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2. STATYKA I DYNAMIKA POJAZDU

Znajomość położenia środka ciężkości jest jednąz najwazniejszych informacji
przy rozltażańu stateczności pojazół gĘż ponłaLa określić zarówno statyczre, jak i
w dużej części dynamiczne zachowanie pojazdu podczas postoju i poruszania się.

Srodek ciężkości ciała lub układu ciał jest punktem, w którym przyłożony jest
wektor wypadkowej siły cięźftości danego cińa (G : m . g, gdzie: G - siła ciężlrości,
m - masa ciała, g - plzyspieszenie grawitacyjne).

Dla danego ciała zrajdującego się wjednorodnym polu grawitacyjnym środek cięż-
kości pokrywa się ze środkiem masy. Położenie środka ciężkości pojazdu ma wpływ nie
Ęlko na tendencję do wywracania się pojazdu w czasie postojq ale przede wszystkim na
jego zachowanie się w czasie jazdy np. po fukq stomym zboczu lub podczas pokonywania
przeszkód terenowych. W zależności od zachowania się podczas jazdy po fuĘ pojazdy
można podzielić na nadsterowne, podsterowne i o neuhalnej charakterysĘce. Pojazd
nadsterowny to pojazĄ który podczas ruchu po hrkuwykazuje tendencję do zacieśniania
zaĘtu(łłpojazduuciekanazewnątzfuku). Jestto spowodowanepołożeniemteoreĘcz-
nego środka napędu bliżej tyfu pojazdu nż jego środka ciężkości. Odwrotnym zjawiskiem
jest podsterowność, czyll,uciekanie przodu pojazdu na zewnąbz fuku

2.1. Określanie położenia
środka ciężkości
Położenie środka ciężkości l

(rys. 2. 1.) możnaopisaćtrzemamriennymi:
x, y, h. 7,miennax opisuje położenie środka
ciężkości w stosunku do osi rzędnej (od-
ległośó np. od tylnego punktu podparcia
do osi), zrnienna y-położeńew stosunku
do osi odciętej (odległość odjednego z
koł do tej samej osi), a ł - wysokość od
płaszcrymy kontaktu podpor z podłożem.

Wyznaczania wartości zmiennej
x jest stosunkowo proste - polega na
zmierzeniu siły nacisku koł przedniej i
tylnej osi napodłoże.

Rysunek 2.1. Wyznaczenie odległości położenia
środka ciężkości od Ęlnej osi pojazdu., G - siła
ciężkości pojzadu, R1- siła nacislu tylnej osi
pojazdu, Ro - sila nacisku plzedniej osi pojazdu,
L - odległóść między osiami, h - wysolaść od
płaszelzny lrontaktu pofoór z podlożem, x - odle-
głość środlra ciężkości od osi obrotu
Zródlo : opracowanie własne

Znając: G - ciężar pojazdu, R, - siłę nacisku tylnej osi pojazdu, Ą - siłę nacisku
przedniej osi pojazdu, Z - odległoś ć rnęMy osiami, można obliczyć .f - szukaną od-
ległość środka ciężkości od Ęlnej osi wykorzystując równanie momentu względem
punktul:

G,x-Ro,L=o x = L+
Podobnie moinn obliczyć odległość y. Bardziej skomplikowane jest obliczanie

położenia wysokości środka ciężkości ł. W tym celu należy unieść jednąz osi pojazdu
i sprawdzić nacisk na podłoże drugiej pary koł (tys.2,2). Wysokość środka cięzkości
h możma oblicryć zę wzorui
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Rysunek 2.2. Wyzlaczanie wysokości
położenia środka ciężkości.,
G - ciężar pajazdu,
L - rozstaw osi,
R,- realrcja pod lałem tylnym,
R,-reakcja pod kolem pnednim,
h' - vrrysokość uniesienia,
h, - wysokość położenia śłpdka ciężkości
Zródło : oprac ow ani e włas ne

Rysunek 2.3. Wyzaaczlnie wysokości poło-
żenia środka ciężkości za pomocą wahadla.,
m*- masa wahadła, m"- masa pojazdu,
H - odleglość osi obrotu od podłoża,
h.- odległość środlea ciężkości od podloża
Zró dło : op rac owan ie włas ne

gdzie:
r, - prcmień koła tylnego,
r,- promień kola przedniego,
a- ląt uniesienia ptzedniej osi,

Inną metodą wyznaczania środka ciężkości jest metoda wńadła. Pomiar polega
na zrrrierzeniu zrrriany olcesu Ęń wńadła fizycnego i na obliczeniu przesunięcia
środka ma§y wńadła po umieszczeniu pojazdu. Okres drgń wńadła fizycznego obli-
czany jest ze wzoru:

G,x-R,L R,h-r)
l P _ P 'l U łt

'= G.Ę(o) G 
't

!= r".E
ZakJadając, ze środek masy wńadła m ulnieszczony jest w odległości .F/ od osi

obrotu, a środek masy pojazdu Inc na wysokości ł. Jeżeli położenie środka ciężkości
pojazdu od osi obrotu wahadła wynosi x: H - ł, to równanie opisujące olaes drgan
takiego układu można opisać równaniem:

gdzie:
T - olqes drgań wahadła, I - moment bezwładności ciąła,
m - masa ciała, g - waność ptzyspieszenia ziemskiego,
L- odległość osi obrotu od środka masy.

T :2lt, rn_.H2 + m H_h

(m" +m,).
m..H +m".(H -h)

mc +mw

Przekształcając powyższy wzór ohzymamy wyrźenie opisujące wartość x w
zależności od zmierzonego okresu drgan wńadła fizycnego.
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Tm"gł(T ,s, .)'-4 ,(4,ć,mn,P-?,g,m_,H)
r=

podstawiając x do wzoru: h: H - a otrzymujemy wysokość położenia środka
cięzkości wnaczoaąza pomocą wńadła fizycmego;

lr=H -[
\lP r"g + e, s, r)' - 4, m", (4, d - -n - Ił - 72 . c . m_. H)

2.m
c

Rysunek 2.4. Grafrezna interpretacja
wpĘwu polożenia środka ciężkości na
stabilność pojazdu: G - siła ciężkości,
R,- siła łealrcji pod lałem tylltym, R_-siła
rcalrcji pod knłem przednim
Zródło : opracowanie własne

- n),l

-]
Położenie statyczne środka cięź:kościjest bardzo istotne nie tylko w przypadku

pojazdówpokonujących shome zbocza,przejeżdżającychprzezprzeszkodyterenowe,
ale również dla pojazdów ciężarowych poruszających się po drogach utwardzonych.
Przykładowo, w ci€nikach balastowych w wyniku niekonfrolowanego przemie sz,cze-
nia ładunku występująpego w czasie jazdy siĘ dynamiczne mogąbyć przycrynąantany
toru jazdy lub przewrócenia się pojazdu. Dlatego naleĘ dąpyć do zachowania środka
cięzkości położonego jak najblżej podłoża w podhznej i poprzecznej osi symetii po-
juduuniemożliwiając jego niekonholowane przemieszczenie. Warunek ten, jest często
tudny do spehienia ze względu na mobilność pojazdu.

2.2.'Vtlarunki równowagi pojazdu
pod pojęciem ,$raku równowagi" rozumie się stan, w którym możliwe staje się

przemieszczenie danego ciała w kierunku, w którym nie powinno się ono poruszać.
w przypadku pojazdów można wyróznić dwa podstawowe przypadki braku równo-
wagi. pierwszy pojawia się wtedy, gdy sł prTyczepności mechanizmów jezdnych
są mniejsze od sił wymuszających przemieszczenie, takich jak siła grawitacji, od-
środkowa lub moment obrotowy dostarczony do koł. Zjawisko nanywaly poślizgiem
pojazdu. zjawisko poślizgu układu jezdnego powszechnie występuje podczas jazdy
po podłożu nieutwardzonym. zjawisko to zacTyna być niebezpieczne w przypadku
pojawienia się sił, na których wartość operator
nie ma wpływu (sĘ grawitacji) lub jego wpĘw
jest ograniczony zewzględu na dużądynamikę
układu (siĘ odśrodkowe).

Drugim przypadkiem jest sytuacja, w któ-
rej układ sił działających na pojazdpowoduje
tendencję do obrotu pojazdu wokoł osi pozio-
mej. Stan tenzreglĘ ma miejsce, gdy para sił
reakcji podłoża i siĘ cięzkości tworząmoment
wymuszający obrót ciała, gdyż moment ten nie
jest zrównowżony siłąreakcji podpór. Często
spotykarry się z takim przypadkiem, gdy na
przyldńwychylamy ciało do przodu b ezptze-
mieszczania stop. Wfewnej chwili czuj emy,że
ciało samoczynnie dalej się wychyla i tracimy
nad nim kontolę. Mamy wówczas do czynienia



12

z sytuacją gdy ciało wykonuje niekonftolowany obrót wokoł jednej z podpór. Naj-
bardziej niebezpieczny jest fakt braku konholi nad tym ruchem, co przede wszystkim
spowodowane jest krótkim okręsem samego zjawiska.

Ponad 50% wlpadków spowodowanych pnezpojazdy (ciąniki) powstaje wskutek
ich wywrócenia się.

Kiedy pojawia się ry4lko tuystqpienia niekontrolowanego przechyłu czy też
wywrócenia pojazdu? Zawsze wtedy, gdy wektor siĘ ciężkości pojazdu wyjdzie na
zewnątzpoza reakcję podpory (rys. 2.4). Sytuacja przedstawiona na rysunku 2.4 wy-
§ą)i wtedy, gdy pod przednim kołem pojazdu siła reakcji podłoża,R będzie równa 0.
Wtedy przednie koła przestanąprzenosić ciężar pojazdu.

Przeanalizujmy sytuację przedstawioną na rysunku 2.5, naktórym pojazd wjeż-
dża na wzniesienie. Z Ęłu pojazdu zaczepiono rlp. plzy czew ciągnięĘ z rĘ Ę. Układ
równń dla tego przypadku przedstawia się następująco:

ZMn: Gr, r_ G,, h_ l,, Fr-h,, Fr+ Rr, Lo: 0

Przekształcając równanie otrzymamy:

G,h+F,h+F ,I_G,xRr=ff
Dlało:0

G,h+F ,h +F ,I -G,x:0Xpzpyzy

Podstawiając odpowiednie wańości do wzorów po przeksńałceniu otrzymamy
ostateczny wzór określający makslmralnądopuszczalnąwartość sĘ Fo,przy której
pojazd zaczlie fracić równowagę:

F_p-
G,, (x , cos (a) - h , sin (a))

l,,tg (fl + h,

W pr4rpadku ciągników wspĘracująpych z nanędziamizawieszanymi niezwykle
istobre jest kontrolowanie stabilności w przypadku przeńeszczania się zespołu przy

Rysunek 2.5. LJklad sil dzia-
lających na agnegat podczas
wspinania się na zbocze.,

A - punkt podporu lała przed-
niego, B - punkt podporu kała
tylnego, Fr- siła na zaczepie,

G,- ciężat Rn R, - reakcja w
ponkcie A i B, lr: Lo+ l,
zródlo: slaobacki, chochowski
1993
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Rysunek 2.6. Uklad równo-
wagi sil podczas przemiesz-
czania pojazdu z narzędziami
zawieszanymi uniesionymi w
położeniu roboczym:
G,- ciężar narzędzia,
lf L0+ lp

Zródło: Skrobacki,
Chochowski 1993

, }7{.R,
lr " 'r

-".::::...L........9

położeniu fransportowym narzędzia. Zawieszone naruędzie powoduje prue§unięcie
środkaciężkości zespołu. Maksymalny ciężarnanędziaGńezakJocający równowagi
powinien być mniejsry nż:

G-n-
G , (x , cos (a) - h, sin (a))

l,,cos(a) + h,, sin(a)

2.3. Równowaga poprzeczna pojazdu
Równowaga poprzeczna pojazdu zależy od sposobu podparcia. W duzej części

wspołczesnych ciągników stosowanie przegubowego zawieszenia przedniej osi wy-
znaczatrzy punkty podparcia. Na rysunku 2.7 przedstawiono schemat sił reakcji R_,i
R,, odpowiedniopodprawymi lewymĘlnymkołempojazdu. Wielkość Gjestciężaróń
pbjazdu wychodzącym ze środka cięź:kości. Odpowiednio c jest odległościąpomiędzy
punktem kontaktrr kołaz podłożem i środkiem cięzkości. Odległość a*b to odległość
pomiędryreakcjamikołtylnej osi. PojazdĘdziestabilny,jeżeliĘdziespehionywarunek:
a i b>0. Równanie równowagi momentów dla pojazdu poruszającego się po płaskim
podłozu będzie miało postać:

