost odvedení tepla, případné zplodiny mimo 

zkušební prostor)
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Zkušební místnost – ventilace a úprava vzduchu

požadavky na vzduchotechniku:
- dopravit požadované množství vzduchu pro systém sání/plnění motoru o 

zaručených parametrech (tlak, teplota a vlhkost)
- výměna vzduchu v kobce (nutnost odvedení tepla, případné zplodiny mimo 

zkušební prostor)

- vliv na výkonové parametry motoru
- stav vzduchu: tři základní parametry tlak, teplota, 

vlhkost a někdy ještě se přidává „nečistoty“
- rozmezí těchto hodnot je dáno normou, obvyklé 

hodnoty v praxi 100 kPa, 25°C, 30%

- vliv tlaku: neodráží se pouze ve změně výkonových 
parametrů motoru (pokles tlaku s nadmořskou 
výškou), další negativní jevy (nejvýraznější nárůst 
ložisek detonačního spalování)

- vliv teploty: obdobné účinky, pouze obrácený smysl 
efektu (snížení teploty = zvýšení výkonu), tj. změna 
hustoty = změna hmotnosti kyslíku

- vliv vlhkosti: projeví se změno koncentrace volného 
kyslíku

Z důvodu objektivity a opakovatelnosti 
zkoušení je nutné, aby výsledky měření 
byly srovnatelné v odlišných 
podmínkách, což se děje převedením na 
standardní podmínky.

Existuje mnoho národních a 
mezinárodních předpisů a norem, např. 
ČSN 30 2008, ISO DIN 1585 a EHK 85.
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viz přednáška doc. Páv (02_Základní parametry PSM, snímek 11)
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Zkušební místnost – ventilace a úprava vzduchu

požadavky na vzduchotechniku:
- dopravit požadované množství vzduchu pro systém sání/plnění motoru o 

zaručených parametrech (tlak, teplota a vlhkost)
- výměna vzduchu v kobce (nutnost odvedení tepla, případné zplodiny mimo 

zkušební prostor)

Zařízení, umožňující úpravu spalovacího vzduchu, sedle 
složitosti dělí na ta, která mění:
- teplotu,
- teplotu a vlhkost,
- teplotu, vlhkost a tlak.
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Zkušební místnost – ventilace a úprava vzduchu

požadavky na vzduchotechniku:
- dopravit požadované množství vzduchu pro systém sání/plnění motoru o 

zaručených parametrech (tlak, teplota a vlhkost)
- výměna vzduchu v kobce (nutnost odvedení tepla, případné zplodiny mimo 

zkušební prostor)

- náročný úkol nejen z pohledu objemu a 
konstantního tlaku a teploty, ale musí se 
respektovat požadavek na hluk

- optimální rychlost vzdušiny je 12 m/s
- obvykle je ventilace jako vertikální (efektivita, hluk)

Každá varianta má svoje výhody, např.:
- horní levá varianta: nevyžaduje hluboké 

podpodlažní prostory, které mohou negativně 
ovlivnit útlum vibrací; vzduch ale musí být dopraven 
i do místa ředění spalin

- horní pravá varianta: nucený průtok vzdušiny v okolí 
motoru

- spodní varianty ukazují možnost prodění vzduchu  
přes spal. motor a odtah u podlahy
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Zkušební místnost – ventilace a úprava vzduchu

požadavky na vzduchotechniku:
- dopravit požadované množství vzduchu pro systém sání/plnění motoru o 

zaručených parametrech (tlak, teplota a vlhkost)
- výměna vzduchu v kobce (nutnost odvedení tepla, případné zplodiny mimo 

zkušební prostor)

- náročný úkol nejen z pohledu objemu a 
konstantního tlaku a teploty, ale musí se 
respektovat požadavek na hluk

- optimální rychlost vzdušiny je 12 m/s
- obvykle je ventilace jako vertikální (efektivita, hluk)

Koncepce ventilace je podřízena stavebnímu 
uspořádání, neexistuje modelový příklad optimální 
varianty.

Zásadní podmínkou je udržení podtlaku cca 50 Pa (pod 
atmosférickým tlakem) – doporučení z hlediska 
bezpečnosti (požár – únik ohně z kobky).
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Zkušební místnost – dynamometry

- výkon je veličina, kterou neměříme přímo; při rotačním pohybu lze tedy zjistit 
měřením točivého momentu a otáček

- pro měření točivého momentu se používá většinou deformačních členů 
(tenzometr, tenzometrickou přírubu)

- dynamometr (v praxi se často označuje jako „brzda“) vytváří stejnou výši 
momentu, jakou generuje spalovací motor, pouze má opačný smysl působení

- dynamometry můžeme dělit na dva základní typy, ty které pouze brzdí, a ty 
které mohou i pohánět

Typ dynamometru Pracovní kvadrant

Hydraulický (hydrokinetický) 1. nebo 2.

Hydrostatický 1, 2, 3, 4

Elektrický stejnosměrný 1, 2, 3, 4

Elektrický asynchronní 1, 2, 3, 4

Vířivý 1. nebo 2.

Třecí 1. nebo 2.

Vzduchový 1. nebo 2.

Hybridní 1, 2, 3, 4
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Zkušební místnost – dynamometry

- druhým zásadním rozlišovacím znakem mezi dynamometry je momentová 
nebo výkonová charakteristika, která je rozdílná podle typu. 

