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i ich pracownikom do wyboru będą terminy piątkowe i sobotnie. 

Wyjątkiem od tej reguły będzie spotkanie warszawskie. 

Spotkania zaplanowane zostały na wrzesień i październik. 

Pierwsze odbędzie się na początky września w EXPO Arenie 

w Ostródzie. Zwieńczeniem całego tourne będzie spotkanie na 

Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie odbędzie się 

podsumowanie akcji TIP-TOPOL Tour 2015 oraz finał jednego 

z konkursów, w którym łączna pula nagród to ponad 55 tys. zł. 

TIP-TOPOL Tour 2015 w liczbach:

dwie duże ciężarówki transportujące ponad 50 różnych ma-

szyn i urządzeń, 

20 stref tematycznych uzbrojonych w profesjonalny sprzęt,

ponad 1500 m2 powierzchni targowej (każdorazowo).

Harmonogram szkoleń:

4/5.09 - EXPO Arena w Ostródzie,

11/12.09 -  EXPO Silesia w Sosnowcu,

23/24.09 - EXPO XXI w Warszawie,

2/3.10 - Hala Widowiskowo-Sportowa w Lubinie,

9/10.10 - Międzynarodowe Targi Poznańskie.  

Miesięcznik „autoEXPERT” objął patronatem medialnym tego-

roczne spotkania TIP-TOPOL Tour 2015. 

WYDARZENIA BRANŻOWE

To trzeba zobaczyć
TIP-TOPOL Tour to cykl szkoleń organizowany już od 2010 r. W jubileuszowym dla firmy 

roku 2013 w spotkaniach połączonych z prezentacjami produktów udział wzięło 2500 osób. 

Tegoroczne szkolenia rozpoczną się we wrześniu i odbędą się w pięciu miastach.

P
odczas każdego spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się 

z maszynami i urządzeniami niezbędnymi w pracy mechanika 

i uzyskać od obecnych tam ekspertów odpowiedzi na nurtują-

ce pytania. TIP-TOPOL chce zaprezentować swoim klientom ponad 

50 maszyn i urządzeń, bogatą ofertę narzędzi warsztatowych, z za-

kresu pneumatyki, materiałów do naprawy opon czy akcesoriów do 

„przekładki”. Nie zabraknie również premier produktowych. W tym 

roku zaproszono do współpracy inne firmy. Z takiej możliwości sko-

rzystali m.in.: Orlen Oil, Kaercher, Magneti Marelli i Motip. 

TIP-TOPOL Tour odbędzie się w pięciu miejscach. O ich wybo-

rze decydowała przede wszystkim odległość, jaką klienci musieli-

by pokonać z różnych kierunków kraju. Drugim kryterium wybo-

ru lokalizacji była dostępność obiektu targowego, który spełniać 

musiał określone wymogi ze względu na gabaryty, wagę oraz dużą 

liczbę prezentowanych w nim produktów. Aby dać możliwość 

wzięcia udziału w imprezie zarówno właścicielom warsztatów, jak 
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GDY POTRZEBUJESZ ICH NAJBARDZIEJ...
SYSTEMY CHŁODNICZE JDEUS!
WWW.JDEUS.COM

Nasze produkty s  wykonane ze standardami jakosci wyposazenia oryginalnego (OEQS)
chłodnice . nagrzewnice . kondensatory . wentylatory . intercoolery
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TECHNIKA I SERWIS

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Dla kogo hamownia
Popularny tuning silnika czy też montaż instalacji gazowej w samochodzie – z pozoru dwie różne 

operacje, ale wymagające zastosowania takiego samego urządzenia, aby potwierdzić poprawność 

wykonanej modyfikacji.

K
ażda operacja ingerująca w moc silni-

ka lub parametry jego pracy powin-

na być zakończona pomiarem mocy 

przez niego uzyskiwanej. Aby taki pomiar 

przeprowadzić, konieczne jest użycie przy-

rządu mierzącego parametry jego pracy, 

czyli przebieg mocy oraz moment obroto-

wy w funkcji prędkości obrotowej silnika. 

Urządzeniem pozwalającym na taki po-

miar jest hamownia. Na rynku dostępne są 

dwa rodzaje: silnikowa oraz podwoziowa.