G,b-Re;@+bl:g

Odpowiednio:

Rysunek 2.7. Warunki równowagi poprzecznej:
a, b, c, a', b'- odległości charaheryzujące uklad
zawieszenia poju&l, G - masa, Ro,R*- reakcja
pod kołami pnednimi - lewym i praiłym,
q- kąt pneclryłu pojazdu, P - ką pochyłu zbocza
Zródło: Powers et al, 2000

R._ G,,b
e'- 

1a+b1

R _ G,,b
n- 

@+b)

Rc RE Rr'
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Odległość a można opisać wzorem:

a: c .cos(a)

W przypadku pokonywania zbocza początkowy kąt c zostanie powiększony o
kąt nachyleniazbocza B, Dlatego odcinek a ulegnie zrnianie i wartość jego wlmiesie:

a: c ,cos (a + B)

Podstawiając do wzoru otrzymamy:

R*= G,
c, cos(a + B)
(a+b),cos(B)

Reakcja pod drugim kołem wlmiesie:

Rpr=G-G. c, cos(a + P)
(a + b),cos(B) =c,[t- (a+b)

cos(a + b) 1

-,

cos(P) ]
Zakłócenie równowagi pojazdu i wystąpienie obrotu dookoła osi podłużnej

pojazdu lvystąpi, jeżeli spełniony zostanie warunek:

@ +B1< }
Zwiększenie równowagi p opnecmej można uzyskać pruez nlńejszenie wartości

kąta c, czyli obniżenie położenia środka cięzkości |ub przez zwiększenie rozstawu
podpór (koł).

Przypadki przedstawione na rysunkach2.s i 2.6 przedstawiają dośó komfortową
dla użytkownika sytuację. Unosząc narzędzie powoli iwjeżdżając z niewielką stałą
prędkościąna wmiesienie, można określić, że stan równowagi nie będzie zakłóco-
ny- Znasmym zagrożeniem dla stanu równowagi są siĘ pojawiające się w hakcie
przyspieszania lub szybkiego wzrostu oporu stawianego ptzez nanędzie. W takich
przypadkach pojawiająca się dodatkowa siłaFrmoże spowodować szybkąi niekon-
trolowaną ufr atę stabilności.

W wielu ośrodkach naukowych prowadzono badania doĘczące wpływu sił
dpamicznych na zachowanie się pojazdu w zależności od czasu reakcji operatora
na zagrożeńe. Reakcja operatora we właściwym czasie pozwoliłńy uniknąć wielu
wlpadków spowodowanych wywroceniem się pojazdu . Okazało się jednĄ że zewzg|ę-

Rysunek 2.8. Fazy utreĘ równowagi przez
pojazd wskutek dzialania wzrostu siĘ uciągu
Zródło : www.ceohs.c a/os hanswers/
s afe ty _h az /tr ac t o r /s t a b i l i ty. h tm l
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du na krótki czas od pojawienia się do wysĘlieńazagrożenia trudno jest operatorowi
odpowiednio szybko ocenić skalę zagrożenia i podjąć właściwądecyzję. Na rysunku
2.8 przedstawiono czas jaki upĘwa od momentu pojawienia się sił dynamicznych do
wywrócenia się pojazdu. Opracowanie prostych, niezawodnych sposobów zapobiega-
nia przewróceńu się pojazdu zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo użytkowników
pojazdów poruszających się w trudnych waruŃach terenowych.

Podstawowym problemem jest brak prosĘch wskźników inforrnujących ope-
ratora o waruŃach ryzyka wywrócenia się pojazdu. DoĘchczas nie ma skutecznych
sygnalizatorów informujących operatorao zbliżającym się zachwianiu równowagi i
grożącej wywrotce pojazdu. Stosowane proste czujniki wychylenia wymagająkali
bracjiprzy kżdej zmianie geometrii pojazdu.

Istotnąpopraw ębeąieczeństwa spowodowaĘ układy do samoczynnego ostrze-
gania przed ryzykiem utraty stabilności. Dotychczas opracowano i częściowo zasto-
sowano kilka rozwią7ń. Podzielió je można na dwie grupy: elementy sygnalizujące
wysokie ryzyko utraĘ stabilności i akĘwne układy likwidujące brak stabilności.

Czujniki przechyłu określająpochylenie pojazdu w osi wzdfużnej i poprzecznej
z zanaczeniem niebezpiecznych wartości. Mogą być wykorzystywane jako układy
ostrzegające podczas stopniowego zwiększania Ęta przechyfu pojazdu. Nie znajdują
zastosowaniaprzy sygnalizacji wysĘlienianagłego przechyłu (zbyt szybko włączone
sprzęgło, nagĘ wzrost obciążenia nazaczepie) lub nagłego przechyłu bocnrcgo ftlrry
wysokiej prędkości pokonywania łuku). W takich wypadkach kierowca nie ma czasu
zar eagow ać na ostrzeżenie.

Czujniki przyśpieszenia mogą być stosowane do określenia przyspieszenia
pojazdu we wszystkich płaszczyznach, umożliwiają z wyptzedzeniem reakcję na
możliwość ufraĘ stabilności w przypadku szybkiego pokonywania ciasnych zakrętów,
jak i nagłego wzrostu siły oporu narzędzia. Są czułe na dynarniczne mriany położenia.
Podobnie jak w przypadku czujnika pochylenia czujnik przyspieszeń łlko łvykry-
wa możliwość wysĘlienia wywrotki i nie może sfużyć jako czujnik bezpośrednio
wpływający na działanie kierowcy. Wynika to przede wszystkim ze zbyt krótkiego
czasu do momentu podjęcia dzińńprzezkiercwcę. Obecnie czujniki przyspieszeń
powszechnie stosowane są w pojazdach drogowych.

Pomiar ciśnienia w oponach może być stosowany jako wskaźnik ryzyka
wystąpienia wywrotki. Słuzy jako zastępczy sposób pomiaru obciążenia koł. Ta
metoda wymaga jednak kalibracji stosowanej przy zróżńcowanym obciążeniu po-
jazdunałzędziami lub ładunkiem. Często pojawiają się błędy zwięane z wńaniami
wartości ciśnienia w oponach w wyniku zmiany, np. temperatury lub niewielkich
nieszczelności. Również, jeżelikierowca zrrrieni ciśnienie w oponach układ wymaga
powtórnej kalibracji.

Układy tensometryczne stosowane sądo pomiaru obciążenia osi pojazdu. Od
kilku lat, powszecbnie spotykane w pojazdach. Umożliwiają na szybki i dokładny
pomiar obciążenia osi. Mogąbyć stosowane zarówno w warunkach staĘcznych, jak
i dynamicznych.

W tabeli 2.1 przedstawiono warunki, przy których może wysĘlić zachwianie
równowagi pojazdu, atakże zestawiono urządzeńa ostrzegające i sposoby przeciw-
działańa ufr acie równowagi.
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Tabela 2.1. stabiIności,

Wyszczególnienie Warunkl pracy Urządzenie
ostrzeoalace

Automatyczne
wvkruwanae

przecIwdzlałanie

powolna utrata
stateczności

pochylone
zbocze

czujnik
pochylenia,
czuinik siłv

czujnik
pochylenia,
czuinik sifu

zmniejszenie ciśnienia w
oponach, zakotwiczenie,
orzeciwwaoa

trawers zbocza
Czujnik
pochylenia,
czuinik siłv

Czujnik
pochylenia,
czuinik sifu

zmniejszenie ciśnienia w
oponach, zakotwiczenie,
orzeciwwaoa

duża siła na
zaczepie czujnik sily czujnik siły

rozłączenie sprzęgła,
przyhamowanie,
rożaczenie zaczeou

Nagła utrata
stateczności

wysoka
oredkość na łuku

żyroskop (czujnik
orzvsoieszenia) zahamować

koliĄaz
Drzeszkoda

żyroskop (czujnik
orzrrsoieszenia)

uniesiony
ładowacz, TUZ czujnik siĘ opuścić ładowacz,TUZ

zablokowanie
koła

czujnik siły

Pojazd odrywa się od
podłoża wykonując
charaKerystyczne
skoki

sucha gleba,
wysoka siła
ucią9u

czujnik siły
żyroskop

czujnik siły
żyroskop

zmniejszyć podawanie
paliwa, obniżyć obroty
silnika

Żródb: opracowanie ńasne



3. WARUNKI PRACY POJAZDOW TERENOWYCH

3.1. Wprowadzenie
Jednym z podstawowych wymagan stawianych pojazdom wykorzysĘwanym

w rolnictwie jest przede wszystkim wysoka sprawność podczas przemieszczania się
po podłozu nierównym, mięl,kim i odkształcalnym, czyli poza drogami utwardzo-
nymi. Dotyczy to zarówno ciągników rolniczych, balastowych i innych pojazdów.
To wymaganie warunkuje stosowanie odpowiednich rozsxtięań w budowie układu
napędowego i nadwozia. W rozdziale opisano czynniki wpływające na konstrŃcję
pojazdów rolniczych. Warto nadmieńć,że wpĘw tych czynników możrarozcirynąć
na wszystki e pojazdy uoff-ro adow e ".

3.2. Waściwości podłoża
Ze wzglę&l na właściwości trakcyjn e podłoża, Yong [ 1 984] zaproponował po-

dział typów gleby na pięć podstawowych klas:
gleba spoista,
niespójna,
spulchniona,
tońasta,
śnieg.
P ruepr ow alzono wiele badań, na podstawie

których próbowano w sposób formalny opisać
właściwości takich podłozy, ale nadal brak jest
jednoznacznego modelu opisującego ich wła-
sności. Większość znanych teorii zachowania
podłoża doĘczy trzech pierwszych grup. Przy
opisie właściwości trakcyjnych podłoża stoso-
wane są dwie podstawowe metody: Bekkera
i Cone index. Pojazd przemieszczający się po
podłożu odkształcalnym wywofuje dwa zja-
wiska mńęane zprzemieszczaniem się gleby: pionowe osiadanie i poziome prze-
mieszczanie (poślizg). Mozna to zobrazowń na płaskim modelu przedstawionym na
rysunku 3 . 1 . Zależmość pomiędzy głębokością osiadania koła z i ciśnieniem przez nie
wywieranym, przedstawiona j est równaniem Bekkera [ 1 965] :

gdzie:
k"- moduł odlaztałcenia pionowego gleby zależny od jej spoistości,
k^- moduł odlrształcenia pionowego gleĘ, który zależny odjej ląla tarcia wewnętztlego Ę
z9- głębokość osiadanii kołą,
n - bezwymiarowy wykładnik olcreślający strukturę i rodzaj gleby,
b - szerokość pola kontaktu opony z podłożem.

Rysunek 3.1. Płaski model
odksźałcenia podłoża:
r - naprężenia ścinające,
j - przemieszczenie,
p - ciśnienie wywierane przez koło,
z,- głębokość osiadania koła
Zródło: Bekker 1965

,:(+-ą-
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Zależmość pomiędzy r - wańościąnaprężeń ścinających ąy -przemieszcze-
niem (odkształceniem) poziomym podłoża może być opisana funkcjąwykładniczą
zaproponowanąprzęz Janosi'ego i Hanamoto, będącąrozwinięciem teorii Bekkera z
połowy lat 50. ubiegłego stulecia:

/ ( żlr,*:V+p.l8(o)ll _"o 
))

c - współczynnik spójności podłoża (dla piaslu wartość c : 0),

a - kąt tarciawevwętrznego podłoża.

