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Abstract
Goals and requirements for engines for today’s fighting vehicles were presented in this paper. First of all they are
apply to compactness of engines and all propulsion systems enabling decreasing armoured volume of fighting
vehicles. Characteristics of combustion engines, turbine engines and electric motors were described. The ways of
increasing of specific power piston engines were analysed taking fallowing methods results from useable power
formula into consideration: engine supercharging application, increasing engine speed, engine capacity, cylinders
number and number of strokes during one cycle of engine work. Examples of engines having this methods were
described. Turbine engines used for vehicle propulsion including new turbine engine LV100-5 as a next engine instead
of AGT-1500 turbine engine were presented. Applications of electric motors for propulsion fighting vehicles were
described at length. History of electric propulsion systems for fighting vehicles were presented. Types of electric
motors used in today’s vehicles were characterised. Properties of electric motors with permanent magnets which make
possible to get high level of motor torque and energy recuperation during breaking with engine aid were described.
These motors are using in propulsions systems of contemporary wheeled and tracked vehicles. They are mounted
directly in the wheels of wheeled vehicles. In tracked wheel electric motors are used in electromechanical propulsion
systems often.
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SILNIKI NAPĉDOWE WOZÓW BOJOWYCH
Streszczenie
W referacie przedstawiono zadania i wymania stawiane silnikom wspóáczesnych wozów bojowych. Dotyczy one
przede wszystkim zwartoĞci silników i caáych zespoáów napĊdowych, umoĪliwiających zmniejszenie objĊtoĞci
opancerzonej wozu bojowego Opisano charakterystyki táokowych silników spalinowych, silników turbinowych i
silników elektrycznych. Przeanalizowano moĪliwe sposoby zwiĊkszenia mocy wáaĞciwej silników táokowych
wynikające z zaleĪnoĞci na moc uĪyteczną silnika, w tym: doáadowanie silnika, wzrost jego prĊdkoĞci obrotowej,
objĊtoĞci skokowej, liczby cylindrów i liczby suwów na obieg pracy silnika. Przedstawiono przykáady silników
mających te rozwiązania. Opisano rozwiązania silników turbinowych, w tym nowego silnika turbinowego LV100-5,
który ma zastąpiü silniki AGT-1500. Szerzej opisano zastosowanie silników elektrycznych do napĊdu wozów bojowych.
Przedstawiono historiĊ napĊdów elektrycznych tych wozów. Scharakteryzowani rodzaje silników elektrycznych
stosowanych we wspóáczesnych pojazdach. Opisano wáaĞciwoĞci silników z magnesami trwaáym, które umoĪliwiają
uzyskanie duĪego wáaĞciwego momentu obrotowego silnika oraz odzyskiwanie energii podczas hamowania silnikiem.
Silniki takie są one stosowane do napĊdu wspóáczesnych pojazdów koáowych i gąsienicowych. W pojazdach koáowych
silniki te są montowane najczĊĞciej w koáach pojazd. W pojazdach gąsienicowych są one czĊsto stosowane w
elektromechanicznych zespoáach napĊdowych.
Sáowa kluczowe: transport, silniki spalinowe, silniki turbinowe, silniki elektryczne, wozy bojowe
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1. WstĊp
O powodzeniu dziaáaĔ wozów bojowych na polu walki decydują trzy podstawowe czynniki:
x uzbrojenie, obejmujące siáĊ i precyzyjne raĪenie oraz zdolnoĞü do wykrycia celu,
x odpornoĞü na uderzenie pocisków i dziaáanie innych Ğrodków raĪenia przeciwnika,
x zdolnoĞü do szybkiej zmiany miejsca postoju utrudniającą wykrycie i trafienie przez
przeciwnika po wykryciu.
W referacie skoncentrowano siĊ nad problemami związanymi z trzecim z wyĪej wymienionych
czynników. Obecnie wszystkie seryjnie produkowane wozy bojowe są napĊdzane táokowymi
silnikami spalinowymi, a tylko nieliczne pojazdy mają silniki turbinowe. JednoczeĞnie
prowadzone są prace nad nowymi technologiami do silników wozów bojowych przyszáoĞci [6, 8,
11]. Ich wdroĪenie zaleĪy od czynników technicznych i ekonomicznych.
Biorąc pod uwagĊ zadania wozów bojowych ich zespoáy napĊdowe muszą speániaü wiele
szczególnych wymagaĔ. Do najwaĪniejszych zalicza siĊ:
1) duĪą wartoĞü siáy napĊdowej podczas ruszania pojazdu,
2) duĪą wartoĞü momentu oraz mocy gabarytowej i jednostkowej silnika (stosunek momentu
obrotowego i mocy silnika do jego wymiarów gabarytowych oraz masy silnika),
3) niskie zuĪycie paliwa przez pojazd,
4) duĪą niezawodnoĞü i trwaáoĞü zespoáu napĊdowego.
DuĪa wartoĞü siáy napĊdowej pojazdu zapewnia zdolnoĞü do szybkiej zmiany jego poáoĪenia
oraz do pokonywania trudnych przeszkód terenowych. JednoczeĞnie istotny jest przebieg tej siáy
w funkcji prĊdkoĞci pojazdu. PoniewaĪ táokowe silniki spalinowe charakteryzują siĊ nieciągáoĞcią
momentu obrotowego przy maáej prĊdkoĞci obrotowej, dlatego mogą byü obciąĪane dopiero po
przekroczeniu pewnej prĊdkoĞci obrotowej. OpóĨnia to istotnie czas niezbĊdny na rozpĊdzenie
pojazdu po bezpoĞrednim wykryciu przez przeciwnika, a wiĊksza emisja haáasu podczas pracy
silnika uáatwia wykrycie pojazdu podczas zmiany miejsca postoju.
Istotna jest takĪe wartoĞü wskaĨnika momentu gabarytowego silnika (mocy gabarytowej),
albowiem zbyt rozbudowane zespoáy napĊdowe wymagają zwiĊkszonej przestrzeni opancerzonej
pojazdu, a tym samym wpáywają na wzrost masy pojazdu i pogorszenie jego wáaĞciwoĞci
trakcyjnych. Stąd koncepcja zintegrowanych zespoáów napĊdowych, które áącząc w sobie silnik,
ukáady dolotu powietrza i wylotu spalin oraz ukáad przeniesienia napĊdu, zmniejszają istotnie
objĊtoĞü zespoáów napĊdowych, a tym samym objĊtoĞü opancerzoną pojazdu (rys. 1) [2].

