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Abstract
In paper we present information about method of decrease individual expenditure of fuel by the some types
turbocharging We present results of research of engines with different type of charging. We comparis of results and
show some trends
More and sharper normalizations in reference to fuel consumption, emission of exhausts gases and the noise
determine challenges for designers of vehicles and especially their powertrains. Especially in Europe it becomes
visible the intensive activity toward decreasing of the fuel consumption and CO2 emission. Requirements made an
appearance contemporary engines are often opposed, what can be seen clearly if will take under the attention the
constantly growing number of cars and difficulties on the run with this connected, and on the other hand, the necessity
to limitation of the quantity fuel used up and dismissed to the environment of exhausts gases. The paper concentrates
on performance of Volvo engines of the D13A series, in the turbocharged version conventionally, turbocharged
additionally sequentially with the utilization of turbo-compressors of the different size and on the comparison of the
specific fuel consumption of different engines.
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POPRAWA SPRAWNOĝCI OGÓLNEJ SILNIKÓW
NAPĉDZAJĄCYCH SAMOCHODY CIĉĩAROWE DUĩEJ àADOWNOĝCI
Streszczenie
W pracy omówiono przykáady dąĪenia do zmniejszenia jednostkowego zuĪycia paliwa przez praktyczne
zastosowanie doáadowania turbosprĊĪarkowego w róĪnych jego odmianach. Przedstawiono wyniki badaĔ
symulacyjnych oraz eksploatacyjnych silników z tymi rodzajami doáadowania. Opisano porównanie uzyskanych
rezultatów i wynikający z nich trend.
Coraz ostrzejsze unormowania odnoĞnie do zuĪycia paliwa, emisji spalin oraz haáasu stanowią wyzwania dla
konstruktorów pojazdów a szczególnie ich jednostek napĊdowych. Szczególnie w Europie daje siĊ zauwaĪyü
intensywną dziaáalnoĞü w kierunku zmniejszenia zuĪycia paliwa oraz emisji CO2. Wymagania stawiane wspóáczesnym
silnikom są czĊsto przeciwstawne, co widaü wyraĨnie jeĞli weĨmie siĊ pod uwagĊ stale rosnącą liczbĊ samochodów i
utrudnienia w ruchu z tym związane, a z drugiej zaĞ strony koniecznoĞü ograniczania iloĞci zuĪywanego paliwa
i wydalanych do otoczenia spalin. Artykuá koncentruje siĊ na charakterystykach silników Volvo serii D13A,w wersji
turbodoáadowanej konwencjonalnie, doáadowanej sekwencyjnie z wykorzystaniem turbosprĊĪarek róĪnej wielkoĞci
oraz na porównaniu jednostkowego zuĪycia paliwa róĪnych silników.
Sáowa kluczowe: silnik spalinowy, doáadowanie , jednostkowe zuĪycie paliwa

1. Wprowadzenie
Coraz ostrzejsze unormowania odnoĞnie do zuĪycia paliwa, emisji spalin oraz haáasu stanowią
wyzwania dla konstruktorów pojazdów a szczególnie ich jednostek napĊdowych. Szczególnie
w Europie daje siĊ zauwaĪyü intensywną dziaáalnoĞü w kierunku zmniejszenia zuĪycia paliwa oraz
emisji CO2. Wymagania stawiane wspóáczesnym silnikom są czĊsto przeciwstawne, co widaü
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wyraĨnie jeĞli weĨmie siĊ pod uwagĊ stale rosnącą liczbĊ samochodów i utrudnienia w ruchu
z tym związane, a z drugiej zaĞ strony koniecznoĞü ograniczania iloĞci zuĪywanego paliwa
i wydalanych do otoczenia spalin. Zaproponowano w wyniku rewolucji technologicznej
sterowanie fazami rozrządu, downsitzing oraz sterowanie elektroniczne pracą silnika. Wszystkie
nowoĞci muszą byü powiązane z kosztami produkcji, powtarzalnoĞcią w produkcji masowej oraz
wymaganiami marketingowymi. Jedna ze znanych firm samochodowych jaką jest Volvo prowadzi
od lat dziaáania zmierzające do obniĪenia zuĪycia paliwa oraz haáasu swoich silników
przeznaczonych do napĊdu samochodów ciĊĪarowych o duĪej áadownoĞci. Wpáyw dziaáaĔ
skierowanych na obniĪenie jednostkowego zuĪycia paliwa przedstawiono w niniejszym artykule.
2. Badanie zuĪycia paliwa
W celu uniezaleĪnienia siĊ od danych dotyczących zuĪycia paliwa wg charakterystyki
zewnĊtrznej prezentowanych silników w przypadku gdy nie podano peánej charakterystyki,
badania przeprowadzono metodą symulacyjną w oparciu o wzory Brandstetera [3]. Porównania
rozpoczĊto od szeĞciocylindrowego silnika o wtrysku bezpoĞrednim TD 121 FD [2, 4] o objĊtoĞci
skokowej 12 dm3 dla którego uzyskano przy zastosowaniu dwóch jednakowych turbosprĊĪarek
zachĊcające rezultaty. Doáadowanie to znane jest w literaturze pod nazwa sekwencyjnego lub
zakresowego[1, 5, 6] ostatnio. Znacznie lepsze rezultaty z punktu widzenia eksploatacji uzyskano
dla doáadowania tego silnika dwoma turbosprĊĪarkami o róĪnej wielkoĞci. Przy wáączeniu drugiej
(mniejszej) turbosprĊĪarki jednostkowe zuĪycie paliwa początkowo nieznacznie roĞnie lecz
w sumie jest ono mniejsze niĪ dla silnika doáadowanego konwencjonalnie Rys. 1.
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Rys. 1. Charakterystyka zewnĊtrzna zuĪycia paliwa silnika TD121FD: Ŷ - silnik turbodoáadowany konwencjonalnie,
Ÿ - silnik doáadowany sekwencyjnie z wykorzystaniem turbosprĊĪarek róĪnej wielkoĞci, wáączanie drugiej
turbosprĊĪarki 1650 1/min
Fig. 1. External Characteristic of expenditure of fuel of engine TD121FD: Ŷ - conventionally turbocharged engine,
Ÿ - Engine finished loading sequence using different largeness of turbocomressor, Start of second comressor
1650 1/min