Limity pro hydraulické dynamometry:

 růst momentu s kvadrátem rychlosti (odpor 
kapaliny),

 konstrukční limita stroje (viz úsečka na P 
charakteristice, spojky, hřídele atp.),

 maximální výkon chlazení,
 maximální přípustné otáčky,
 minimální moment způsobený nutným 

minimem průtoku vody.

Limity pro elektrické dynamometry:

 maximální hodnota buzení, resp. proudu,
 maximální hodnota výkonu dynamometru,
 maximální otáčky.
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Zkušební místnost – dynamometry

Hydrokinetické (hydraulické, vodní) dynamometry:

 obdobné zařízení jako je známá hydraulická 
spojka,

 torodiální prostor vytváří proudění kapaliny, 
která klade odpor, který je vyjádřením energie 
ve formě tepla,

 brzdný moment je úměrný čtverci rychlosti 
otáčení,

 brzdné médium (voda) je současně i tím, které 
odvání tepelnou energii.

 Konstantní plnění – zvýšením odporu se 
dosahuje zasunováním tenkých plátů do komory 
statoru, které vyvolá změnu toroidálního víru, 
resp. rychlosti proudění, které se čtvercem 
rychlosti mění hydraulický odpor

 Variabilní plnění – odpor je závislý na množství 
kapaliny, které je do soustavy přiváděno; 
rychlost změny momentu je vyšší než v prvním 
případě

 Diskové – nejsou často využívané vzhledem k 
jejich nízké schopnosti změny dynamiky
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Zkušební místnost – dynamometry
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Zkušební místnost – dynamometry

Stejnosměrné dynamometry:

 lze si je představit jako dynamo
 jednoduchá regulace
 možnost pracovat v obou regulacích (n=konst.; 

M=konst.)
 lze s ním motor i nastartovat a protáčet
 levnější řešení než asynchronní dynamometr
 velký moment setrvačnosti (může být i problém 

z hlediska torzních vibrací)
 limit pro max. otáčky, náročnější údržba

Asynchronní dynamometry:

 regulátor je většinou schopen pracovat ve 
čtyřech kvadrantech

 regulace se provádí v n-M tak, že pro změnu 
otáček se mění frekvence proudu a momentová 
osa je řízena změnou napětí

 rotor nakrátko má nižší moment setrvačnosti 
(vhodné pro testy přechodových charakteristik)

Synchronní dynamometry:

 rozvoj díky procesorovému řízení
 lze s nimi měřit vysoce dynamické jevy

Vířivé dynamometry:

 dříve nejrozšířenější (jednoduchá konstrukce, 
dostačující vlastnosti)

 velikost brzdného momentu se reguluje velikostí 
budícího proudu přiváděného do budící cívky za 
vniku magnetického pole

 konstrukce je symetrická a brzda se může proto 
otáčet oběma směry

 nemůže spalovací motor pohánět, pouze brzdit
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Zkušební místnost – dynamometry
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Zkušební místnost – dynamometry

Princip měření síly (momentu):

 reakční – moment je zachytáván na rameni, 
které je spojeno s tělesem dynamometru (nižší 
cena)

 tenzometrickou přírubou – měřicí člen je 
vložen mezi zkoušený motor a dynamometr



30

Zkušební místnost – dynamometry
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Zkušební místnost – dynamometry

Spojení spalovacího motoru a dynamometru:
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Zkušební místnost – dynamometry

Spojení spalovacího motoru a dynamometru:
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video – laboratoř KVM 
(motorové brzdy)



Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Powertrain

TES Vsetín (4x4) 

• possibility of testing vehicle with 4x4

• possibility of testing the whole drive train 

(ICE or electric motor - gearbox - axle 

drive - axle shaft - wheel)

• front axle – 2 piece Dynamometer 136 

ADG 288WP; 136kW / 500min-1 / 

2598Nm; 120kW / 2600min-1 / 440Nm

• rear axle – 2 piece  Dynamometer 111 

ADG 286WP; 111kW / 500min-1 / 2120Nm; 

80kW / 2600min-1 / 294Nm

• automatic Gearshift Control GSA9001s

Diagnostic software DiagRA

Fuels (petrol, diesel, LPG, CNG, H2)

The system of regulation of air exchange and extraction 

of exhaust

Temperature stabilization of operating media engine

Optimization parameters of transmission powertrain vehicle, 

special measuring efficiency, long-term tests of complete 

power trains 4x4 or 4x2 of vehicles.
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video – laboratoř KVM 
(power train)



Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Vehicle Chassis Dynamometer

Froude Consine V 6000

Specifications:

• Type: 4x2

• Max. test speed: 200 km/h

• Max. tractive force: 3000 N

• Max. absorption output: 100 kW

• Max. motor output : 100 kW

• Roller diameter: 1,219 m (48 inches)

• Min. vehicle mass simulation: 500 kg

• Max. vehicle mass simulation : 2700 kg

• In 2016 it was installed new control system from AVL

The control system includes a database of emission 

standard driving cycles
The system of regulation of air exchange and extraction of exhaust
Data collection, the output measured values of up to 20 Hz
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Válcová brzda (dynamometr)



41

Válcová brzda (dynamometr)

1. brzdová stanoviště pro obecná měření
2. servisní stanoviště úprav automobil, kontrola programování  ECU
3. válcový dynamometr na konci výrobní linky
4. emisní dynamometry
5. zkušebny spolehlivosti a emisní stability vozidla
6. bezdozvukové místnosti s válcovým dynamometrem
7. válcové dynamometry pro měření vibrací a elektromagnetické 

kompatibility
8. zkušebny v klima-komoře a větrném tunelu
9. speciální zkušebny
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Válcová brzda (dynamometr)



Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Other instrumentation

Indication technology

system for indication of pressures Indimeter

from the company AVL 619 AVL Graz , the 

device can be used to:

• monitoring the pressure in the cylinder and 

combustion analysis - high indication

• monitoring the pressure in the intake 

(exhaust) pipes - low pressure indication

• possibility of using for petrol as well as diesel 

engines,

• to obtain the following parameters: maximum 

pressure, indicated mean effective pressure, 

burning rate, etc.