Rys. 1. ObjĊtoĞü zespoáu napĊdowego czoágu Leopard po zastosowaniu zintegrowanego zespoáu z silnikiem MT 883
[9]
Fig. 2. Volume of propulsion system of tank Leopard powered with integrated power pack with engine MT883 [9]

ObniĪenie zuĪycia paliwa przez silnik jest związane z mniejszym obciąĪeniem áaĔcucha
dostaw logistycznych transportem duĪej iloĞci paliwa na potrzeby walczących wojsk, które w
warunkach wspóáczesnych dziaáaĔ wojennych moĪe stanowiü 40% dostarczanego zaopatrzenia.
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Wszystkie te wymagania w poáączeniu z duĪą niezawodnoĞcią i trwaáoĞcią silnika są bardzo
trudne do jednoczesnego speánienia i wymagają ciągáego poszukiwania nowych rozwiązaĔ
konstrukcyjnych i technologicznych. W dalszej czĊĞci referatu zostaną przedstawione wybrane
problemy bieĪącego rozwoju zespoáów napĊdowych wozów bojowych.
2. Silniki stosowane do napĊdu wozów bojowych
Do napĊdu wozów bojowych są stosowane trzy rodzaje silników:
x táokowe silniki spalinowe,
x turbinowe silniki spalinowe,
x silniki elektryczne.
Táokowe silniki spalinowe są obecnie masowo stosowane do napĊdu wozów bojowych. Jednak
ich charakterystyki są najmniej korzystne w porównaniu z charakterystykami dwóch pozostaáych
silników. Mają one nieciągáoĞü momentu przy maáej prĊdkoĞci obrotowej, co wymaga stosowania
sprzĊgieá oraz kóá zamachowych niezbĊdnych do ruszania i zmiany biegów. Zmniejsza to ich
niezawodnoĞü i wydáuĪa czas rozpĊdzania pojazdu.
Charakterystyki pozostaáych dwóch rodzajów silników są duĪo korzystniejsze, a maksymalna
wartoĞü momentu przy silniku o zatrzymanym wale napĊdowym (n=0) umoĪliwia szybki start i
rozpĊdzanie pojazdu, aczkolwiek ograniczony zakres prĊdkoĞci obrotowej wymaga równieĪ
zastosowania skrzyĔ przekáadniowych, jednak o mniejszej liczbie przeáoĪeĔ (rys. 2).
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Rys. 2. Charakterystyki silników do napĊdu wozów bojowych: a – táokowego ,b – turbinowego, c – elektrycznego
Fig. 2 . Characteristics of engines used for fighting vehicle propulsion: a – piston, b – turbine, c – electric