Charakterystyczny uskok wystĊpujący po wáączeniu drugiej turbosprĊĪarki [1, 5, 6] przy
prĊdkoĞci obrotowej 1650 do 1700 1/min, wywoáany jest nieciągáoĞcią przepáywu strumienia
gazów spalinowych i w związku z tym potrzebą rozpĊdzenia drugiej turbosprĊĪarki do prĊdkoĞci
obrotowej przy której ustaje urywanie siĊ strug powietrza z wirnika sprĊĪarki a wiĊc jej stabilna
praca. Daje to w efekcie niĪsze jednostkowe zuĪycie paliwa od prĊdkoĞci obrotowej 1850 1/min,
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w porównaniu z turbodoáadowaniem jedną turbosprĊĪarką.
Kolejnym krokiem firmy Volvo na drodze obniĪania jednostkowego zuĪycia paliwa byáy
silniki z serii D13A o mocach 294 do 382 kW przy znamionowej prĊdkoĞci obrotowej 2100 1/min.
ĝrednią wartoĞü jednostkowego zuĪycia paliwa dla silników tej serii przedstawiono na Rys. 2.
Zwraca uwagĊ fakt , Īe najniĪsze zuĪycie paliwa wynoszące 196 g/kWh wystĊpuje przy prĊdkoĞci
obrotowej silnika od 1250 do 1550 1/min, a wiĊc na znacznej czĊĞci charakterystyki zewnĊtrznej,
co jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia eksploatacji.
Dalszym krokiem byáo zastosowanie doáadowania turbocompaund w silniku D12D500
(którego moc odpowiadaáa mocy silników serii D13A) czyli wyposaĪono silnik w dodatkową
turbinĊ mocy. W przypadku silników Volvo byáa to turbina o przepáywie osiowym w odróĪnieniu
do podobnych silników Scania gdzie zastosowano turbinĊ o przepáywie promieniowym.
Rozwiązanie to daáo jeszcze korzystniejsze wyniki jeĞli chodzi o jednostkowe zuĪycie paliwa, co
przedstawiono na Rys. 3.
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Rys. 2. Charakterystyka zewnĊtrzna zuĪycia paliwa silników Volvo serii D13A
Fig. 2. External characteristic of expenditure of fuel of Volvo engine series D13A
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Rys. 3. Charakterystyka zewnĊtrzna zuĪycia paliwa silnik Volvo D12D500
Fig. 3. External characteristic of expenditure of fuel of Volvo engine D12D500