Sąto dwa podstawowe wzory wywodzące się bezpośrednio z badan Bel&era. Pienv-
sry opizuje wpływ właściwości podłoża fiego nośności) na opory toozęnia (głębokośó

koleiny), drugi - możliwości przeniesienia sĘ napędowej przez układ jezdny pojazdu,
Indeks stożkowy (Cone index). Niedogodnościązu,iązanąze stosowaniemteorii

Bekkera j est konieczność przeprow adzaniapracochłonnych badań podłoża. Pomimo
wprowadzenia uproszczeń w ffakcie pomiarów, polegających na szybkim pomiarze
głębokości pozostawian ej przezkoło koleiny i zastosowaniu tabel przeliczeniowych,
jestto nadal metodapracochłonna' 

szersze praktyczne

l = 15,9 cm.

siła wciskania zastosowanie pomiaru
własności trakcyjnych
podłoża znalazła meto-
da wykorzystująca pe-
netrometr. penetrometr
stożkowy wykorzysĘwa-
ny do badań zutięzłości
podłoża i przewidywania
pr zejezdnośc i podłoża,
został opracowany w jed-

cone index =pole powierzchni podstawy stozka

npzlaboratoriów armii USA. Pomiarpoleganawciskaniuz określonąprędkościąw
podłoże stożka standardowej wielkości i pomiarze średniej sĘ użytej podczas wciska-
nia. Na rysunku 3.2 przedstawiono schemat stanowiska do pomiaru zwięzłości gleby.
Obrymywanąwwynikupomiaruwielkościąjestwspółczynnikzrvięzłości(Cone index
_ CI), którego wartość uzyskuje się w wyniku podzieleńa średniej wartości siĘ pnez
wartość pola powierzchni wciskanego stożka [kN/crn3]. Metoda ta stosowana jest dla
podłoża o wartości CI w zakresie od 0 do 300lrt,[/cm2.

W przypadku podłoż o niskiej nośności wańość wspołcrynnika CI maĘe wskutek
odkształcenia wywołanego pnetaszajryąsię oponą. Pomiar CI jest więc mało wiarygod-
nym przy określaniu własności bzkryjnych podłożą dlatego wprowadzono modyfikację
tego współczynnika lirazw aną oszacowanym współczynnikiem stożkowym (RCI)
uwzgl$niająpym zrnianę zwięzłości wywołanąodkształceniem gleby [Wong 1989].

Wskaźnik stożkowy (Cone index) oraz RCI mogą być wykorzystywane do
przewidywaniaprzejezdności terenu lub osiągów pojedynczych opon. Na rysunku
3.3 przestawiono podstawowe parameĘ geomeĘczne istotne w czasie jazdy po
podlożu odkształcalnym. Wszystkie parametry określające właściwości nakcyjne
pojazdu mająistotne znaczeńe, Jednązprób opisania niewąĘliwie złożonych moż-
liwości trakcyjnych pojazdu jest paramefr wprowadzony przez Wonga [1989] opisany

prędkość zagĘbiania v = 30 mm/s sondy
kąt wewnętzny stożka = 3d
pote pońenchni podstawy stożka = 323 mń

Rysunek 3.2. Wskźnik stożkowy
Żródło : Journal of Terramechanics l 97 7

6
R
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Rysunek 3.3. Zasadnicze parametry podwozia
pojazdu terenowego:
a - kąt zejścia,
b- kąt natarcia,
g - kąt rampowy,
P - prześwit poprzeczny,
L - długość całkowita,
L"- rozstaw osi,
H -wysokość calkowita
Zródło : opracowanie własne

jako wskaźnik mobilności (mobility
index W), próbujący opisać sprawność
przefiieszczanla się pojazdu terenowego,

ukształtowanie i odkształcalność
podłoża, to czynniki ograniczające
prędkość jazdy lub nawet uniemożli-
wiające przemieszczanie się pojazdu.
Należą do nich: pochylenie terenu,
przeszkody wynikające z ukształtowa-
nia podłoza (np. kamienie), roślinność,
ograniczenia widoczności, obecność
wody (rys. 3.4), Czynniki te decydują
o r ozw ięaniach konstrukcyjnych sto-
sowanych w pojazdach.

Pochylenie terenu -w warunkach
terenowych mamy do czynienia z po-
chyleniem od minimalnego nachylenia
aż do pionowej ściany, podczas gdy
pochylenie dróg utwardzonych nie
pruekracza 1 8%. W trakcie jazdy po po-

chyłości wzrastają opory ruchu ze
względu na pojawienie się dodat-
kowej składowej siĘ grawitacji.
Ze w zg|ędu na występowanie tych
pochyleń, konieczne jest zwró-
cenie uwagi na położenie środka
ciężkości w pojazdach rolniczych.

Przeszkody terenowe bę-
dące elementami podŁoża takie,
jak: kamienie, pniaki, pnie, rowy,
nasypy, jamy i inne, są znacznym
utrudnieniem dla poruszających się po nich pojazdów. Pokonanie przeszkody te-
renowej wymaga spełnienia dwóch warunków: pierwszy - brak kolizji pomiędzy
przeszkodą i granicznym obrysem pojazdu i drugi - dostateczna wańość siĘ na-
pędowej i zdolność jej przeniesieniaprzez układ jezdny,

Roślinność powoduje powstawanie dodatkowego oporu jazdy. Manewrowanie
pomiędzy drzewami, czykrzakami wymaga dodatkowej energii dostarczanej do koł.
Pojazd w takich warunkach powinien mieć możliwie mĄ promień skrętu.

Widoczność w pojeżdzie (z miejsca kierowcy) powinna być jak największa.
Pozwala to naprecynljne prowadzenie pojazdu pomiędzy pneszkodami i umożliwia
obserwację pracy ewentualnych narzędzi, Spełnienie tego warunku wymusza ko-
nieczność umieszczania miejsca operatora na określonej wysokości.

Woda stanowi kolejny rodzaj przeszkody. Czasami pojazd musipruejeżdżać puez
pł5rtkie zbiorniki wodne. Wymusza to na konstruktorach umieszczanie osprzętu

Rysunek 3.4. Rodzaje przeszkód w terenie
Zró dło : o pracowan ie włas ne
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wrażliwego na wilgoć (filtry powietrza, instalacja elektryczla,układ zasilania
paliwem) na odpowiedniej wysokości.- 

Złotżone i często zróżnicowane w warunkach terenowych utrudnienia,
wymuszają stosowanie odpowiedni ch rozwiązań konstrukcyjnych układów napę-
dówych w pojazdach rolniczych. Najpopularniejszy napęd kołowy ma jednak wiele
wad. Podsiawową jest zapewnienie ciągłości przejezdności po podłożu. Układ
kołowy musi mieć ciągły kontakt kół z podłożem. Jeżeli napotkana przes.zk9!1
jest pisem terenu niepiĄezdnym dla kół, nawet jeżeli jest to pas o niewielkiej
szerokości, układ kołowy nie pokona takiej przeszkody.

Do pokonywania ptze-
szkód terenowych zdecydowa-
nie bardziej sprawny jest układ
Vłocząry, który do przemiesz-
czańa p ojazdu potrzebuj e tylko
niewielkiej powierzchni pdłoża
i nie wymaga ciągłego kontaktu
pojazdu z podłożem. Układy
takie nie ma|aĄ jednak jesz-
cze szerokiego zastosowania,
przede wszystkim ze względu
na skomplikowaną budowę
systemu sterowania. Dodatkowo
w układzie kroczącym powstaj ą
sfr aĘ młięane z przeńeszcza-
niem położenia środka ciężkości
oraz sfiaty w mechanizrrrie napę-
dowym. Na rysunku 3.5 przed-
stawiono sprawność wybranych
układów trakcyjnych.

Do przemieszczania po-
jazdów najbardziej sprawnym

1,0

.05}o
*ąs
8b
.q ą2o
P' 0,1

0,07a

0,04|
l.,

0,02l
l..

o,uL
0,1 0, 2 0,5 0,75 1,0 2,5 5 7,5 10

plędkość jazĘ v [rtts]

Rysunek 3.5. Sprawność przemieszczania pojazdów
Zródlo: Sołtytaki 1965

sposobem jest wykorzystanie sztywnego koła poruszającego się po sztywnym

1nieoakształcalnym) podłożu. Dlaiego transportem o najwyżs.zej sprawności jest

transport §zynowy, g&ie do przemieŚzczenia ładunków o dużej masie nie potrzeba

macmycb, Śił. ZdecyOowanió naczej przedstawia się sprawność ruchu na podłożu

odkształcalnym. W tfm prąrpadku to układ krocząpy przewyższawszystkie po,zostałe.

Stosunkowo wysorąspra.^ńOściąjakąmożmalzyskaćnamięklcimpodłożu (ale niską
w porównaniu do kołf toczącego Śię po szĘwnym podłożu) charakteryzuje sig układ
gąsienicowy. Wykorzystano w nim zaIeĘ koła toczącego się po twardym podłożu, a

ńńkcję podłozipnejęła składana gą5ienica, po któĘ przetaczająsię stalowe koła.

Niska Śp'rawność tegó układu w porównaniu do koła poruszającego,się na t*TdŁ-
podłozu, wynika pńae wszystkim ze znacznych sił tarcia i bezwładnoŚci mechani-

zmów gąsienicy.
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Wyobrźmy sobie elasĘczne koło, Rysunek 3.6. Rozkład
które porusza się po sztywnym pod- naprężeń wywieranych
łożu. Przypadek ten przedstawiono na na podłoże sztywne

rysunku 3.6, Czoło opony odkształca się Przezkolo elasĘczne:

dopasowując się do płasńej powierzchni ą - cięŻar wYwarĘ

podłoZa. bi,r9ń*j," zależy od sztyw- , _',?;;:rffi*,
ności opony i składowej pionowej siĘ ro - promień-koła,
obciążającej oś koła. Jeżeli jest to koło x -przesunięcie,
nienapędzane, to w foakcie ruchu do osi Z, -.rekacjapodłoża
obrŃlołazostajeprzyłożona siłapozio-';f:::; oPracowanie

ma Zpowodująca obrót koła wokoł swojej
osi. Nalezy zwróciĆ uwa§€ na niesymetrycne rozłożęnie obciążenia względem osi
symetrii koła. zwięane jest to z niejednakowądeformacjąopony, która je-st większa
w Przedniej częŚci toczącego się koła niż w tylnej. W rezrlltacie - skłńwa reakcji
Podłoża.ZoiesĘrzesunięta względem osi symetrii obserwowanego koła. Tego typu
tendencja w deformacji opony obserwowanajest n ięzalęźmięod waruŃów ańumiĆr-
nych w jakich pracuje opo_na (koło jest napędzane lub nie). z równaniaróumowagi
momentów względem puŃtu l otrzymamy:

Zo,x:T.ro
xT:- . Z,
r. 4

d

Jeżeli prnljmiemy, że Z.o , 9, ofrzymamy wzór wynnczający wartość siĘ 7
potrzebnej do przemieszczeniakoła w zależnościod obcĘenia G i warunków pńy

3.3. Opory toczenia koła na sztywnym podłożu

.r, r, Podstawiając:
xr_

-rd

otrzymamy wzór:

7=f.Zk
gdzie:
x - Przesunięcie, Rysunek 3.7. Wspriłpraca koła odkształcalnegor, - Promień kola, z podłożem odksłńahym:
L - współczynnik oporu toczenią, z 1głębol{aść l{at"i,ry, i -łrr-t st lroleiny,
T -siłapotlzebnado r-prcmien,a-ką'wspohtieruy

przetoczenia koła, Źródło: opracowinieiłasne
Zr- składowa reakcji podloża,

P_odobnie dzieje się w przypadku toczenia koła szfywnego po podłożu odkształcal-
nYr.n K_oł9 ugnlaĘlcp9dłożepnemieszcza się wkoleinie. róanarprzed kołem twotzy
się bryła ziemi uhudniająca przemieszczanie. Podłoże zostało odksłałcon" 

"b*ńją;dodatkową en9ryię. Rgakcj a podłożarównież jest przesunięta względem rv"kń ;ń
obciąlającej oś koła. Może to w pewnych wypadkactr uniemozliwić-obrót koła rrys- l.zj.
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Tabela 3.1, WspołcrynnlkI oporu toczenla opony fpo różnych . W tabeli 3.1
przedstawiono
współczynniki opo-
rutoczenia/dlakilku
typowychnawieżch-
ni. Opórtoczeniajest
charakteryzowaay
przez współczynnik
oporu toczenia/

rodzajach nawierzchni

Podłoże Opona
pneumatvczna

Koło
stalowe

Asfalt 0,02 0,o2
Bbto 0,25 0,40
Miękka droga piaszczysta 0,25- 0,35_
ubita droqa qruntowa 0,03_0,04 0,05-0,06
Mokra łąka 0,08 0,14
pole świeźo zaorane 0,18 o,2o
Suchy piasek 0,20 0,30
zleżała qleba po orce 0,12 0"l 6

Żródło: Bekker 1965

3.4. Poślizg kół napędowych
Doprowadzenie do koła momentu napędowego powoduje powstarrie sĘ sĘcznej

do podłozaF . Siła ta nazwanajest siłąnapędową. Wartość siĘ napędowej F,zaleĘ
wyłącznie od wańości momentu obrotowego wytwarzanego w silniku iptzełożeńa
układu napędowego. WspóĘraca koła z podłożem powoduje przeniesienie tej siĘ
na podłoze. Wartość graniczna siĘ napędow ej za|eĘ od występuj ącej siĘ przyczep-
ności. W przypadku twardego podłoża slłęprzyczepności można obliczyć ze wzoru:

Fu: G; F
gdzie:
F 

o - sila przyczepności,
G_- siła nacisku na podloże,
p' - współczynnik przyczepności.