2.1. Táokowe silniki spalinowe
W przypadku wozów bojowych konieczne jest uzyskanie jak najwiĊkszej koncentracji mocy
silników z jednostki ich objĊtoĞci gabarytowej oraz zadowalającej trwaáoĞci i niezawodnoĞci przy
stosunkowo niskich kosztach produkcji i eksploatacji. Dlatego od wielu dziesiĊcioleci dąĪono do
zwiĊkszenia mocy jednostkowej táokowych silników spalinowych wozów bojowych. Osiągano to
róĪnymi sposobami, które wynikają z ogólnej zaleĪnoĞci na moc uĪyteczną silnika
Ne

pe n Vss L
,
60W

(1)

gdzie:
pe – Ğrednie ciĞnienie uĪyteczne, które zaleĪy od przebiegu ciĞnienia wewnątrz cylindra,
n – prĊdkoĞü obrotowa silnika,
Vss – objĊtoĞü skokowa silnika,
L – liczba cylindrów,
W – wspóáczynnik okreĞlający liczbĊ obrotów waáu korbowego na jeden obieg pracy (W = 1 dla
silników dwusuwowych, W = 2 dla silników czterosuwowych).
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ZwiĊkszenie Ğredniego ciĞnienia uĪytecznego pe jest najczĊĞciej stosowaną metodą
zwiĊkszenia mocy jednostkowej silnika. Uzyskuje siĊ to gáównie stosując doáadowanie silnika, co
umoĪliwia zagĊszczenie áadunku powietrza w cylindrze i wtrysk wiĊkszej dawki paliwa, a w
rezultacie powoduje zwiĊkszenie ciĞnienia spalania. Jednak koniecznoĞü przyjĊcia odpowiednio
duĪego stopnia sprĊĪania, zapewniającego pewny rozruch silnika, a z drugiej strony granica
wytrzymaáoĞci stosowanych materiaáów konstrukcyjnych i olejów silnikowych powodująca
ograniczenie maksymalnego ciĞnienia spalania do okoáo 15 MPa zmuszają do ograniczenia stopnia
doáadowania, wzglĊdnie do optymalizacji tych parametrów.

Rys. 3. Silnik Perkins CV12 (moc 1120kW)
Fig. 3. Perkins engine CV12 (power 1120kW)

Rys. 4. Silnik UDV 8x1500 (moc 1120kW)
Fig 4. Engine UDV8x1500 (power 1120kW)

Z tych wzglĊdów w silnikach Perkins serii CV12 napĊdzających czoági Wielkiej Brytanii
obniĪono stopieĔ sprĊĪania do moĪliwej wartoĞci H = 14,5. UmoĪliwiáo to zwiĊkszenie ciĞnienia
doáadowania, a tym samym wzrost mocy silnika do 1120kW przy objĊtoĞci gabarytowej silnika
1,1m3 , aczkolwiek trzeba byáo dopracowaü rozruch silnika (rys. 3). NajniĪszy stopieĔ sprĊĪania
H=7,8 mają silniki UDV 8x1500 opracowane do napĊdu do czoágu Leclerc (rys. 4). Przy bardzo
wysokim doáadowaniu tego silnika uzyskano bardzo duĪy wskaĨnik mocy jednostkowej. Jednak
silnik ten wymaga rozbudowanych ukáadów wspomagających rozruch i pracĊ przy maáym
obciąĪeniu co znacznie zwiĊksza zuĪycie paliwa.
Bardzo dobre rezultaty uzyskano stosując zmienny stopieĔ sprĊĪania w silniku AVCR-1360,
bĊdącym wersją rozwojową silnika czoágowego AVDS-1790. Wysoki stopieĔ sprĊĪania podczas
rozruchu silnika (H = 22) i obniĪony podczas peánego obciąĪenia (H = 10) umoĪliwiá wysokie
doáadowanie i blisko dwukrotny wzrost mocy w porównaniu z silnikiem AVDS-1790. Silnik byá
przeznaczony do napĊdu czoágu M1, jednak ostatecznie zastosowano w nim silnik turbinowy.
Przykáadem silników, które oprócz wysokiego doáadowania rozwijają takĪe stosunkowo duĪą
prĊdkoĞü obrotową, są silniki MTU serii 880 o maksymalnej prĊdkoĞci obrotowej n=3000obr/min
(rys. 5a) [7, 10]. Produkowane jako rodzina silników 8V, 10V lub 12V, o Ğrednicy cylindra
144mm i skoku 140mm rozwijają odpowiednio moc 880, 1100 i 1320kW.
Specjalną odmianą tego silnika jest 12-cylindrowy silnik do napĊdu amfibii AAAV, który
rozwija moc 2016kW (2740KM) przy prĊdkoĞci 3300obr/min (rys. 5b). Uzyskano to dziĊki
dwustopniowemu sprĊĪaniu powietrza, odpowiedniemu ukáadowi cháodzenia oraz systemowi
wtrysku typu Common Rail. OsiągniĊto moc wáaĞciwą 0,91kW/kg, a moc gabarytową
1150kW/m3, przy jednostkowym zuĪyciu paliwa 220g/kWh [9].
Jeszcze wiĊkszą prĊdkoĞü obrotową rozwijają najnowsze silniki serii 890, bĊdące czwartą
generacją silników czoágowych MTU (rys. 6). Te bardzo nowoczesne silniki tworzą rodzinĊ
silników rzĊdowych (4L i 5L) oraz widlastych (4V, 6V, 8V, 10V i 12V).
Mają one jednakowy skok táoka 107mm, natomiast Ğrednica cylindrów w wersji V wynosi
109mm, a w silnikach rzĊdowych 115mm. Są to silniki z aluminiowym, zintegrowanym, blokiem
cylindrów, wysokociĞnieniowym ukáadem wtryskowym Common Rail, zwiĊkszoną temperaturą
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páynu cháodzącego, turbosprĊĪarka o zmiennej geometrii oraz elektroniczne sterowanie (rys.
7). Rozwijają prĊdkoĞü obrotową 4250obr/min i mają pojemnoĞciowy wskaĨnik mocy 92kW/dm3.
a)