• comparing records with different types of 

engines and time division

• statistical analysis and off-line viewing 

results.
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Indication technology

Technical parameters:

• 8 input channels

• monitoring the progress of the high pressure 

indication

• to 25 MPa in the cylinder with the analysis 

during the combustion parameters,

• 300 MPa in fuel systems common-rail

• monitoring the pressure profile at the intake and 

the exhaust pipe low pressure indication

• evaluation software AVL Concerto with statistical 

processing

Example: The indication pressure in the 

cylinders 3 - 3 modes

Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Other instrumentation
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Visualisation techniques

system for direct monitoring of a process in 

internal combustion engine - AVL 

VISIOSCOPE, part of the device is an 

optical measuring device for measuring the 

temperature (Temperature VISIOFEM 

TIVFEMT.00) in the equipment are two 

camera systems PixelFly and DICAM Pro.

The modular concept of the system can be 

used for:

• analysis of homogeneous combustion 

flame

• monitoring of processes in the intake pipe

• synchronization with Indication technology,

• possibility of processing data and 

compared the results for different engines.

Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Other instrumentation
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Visualisation techniques

Example: The visualization of gasoline injection into the intake manifold

Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Other instrumentation
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Exhaust gas analyzers

HORIBA Mexa-ONE - assembly contains 

appropriate range of analyzers for 

continuous measurement of gaseous 

emissions in undiluted flue gas

Department of Vehicle and Engines

LABORATORY - Other instrumentation
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CO(L) (ppm)
CO(H) (vol%)
CO2 (vol%)
O2 (vol%)
THC (ppmC)

CH4 (ppmC)
non-CH4 (ppmC)
NO (ppm)
NOX (ppm)
NO2 (ppm) 
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Přístroje k měření emisí

Pozn.: Pokud by byl použit jiný druh analyzátoru, existuje významné riziko nepřesnosti.  Například pro analýzu HC lze 
sice použít i NDIR analyzátor, ale ten má oproti analyzátoru typu FID diametrálně odlišnou charakteristiku citlivosti 
(některé uhlovodíkové skupiny nemusí vůbec detekovat, zatímco FID je bude detekovat spolehlivě).

Na rozdíl od servisní praxe jsou v oblasti 
vývoje, schvalování a homologace vozidel 
a motorů předepsány druhy přístrojů.

Nejčastěji se tak jedná o následující 
druhy:
• CO, CO2 - nedisperzní  infračervený 

analyzátor (NDIR)
• HC – plamenoionizační analyzátor 

(FID, vyhřívaný HFID)
• NOX – chemiluminiscenční analyzátor 

(CLD)
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Přístroje musí být pravidelně kalibrovány. Tato kalibrace se sestává z následujících úkonů:
• kalibrace nuly – do přístroje přiveden tzv. nulovací plyn (většinou dusík nebo syntetický vzduch) a přístroj se 

vynuluje,
• kalibrace rozsahu – do přístroje je přiveden tzv. kalibrační plyn, což je směs detekovaného plynu a dusíku v 

určitém poměru a přístroj se nastaví na odpovídající hodnotu,
• Kontrola linearizace – do přístroje je přiváděn kalibrační plyn v hodnotách 10%, 20% až 100% rozsahu přístroje 

a kontroluje se linearita odezvy.
Zatímco nulování a kalibrace rozsahu je prováděna vždy před měřením, kontrola linearizace pouze při celkové 
údržbě přístrojové techniky, zpravidla 1-2x ročně.

Přístroje k měření emisí

K odběru výfukových plynů se často využívá odběrové zařízení, které má za úkol odebrat celý vyprodukovaný objem  
výfukových plynů, naředit jej v příslušném poměru se vzduchem, odloučit nečistoty, upravit teplotu a následně 
uschovat k analýze určitou část vzorku.
Zařízení se používají v zásadě dvojího typu:
• CVS – hlavní odběr se realizuje objemovým čerpadlem, počet otáček čerpadla potom určuje množství 

odebraného vzorku,
• CFV – hlavní odběr se uskutečňuje výkonným odsávacím ventilátorem, kterému je předřazena Venturiho dýza, 

která zabezpečuje konstantní neměnný hmotnostní průtok vzorku (celkové odebrané množství vzorku je potom 
součin doby odběru s konstantním hmotnostním průtokem).



Suitable for dynamic measurements of 

concentrations of gases and liquids

FT-IR spectrometer Nicolet Antaris IGS

Technical parameters:

• spectral range 6000 - 650 cm-1

• analytical system with a resolution of 0.5 cm-1

• measuring speed of 80 spectra sec-1

• possibility to analyze for hot exhaust gases of 

combustion engines

• continuous quantitative analysis showing up to hundred 

component of gas at a time

Spectrometer TSI 3090

Suitable for classifying solid particles in the exhaust 

gases of internal combustion engines

Technical parameters:

• 32 measuring channels

• measurement range of particle size 5.6 - 560 nm

• online evaluation by using the SW EEPSTM

Department of Vehicle and Engines
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Water, Carbon Dioxide, 

Methane, Carbon Monoxide, 

Nitric Oxide, Nitrogen Dioxide, 

Nitrous Oxide, Amonia, 

Ethane, Ethene, Acetylene,  

Propane, Propene, 1,3-

Butadiene, IsoButylene, 

Formaldehyde, Acetaldehyde, 

Formaldehyde, Sulfur Dioxide, 

NOx, CO



Application Area: For engine test bed, chassis dynamometer, and on-board tests.