Jeżeli wartość siĘ napędowej F,przekłoczy dopuszczalnąwartość slĘ przy-
czepności Ę yvrĘi zerłlanie przyczepności ikoła zacmą obracać się szybciej niZ
przemieszcżający się środek obrotu koła. Zjawisko takie nosi nazwę poślizgu koła.
Aby obliczyć wartość poślizgu koła, nalezy obliczyć teoreĘcznąprędkość koła v, i
teoretycznąłogę §, jakąkoło wykonałoby w czasie t zewzoru

V,:@,r:2,fi,n,r
S,:v,, t

w rzeczywistości koło przebywa drogę Ę:
Sr:vr. t

gdzie:
v, - prędkość zeczywista koła z pomiaru.

Róznica pomiędzy teoreĘcznie pokonanym odcinkiem drogi Ą a przebytym w
rzeczywistości Ę jest właśnie poślizgiem koł §:

§:S,-ł
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Tak obliczona wartość poślizgujest trrrdna do interpretacji wobec tego wygodniej
posługiwać się wartością względną opisaną wzorem:

._ Sr-ł _ vt.t-v".t _ vt-v,D:--Tr-:--n;7-: \
Można wyróżnić frzy prrypadl<l wartości poślizgu:
v > v, wtedy § > 0, ma to miejsce w przypadku koła napędowego,
v,: v,i §: 0,rzadko spotykany przypadek orlnoszący się raczej do koła wiodą-
cego poruszającego się po dobĘ aąwięzghni,
v,> v. wtedy S < 0, ma miejsce w przypadku koła pchanego.

W przypadku poruszania się po podłożu odkształcalnym siłaprzyczepności F,.
zaleĘ od wartości poślizgu, wynika z tego, że wspołczynntkprzyczepności p jesf
funkcjąpoślizgq cryli p:f(s). wobec tego siłę trakcji możmaobliczyć zewzoru:

Fo : G,, p(S)

Istnieje wiele doświadczalnych modeli opisujących zmianę wspc>łczytlńkaprzy-
czepności wykorzystujących jako podstawowe dane wejściowe zwięzłość podłoza,
wartośó poślizgu kół napędowych i liczbę kół napędowych. Najbardziej populame
to modele opracowane ptzęz:-

Wismer i Luth |1972]: p : 0,75 . (l _ eł3 c,,1

Dwyer |1978]: p

Brixius [1978]: p

= (0,796 !P),(I _ łll,as8+0.06LucD )N.
= 0,88 . (l _ e-o,1 "r) 

. (t _ {7,8. ) + 0,04

Maclaurin'a |1992] sprawdzony napojazdach wojskowych o różnej liczbie koł
napędowych dla stałej wartości poślizgu wynoszącej 0,2:

u :0_817 _ 3,2 - 0,453

NcL+ I,9l Na
gdzie:-

N"r=
ft _!_

2.d
gdzie:
p - wspólczynnik przyczepności,
N", N, N, -współczynniki
wy trzymało ś ci gl eby (sp ój noś ci,
tarciowy, obciążenia),
CI - Cone index (wskłźnik stożkowy),
W - obciĘenie kołowe,
b - szerokość kołą,
d -średnicąkoła,
h -wysokość opotty,
6 - ugięcie opotly.

N:

CI. b. d /;WV;

CI .b0,8.d0.8.60,4
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Tabela 32. Wańość wspołczynnika prryczepności p na różnych podłożach dla kół
ogumionych l gąsienlc stalowych. Wańośc poślizgu S = 0,2

powierzchnia Opona gumowa Gąsienica stalowa

Larmine Ragot Larmlne Ragot

współcryn n lk prryczepności

Suchy szorstki beton 0,8-1,0 0,88 0,45 0,45

Suchy ił gliniasĘ 0,5-0,7 0,55 0,9 0,58

Mokry ił gliniasty 0,4_0,5 0,45 o,7 0,46

Nawilżony żłirowaty piasek 0.3_0,4 0,35 0,35 0,32

Luźny suóy piasek 0,2-0,3 0,2o 0,3 o,29

Suóy śnieg 0,2 o,20 0,15-0,35

Lod 0,1 0,12 o,1-o,25 o,12

Żńdło: Larminne 1984, Ragot 1976

Doświadczalnie wymac zone zale^ości pomiędzy współczynnikiem przyczep-
ności p a rodzajem podłoża dla koł ogumionych i gąsienic stalowych przedstawiono
w tabeli 3.2.

3.5. Siła uciągu
Siła uciągu Ą j"rt to składowa

pozioma siĘ jaką może oddziaĘwać
pojazd na ciągnioną maszynę lub narzę-
dzie (rys. 3.8). Wartośó tej siĘ zaleĘ w
dużej mierze od prTy czepności podłoża
i związanej z nim siĘ trakcji Fu oraz
siĘ oporów toczenia Fr. Ogólnie można
opisać jąwzorem:

Fu: Fr- F,
Jest to szczególny pvypadeĘ edyż

w rzeczywi§toŚci oprócz oporu toczenia
pojawiają się inne sĘ ograniczająpe siłę
uciągu. Równanie prrybierze postac ogólną

F,= Fr- F, : Fo _ (FJ+ Fs* Fo+ FrłFn+ m,a)

gdzie:
F - opór wzniesienia,
F" - opór stawiany przez ptzeszkody,
Fo- opór układu slcrętu,
Fn - opór powietrza,
a - przyspieszenie ciągnika,
m -masa ciqgniko,
Fo- siła tralrcji.

poślEg kół napędowych S [%Ę

Rysunek 3.8. Zmiana jednostkowej sĘ trakcji
w zależności od pośIżgu kół napędowych
Żró dło : op racow anie włas ne
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Aby urnożliwi ć przetńeszcz,ańe się zestawu nalery doprowadzić do stanq w kórym
wartoŚĆ sĘ uciągu będzie co najmniej równa oporowi stawianemu przeznanędzielub
ma§zynę. znająs wartość siĘ uciągu można obhczyć wartość mocy uciągu zewzoru

Nr: Fu. v,

_ Moc uciągujest miarąilości pracy możliwej do wykonani aprzezvkładhakcyjny,
Sprawność uciągu informuje o względnej ilości energii zamienianej na energię uciąg;u
w stosunku do ilości dostarczonej do układu napędowego i obliczamy jązewzoreń:

F,
n:-lu

l.
PoniewaZ siła uciągu.Ą zaleĘ przed7wszystkim od sĘ trakcji Fr,.atamli9-

zana jest ze wspołczynnikień przyczepności p. Sprawność uciągu ztnlelnla srę wraz
ze zmianąwańości poślizgu koł napędowych §.



4. oGoLNA BI]DowA poJAzDów srosowAllycH
W ROLNICTWIE

4.1. Wprowadzenie
Pojazdy stosowane w rolnictwie można podzielić na: ciągniki rolnicze, samo-

chody i maszyny samojezdne.
Ciągniki rołnicze to specjalisĘ czne pojazdy,których podstawowym zadaniem

jest wspołpracaznarzędziami i maszynami rolniczymi. Ciągnik połączony znarzę-
dziem, maszynąlub przyczepątworzy agregatmaszynowy lub agregat transpońowy
i stanowi w nim zespil energetyczny. Energia użrytecma ciągnika jest odbierana z
jego zaczepu (zaczep polowy, transportowy, zespół zawięszęnia narzędzi), z watrka
odbioru mocy (WOĘ lub przez zespoł hydrauliki zewnętrznej.

§amochody stosowane w rolnictwie mogą mieć różny stopień specjalizacji,
poczynając od samochodów ogólnego przęznaczenia (osobowe, dostawcze, cięża-
rowe) po samochody z przeznaczeniem wyłącznie rolniczym, jak np. samochody do
przewonlzwierząt.

Masryny samojezdne, ze względu na bardzo wąski zakres stosowaniakńdej
z nich (np. kombajn zbożowy), pomimo ogólnych cech pojazdu są traktowane jako
maszyny rolnicze a nie jako pojazdy.

4.2. Ogólna budowa ciągników rolniczych
Ciągnik rolniczy składa się z silnika, mechanizmów przenoszących napęd,

mechanizmów jezdnych otazzukładów umożliwiających sterowanie ruchem (tn, z
układu hamowania i kierowania) i zapewniających odpowiednie warunki pracy. Te
ostatnie możemy określić jako osprzęt ciągnika.

Silnik w@arzaenergię mechaniczrrą lrtóra z wałukorbowego przez mechani-
zmy napędowe jest przenoszona do mechanizmów jezdnych ciągnika. Zadaniem
mechanizmów napędowych jest więc przenoszenie (transmisja) napędu. Poniewż
moment obrotowy wafu korbowego silnika, a także prędkość obrotowa tego wafu,
mają inne wartości niż te jakie są pohzebne w zespole jezdnym, więc do zńań ze-
społu przenoszenia napędu la|eĘ również ich zmiana (transformacja). Zadaniem
mechanizmów jezdnych jest nie tylko umożliwienie ciągnikowi poruszanie się, jak
w przypadku samochodóq alę także możliwość uzyskania takiego momentu napę-
dowego, aby ci€nik dysponował odpowiednio dużą siłą pociągową.

Ciągniki mogą mieć mechanizmy (układy) jezdne kołowe lub gąsienicowe.
Poniewź ogronrna większość ciągników stosowanych w rolnictwie to ciągniki ko-
łowe, więc w podręczniku ograniczono się do omówienia podstawowych wariantów
budowy Ęch właśnie ciągników.

Na rysunku 4.1A przedstawiono najprostszy układ podstawowych zespołów
ciągnika jednoosiowego. Rozwinięcie tego układu uzyskujemy po zastosowaniu
ramy 5 (rys.4.1B), umożliwiającej zamontowanie dodatkowychnarzędzi lub maszyn
rolniczych. Rama 5 jest podparta kołem jezdnym nienapędzanym 4 (jednym kołem
lub dwoma), dzięki temu na ciągniku powstaje miejsce dla operatora. Tak zbudowane
ciągniki (nośniki narzędzi) bywająw różnych okresach mniej lub bardziej popularne
w rolnictwie. Nigdy nie było to jednak rcmtięanie dominujące.
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Rysunek 4.1. SchemaĘ ideowe ogólnej budowy ciągników A
kołowych:,{ - ciqgnik jednoosioruy, B i C - ciqniki ćwuosiowe
z napędzanąjedną osią @ - nośnih narądzi), D - ciqgaik dwu-
osiotuy z napędem na dwie osie: 1 - silnik, 2 - zespoły przenoszące
n9pęd, 3 - kolo napędzane, 4 - kolo nienapędzane, 5 - rama
Zródło : opracowanie wlasne

Klasyczny układ zespołów ciągnika dwuosiowego
przedstawiono na rysunku 4.lC. Silnik 1jest umiesz-
czony w przedniej czę Ś ci ciągnika, a za ńm majduj ą się
zespoły 2 przenoszące napęd na tylnąoś ciągnika. Na
ogół ciągnik taki nie ma rźrmy, a jej funkcję przejmuje
blok silnika z obudowązespołów przenoszących napęd.
Inne rozwią7anie to ciągnik z zespdem przeniesienia
napędu na obie osie - Ęlnąi przednią(rys. 4,1D).