b)

Rys. 5. Silniki serii 880: a – silnik MT883 w zintegrowanym zespole napĊdowym (moc 1200kW), b – silnik MT883Ka524EFV do napĊdu amfibii ( mocy 2000kW)
Fig. 5. Series 880 engines: a – engine MT883 with integrated power pack (power 1200kW), b – engine MT883 Ka524
for propulsion amphibious (power 2000 kW)
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Rys. 6. Silniki 890: a – silnik 6V z generatorem-rozrusznikiem 400kW (lub 20kW), b – silniki serii 890 V-90
Fig. 6. Engines series 890: a – engine 6V with generator-starter 400kW (or 20kW), b – engines series 890 V-90

a)

b)

Rys. 7. Przekroje silnika 890:
a) ukáadu táokowo-korbowego: 1 – páyta dolna, 2 – przestrzeĔ olejowa, 3 – Ğciągi poprzeczne, 4 – kolektor
dolotowy, 5 – kanaá cháodzenia, 6 – waáek rozrządu, 7 – kolektor wylotu spalin, 8 – ukáad rozrządu, 9 –
gáówny kanaá olejowy, 10 – gáowica, 11 – zbiornik oleju, 12 – filtr oleju, b) ukáadu smarowania: 1 –
przestrzeĔ olejowa, 2- pompa olejowa, 3 – przekáadnie, 4 – cháodnica oleju, 5 – filtr oleju
Fig. 7. Cross section of the engine 890:
a) crank - piston system: 1 – lower crankcase, 2 – oil volume, 3 – cross tie bolts, 4 – air intake manifold, 5
- cooling channel, 6 – camshaft, 7 – exhaust line, 8 – camshaft housing, 9 – main oil channel, 10 – cylinder
head, 11 – integrated oil volume, 12 – integrated oil filter, b) oil system: 1 – oil volume, 2 – oil pump, 3 –
drive train, 4 – oil heat exchanger, 5 – oil filter
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Silniki dziesiĊciocylindrowe serii 890 stanowią podstawowy zespóá napĊdowy nowego
bojowego wozu piechoty PUMA (rys. 8). Są to zespoáy testowane w dwóch wersjach: o mocy
920kW do elektrycznego ukáadu przeniesienia napĊdu oraz mocy 800kW do ukáadu
mechanicznego. Silniki mają zintegrowany zespóá koáa zamachowego i rozrusznika o masie
caákowitej 150kg i momencie bezwáadnoĞci 1,1kgm2.
Ciecz cháodząca wypáywająca z silnika ma temperaturĊ 130oC i po scháodzeniu do temperatury
o
79 C jest kierowana do cháodzenia powietrza za turbosprĊĪarką oraz do cháodnicy oleju.