Statutory test runs for ECE-R 24 – EEC 72/306, HD EURO III, EURO IV and EURO V 

ELR Test, ISO 8178, and SAE J 1667.

As a partial-flow system for on-line measurement of exhaust gas opacity in diesel engines (also for 

gasoline engines like GDI engines) the AVL 439 Opacimeter is a unique system that satisfies not 

only the existing statutory standards but also reliably meets the new challenges embodied in the 

EURO IV. The AVL 439 Opacimeter is also perfect for meeting the demands of engine 

development and production. In addition, its actual application has been substantially simplified.

Emission Test Instruments - AVL 439 Opacimeter

Technical parameters:

• Partial flow opacimeter for a number of statutory tests

• Optical length of 430 mm and optimized sensitivity

• Diaphragm sampling pump guarantees constant filling of the measuring 

chamber

• Sample re-circulation

• Constant flow rate even at varying exhaust pressure

• Dynamic testing

• Time response: 0.1 sec

• Sensitivity: N = 0.1 %, k = 0.0025 m-1

• Sample conditioning (100 °C)

• Floating average (floating mean value)

• Measurements up to 3000 mbar exhaust back pressure.

Department of Vehicle and Engines
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Produkce emisí vznětového motoru je doprovázena produkcí částic.

První metody měření pevných částic (dříve označováno jako saze) byly založeny na filtraci přes vhodnou 
membránu, nejčastěji vyrobenou z papíru. Nejprve bylo vyhodnocení jako subjektivní na základě srovnání 
kontaminovaného a nepoužitého filtru s etalony, později se filtrační papír vážil před a po měření na přesných 
mikrovahách – tzv. gravimetrické měření pevných částic.

Další novější měření bylo pomocí opacimetru. Princip činnosti vychází ze znalosti elementární optiky Lambert-
Beerova zákona a zjednodušeně lze říci, že se jedná o metodu, kdy se sleduje pohltivost světla v komoře, kterou 
zkoušený plyn prochází. 

Přístroje k měření emisí

Jelikož se na pevné 
částice sorbují další 
uhlovodíky s podílem 
vody, vzniká riziko tvorby 
úsad na zdroji světla i 
detektoru. Výrobci 
eliminují tvorbu úsad 
zejména intenzivním 
ofukem zdroje světla i 
detektoru a navíc se po 
vlastním odměru komora 
promývá čistým 
vzduchem.
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Pro homologační měření vznětových motorů nebo vývoj a výzkum je součástí odběrového zařízení částicový tunel. 
V tomto tunelu se prodění výfukových plynů uklidňuje, stává se laminárním a homogenním. Na konci tohoto tunelu 
se provádí odběr vzorku pevných částic a uhlovodíků. 

Přístroje k měření emisí



PM measurements in raw exhaust applications.

The MDLT can be seen as an alternative to full flow dilution tunnels for engine 

test benches.

MDLT-ONE - Horiba

Technical parameters:

• Number of filters: 3 (max. 6)

• Dilution control modes: Proportional sampling Constant DR, Manual 

control

• Diluted exhaust flow (FFV): 35-80 L/min (FFV 50-130 cm/sec)

• Flow accuracy: Within ±1%F.S.

• DR accuracy: Within ±5% (CO2 concentration) 

• Unit configuration: Main unit + DMC

• Response time (t50): 0.15 s 

• Exhaust Pressure: -15 kPa ~ +40 kPa 

• Utility gas: Compressed air (400-700 kPa), 100lpm 

• Measurement sequence: Semi-automatic 

• PM emission calculation: Available (with test verification) 

• Ambient temperature: 0-40°C

Department of Vehicle and Engines
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High accuracy real-time measurement with laser scattering 

condensation particle counting (CPC).

Reliable diluter developed by HORIBA Group, patent number 

7201071 (US).

Function to feed the sample flow back to partial flow dilution 

system according UN/ECER49.

MEXA-2200SPCS Solid Particle Counting System

Technical parameters:

• Measuring components and range: Number concentration of solid 

particles; 0 – 10000 up to 0 – 50000 particles/cm3 (after internal 

dilution)

• Volatile particle removal efficiency: 99% or more, for C40 (30 nm of 

particle size, and 10000 particles/cm3 or more)

• Accuracy of dilution factor: Within ± 10 % of nominal dilution factor 

setting (for VPR total dilution factor of 150 to 3000, gas based), Sample 

flow: 2,5 to 10 l/min.

• Lower particle size limit: Counting efficiency of 23 nm particles: 50 % 
±12 %, Counting efficiency of 41 nm particles: 90 % or more

Department of Vehicle and Engines
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PTFM

MDLT

Separation

ratio = cca 500



The standalone Pitot Tube Flow Meter is used for the measurement of engine 

exhaust gas flow rates for engine and chassis dyno test stands. It consists of 

tail-pipe attachment with a Pitot tube and PTFM Interface.  The interface unit 

calculates flow at a rate of 1kHz in order to accurately capture any high speed 

pulsations in exhaust flow.