Oprócz silnika i zespołów napędowych w skład
ciągnika wchodzą zespoły (układy) kierowania,
hamowania i zaczepow e, lrządzenia hydrauliczne
i elekĘczne oraz kabina operatora. Ogólny widok
ciągnika rolniczego przedstawiono na rysunku 4.2.
Użytkowane w leśnictwie ciągniki mają specjalistycmy
osprzęt i dlatego, w odróżnieniu od ciągnika rolniczego
(rys4.2),nazywaae sąciągnikami leśnymi (rys. 4.3. i
4.4). W samochodach napęd może być przenoszony na
jednąoś, dwie osie (głównie sarnochody terenowe) lub
więcej osi (samochody cięzarowe terenowe).

Rysunek 4.2. Widok ogólny
ciągnika rolniczego z napędem
na 4 koła
Żródło : materiały prasowe
NEW HOLL- ND
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Rysunek 4.3. Ciągnik leśny typu Skider
liniowy
Zródlo : materiaĘ firmowe

4.3. Ogólna budowa
samochodów
Podstawowe zespoły samochodu,

podobnie jak ciągnika, to: silnik, mecha-
nizmy przenoszące napęd, mechanizmy
jezdne oraz układy hamowania i kiero-
wania. Samochody służą głównie do
przew ożenia osób i towaróW muszą więc
być wyposażone w odpowiednie do tego
celu nadwozie, oraz sąprzęznaczone do
poruszania się po drogach z większąpręd-
kością niż ciągnik. Dostarczana na koła
siła napędowa służy przede wszystkim
do przemieszczania samochodu, czasem
umożliwia także ci€ni ęcie ptzyczepy.

Samochody stosowane w rolnictwie
można podzielić na: osobowe, osobo-
wo-towarowe, dostawcz e oraz ciężarowe
ogólnego ptzezlaczenia i specjalane.
Konstrukcję nośną samochodu stanowi
samonośne nadwozie (samochody oso-
bowe i osobowo-towarowe) lub rama (sa-
mochody osobowo-towarowe, dostawcze,
ciężarowe).

Na bazie samochodów ciężarowych
są budowane pojazdy specjalne, jak np,:
koparki samochodow e, dźvłigi samocho-
dowe. Przykładowe rozwią,zania samocho-
dów przedstawiono na rysuŃach 4.5-4.18.

Rysunek 4.4. Ciągnik zrywkorvy Ępu
Forwarder
Żr ódło : mat er iaĘ firtnow e

Rysunek 4.5. Samochód typu kombi

Rysunek 4.6. §amochód Ępu pick-up

Rysunek 4.7. §amochód typu skrzyniowego

Rysunek 4.8. Samochód typu furgon

Rysunek 4.9. §amochód typu podwyższony furgon
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Rysunek 4.10. Widok samochodu cieżarowe-
go bez specjalistycznej zabudowy
Zró dł o : mater i ały firmow e

Rysunek 4.12. Widok samochodu do przewozu dłużyc
Zró dł o : mat eri ały firmowe

Rysunek 4.14. \ilidok cysterny do przewozu mleka
Zródło : materiaĘ firmowe

Rysunek 4.11. Widok samochodu do przewozu
złvierząt
Zródło: fot. A. Skrobacki

Rysunek 4.13. Otwory wentylacyjne
w samochodzie do przewozu zwierząt
Zródło: fot. A. Skrobacki

Rysunek 4.15. Ciągnik siodlowy
Zródlo : materiab rtrmowe
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Rysunek 4.16. Samochód dostawczy z kabiną pojedyńczą i podwójną
Zró dło : mat er i ały firmow e

Rysunek 4.17. Samochód dostawczy z
przesuwnymi drzwiami bocznymi
Zró dlo : mat eri ały.fi rm ow e

Rysunek 4.18. Nadwozie skrzyniowe do przewozu butli z gazem technicznym
Zródło : materiaĘ firmowe



5. ocór,Nn WIADoMoścr o sILNIKAcH
SPALINOWYCH

5.1. Wprowadzenie
Termodynamika jest działem fizyki, zajmującym się wymianą ciepła między

różnymi czynnikami i środowiskami orazprzemianami energii cieplnej w energię
mechaniczną (pracę) lub na odwrót - energii mechanicznej (pracy) w energię
cieplną. IJrządzenia, w których następują przemiany cieplne, nazywamy ma§zy-
nami cieplnymi. Maszyna cieplna, w której następuje zamiana ciepła na pracę
mechaniczną to silnik cieplny, a maszyna cieplna, w któĘ wskutek włożonej
pracy mechanicznej następują przemiany termodynamiczne, to cieplna ma§zyna
robocza (np. sprężarka, chłodziarka).

Czynnikiem termodynamicznym nazyw anny ciało, za pośrednictwem którego
następuje przemiana energii. W technice jako czynniki termodynamiczne najczęściej
sąstosowane gazy,pary i ciecze. W silniku spalinowym cąmnikami temlodynamicz-
nymi sąpowiefrze i pary paliwa, a następnie gazy spalinowe. W silnikach parowych
czynnikiem termodynamicznym jest para wodna. Stan fizycmy czynnika termodyna-
micznego charakteryzują wielkości naTyw arrc parametrami stanu czynnika. Są to :

ciśnieniep, objętość Z(a dokładniej objętość właściwa v), gęstośćp i temperatura I
Wartość ciśnienia absolutnego p określa się od poziomu próżni i wyznacza jako

sumę ciśnienia atrnosfery czrrego p bi nadciśnienia p,:

p:p+p
bn

Temperaturę czynnika termodynamiczlego wyńa się w skali bezwzględnej,
zwanej też skaląKelwina, lub w skali Celsjusza. Między temperaturą l w skali Cel-
sjusza a temperaturąTwyrażonąw skali Kelwina zachodzi następująca zależmość:

T=tł273,15'K
gdyż temperatura zęrabezwzględnego wynosi -27 3,I soc.

Prawo Boyle'a i Mariotte'a stwierdza, że w stałej temperatlrze (T = const.)
iloczyn ciśnienia i objętości danej masy gazu doskonałego jest wartością stałą

p .I/:p.Y =p.V:const.
Il22

Gaz doskonaĘ to teoreĘczny model gaaltzeczywistego, który w przemianach
termodynamicznych ściśle podlega prawom gazowym.

Prawo Charlesa stwierdza, że w stałej objętości (V: const.)prty zacbodzących
zmianach stanu gazu doskonałego ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do jego
temperatury bezwzględnej.

Prawo Gay-Lussaca stwierdza, że przy statym ciśnieniu Ql : const.) pwy za-
chodzących zrrljanach stanu gazu doskonałego objętość właściwa v gazu jest wprost
proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej :

v. T,J : ł= const.
V. I,
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Zależność między ciśnieniem, objętością i masą gazu doskonałego opisuje
równanie Clapeyrona:

P,V:m,R,T
gdzie:
m- mąsa gązu,
R - stała gazowa.

Stała gazował jest to praca wyrżona w dżulach (J) wykonanaprzez 1 kg gazu
przy ogrzaaiu go o l'K pod stałym ciśnieniem. Stała gazowa dla powietrza wynosi
287 J/(kg "K).

Rysunek 5.1. Schemat si|nika
spalinowegoz D - średnica
cylindra, S - skok tłoką,
Y"- całkowita objętość cylindra,
Yr- objętość komory spalania,
V"- pojemność skokowa,
GW - górne martwe położenie,
DW - dolne martwe polożenie
zró dlo : s kro bac ki, c hoc hows ki
l99j

5.2. Ogólna budowa silnika §palinowego
Silnikiem spalinowym nazywamy maszynę cieplną

w któĘ w wyniku spalania paliwa zostaje lwytworzona
energia cieplna, zamieniana następnie na energię me-
chaniczną. Silniki spalinowe, w zależności od sposobu
zamiany energii cieplnej na energię mechaniczną dzieli
się na silniki: strumieniowe (rakietowe, odrzutowe),
turbinowe i tłokowe. Wrolnictwie powszechne zastoso-
wanie znalazĘ silniki tłokowe o po§tępowo-zwrotnym
ruchu tłoka.

CharakterysĘczne parametry silnika tłokowego
(rys. 5.1), to: średnica cylindra - Ą skok tłoka - §
promień wykorbienia wafu korbowego - r W wyniku
obracania się wafu korbowego tłok przesuwa się mię-
dzy dolnym martwym położeniem (DMP) a górnym
martwym położeniem (G]uP). Odległość między mar-
twymi położeniami tłoka wynika z wartości promienia r
wykorbienia wafu i naaywa się skokiem tłoka §;

S:2r
Objętość zawartą między DMP i GMP tłoka

nazywamy objętoŚcią skokową cylindra V,. Znając
średnicę cylindraD i skoktłoka§możnaobliczyć objętośó skokowącylindrawedług
następującego wzoru:

t,D,S
'§ 4

Objętość zawatla między górnym martrłrym położeniem tłoka (GMP) a po-
wierzchnią głowicy nosi nazwę objętości komory §palania Zo Suma objętości
skokowej i objętości komory spalania stanowi calkowitą objętość cylindra Ę.
D:uże maczenie w procesie spalania ma stosunek całkowitej objętości cylindra Ę do
objętości komory spalania Vo, nazywany stopniem §prężania s.
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Silnik spalinowy składa się z kadłuba, głowicy oraz z układów: korbowego,
ronządu,olejenia,zasilania,chłodzeniaorazzapłonowego.

W kadłubie sąosadzone elemenĘ poszczególnych układów i zespołów silnika.
Kadfub musi się więc charakteryzować odpowiednio dużąsztywnością. Do kadfuba
silnika jest przykręcona głowica zarrrykająca cylinder (lub kilka cylindrów).

Układ korbowy silnika składa się z tłoka zpierścieniami, sworznia tłokowego,
wału korbowego, korbowodu łączącego tłok z wałem korbowym oraz koła zamacho-
wego. Zadańęmtego zespołujest przenoszenie ruchu tłoka na wał korbowy i zamiana
ruchu postępowo-zwrotnego tłoka na ruch obrotowy wafu korbowego.

Układ rozrządu zaworowy składa się z zaworów (dolotowego i wylotowe-
go), sprężyn zaworowych, dźwigni zaworowych, popychaczy i wałka toztządll, a
bezzaworowy z otworów i kanałów odsłanianych i zasłanianychprzez tłok silnika.
Zadanięmtego układu jest otwieranie i zamykanie zaworów w odpowiednim czasie,
tak aby umożliwić dostarczenie świeżego ładunku powiebza lub mieszanki paliwowo-
powietrznej do cylindra oraz odprowadzenie gazów spalinowych nazewląlz cylindra.

Układ olejenia składa się ze zbiornika na olej, pompy oleju, przewodów i
kanałów olejowych oraz filtrów oleju. Jego zadaniem jest doprowadzenię oleju do
poszczególnych par ciernych (np. czop wafu korbowego - łożysko wału korbowego)
w celu zrnniej szeni a tarcia występującego podczas pracy silnika.

W skład układu zasilania wchodzą zbiornik paliwa, pompa zasilająca, filtr
paliwa, gaźnlk lub pompa wtryskowa i wtryskiwacze. Zadanie zespołu zasilania
polega na dostarczeniu odpowiedniej ilości paliwa do cylindra. w zależności od ro-
dzaju silnika paliwo albo jest dostarczane w postaci mieszanki paliwowo-powietrznej
(silniki gźnikowe), albo bezpośrednio wĘskiwane do cylindra (silniki wtryskowe).

Układ chłodzenia składa się z wymiennika ciepła (chłodnica lub użebrowanie
cylindra), pompy cieczy chłodzącej, wentylatora, kanałów przepływowych i termosta-
tu. Układ chłodzenia sfuży do odprowadzanianadmiaru ciepłazsilnika, aĘ zapewnić
mu odpowiedniątemperaturę pracy. Układ chłodzenia powinien zapewniać szybkie
uzyskanie optymalnej temperatury pracy silnika po jego uruchomieniu.

Układ zapłonowy majduje zastosowanie w silnikach zzapłonemiskrowym. Skła-
da się on ze źródła prądu, aparafu zapłonowego, cewki zapłonowej, świecy zapłonowej,
przewodów elekĘczrych .Zadańemtego układujest wytworzenie iskry elekĘczrej w
celu zapalenia mieszanki paliwowo-powienzrrej w chwili, gdy została ona odpowiednio
sprężona przez tłok zbhZający się do gómego martwego położenia (G]rP).