Rys. 8. Zintegrowany zespóá napĊdowy wozu bojowego
PUMA z silnikiem MT-892
Fig.8. Power pack for fighting vehicle PUMA with engine
MT-892

Rys. 9. Silnik z táokami przeciwbieĪnymi 6DT-2
Fig 9. Engine 6DT-2 with opposite pistons

ZwiĊkszenie mocy silnika z tej samej objĊtoĞci skokowej (i gabarytowej) moĪna uzyskaü
stosując silniki dwusuwowe. Poprzez zmniejszenie liczby obrotów silnika na obieg pracy silnika, a
tym samym wartoĞci mianownika we wzorze (1), moĪna teoretycznie zwiĊkszyü moc silnika
dwukrotnie, aczkolwiek w praktyce wzrost ten jest mniejszy na skutek obniĪonej sprawnoĞci
wymiany áadunku. Silniki dwusuwowe konsekwentnie stosują JapoĔczycy w czoágach typu 74 i
80. Silnik L60 o táokach przeciwbieĪnych zastosowano w czoágu Chiefttain, aczkolwiek lepszy
rezultat uzyskano w silniku ukraiĔskim 6DT-2, który ma pojemnoĞciowy wskaĨnik mocy
67,7kW/dm3 (rys. 9).
Do silników, które rozwijają znaczną moc uĪyteczną dziĊki duĪej objĊtoĞci skokowej naleĪy
silnik W46 i jego póĨniejsze wersje rozwojowe. Przy objĊtoĞci skokowej 38,8dm3 uzyskano moc
750kW w silniku S-1000. Jednak jego dolny wzrost mocy ograniczony jest maáą sztywnoĞcią i
wytrzymaáoĞcią dzielonego kadáuba oraz gáowicy ze stopów lekkich, poáączonych dáugimi
Ğciągami.
2.2. Silniki turbinowe
Silniki turbinowe zastosowano do napĊdu dwóch czoágów: M1 (silnik AGT1500) oraz T80
(silnik GTD1000) [1]. Silniki te mają maksymalny moment obrotowy przy zatrzymanym wirniku
turbiny napĊdowej, co umoĪliwia uzyskanie duĪego przyspieszenia z poáoĪenia zatrzymanego.
Jednak napĊd taki ma kilka wad, a w tym takĪe duĪe zuĪycie paliwa w nieustalonych stanach
pracy, spowodowane stromą charakterystyką sprawnoĞci ogólnej silnika. KoniecznoĞü dokáadnej
filtracji kilkakrotnie wiĊkszej iloĞci powietrza w stosunku do silnika táokowego oraz duĪa
wraĪliwoĞü na warunki otoczenia (ciĞnienie, temperaturĊ i wilgotnoĞü powietrza) pogarszają ich
parametry. Silnik turbinowy jest stosunkowo maáy, ale zastosowanie w nim wymiennika ciepáa,
niezbĊdnego do zmniejszenia zuĪycia paliwa oraz duĪych filtrów powietrza zwiĊksza jego
objĊtoĞü gabarytową (rys. 10). W wyniku tego znacznie wzrasta objĊtoĞü przedziaáu napĊdowego
pojazdu, a tym samym objĊtoĞü opancerzona pojazdu.
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Rys. 10. Silniki turbinowe: a – AGT 1500, b – LV100-5
Fig 10. Turbine engines: a – AGT 1500, b – LV110-5

Silnik AGT1500 zostaá opracowany w latach szeĞüdziesiątych i wykorzystano w nim
technologie z tego okresu. Obecnie firmy GE oraz Haneywell opracowaáy jego nową wersjĊ
oznaczonego symbolem LV100-5, który ma byü montowany w czoágach M1 (od 2002 roku) oraz
haubicach samobieĪnych Crusader. Silniki LV100-5 charakteryzują siĊ blisko czterokrotnie
wiĊkszą trwaáoĞcią i niezawodnoĞcią w porównaniu z silnikami AGT1500, mają o 43% mniejszą
liczbĊ czĊĞci, a zuĪycie paliwa jest mniejsze o 33%, (na biegu jaáowym nawet o 50%). ZasiĊg
czoágu M1 na zbiornikach wynosi okoáo 115km.
2.3. Silniki elektryczne
Najbardziej perspektywicznymi obecnie silnikami do napĊdu wozów bojowych przyszáoĞci
wydają siĊ silniki elektryczne, które mają szereg istotnych zalet trakcyjnych:
- bardzo duĪy moment obrotowy przy ruszaniu i maáej prĊdkoĞci obrotowej,
- moĪliwoĞü krótkotrwaáego przeciąĪenia silnika nawet dwukrotnie,
- moĪliwoĞü odzyskiwania energii podczas hamowania pojazdu,
- moĪliwoĞü zasilania elektrycznej sieci pokáadowej wozu bojowego oraz innych
odbiorników energii elektrycznej, w tym systemów rozpoznawania, áącznoĞci i dowodzenia
oraz aktywnej ochrony pojazdu z tego samego Ĩródáa.
Nad zastosowaniem napĊdów elektrycznych w pojazdach mechanicznych pracowano juĪ
dawno. W czasie I Wojny ĝwiatowej wyprodukowano we Francji okoáo 400 czoágów z napĊdem
elektryczno-spalinowym o masie 23 ton i uzbrojonych w dziaáa 75mm (rys. 11a). Byáy one
napĊdzane silnikiem Panhard o mocy 90KM. Podczas II Wojny ĝwiatowej, w roku 1942 profesor
Porsche opracowaá 57 tonową wersjĊ Tygrysa z napĊdem elektryczno-spalinowym
wyprodukowaną w iloĞci 90 sztuk. Zastosowano w nim dwa silniki o zapáonie iskrowym Maybach
HL120 o mocy 300KM kaĪdy (rys. 11b). Pojazd miaá dáugolufową armatĊ 88 mm. Pojazdy te byáy
doĞü zawodne, co spowodowaáo ich ograniczone zastosowanie.
NapĊd elektryczno - spalinowy opracowano takĪe dla czoágów amerykaĔskich. W roku 1940
opracowano prototyp czoágu amerykaĔskiego T-26 z napĊdem elektryczno-spalinowym
skáadającym siĊ z jednego silnika o zapáonie iskrowym w ukáadzie V-8, z generatorem prądu
i dwóch silników elektrycznych, napĊdzających poszczególne gąsienice (rys. 12).
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a)