Minimalną wartoĞü jednostkowego zuĪycia paliwa wynosząca 185 g/kWh uzyskano przy
1200 1/min, a wiĊc zanotowano dalszy postĊp.
Porównanie jednostkowego zuĪycia paliwa opisywanych silników w postaci charakterystyki
zbiorczej przedstawiono na Rys. 4. Widaü na nim wyraĨny postĊp w dziedzinie obniĪania
jednostkowego zuĪycia paliwa uzyskany przez firmĊ Volvo w odniesieniu do silników
przeznaczonych do napĊdu autobusów oraz samochodów ciĊĪarowych o duĪej áadownoĞci.
Porównując przebieg charakterystyki zewnĊtrznej jednostkowego zuĪycia paliwa silników TBC
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i serii D13A, które jeĞli chodzi o wartoĞü minimalną znacznie przewyĪszają dwa pierwsze sposoby
doáadowania bo o okoáo 5,1 do 7,7%. Biorąc pod uwagĊ zakres prĊdkoĞci obrotowych od 900
do 1250 1/min znacznie korzystniej przedstawia siĊ silni z doáadowaniem turbocompaund niĪ
silniki nowej serii D13A z tradycyjnym turbodoáadowaniem. Przewaga ta wynosi 5,2%
w najkorzystniejszym przypadku i jest spowodowana zastosowaniem dodatkowej turbiny mocy,
która wykorzystuje energiĊ spalin uchodzących z turbosprĊĪarki. Przy wzroĞcie prĊdkoĞci obrotowej
silnika powyĪej 1400 1/min jednostkowe zuĪycie paliwa gwaátownie roĞnie, a energia spalin jest
wykorzystywana gáównie przez turbosprĊĪarkĊ i tylko niewielka jej czĊĞü napĊdza turbinĊ mocy.
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Rys. 4. Porównanie jednostkowego zuĪycia paliwa opisywanych silników
Fig. 4. Comparise individual expenditure of fuel of engines

NaleĪy przy tym pamiĊtaü, Īe zastosowana turbina mocy o przepáywie osiowym znacznie wolniej
reaguje na zmiany prĊdkoĞci obrotowej silnika i tym samym silnik ma gorsze wáaĞciwoĞci
dynamiczne. Z tego powodu silniki Volvo z doáadowaniem turbocompaund nie sprawdziáy siĊ
jako jednostki napĊdowe autobusów miejskich, gdzie wymagane są czĊste zmiany prĊdkoĞci
obrotowej jednostki napĊdowej. Niemniej jednak w porównaniu do podobnego silnika firmy
Scania silniki Volvo ma niĪsze zuĪycie paliwa mimo stosowania przez SkaniĊ promieniowej
turbiny mocy, a wiĊc korzystniejszej z punktu widzenia wáaĞciwoĞci dynamicznych silnika. Silnik
Scania ma w caáym zakresie uĪytecznych prĊdkoĞci obrotowych jednostkowe zuĪycie paliw
o 2,5% wiĊksze niĪ odpowiadający mu silnik Volvo.
3. ZakoĔczenie
Widaü wyraĨny ,staáy postĊp w dziedzinie zmniejszenia jednostkowego zuĪycia paliwa, a tym
samym poprawy sprawnoĞci ogólnej silników wysokoprĊĪnych przeznaczonych do samochodów
o duĪej áadownoĞci. Zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi wyniki uzyskiwane przez silniki
turbocompaund powinny byü lepsze, bo minimalne jednostkowe zuĪycie paliwa miaáo wynosiü
182-183 g/kWh w doĞü szerokim zakresie prĊdkoĞci obrotowej, ale przewidywany wynik zostaá
urealniony w wyniku eksploatacji tych silników. Niemniej jednak trzeba przyznaü, Īe starania firm
szwedzkich w tej dziedzinie są godne uwagi. Jedynie Rosjanie byli swego czasu zainteresowani
rozwojem tego typu doáadowania, ale ich badania poza sferĊ rozwaĪaĔ teoretycznych i prób na
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jednocylindrowym silniku badawczym nie znalazáy potwierdzenia w eksploatacji takich silników.
Literatura
[1] Danilecki, K., Kierunki rozwoju systemów doáadowania samochodowych, Combustion

Engines, 2, (133), 2008.
[2] Majak, M., Volvo FH 12 ciĊĪarówka roku 2000, Auto Transport 2, 2000.
[3] Mysáowski, J., Ocena wáaĞciwoĞci eksploatacyjnych silników wysokoprĊĪnych na podstawie

jednostkowego zuĪycia paliwa, Praca Doktorska niepublikowana, Politechnika SzczeciĔska, 2005.
[4] Volvo FM i FH na nastĊpne tysiąclecie, Transport – Technika Motoryzacyjna 5, 1998.
[5] Wisáocki, K., Systemy doáadowania szybkoobrotowych silników spalinowych, WKià,

Warszawa 1991.
[6] Zinner, K., Aufladung von Verbrennungsmotoren, Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New
York 1980.

355