5.3. Termodynamiczne pod§tawy działania silników
5.3.1. Przemiany termodynamiczne gazów

Przejście czynnika termodynamicznego od stanu początkowego do stanu koń-
cowego, ptzez wiele stanów pośrednich, naz.ryamy przemianą termodynamiczną.
Przemianę terrrrodynamicmąmożma przedstawić graficznie na wykresie w postaci
zmianciśnieniap w za|ężmościod zmian objętości v. ParameĘ stanu czynnika odnie-
sione do l kg czynnika lub dotyczące jednej tylko jego przemiany (lub jednego obiegu)
nazywamyparamebamiwłaściwymi lubjednostkowymi iomaczamy małymi literami,
odpowiednio: objętość - u ciepło - q, pracę- /. Podstawowe przemiany gazu to:



a
izochorycma: przr1 stałej objętości (v = const,),
izobarycma: pod staĘm ciśnieniem Ql: const.),
izotermiczna: w stałej temperaturzę (T : const.),
adiabaĘcma: pży stałej ilości ciepła (q : const.),
politropowa: przy stałej wartości ciepła właściwego (c: const.).
Przemiana izochoryczna przebiega przy stałej objętości czynnika termo-

dynamicznego (v : const.) - zgodnie z prawem Charlesa. Podgrzewając czynnik
termodynamiczny uzyskujemy wzrost ciśnienia od wartości p, do pr(rys. 5.2). W
przypadku oziębienia czynnika temrodynamicznego następuje obniżenie ciśnienia z
wartościp, do wańościp,. Ilushacją graficznąprzemiany izochorycznej jest odcinek
linii prostej równoległej do osi ciśnienia (tzn. do osi rzędnych).

Ponieważ w przemianie izochoryczrej nie następuje zrliana objętości czynni-
ka, więc praca zewnętr7na czyrlnrika równa się zeru; cała ilość dostarczonego ciepła
powoduj e przyrost energii wewnętrmej czynnika.

&=.,lffiN-
q - ciepło

Rysunek 5.2. Przemiana izochoryczna
w ukladziep-v
Zródlo : Orzełowski I 992

Rysunek 5.3. Przemiana Łobaryczna
w układziep-l
Zródlo : Orzełowski 1 992

Przemiana izobaryczna przebiega pod staĘm ciśnieniem czynnika termo-
dynamiczne go (p : const.) - zgodnie z prawem Gay-Lussaca. Podczas podgrzewania
czynnika termodynamicznego (rys. 5.3) następuje wzrost jego objętości właściwej
od wartości v, do vr(przy stałym ciśnieniu). Praca właściwa zewnętrzna czynnika
termodynamiczrrego / równa się iloczynowi ciśnieniap i przyrostu objętości właści-
wej (vr-v,):

I: p (vr-v)
Ilustracjągraficmąprzemiany żobarycznej jest odcinek linii prosĘ równoległej

od osi objętości (tzn. do osi odcięĘch). Pole zakreskowane na wykresie przedstawia
pracę zewnętrznąwłaŚciwą(żn. odniesionądo l kg cz5mnika) wykonanąprzezczynnlk
termodynami czny podczas przemiany izobary cznej.
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Przemiana izotermiczna przebiega w stałej temperaturze czynnika termo-
dynamiczneEo (r : c9nst.) - zgodnie zptawemBoyle'a i Mariotte'a. Podgrzewając
9ry-+ termodynamicny przy zachowaniu stałej temperatury uzyskujeńy wzróst
jego objętości właściwej od wartości v, do v,z jednoczesnym spadkiem ciŚnienia z
wartoŚcip, do wartościp,, (rys. 5.4). DostarcŻone ciepło zamieniasię całkowicie na
pracę zewnętrzną właściwą /, którą m ożna wyrazić wzorem:

I: m.R. T. ln P'
P2

Ilushacją grafi cmąprzemiany izotermicznej jest hiperbola równoosiowa. pole
zakreskowane na wykresie przedstawia pracę zewnęnmĄwłaściwą wyk orrlnąprzez
czynnik termodynami cny podczas tej przemiany.

Rysunek 5.4. Przemiana żotermiczna
w układziep-v
Zródło: Nowacki 1972

9l-z= 0
m=enn§.
R = consf.

c-K=+
P' lł = const.

I=v,(T,-T)

Rysunek 5.5. Przemiana adiabaĘczna
w układziep-v
Zródło: Nowacki ]972

v - objętość,
p - cśnienie,
q - ciepło,
F - siła

p

Przemiana adiabaĘczna (rys. 5.5) przebie gaprzy zachowaniu stałej ilości cie-
Pła (q=const.). Ontaczato, że podczas tej przemiany nie zacbodziani dopiowadzanie
ci9nła, ani odprowadzanię go od czynnika termodynamicznego. Zaleiność międrv
ciśnieniemp i objętością właściwą czynnika v podczas przómiany adiabatyiznój
przedstawia następujące równanie:

p,vI:const.
gdzie:
11 - wykładnik adiabaĘ (x :c^/c..),

c,- ciepło wlaściwe przy śadlm'ciśnieniu,
c,- ciepło właściwe przy stałej objętości.

pracę zewnęhzrą właściw ą(tan. odniesioną do 1 kg cąmnika) wykonaną przez
czynnik poddany przemianie ńiabaĘcmej wytaża się wzoiem:

l: c"(Tr-T,)
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Praca ta jest wykonana kosztem energii wewnętrznej czynnika termody-
namicznego. Ilustracją graficmąprzemiany adiabaĘcznej jest hiperbola, podobna
do wykresu przemiany żotermicznej,Iecz o przebiegu bardziej stromym. PoIe za-
kreskowane przedstawia pracę zewnętrzną właściwą czynnika termodynamicznego
podczas przemiany adiabatycznej.

Przemiana politropowa jest to uogólniona przemiana czynnika termodyna-
micznego (gazu doskonałego), podczas któĘ zachowana jest stała wartość ciepła
właściwego (c: const). Przemianę politropową opizuje równanie:

p.tf : const.

gdzie:
n - wykładnik poliłopowy n :
c - cieplo włąściwe uogólnione,
cr- ciepło właściwe pr4ł stałym ciśnieniu,
c,- ciepło własciwe przy stałej objętości.

Każdąz przedstawionych wyżej cźerech
przemian termodynamicznych można tozpa-
trywać jako szczególny przypadek przemiany
politropowej. Wykładnik politropy przyjmuje
wartość w przemianie:

izochorycznej n: a,
izobarycmej n:0,
izotermicznej n: I,
adiabaĘcznęj n: X: "1"".
Ilusfiacj ą graficaną wymienionych przypadków szczególnych przemiany politro-

powej jestzbiórwykresówprzedstawiony narysunku 5.6. Pracę zewnętrntąwłaściwą
czynnika termodynamicmego poddanego przemianie polifropowej wyraża się wzorem:

ll: ,_1 (p,.v-pr.v)

Większość przemian termodynamicznych zachodzących w silnikach spalinowych
przebiegawedfugpolitropyowykładniku l <n <x, awięcmiędzyizotermąaadiabaĘ.

5.3.2. Obiegi cieplne

Obiegiem cieplnym nazywamy szereg następujących po sobie przemian termody-
namicznych czynnika, po przejściu których ca7nnik fowraca do stanu początkowego.
Przemiany termodynamiczne mogą być odwracalne lub nieodwracalne.

Przemiana odwracalna polega na tym, że po jej odwróceniu zarówno cryn-
nik, jak i otoczenie powrócą do stanu początkowego. W rzeczylvistych warunkach
nie jest możliwe uzyskanie przemiany odwracalnej, dlatego przemiany odwracalne
nazywamy przemianami teoreĘcznymi. Przemi any zachodzące w rzeczywisĘch
warunkach sąnieodwracalne i nazywamyje rzecąrwisĘmi. Obiegtermodynamiczry,
w którym wszystkie przemiany są odwracalne, jest obiegiem odwracalnym. Obieg
odwracalny jest jedynie obiegiem teoreĘcznym, sfużącym doromlńńnad zbudo-
waniem idealnego silnika.

c-c ,
c-c

Rysunek 5.6. Zbiór przemian
politropowych w układzie p-v.,
v.- objetość, p - ciśnienie
Zródło: Nowacki 1972
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Przykładem obiegu teoreĘcznego jest obieg
Carnota (rys. 5.7). Obieg ten składa się z dwuprze-
mian izotermi cznych2-3 i 4-I orazdwóch przemian
adiabaĘcmych I-2 i 3-4. Wymiana ciefa między
c4mnikiem termodynamicznym a otoczeniem na-
stępuje podczas przemian izotermicznych. Podczas
przemiany izotermicmej 2-3 czynntkpobiera ciepło
Q , ze źródłao temperaturz ewyższej, apodczasprze-
miany izotermicznej 4-1 cąmnik oddaje ciepło q,do
żódła o temperaturze nższej. Praca zewnętrzna wła-
ściwa obiegu /. przedstawiona na rysunku 5.7 jako
pole zakreskowane, jest wynikiem różnicy między
ciepłem jednostkowym dostarczonym 4, i ciepłem
jednostkowym oddanym q, ;

l,: qr-Qz

Sprawnością obiegu q (eta) nźLzywźlmy stosu-
nek pracy zewnętrmej właściwej obiegu {do ilości
dostarczonego do obiegu ciepła jednostkowego q,.,

Rysunek 5.7. Obieg Carnota
w ukladzie p-v: v - objętość,
p,- ciśnienie, q - cieplo
Zródło: Kijewski 1994

l, Q1- Q2 . Qz

'l= %: q, :'- q

Ponieważ ilość dostarczanego i
oddawanego ciepła zaleĘ od tempe-
ratury doprowadzania i odprowadzania
ciepła, a odbywa się to podcza§ prze-
mian izotermicznych, to:

.QzT0|l=L- q=L- T

gdzie:
To- temperatura źródla zimnego
(dolnego), do którego oddajemy
ciepło q,
T- temperatura źródła gorącego
(góruego), od którego pobieramy
cieplo q,

Rozwżając tę postać wzoru na Rysunek 5.8. TeoreĘczny obieg Otta w układzie

sprawność moha strv,ierdzić, iż spraw- P-u: P - ciŚnienie, q - ciePło, V; całkowita oĘę_nść

obść obi"gucamotabęd".t" ń;ńk- 7jłłł,,{ł.-,źi!,?;)źodpowudającaGW 
tłolra

sza, im temperatura T będńe wyższa, a
temperatura T o- nźsza. Obieg Camota
nie daje się zrealizować praktycznie i stanowi jedynie wzorizęc dla ruecrywistych
obiegów silników cieplnych. Obiegi cieplne realizowane w tłokowych silnikach spali-
nowych przebiegają w przyblżeniu według jednego z tzechpodstawowych obiegów
teoreĘcznych: obiegu Otia, obiegu Diesla i obiegu Sabathego.
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W teoreĘczrlrrn obiegu Otta (rys. 5.8) podczas ruchu tłoka od dolnego mańwego
położenia (D IvIP) do gómego martwego położenia G rvĄ gaz wypehiaj ący cylinder
ulega spręzaniu adiabaĘcznemu (a-c).kacamechaniczna nż.ytznasprężanie zostaje
całkowicie zamieniona na energię wewnętrzną ganlinastępuje wzrost jego tempera-
tury i ciśnienia. Z kolei następuje doprowadzenie ciepła q, przy stałej objętości, a więc
występuje przemiana izochoryczna (c4). Następuje wzrost temperatury i ciśnienia
gant.Podczas ruchu tłoka od GMP do DMP następuje ńiabaĘczneroąrężanie gazlJ
(d-b). Temperahrra i ciśnienie gaallIegająobniżeniu. Podczas przeniany izocho-
rycznej (b-a) od czynnika zostaje odprowadzone ciepło qr.

W teoreĘcznym obiegu Diesla (rys. 5.9) podczas ruchu tłoka odDMP do GMP
gaz ulega adiabaĘcnemu spręźaniu (a--c). Ęodobnie jak w przypadku obiegu Otta
następuje wzrost temperafury i ciśnienia, Doprowadzenie ciepła q, następuje przy
stĄm ciśnieniu (izobara c4), a w efekcie wzrasta objętość (tłok przesuwa się od
GłŹwktervnkuDMP).ZkoleinastępujeadiabaĘcznerozprężanie(d-b).Gdytłok
znajduje sięw DMĘ następuje odprowadzenie ciepła q, i spadek temperatury oraz
ciśnienia gant(izochorab-a). Zasadniczaróżmicamiędzy obiegiem Otta i obiegiem
Diesla leĘ w sposobie doprowadzania ciepła: w obiegu Otta - przy stałej objętości
(izochora c4), aw obiegu Diesla -przy staĘm ciśnieniu (izobara c4).