b)

c)

G – generator, O – silnik o zapáonie iskrowym, E – silniki
elektryczne, F – nastawnik jazdy, T – napĊd wieĪy
G – generator, O – spark combustion engine, E –
electrical engines, F – drive control system, T – turret
propulsion
Rys. 11. Czoági z napĊdem elektryczno – spalinowym: a – czoág francuski z I Wojny ĝwiatowej, b – czoág
niemiecki Tygrys, c – zespóá napĊdowy czoágu Tygrys
Fig. 11. Tanks with electro-combustion propulsion systems: a – French tank from First World War, b –
German’s tank Tiger, c – propulsion system for tank Tiger

a)

b)
Silnik
spalinowy
Combstion
Engine

Silnik
elektryczny
Electric Motor

Generator
Generator

Przekáadnie
Boczne
Side-gears

c)

Rys. 12. Rys. 12. Elektryczno – spalinowy napĊd czoágu amerykaĔskiego: a – silnik spalinowy z generatorem prądu, b
– elektryczne silniki napĊdowe z przekáadniami bocznymi, c – przedziaá napĊdowy czoágu
Fig. 12. Electro-combustion propulsion system for American tank: a – combustion engines with generator, b –
electrical motors with one side gears, c – propulsion system room
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We wspóáczesnych ukáadach napĊdowych wozów bojowych silniki elektryczne są
wykorzystywane zarówno do przyspieszania, utrzymania zadawanej prĊdkoĞci jazdy oraz do
hamowania pojazdu. Ich duĪa sprawnoĞü i duĪy moment obrotowy juĪ przy maáej prĊdkoĞci
obrotowej są liczącymi siĊ zaletami. W celu zwiĊkszenia sprawnoĞci silników oraz zmniejszenia
natĊĪenia prądu elektrycznego, a tym samym przekrojów przewodów elektrycznych, stosuje siĊ
zwiĊkszone napiĊcie w takich ukáadach.
Do napĊdu pojazdów stosowane są dwa podstawowe rodzaje silników elektrycznych - silniki
prądu przemiennego i staáego. W silnikach indukcyjnych prądu przemiennego (AC) prąd
elektryczny jest wykorzystywany do wytworzenia zmiennego pola magnetycznego, które
powoduje obrót wirnika.
W obecnie stosowanych pojazdach są stosowane gáównie silniki prądu staáego (DC) z magnesami
trwaáymi. Ten typ silnika ma generalnie trójfazowe uzwojenie stojana i moduá przeáączający
sekwencyjnie przepáyw prądu elektrycznego do kaĪdego uzwojenia. Do synchronizacji staáego
pola magnetycznego wirnika i zmiennego pola magnetycznego stojana, konieczny jest ukáad
mierzący bieĪące poáoĪenie wirnika i odpowiednio sterujący przepáywem prądu elektrycznego z
przetwornika mocy do poszczególnych uzwojeĔ silnika. Silniki te mogą pracowaü takĪe jako
generatory prądu podczas hamowania pojazdu.
Jakkolwiek rozwiązania silników na prąd zmienny są bardziej proste i duĪo taĔsze niĪ silników na
prąd staáy to silniki bezkomutatorowe prądu staáego (Brushless DC – BLDC) z magnesami
trwaáymi są bardziej efektywne, zwarte oraz duĪo lĪejsze. Są to jednak silniki znacznie droĪsze, co
wynika z ceny magnesów trwaáych i koniecznoĞci ich dodatkowego cháodzenia.
Najbardziej efektywne materiaáy do produkcji tych magnesów pochodzą z pierwiastków ziem
rzadkich. Pierwszy rodzaj magnesów trwaáych nowej generacji, samarowo-kobaltowych (SmCo5)
zostaá opracowany w latach 60-tych i od lat 70-tych jest produkowany seryjnie. Jego wáaĞciwoĞci
magnetyczne maleją ze wzrostem temperatury, a maksymalna temperatura pracy wynosi 250300oC.
Magnesy neodymowe (neodymowo – Īelazowo – borowe NdFeB) stanowią drugą generacjĊ
magnesów o duĪo lepszych wáaĞciwoĞciach magnetycznych niĪ samarowo-kobaltowe, ale
wáaĞciwoĞci te mają w temperaturze pokojowej. Przebieg ich linii demagnetyzacji wskazuje na
szybkie obniĪanie wáaĞciwoĞci magnetycznych w funkcji wzrostu temperatury. Dopuszczalna
temperatura pracy wynosząca początkowo 150oC zostaáa ostatnio znacznie podwyĪszona, a takĪe
zostaáa znacznie zwiĊkszona odpornoĞü tego materiaáu na korozjĊ.
ZaleĪnoĞü wáaĞciwoĞci magnetycznych tych materiaáów od temperatury powoduje koniecznoĞü
stosowania specjalnych ukáadów cháodzenia, aby ich wáaĞciwoĞci magnetyczne byáy utrzymane na
wysokim poziomie co komplikuje ich zastosowanie. ZaleĪnoĞü parametrów silnika Magnet Motor
MM typu M59 od rodzaju cháodzenia przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Porównanie parametrów silnika M59 przy cháodzeniu wodą i olejem
Tab. 1. Comparison of engine M59 parameters by water and oil cooling