PTFM-1000 Version 2 - Horiba

Technical parameters:

• Application: Measurement of Exhaust gas flow

• Test vehicle and engine: Diesel, Gasoline, LPG, CNG, Ethanol, 

Propane, Butane

• Configuration: Pitot tube is mounted on the tail-pipe attachment Tail 

Pipe connection can be Low temperature (0 to 230ºC) or High 

Temperature (0 to 900ºC)

• Flow rate: 0 to 65 m3/min over 8 sizes of tube

• Data rate: 10 Hz standard, 1000 Hz optional

• Attachment diameter and measuring range: C-type (0 to 10 m3/min), F-

type (0 to 30 m3/min)

• Flow rate accuracy: Within ±1 % of full scale or within ±1.5 % of 

readings (whichever larger) (at flow rate of 20 % of full scale)
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Suitable for monitoring the hydrogen concentration 

in exhaust gases of combustion engines.

Mass spectrometer - model H - SENSE

Technical parameters:

• detection limit: 0 – 30 000 ppm

0,1 – 100% vol.

• detection speed: 4 Hz

• accuracy: < 1ppm

Micro Motion Elite CMF 010

The most accurate mass measurement of gaseous 

and liquid fuel consumption of combustion engines.

Technical parameters:

• Coriolis Flow Meter

• maximum range 0 - 108 kg.h-1

• dynamic flow measurement

Department of Vehicle and Engines
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Základní metody:
• hmotnostní měření,
• objemové měření,
• měření prostřednictvím analýzy emisí z výfuku,
• měření pomocí sledování doby otevření 

vstřikovacího ventilu.

Měření spotřeby paliva

Hmotnostní měření spotřeby paliva
• z fyzikálního hlediska nejjednodušší a nejpřesnější 

metoda,
• princip měření – nádrž s palivem se zváží na začátku a 

na konci měření, rozdíl hmotnosti potom vyjadřuje 
velikost spotřeby v kilogramech na test (čas),

• někdy problematické vlastní měření technicky 
realizovat (např. na vozidle v provozu – nutno použít 
hmotnostní průtokoměr, vhodné pro laboratorní 
podmínky),

• nelze použít pro nestacionární testy (pro okamžitou 
spotřebu paliva),

• složitější situace pokud je palivem plyn (LPG, CNG, H2), 
rozdíl vlastní hmotnosti nádrže vůči spotřebovanému 
palivu (potřeba speciální tenzometrické váhy),

• všechna měřidla tohoto typu se musí vypořádat s 
problémem zpětného toku paliva ze vstřikovacích 
systémů paliva,

• pro spotřebu v objemových jednotkách se výsledek 
vydělí hustotou paliva
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Měření spotřeby paliva

Hmotnostní měření spotřeby paliva

• některé hmotnostní průtokoměry využívají Coriolisův
jev, při kterém palivo prochází vibrační U-trubkou,

• trubice průtokoměru je rozkmitávána, tvoří tedy 
rotující soustavu.

• průtokem tekutiny v rozkmitané trubici vzniká 
Coriolisova síla, tato síla způsobuje průhyb trubice,

• průhyb trubice je na každé straně zaznamenáván 
senzory, vyhodnocen je fázový posuv obou signálů, 
který odpovídá hmotnostnímu průtoku; při nulovém 
průtoku je fázový posuv roven nule a oba signály 
splývají

www odkaz 1
www odkaz 2
www odkaz 3

http://user.mendelu.cz/xklepar0/fls/sn_prhmotnostni.htm
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=82957
https://adoc.pub/vysoke-ueni-technicke-v-brn-bakalaska-prace-bakalasky-studij.html
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Obrázek 12.1 ukazuje objemový měřič, ve 
kterém optický systém poskytuje přesný časový 

signál na začátku a na konci vyprazdňování 
jednoho z vybraných kalibrovaných objemů. 

Tento signál aktivuje čítač, který udává přesnou 
hodnotu počtu otáček motoru během spotřeby 

měřeného objemu paliva.

Měření spotřeby paliva

Objemové měření spotřeby paliva

• používají se spotřeboměry (objemové průtokoměry),
• poměrně přesné, přesnost 10-4 litrů při průtoku i přes 

200 litrů/hod,
• naměřené hodnoty se musí korigovat podle teploty 

paliva na standardní podmínky (zpravidla 20°C, podle 
použitého předpisu) – z důvodu teplotní roztažnosti,

• připojení spotřeboměru: 1) v případě  že palivová 
soustava nemá vratné potrubí (snadné, vložíme mezi 
nádrž a motor); 2) v případě vratku paliva je situace 
komplikovanější (dnes téměř vždy – vstřikovací 
benzínové motory, vznětové motory), tři základní 
způsoby: a) přepojením původního palivového okruhu, 
b) vybudováním pomocného palivového okruhu –
univerzální metoda, c) použitím dvou spotřeboměrů
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Měření spotřeby paliva

Měření spotřeby paliva prostřednictvím analýzy emisí z 
výfuku
• zapotřebí znát vyprodukované množství 

uhlovodíkových škodlivin, zejména CO, CO2 a HC 
(zpravidla v gramech na jednotku měření – g/h, g/km),

• provede se podle výpočtu využitém tzv. uhlíkové 
bilance,

• postup je v homologačních předpisech,
• nevýhodou je mít nákladné laboratorní zařízení 