W teoretycmym obiegu Sabathego (rys. 5.10), nazywanym obiegiem miesza-
nym, doprowadzenie ciepła q, następuje zarówno przy stałej objętości (izochora
ca), jak przy staĘm ciśnieniu (izobara d-e). Pozostałe przemiany przebiegają tak
samo: adiabaĘczne sprężanie (a--c), adiabaĘcne rozprężanie (e-h) i izochoryczre
odprowadzanie ciepła q, (b-4).

RzeczywisĘ obieg cieplny w silniku spalinowym wygląda odmiennie od obiegu
teoretycznego, aprTycTW tego jest kilka. W silniku czynnik termodynamiczny nie
jest gazem doskonałym, a ponadto występujątu straĘ spowodowane tarciem i shaĘ
ciepła. W silniku spalinowym czynnikiem termodynamicmym podczas sprężania

Rysunek 5.9. TeoreĘczny obieg Diesla w ukła-
llzie p-v: Y"- całkowita objętość cylindra, Y *- ob-

jętość komory spalania, Y"- pojemność skokowa,
GW - górne martwe położenie,
DW - dolne martwe połozenie
Zródło: Nowacki 1972

Rysunek 5.10. Teoretyczny obieg Sabathego
w układziep-v: Y"- całlawita objętość cylin-
dra, Y*- objętość komory spalania,
Y"- pojemność skokowa, GW - górne martwe
polożenie, DMP - dolne martwe połozenie
Zródło: Nowacki 1972
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Rysunek 5.11. Porównanie teore§lcznęo obiegu
cieplnego z rzecz5łwisĘm obiegiem silnika spa-
linowego: p.- ciśnienie otoczenia, p"- ciśnienie
odpowiadające początkowi procesu spalania, p.-
ciśnienie odpowiadaj ące począt kowi wylofu spalin
Zródło: Stolarczyk 1988

jest mieszanina powietrza i pa|iwa, a
podczas rozprężania - gazy spalinowe.
Przemiany sprężania i rozprężania nie są
adiabatami, lecz politropami o wykład-
niku zmieniającym swą wartość podczas
tnvania przemiany. Doprowadzenie ciepła
w §ilniku spalinowym polega na spalaniu
paliwa wewnątrz cylindra. Poniewż pro-
ces spalania odbywa się stopniowo, więc
doprowadzanie ciepła nie może przebie-
gać ani izochorycznie, ani izobarycmie.

Na rysunku 5.11 na tle wykresu teoretycznego obiegu Sabathego (linia przery-
wana) przedstawiono przykładowy wykres rzeczywistego obiegu silnika (linia ciągła).
W obiegu rzeczywisĘmprzejścia od jednej przemiany do drugiej następująpĘnnie
i wykres nnian ciśnieniajest zaokrąglony. Wykres obiegu rzeczywistego silnika jest
laaz-ywarry wykresem indykatororvym i uzyskuje się go w wynikupomiarów zmian
ciśnienia zachodzących w cylindrze w funkcji obrofu wafu korbowego. Prryrząd
służący do Ęch pomiarów naTywa się indykatorem, stąd nazwawykresu.

5.4. Rodzaje silników spalinowych
Tłokowe silniki spalinowe możnapodaeltćnapodstawie różnych Ęrteriów. Praca

silnika spalinowego charakteryzuje się cyklicznościąprocesów zachodzących w cylin-
drze. Wkażdym cyklu (obiegu)pracymożnawyróźnićnastępująpeprocesy: napehianie
cylindra świerym ładunkiem, sprężąnie ładunku" spalanie i pracę, usunięcie gazów spali-
nowych. Jeżeli jednemu obiegowi pracy silnika odpowiadajądwa suwy tłoka (eden obrót
wału korbowego), to silnik taki nazywarny dwusuwowym. Silnik, w którym na jeden
obieg pracy ptzypadającźery suwy tłoka (dwa obroĘ wału korbowego), nazywamy
silnikiem cźerosuwołvym. §ilnik sześciosuwowy to silnik; w którym cylinder silnika
cźerosuwowego powiększono o dodatkowąptzestrzęńo zrniennej objętości. §ilnik z
wirującym tłokiem to silnik w którym dzięki odpowiedniemu połączeniu obracającego
się tłoka z wałem silnika został wyeliminowany mechanizrn korbowy. §ilnik §tirlinga
to silnik do którego energia cieplna dostarczana jest z zewnąfrz.

Swieży ładunek może być dostarczany swobodnie, tzn. zasysany do cylindra w
wyniku przesuwania się tłoka w cylindrze. Silnik taki nazywamy niedoładowanym
wolnossącym. Dostarczanie świeżego ładunku do cylindra może być wymuszone
przez sprężarkę umieszczonąw kanale dolotowym i wtedy silnik nazywamy dołado-
wanym. Mieszanka paliwowo-pow ietrzrta może być wfi arzana na zewnąhz cylindra
- w gazniku; silnik taki nazywamy silnikiem gźnikowym . zaniastmieszanki pali-

początek

ńrysku
paliwa

p0

początekwotu



&

wowo-powietrznej do silnika możebyć dostarczane oddzielnie powietrze i oddzielnie
paliwo. W cylindrze jest bardzo mało czasu na wymieszanie paliwa z powietrzem,
dlatego paliwo jest dostarczane do cylindra pod ciśnieniem przez specjalny zawór,
zvłany wtryskiwaczem. Dzięki zastosowaniu wtryskiwaczapa|ivtojest wĘskiwane
w postaci rozpylonej strugi. Tak zasilany silnik nazywamy silnikiem wtryskowym.

W silnikach z zaplonem iskrowym (ZI) zapłonmieszanki paliwowo-powietrzrej
wyvołuje iskra elektrycma przeskakująca w odpowiednim momencie między elek-
hodami świecy zapłonowej. W silnikach z zapłonem §amoczynnym (ZS) powietrze,
wskutek spręzenia, uzyskuje temperaturę umożliwiającąsamozapłon wĘśniętego w
odpowiedniej chwili paliwa.

Przebieg procesu spalania mieszanki w cylindrze (tzn. zmiany ciśnienia i tem-
peratury) za|eĘ od stopnia sprężania, stąd silniki dzieli się na niskoprężne (e < 12)
i wysokoprężne (e > l2),naTywane potocznie silnikami Diesla.

W silniku niskoprężnym stosuje się świece zapłonowe, ponieważ temperatura
w cylindrze pod koniec suwu sprężania jest zbl niską aby zapłon mieszanki nasĘlił
sarnocrynnie. Natomiast w silniku wysokoprężnym pod koniec suwu sprężania wysoka
temperaturaumożliwiasamozapłonmieszanki.Wsilnikuwysokopężnym-zewzględuna
zapłolsamoczynny - paliwo podaje się bezpośrednio do cylindrą nie zaś w postaci mie-
szanki paliwowo-powietrznej. Silnik wysokoprężny jest zawsze silnikiem wĘskowym.

Odprowadzanie nadmiaru ciepła z silnika do otoczenia może się odbywać
bezpośrednio, co oznacza, że otaczające powieftze pnepĘwając między żeberkami
cylindra i głowicy odbiera ciepło z silnika. Silnik takjnazywa się silnikiem z chło-
dzeniem bezpośrednim, apotocmie-zcllłodzeniempowietrznym. Odprowadzanie
nadmiaru ciepła z silnika do otoczeniamoże się też odbywać pośrednio. Wówczas
ciepło z cylindra odbięracięczznajdującąsię w bloku silnika. Odprowadza ona ciepło
na zewnątrz i oddaje je otoczeniu. Taki silnik to silnik z chłodzeniem pośrednim,
potocznie nazywany silnikiem z chłodzeniem cieczowym. Stosowanie określenia
chłodzenie wodne jest niewłaściwe, poniewń wodę jako cięcz cbłodzącą w naszym
klimacie można stosować Ęlko w sezonie letnim.

5.5. Zasady pracy silników spalinowych
5.5.1. Silnik dwusuwowy z zapłonem iskrorvym

Silnikiem dwusuwowym nźźywamy taki silnik spalinowy, w którym na jeden
suw pracy przypadajądwa suwy tłoka, a więc co drugi suw tłoka jest suwem pracy.
Podczas cyklu pracy mu§zą wysĘlić podstawowe procesy, takie jak: napełnianie
cylindra świeżym ładunkiem (dolot), sprężanie, ptaca, wydalanie zlżrytego ładunku
(wylot). Aby to uzyskać, w silniku dwusuwowym wykorzystano objętość komory pod
tłokiem, tj. objętość komory korbowej silnika. Zasńędzińańatah,tego silnika przed-
stawiono narysunku 5.12. Podczas ruchu tłokaodD@ doGMP (rys. 5.12AB) wzrasta
objętość komory pod tłokiem, a więc Wtwarza się w niej podciśnienie. Po otwarciu
kanafu dolotowego do komory korbowej jest dostarczany świeży ładunek(mieszanka
paliwowo-powiefrzna). Podczas ruchu tłoka od GMP do DMP (rys.S.12CD) zrnrriejsza
się objętość komory pod tłokiem. Powoduje to wzrost ciśnienia mieszanki, a z chwilą
otwarcia kanafu przelotowego następuje jej pnepĘw zkomory korbowej do cylindra,
żn. proce§ dolotu (rys. 5.12D).
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Rysunek 5.12. Schemat dzialania dwusuwowego silnika z zaplonem iskrowym: l - zlsysanie mie-
szlnki do komory korbowej, B - koniec rlsysania mieszanki do komory korbowej, spalanie miesząnki
w qilindrzł, C -wstqne sprężnnie mieszlnki w komorze korbowej, koniec surl)u praq|,

ł - prupływ mieszanki z komory korbowej do cylindra, wydalanie gaów spalinowych
Zródło: Shobacki, Chochowski 1993

W cylindrze nad tłokiem podczas ruchu tłoka od DMP do GMP (rys. 5. 12A) zrnniej-
sza się objętość i zachodzi sprężaniemieszankipaliwowo-powieftmej. Podkoniec tego
ruchu tłoka następuje zapalenie mieszanki i rozpoczyna się proces spalania (rys. 5.12B).
W czasie ruchu tłoka od GMP do DMP (rys. 5.12C) nadal trwa proces spalania oraz
proces pruekazywańa energii powstaĘch gazów spalinowych na tłok, który wykonuje
§uw pracy. Pod koniec tego ruchu tłoka następuje otwarcie kanafu wylotowego i euy
spalinowe wydostająsięlnazewnątlz cylindrą źn. odbywa się proces wylotu.

5.5.2. Czterosuwowy §ilnik z zapłonem iskrowym
W silniku spalinowym czterosuwowym na jeden obieg pracy prrypńającńery

suwy tłoką a więc co czwafi suw tłokajest suwem pracy. Tak więc w silniku cztero-
suwowym kolejne cźerypodstawoweproce§y cyklupracy sąprzypisane poszczegól-
nym suwom tłoka, które nazryamy: suwem dolotu, suwem sprężania, suwem pracy
i suwem wylotu (rys. 5.13). Wszystkie te procesy przebiegająw cylindrze silnika.

Rysunek 5.13. Schemat dzialania cźerosuwowego silnika z zapłonem iskrowym: A- dolot mieszanki
do cxllindrą B - sprężnnie mieszanki, C - spalanie mieszanki" D -wylot gaóń, spalinowych
Zródło : Slgobacki, Chochowski I 993
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Suw dolotu. Podczas ruchu tłoka od GMP do DMP (rys. 5.13A) spada ciśnie-
nie (wzrasta objętość) w cylindrze, a poniewź otwarĘ jest zawór dolotowy, więc
do cylindra dostaje się świeĘ ładunek w postaci mieszanki paliwowo-powiefuznej.

Suw sprężania. Podczas ruchu tłoka od, D MP do G MP (rys, 5. l 38) w cylindrze
zmniejsza się objętość komory nad tłokiem, aponiewńzawory dolotowy i wylotowy
są zamknięte, dlatego też mieszanka ulega sprężaniu. Pod koniec suwu sprężania
następuje zapłon mieszanki spowodowany przeskokiem iskry elektrycznej rrńędzy
elektrodami świecy zapłonowej. W czasie ruchu tłoka od GMP do DMP (rys. 5. 13C)
następuje dokończenie procesu spalania.