Hamownia silnikowa

Ten rodzaj hamowni służy do pomiaru mocy 

i momentu obrotowego silnika na jego wyj-

ściu. Oznacza to, że pomiar dokonywany 

jest „na kole zamachowym” z pominięciem 

wszystkich przekładni znajdujących się za 

silnikiem. Hamownia silnikowa jest stanowi-

skiem pomiarowym, na którym montuje się 

silnik, co znaczy, że pomiar na niej jest dość 

utrudniony, ponieważ wymaga zdemontowa-

nia silnika z samochodu albo odbywa się na 

silniku jeszcze niezamontowanym w samo-

chodzie. W związku z tym hamownia silniko-

wa oferuje pomiar bezpośredni przez pomiar 

momentu obrotowego oraz mocy wyliczonej 

jako przebieg momentu obrotowego w funk-

cji obrotów silnika. 

Hamownie silnikowe bywają produko-

wane w wersjach: inercyjnej (pomiar bez-

władnościowy z obciążeniem w posta-

ci koła zamachowego) lub obciążeniowej 

wyposażonej w hamulec elektrowirowy. 

Ze względu na łatwość sterowania para-

metrami pracy wersje z hamulcem elek-

trowirowym są powszechniejsze. 

Hamownia podwoziowa

Hamownia podwoziowa - podobnie jak sil-

nikowa - ma na celu zbadanie mocy i mo-

mentu obrotowego wytwarza-

nych przez silnik. Do pomiaru 

jednak nie trzeba wymontowywać silni-

ka z samochodu. Wystarczy tylko wjechać 

samochodem na rolki urządzenia.

Po zakotwiczeniu samochodu na sta-

nowisku i ustawieniu kół napędzanych na 

rolkach hamowni przeprowadza się proce-

durę testową. Procedura pomiaru jest róż-

na dla każdego producenta hamowni. 

Hamownie podwoziowe mogą mierzyć 

w sposób inercyjny, czyli przez rozpędza-

nie kołami samochodu rolek hamowni sta-

nowiących wirujące masy. W tym pomia-

rze sprawdzana jest dynamika zmiany 

prędkości obrotowej rolek w czasie, dzię-

ki czemu możliwe jest obliczenie przebie-

gu mocy i momentu obrotowego. 

Pomiar taki nie jest jednak zbyt dokład-

ny szczególnie w przypadku silników o du-

żej mocy oraz jednostek doładowanych, 

które muszą zostać najpierw obciążone 

w celu uzyskania pełnej wydajności turbo-

doładowania. Dlatego też do pomiaru po-

winno się użyć trybu z obciążeniem dyna-

micznym. Obciążenie takie jest oferowane 

przez hamownie z hamulcami elektrowi-

rowymi (większość dostępnych na rynku). 

Tutaj użytkownik może dobrać obciążenie 

w zależności od mocy silnika.

Ten cykl pomiarowy polega na kilku-

krotnym rozpędzeniu silnika na poszcze-

gólnych biegach w całym zakresie pręd-

kości obrotowej. Sterownik hamowni, 

mierząc obciążenie hamulców elektrowi-

rowych, jest w stanie dokładnie obliczyć 

przebieg charakterystyki silnika. Hamow-

nie także kompensują straty tworzone 

przez układ napędowy. W tym celu do-

konują pomiaru podczas biegu bez obcią-

żenia, przez co są w stanie określić opo-

ry generowane przez układ napędowy. Po 

uwzględnieniu tych danych wynikiem po-

miaru będzie moc samego silnika mimo 

jej pomiaru na kołach. 

Innym trybem pomiaru jest pomiar ob-

ciążeniowy przy stałych obrotach. Ten 

pozwala na zmierzenie mocy i momen-

tu obrotowego w jednym zakresie pręd-

kości obrotowych. Prędkość obrotową sil-

nika można dowolnie ustawić. Podczas 

tego pomiaru siła napędowa na kołach 

jest równoważona przez siłę hamulców 

elektrowirowych. 

Ilustracja 1. Hamownia 

dwuosiowa Maha MSR 1050. 

Na rysunku widać poszczególne elementy 

składowe, takie jak rolki (bieżnie) zabudowane 

w ramach nośnych oraz hamulce elektrowirowe.
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