(analyzátory emisí, …), tzn. vysoká cena

Měření pomocí sledování doby otevření vstřikovacího 
ventilu
• pouhý přepočet doby otevření vstřikovacího ventilu –

viz palubní počítač,
• pro aplikaci musíme nejprve zjistit průtokovou 

charakteristiku vstřikovacího ventilu (pomocí 
objemového nebo hmotnostního měření),

• vlastní měření je zatíženo dvěma základními chybami: 
a) proměnnou teplotou paliva – lze napravit korekcí, 
pro kterou je potřeba měřit teplotu paliva na vstupu do 
vstřikovače, b) rozdílovým tlakem paliva vůči tlaku v 
sacím potrubí, popř. ve válci u přímého vstřikování –
vysoké nároky na měřicí techniku a vyhodnocení,

• hodí se spíše pro orientační provozní měření, odchylka 
obvykle 5-10%



Due to its self-learning test method, delta-ANALYSER will not only provide fully 

automated and reliable protection from total loss of test objects and test 

benches. Additionally it offers information on the start of damage and cause of 

damage and thus provides engineers valuable input to optimise the design.

Thanks to the highly reproducible measurement results and the clear analysis, 

delta-ANALYSER helps to carry out comparison tests related to service 

strength and emergency operating features for variable assemblies, 

components or material combinations under realistic load conditions in a 

complete system. So users can put their products even closer to the physical 

limits regarding weight, emissions, service life and quality – and continue to 

leave the pack behind!

delta - ANALYSER

Fields of Application:

• Transmissions: Manual transmissions, automatic 

transmissions, dual clutch transmissions, CVT-

transmissions, transfer cases and rear axle drives

• Engines: In-line engines, v-engines, w-engines, boxer 

engines, diesel engines, natural-gas engines, petrol 

engines,  hybrid engines  and electric motors

• Components: Hydraulic pumps, hydraulic motors, small 

gears, servomotors and compressors, drive shafts, small 

components (roller cam followers, etc.)

Department of Vehicle and Engines
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https://www.rhf.de/EN/products/delta-analyser/delta-analyser/
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Při měření emisí z výfuku potom lze rozlišovat dvě základní filozofie:

• měření emisí celého vozidla – v tomto případě je celé vozidlo umístěno na 
válcový dynamometr, na kterém jsou provedeny předepsané jízdní cykly. 
Při měření se tak uplatní prakticky všechny vozidlové parametry, kterými 
jsou zejména jeho hmotnost, zpřevodování, pneumatiky či aerodynamický 
odpor karoserie,

• měření emisí ze samotného motoru, bez ohledu na to, do jakého vozidla 
bude zamontován - zkoušený motor je umístěný na motorové brzdě a 
neuplatní se tedy nijak vliv převodovky, nástaveb, hmotností apod., v 
tomto případě hovoříme o tzv. „homologovaném motoru“.

První princip lze aplikovat pro vozidla kategorií M1, N1, M2 a N2 (osobní a malé nákladní automobily) s provozní 
hmotností nepřesahující 2610 kg a dále pro motocykly, zatímco druhý na vozidla kategorií M2, M3, N2, N3 (nákladní 
automobily, autobusy) s provozní hmotností přes 2610 kg, pro traktory a pracovní stroje.

Při vyhodnocování škodlivých složek je třeba se zaměřit zejména na následující složky: CO (oxid uhelnatý), HC 
(nespálené uhlovodíky – souhrnně), CH4 (nespálený metan), NMHC (nemetanové složky uhlovodíkového spektra), 
NOX (oxidy dusíku), PM a PN (pevné částice – všechny vznětové motory, zážehové motory s přímým vstřikem paliva), 
NH3 (čpavek – pouze u vznětových motorů používajících SCR). Samozřejmě ještě dále spotřeba paliva (tj. CO2).

Limitní hodnoty jsou závislé na druhu vozidla (motoru), palivu a roku výroby.
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kontinuální odběr ze surového výfukového plynu 
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systém s ředěním plného toku
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systém s ředěním části toku (PFD)
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Měření emisí celého vozidla

V nejkomplexnějším pojetí této zkoušky je vozidlo podrobováno následujícím měřením:
1) jízdní test za běžných teplot – vozidlo na válcovém dynamometru absolvuje předepsaný jízdní test,
2) kontrola volnoběhu
3) kontrola emisí z klikové skříně – nesmí být za provozu přetlak, jinak by docházelo k únikům oleje a profukům

výfukových plynů do atmosféry,
4) emise nevýfukového charakteru – vozidlo je umístěno s vypnutým motorem o plynotěsné komory a za 

stanovených podmínek je analyzována kvalita ovzduší v této komoře,
5) životnost a stabilita parametrů – vozidlo musí splňovat po určitý počet ujetých kilometrů (dnes až 160 tis. 

km, dle druhu vozidla) veškeré emisní limity,
6) jízdní test za nízkých teplot – obdoba jízdního testu za běžných teplot, pouze s tím rozdílem, že je absolvován 

při teplotě okolí -7°C,
7) stanovení diagnostických parametrů pro kontrolu vozidla – stanovují se hodnoty CO a součinitele přebytku 

vzduchu l pro pozdějších kontrol vozidel v provozu ‚STK),
8) Zkouška OBD – na vozidle jsou simulovány určité závady a je kontrolováno, zda OBD závadu správně 

identifikovalo a zda došlo k její signalizaci dříve, než došlo k nadměrnému zhoršení emisí škodlivin
9) RDE (Real Driving Emissions).

Homologační měření + kontrola výroby (cca 4% produkce).