Lp.

Czynnik cháodzący

Parametr

woda

olej

1

Maksymalny moment obrotowy:
 chwilowy, Nm,
 ciągáy, Nm,

1700
1000

1330
1050

2

Moc silnika

890

752

3

Maksymalna prĊdkoĞü obrotowa, obr/min

5400

5400

4

SzerokoĞü, mm

156

144

5

ĝrednica, mm

450

430
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Jednak bardzo dobre parametry porównawcze tych silników, które na przykáadzie silnika M57
firm MM wynoszą:
- moment jednostkowy: 16,6Nm/kg i
- moment objĊtoĞciowy: 50,3Nm/dm3
powodują, Īe silniki z magnesami trwaáymi są powszechnie stosowane w
obecnie
opracowywanych lub badanych demonstratorach technologii hybrydowej (rys. 13) [3]. Są to
gáównie rozwiązania z silnikami umieszczonymi w koáach pojazdów, aczkolwiek stosuje siĊ
równieĪ pojedyncze silniki elektryczne z klasycznym ukáadem przeniesienia napĊdu za pomocą
waáów napĊdowych. Zmniejsza to masĊ nieresorowaną pojazdu i jej oddziaáywanie na nawozie.
.
b)

a)

Przekáadnia
redukcyjna

Stojan
Wirnik
Reduktor

Rys. 13. Koáo firmy MM: a – przekrój, b– zespoáy koáa z silnikiem M-59
Fig. 13. The MM Wheel: a – cross section, b – main parts of the wheel with M-59 motor

Znaczny postĊp w technologii napĊdów elektrycznych, w tym opracowanie bardzo wydajnych
magnesów trwaáych, spowodowaá zmniejszenie wymiarów i masy silników elektrycznych oraz
generatorów prądu przy porównywalnej ich mocy. Zmiany te są szczególnie dobrze widoczne
jeĪeli porówna siĊ generatory z magnesami trwaáymi, zblokowane z silnikami spalinowymi o
porównywalnej mocy (rys. 14). Gabaryty tych generatorów jest blisko kilkakrotnie mniejsza od
objĊtoĞci generatora podczas gdy dawniej objĊtoĞü ta byáa porównywalna z objĊtoĞcią silnika (por.
rys. 11c).
a)

b)