Takto kompletní měření absolvují pouze některá vozidla. Pro řadu z nich, zejména motocykly, je rozsah zkoušení 
redukován.

EHK 83 - Emise vozidel kategorií M1 a N1
EHK 40 - Emise plynných znečisťujících látek z motocyklů (EHK 47 - Emise plynných znečisťujících látek z mopedů)
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NEDC WLTP Poznámka

Čas (doba trvání testu) 20 min 30 min o 50% delší  

Podíl volnoběhu 25% 13%
o 50% menší podíl volnoběhu 

nižší využití systému Start-Stop

Vzdálenost (délka trasy) 11 km 23,25 km
2x delší trasa  poloviční vliv

emisí ze studeného startu

Rychlost Ø: 34 km/h – Max.: 120 km/h Ø: 46,5 km/h – Max.: 131 km/h o 40% vyšší Ø-rychlost

Výkon (PHEV, BEV) Ø: 4 kW – Max.: 34 kW Ø: 7,5 kW – Max.: 47 kW
vyšší zatížení  o 30% nižší

akční dosah elektropohonu

Vliv individuálních výbav nezohledňuje se CO2 závislé na individuální výbavě zvýšení jízdního odporu

Řazení převodových stupňů stejné řadicí body pro všechny vozy individuální řadicí body
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2

– Plán snižování emisní náročnosti v EU, Flotila
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Měření emisí samotných motorů

Při této zkoušce může motor absolvovat následující zkoušky:
1) 13-ti bodový test – motor nainstalovaný na motorové brzdě je podroben emisní analýze v předepsaných 

bodech, které jsou dány otáčkami a zatížením, celkové emise jsou potom určeny váženým průměrem ze 
všech těchto zatěžovacích stavů,

2) ELR test – motor je opět nainstalován na motorové brzdě, v otáčkových bodech je měřena i kouřivost, otáčky 
motoru jsou regulovány pomocí brzdy na konstantní hodnotě a zatížení motoru se mění v rozsahu 10-100%,

3) ETC test – motor nainstalovaný na dynamometru absolvuje předepsaný dynamický měřící cyklus, kterým se 
simuluje stav, jako by byl zamontován ve vozidle,

4) …

Rozsah zkoušek a limity opět závisí na typu motoru, použitém palivu a roku výroby.

EHK 49 - Emise znečisťujících látek vznětových a plynových motorů
EHK 96 – Emise znečisťujících látek z traktorů a mobilních silničních strojů
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Předepsaný zkušební cyklus WHTC se podle přepisu EHK49 má 
uskutečnit dvakrát za sebou:
Zkouška se startem za studena - se zkouškou se startem za 
studena se začne, když teploty maziva motoru, chladiva 
a systémů následného zpracování jsou všechny v rozmezí 20°C 
až 30°C.
Bezprostředně po ukončení zkoušky se startem za studena se 
motor stabilizuje v trvání 10 ±1 minut.
Zkouška se startem za tepla - motor se nastartuje na konci 
doby stabilizace.

Specifické emise egas nebo ePM (g/kWh) se vypočtou pro 
každou jednotlivou složku v závislosti na druhu zkušebního 
cyklu (tj. pro zkoušku WHTC s ohřátým motorem nebo 
zkoušku WHTC se studeným):

𝑒 =
𝑚

𝑊𝑎𝑐𝑡

Pro zkoušku WHTC je konečným výsledkem vážený průměr ze 
zkoušky se startem za studena a zkoušky se startem za tepla 
podle této rovnice:

𝑒 =
0,14 ∙ 𝑚𝑐𝑜𝑙𝑑 + 0,86 ∙ 𝑚ℎ𝑜𝑡

0,14 ∙ 𝑊𝑎𝑐𝑡,𝑐𝑜𝑙𝑑 + 0,86 ∙ 𝑊𝑎𝑐𝑡.ℎ𝑜𝑡

kde
m - jsou hmotnostní emise složky, g/zkouška
Wact - je skutečná práce vykonaná v průběhu cyklu, kWh
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- v předpise EHK 49 je předepsaný časový průběh v sekvenci po 1 sek
- body řídicího signálů dynamometru, které určují otáčky a točivý moment motoru, musí být zadány s frekvencí 

5 Hz (doporučená frekvence je 10 Hz) nebo s frekvencí vyšší, tyto hodnoty se vypočtou lineární interpolací 
mezi hodnotami referenčního cyklu (1 Hz)

- ve zkušebním cyklu WHTC jsou navíc režimy  s negativními hodnotami točivého momentu, kdy je motor 
poháněn zkušebním stavem 
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+ EUROPEAN UNION, US FEDERAL (EPA), CALIFORNIA (CARB), JAPAN, PR OF CHINA, SOUTH KOREA, INDIA,
BRASIL,CANADA, RUSSIA, …
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Předepsaný zkušební cyklus NRTC s neustálenými stavy se podle přepisu EHK96 má uskutečnit dvakrát za 
sebou:

a) poprvé (při startu za studena), když je motor ochlazen na teplotu místnosti a teplota chladiva a oleje 
motoru, systémů následného zpracování a všech pomocných zařízení pro regulaci emisí se stabilizovala v 
rozmezí od 20 °C do 30 °C,
b) podruhé (při startu za tepla) po 20±1 minutách odstavení za tepla, následujícím bezprostředně po 
vykonání cyklu se startem za studena.