Rys. 14. Generatory z magnesami trwaáymi: a – z silnikiem MTU6V199, b – z silnikiem MT883
Fig. 14. Permanent magnet generators: a – with the engine MTU6V199, b – with the engine MT883
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Do zalet silników i generatorów z magnesami trwaáymi moĪna zaliczyü:
x maksymalny moment i moc szczytowa jest wiĊksza 4-10 razy w porównaniu z
parametrami silników konwencjonalnych,
x áatwoĞü zamontowania silników w pojazdach dziĊki ich maáym wymiarom,
x duĪa sprawnoĞü w róĪnych warunkach pracy,
x bezobsáugowa eksploatacja,
x áatwe sterowanie.
W pojazdach gąsienicowych silniki elektryczne mogą byü stosowane w dwóch konfiguracjach
ukáadów napĊdowych: z dwoma silnikami, z których kaĪdy napĊdza jedną gąsienicĊ pojazdu lub z
jednym silnikiem gáównym i drugim silnikiem sterującym (rys. 15a).
a)

b)
Poprzeczny waá sterujący

Przekáadnia planetarna
Przekáadnia planetarna
2 biegowa przekáadnia 1 lub 3.3

czas

wewnĊtrzna

Silnik sterujący

Hamulec

Moc na gąsienicy

Hamulec

Silnik gáówny

zewnĊtrzna

Ukáady sterowania
silnika
napĊdowego

silnika
sterującego

Generator

Rys. 15. Zespóá napĊdowy RENK EMT 100: a – schemat, b – dziaáanie podczas skrĊtu
Fig 15. Electromechanical propulsion system RENK EMT 100: a – scheme, b – operation during turning

Elektromagnetyczny zespóá napĊdowy RENK EMT100 opracowany do czoágu 60t
charakteryzuje siĊ duĪą zwartoĞcią oraz bardzo korzystnym przebiegiem momentu obrotowego
przy tylko dwóch przeáoĪeniach w ukáadzie przeniesienia napĊdu (rys. 15a). MoĪliwoĞü
odzyskania energii podczas hamowania pojazdu jedną gąsienicą i skierowania jej na drugą
gąsienicĊ (zabiegającą) pozwala na zwiĊkszenie mocy do 1900kW przy znamionowej mocy
generatora 1100kW (rys. 15b).
Stosowane obecnie bezkomutatorowe silniki elektryczne prądu staáego z magnesami trwaáymi
są nadal bezkonkurencyjne pod wzglĊdem jednostkowego momentu obrotowego i gabarytów.
Jednak są wraĪliwe na temperaturĊ, a takĪe stosunkowo drogie, dlatego nie moĪna wykluczyü w
przyszáoĞci rozwoju silników indukcyjnych, które zastąpią silniki prądu staáego.
3. Podsumowanie
1. Podstawowymi silnikami do napĊdu wozów bojowych są nadal silniki o zapáonie
samoczynnym. Są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, a moĪliwoĞü tworzenia
caáych rodzin silników z segmentów dopracowanego „pojedynczego cylindra” umoĪliwia
znacznie obniĪenie kosztów produkcji. Silniki te są wyposaĪone w wysokociĞnieniowe ukáady
wtryskowe, uáatwiające optymalne sterowanie spalaniem oraz znaczne zwiĊkszenie mocy i
prĊdkoĞci obrotowej silników. Na umiarkowaną cenĊ wpáywają równieĪ powszechnie dostĊpne
materiaáy konstrukcyjne do ich produkcji.
2. Trudno liczyü na szeroki powrót silników turbinowych do bezpoĞredniego napĊdu wozów
bojowych. Aczkolwiek opracowano nowoczesny silnik turbinowy LV 100 do napĊdu czoágów,
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który zastąpiáby dotychczas stosowany silnik ADT 1500 czoágu M1, jednak jego wdroĪenie siĊ
opóĨnia.
3. Trwające obecnie intensywne prace nad nowymi wozami bojowymi w ramach ogólnego
kierunku „All Electric Combat Vehicle” wskazują na szybki wzrost liczby silników
elektrycznych zastosowanych do napĊdu tych pojazdów w przyszáoĞci. Mają one bardzo
korzystny przebieg momentu w funkcji prĊdkoĞci obrotowej silnika, co zapewnia duĪe
przyspieszenie pojazdów, a moĪliwoĞü akumulacji i odzysku energii powoduje zmniejszenie
zuĪycia paliwa przez pojazdy z takimi ukáadami. Jednak jako podstawowe Ĩródáo prądu
elektrycznego bĊdą stosowane przez dáugi czas silniki spalinowe, które w przyszáoĞci mogáyby
byü zastąpione przez inne Ĩródáa energii – przede wszystkim przez ogniwa paliwowe.
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