Emise (v g/kWh) se měří v průběhu obou cyklů se startem jak za studena, tak za tepla. Vážená kombinovaná 
hodnota emisí se vypočítá vážením výsledků získaných při startu za studena faktorem 0,10 a výsledků 
získaných při startu za tepla faktorem 0,90. Vážené kombinované hodnoty musí dodržet mezní hodnoty.
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odstavení motorustart za studena start za tepla

Legenda:
1_OTACKY [1/min] - otáčky spalovacího motoru
16_T_OLEMER [C] - teplota motorového oleje ve vaně
17_T_OLEJ [C] - teplota motorového oleje v hlavě
18_T_VODVS [C] - teplota chladicí kapaliny (vstup)
19_T_VODVY [C] - teplota chladicí kapaliny (výstup)
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odstavení motorustart za studena start za tepla

Legenda:
1_OTACKY [1/min] - otáčky spalovacího motoru
22_T_ZAKAT [C] - teplota výfuku za katalyzátorem
24_T_ZAINT [C] - teplota za mezichladičem nasávaného vzduchu (intercooler)
25_T_VZD [C] - teplota nasávaného vzduchu
26_T_PROST [C] - teplota v kobce
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Ukázka z měření

Obr. Fotografie spalovacího motoru „s“(vlevo)  a „bez“(vpravo)  použití zařízení pro dodatečnou úpravu 
výfukových plynů (filtr pevných částic a oxidační katalyzátor). 
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Tzn.:
- nezředěné měření plynných emisí,
- částečné ředění toku pro hmotnost částic a počet částic.

Pro výpočet celkových hmotnostních emisí motoru měřením nezředěných emisí je povinné měřit nebo určit celkový 
průtok výfukových plynů motoru.
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Cyklus NRTC
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Ukázka zpracování měření - vypočet celkových emisí pomocí xls souboru.
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Na následujících grafech jsou zobrazeny pro porovnání výsledky měření pro test NRTC start za studena a za tepla. 
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Následující grafy zobrazují výsledky z měření pro test NRTC start za studena pro „s“ a „bez“ použití zařízení pro 
dodatečnou úpravu výfukových plynů (filtr pevných částic a oxidační katalyzátor). 
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Na následujících grafech jsou zobrazeny výsledky z měření pro test WHTC start za studena a za tepla.
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Následující porovnání je z měření pro test WHTC start za tepla pro „s“ a „bez“ použití zařízení pro dodatečnou 
úpravu výfukových plynů (filtr pevných částic a oxidační katalyzátor). 
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Porovnání měření pomocí přístrojů TSI Model 3090 a Horiba MEXA-2200SPCS

Analyzátor TSI Model 3090 ukládal naměřené hodnoty s pravidelnou frekvencí cca 1 Hz. U přístroje Horiba MEXA-
2200SPCS probíhal sběr dat ve frekvenci 10 Hz, pro porovnání byla naměřená data jednoduše upravena na 
frekvenci 1 Hz (výběr jen celočíselných časových hodnot). Rozdíl výsledných hodnot zpracovaných v 1 a 10 Hz byl 
minimální. 
Analyzátor TSI Model 3090 je určen pro detekci pevných částic ve velikostním spektru 5 až 560 nm (tzn. počet 
pevných částic podle velikosti), přístroj Horiba MEXA-2200SPCS zobrazuje součet počtu částic od velikosti 23 nm. 
Nejprve jsme porovnávali počet všech pevných částic větších než 23 nm v závislosti na čase a následně za celý 
měřený cyklus (test). 

Obr. Pohled na Petriho misky s filtračními papírky po zkoušce: 1) NRTC bez DPF start za studena, 5) NRTC s DPF start za 
studena, 3) WHTC bez DPF start za studena, 6) NRTC s DPF start za tepla
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Obr. Ukázky z měření pevných emisí pomocí přístrojů Horiba MEXA-2200SPCS a TSI Model 3090 (počet pevných částic ve 
výfuku v závislosti na čase - detail) – cykl WHTC studený start (bez DPF) 



127

Obr. Ukázka z měření pevných emisí pomocí přístroje TSI Model 3090 (naměřené 
velikostní spektrum) – cykl WHTC studený start (bez DPF) 

Obr. Ukázky z měření pevných emisí pomocí přístrojů Horiba MEXA-2200SPCS a TSI 
Model 3090 (počet pevných částic ve výfuku v závislosti na čase) – cykl WHTC 

studený start (bez DPF)
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Obr. Ukázka z měření pevných emisí pomocí přístroje TSI Model 3090 (naměřené 
velikostní spektrum) – cykl WHTC studený start

Obr. Ukázky z měření pevných emisí pomocí přístrojů Horiba MEXA-2200SPCS a TSI 
Model 3090 (počet pevných částic ve výfuku v závislosti na čase) – cykl WHTC 

studený start

Detail – začátek cyklu
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Obr. Ukázka z měření pevných emisí pomocí přístroje TSI Model 3090 (počet pevných částic ve výfuku v závislosti na čase a  
velikostním spektru – prvních 200 sec) – cykl WHTC studený start (bez DPF)
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Obr. Ukázka z měření pevných emisí pomocí přístroje TSI Model 3090 (počet pevných částic ve výfuku v závislosti na čase a  
velikostním spektru – prvních 200 sec) – cykl NRTC studený start
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Obr. Ukázka z měření pevných emisí pomocí přístroje TSI Model 3090 (počet pevných částic ve výfuku v závislosti na čase a  
velikostním spektru – prvních 200 sec) – cykl NRTC studený start

s DPFbez DPF stejné měřítko osy Y
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