§uwpracy. Powstałe gazy spalinowe wykonująpracę, przekazując energię natłok.
Suw wylotu. Podczas ruchu tłoka od DMP do GMP (rys. 5.13D) zawót wylo-

towy jest otwarĘ, dzięki czemu przesuwający się tłok wypycha gazy spalinowe na
zewnątz cylindra. W silniku czterosuwowym poszczególne procesy są wyraźnie
od siebie oddzielone. Zapewnia to lepsze napełnienie cylindra świeżym ładunkiem,
lepsze wykorzystanie energii gazów spalinowych orazlepsze oczyszczeńe cylindra
z gazów spalinowych. W wyniku lepszego wykorzystania energii, powstałej w pro-
cesie spalania paliwa, silniki czterosuwowe mająwiększąspra\ilność, co wyrźa się
mniejsąrmjednostkowymzużyciempaliwawporównaniuz silnikami dwusuwowymi.

5.5.3. Czterosuwowy silnik z zapłonem §amoczynnym

Z.asana d^ńańa cżerosuwowego silnika z zapłonem sarnocrynnym (ZS - rys. 5. 14)
jest zblżona do zasady dńałańa cźerosuwowego silnika z z-apłonem iskrowym (ZI).
Podczas ruchu tłoka d, GMP do DW (rys. 5.14A) ciśnienie nad tłokiem maleje ipruez
otwaIty zawór dolotowy do cylindra przedostaje się świeży ładunek w postaci powietza, W
czasie ruchu tłok,a ń DW do G W (rys. 5.148) objętość nad tłokiem mĄe i następuje
sprężnniepowietza. Podkoniec tego zuwutłokaro?poczynasięwĘskro7pylonegopaliwa
do cylindra. Czą,stki rozpylonego paliwa-mieszająp się z goącym sprężonympowietzem
-degajązapaleńu i rozpocąma się proces spalania. Podczas ruchu tłoka od GW do DW
(rys. 5. 14C) zachodzi dalsze podawanie paliwa i jego spalanie, a powstająpe gary spalinowe
wykonująpracę,pzekazttjap swąenergię natłok. Wczasie ruchutłoka dDMP do GMP
(rys. 5 . 1 4D) otwiera się zawór wylotowy i gazy spalinowe sąwydalane na zewnątz cylindra

A

powietrze

pompa
ńryskowa

Rysunek 5.14. §chemat dzialania cźerosuwowego silnika z zaplonem §amoczynnym., A- dolot po-
ńetąa, B-sprężnniepowietrcaiwtryskpaliwa,C-spalartemieszlnkĄD-tłylotgaówspalinołłych
Zródło : Skrobacki, Chochowski I 99 3
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5.5.4. Silnik z tłokiem wirującym
Klasyczny silnik tłokowy, dwu- lub cźerosuwowy, charakteryzuje się postępowo-

-zwrotnym ruchem tłoka, który jest zamieniany na ruch obrotowy wału korbowego.
Zewzględuna występujące sĘ bezwładności (zrrrienne wartości przyspieszeń,ptzy
stałej prędkości wafu korbowego) zamiana ta powoduje niekorzystne efekĘ ubocz-
ne. Wady tej jest pozbawiony silnik z tłokiem wirującym (silnik Wankla). Budowę i
zasadę dzińanatego silnika przedstawiono na rysunku 5.15.

Tłok o kształcie zb|iżonym do trójkąta porusza się w komorze,którąprzez
analogię naąrwano cylindrem. Wewnętrmy zarys cylindra ma specjalnie dobrany
kształt (trochoidalny), który zapewnia jego ciągłą sĘczność z wszystkimi skrajnymi
punktami zarysu tłoka. Tłok jest zazębiony mimośrodowo z kołem zębaĘm wafu
silnika. Między tłokiem a cylindrem tworzą się frzy komory robocze. Podczas jednego
obrotu tłoka w kżdej z Ęch komór następują cźery fazy cyklu pracy.

Rozpahzymy zmiany występujące w kolejnych komorach roboczych silnika.
Wkomorze ograniczonej powierzchniątłokaa-c i ściankącylindranastępująkolejno:
,4 - koniec wylotu i początek napehiania świeżym ładunkiem, B i C - napełnianie,
D - koniec fazy napełniania
(dolotu), krawędź c tłoka za-
azyla zasłaniać otwór dolo-
towy.

W komorze a-b w tym
samym czasie występują na-
stępujące stany: l - początek
sprężania świeżego ładunku,
,B - końcowa faza sprężania,
C - przeskok iskry ze świecy
zapłonowej, D - początek tuy
pracy. Natomiast w komorze
b - c zacho dzą następuj ąc e fazy :

l - spalanie i praca, B - praca,
krawęd:ź c tłoka zbliża się do
otworu wylotowego, C - poczę
tek wylotu, D - koniec wylotu.

powstawanie momentu
obrotowego w silniku z wirują-
cym tłokiem wyjaśnia schemat
przedstawiony na rysunku 5 . 1 6 .

Chwilowy ruch tłokajest obro-
tem względem puŃtu id który
jest punktem zazębienia tłoka
z kołem zębatym wafu silnika.
Jeżę|i w komorze rcboczej I
następuje spalanie i wartość
ciśnienia jest większa niż w
komorze II, to siĘ ciśnienia ga-

E3ffi
dolot sprężanie

vian r
rczprężanie wylot

Rysunek 5.15. Schemat budowy i działania silnika
z wirującym tlokiem: A - pocz(ek sprężania świeżego
ladunhu, B - końcowa fazn sprężnnia, C - pneskok iskry
ze świecy zapłonowej, D - poeątekfaął pracy
Zródło: Niewiarowski I 964
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Rysunek 5.16. Zasada powstawania
momentu obrotowego w silniku z
wiruiacvm tlokiem: o - oś obrotu
mimośrodu, o - chwilowa oś obrotu
tł9kĄ, I, n, ru - komory robocze silnika
Zródło : Niewiarowski I 964

zów spalinowych powoduj ą obrót tłoka względem
punktu M - zgodlie z kierunkiem ruchu wska-
zówek ze9ara. Ponieważ oś obrotu mimośrodu
znajduje się w punkcie O^, a oś wafu silnika - w
punkcie O, więc wał silnika będzie się obracał w
tym samym kierunku.

Silnik Wankla charakteryzuje się dużąmocą
przy małych wymiarach i małej masie. A oto
przykładowe parametry silnika NSU-Wankel
KKM440: pojemność skokowa - 440 cm3, moc
silnika - 40 kW prędkość obrotowa - 6000 obr/
min, jednostkowe nlĘcie paliwa - 300 g/(kwh),
pojemnościowy wskźnik mocy - l00 kwdm3,
masa silnika - 23 kg. Produkcję tego silnika za-
niechano ze względu na jego mĄtrwałość oraz
trudności z-llięane z uszczelnieniem tłoka, sma-
rowaniem i chłodzeniem otaz ze składem spalin.

Obecnie jedynym producentem silników Wankla jest japońska firma Mazda. Prace
nad silnikami z wirującymi tłokami sąniezwykle kosztowne, nadal trwa walka z ich
małątrwałością wysokim zułciem oleju silnikowego jak i wysoĘemisjąCOr.Wraz
z końcem 2011 roku Mazda na wszystkich rynkach zakończyła także sprzedaż
modelu RX8 - wyposażonego w silnik o wirujących tłokach. Być może nadejdzie
czas, kiedy silnik uznawaly za symbol serii RX wróci do łask.

5.5.5. Silnik rotacyjny Rotorcam

Cźerocylindrowy, cźerosuwowy
silnik ,,Rotorcam" również ma kon-
strrrkcję obrotową ale w odróżnieniu
od silnika Wankla jest wlposżony w
klasyczre cylinĘ z tłokami. Nie ma
w nim ronządu zaworowego ani koła
zamachowego. Jest to silnik wielopali-
wowy, o zrniennym stopniu sprężania.

Zasadę działania tego silnika
przedstawiono na rysunku 5.I7. Cy-
lindry są rozmieszczone promieniowo
w stosunku do głównej osi silnika. Na
końcu ramienia korbowodu każdego
tłoka znajduje się rolka, która toczy się
po powierzchni wewnętrznej owalne-
go pieścienia. W obudowie silnikajest
umieszczona j edna świec a zapłonow a,
która w miarę obracania się cylindrów
wywofuje w nich zapłon. W cylindrze
dolnym (rys. 5.17) tłok znajduje się w

Ęsunek 5.17. Scbemat dzialania silnika,Rotorcam"
Zródło: Maszyrly i ciągniki rclnicze
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gónrym położeniu - w fazie niędzy końcem wylotu a początkiem zasilania świeżym
ładunkiem. W cylindrze lewym nasĘliło napetrienie świeżym ładunkiem i roąpoczyna
się sprężanie. W cylindrze górnym tłok znajduje się w położeniu górnym i roąr,ocTpa
się faza pracy. Położenie rolki w tym miejscu jej biemi jest regulowane, poniewż w
bieżni jest umi eszczoria krzywka o zrrriennyn względem bieżni położeniu. Zalężnię
od położenia krzywki zmienia się stopień sprężania silnika. Położenie kruywki jest
regulowane automatycznie. Występowanie spalania detonacyjnego jest kontrolowane
za pomocą czujnika. Dzięki ciągłej kontroli i automaĘcznej regulacji silnik salno-
czynnie dostosowuje się do rodzaju paliwa i warunków obciążenia. Cylinder prawy
znajduje się w początkowej fazie wylotu.

§ilnik,,Rotorcam" jest w stadium badan laboratoryjnych (USA) i w najbliższych
latach okże się, czybę&ie stanowiłkonkurencję dlaklasycnychsilnikówtłokolvych.

5.5.6. Silnik §palinowy wewnętrznego §palania z tłokiem obrotowym
Woźniaka (patent RP 1992 r.)

Silnik składa się z nieruchomego kołowego cylindrazamkniętego z obu shonpła-
skimipokrywarni, wewnąfozktórego cenhalnieznajduje się obrotowytłok. Tłok składa
się z dwóch głównych elementów, zktorychkńdy ma dwa ramiona (przegrody), dzieląpe
przestrzeń cylindra naczlery komory robocze o zrrriennej objętości. Na zewnętrznych
powierzchniach przegród tłoka znajdująsię listwy uszczelniające, umieszczone w row-
kach i podparte sprężyście. W pobocmicy cylindra znajdują się okna umożliwiająpe
wymianę ładunku (rys. 5.18). Ruch przegród tłoka orazprzeniesienie napędu odbywa
się dzięki panepruekJalń, z których kżda składa się z dwóch jednakowych elipĘcz-
nych elementów zębaĘch. W sumie sącźery jednakowe elementy zębate,przy cTym
zazębione sąze sobąw taki sposób, że odległość między ich osiami jest stała (elementy
zazębione obrócone sąwzględem siebie o 90"). Podczas jednego pehego obrotu wału
zdawczegosilniką wkźdejzcńerechkomórroboczychrealŁowanyjestcźerotaktowy
cykl pracy (ssanie, sprężanie, praca, wydech).

Rysunek 5.18. Model dzialania silnika z tłokiem obrotowym:
A-fazl poślednią B -fazl końcowa: I - ssanie, 2 - sprężanie, 3 - praca, 4 - urydech
Zró dło : www : hoverto ur idl. p I /p lh i lnila/e giną, html
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5.5.7. Silnik sześciosuwowy

Silnik sześciosuwolvy to silnik czterosuwowy w którym zasadniczy cylinder
powiększony jest o dodatkową przestrzń o zmiennej objętości, zmieniającej się
cyklicmie wtazze zmianami w cylindrze zasadniczym. Ponieważ jeden cykl zmian
dodatkowej przestrzeni (dwa suwytłoczka)przypadanacńery suwytłoka, w cylindrze
zasadniczym najeden cykl pracy łącmie występuje sześć suwów, ale dwóch tłoków.

5.5.8. Silnik turbospalinowy

Budową i działaniem silnik turbospalinowy w sposób zasadnicry różni się od
silnika tłokowego. Podstawowe zespoły silnika turbospalinowego (rys. 5. 19) to: sprę-
żarka I , komora spalania 2, turbina 4 sprężartj, turbina 5 silnika. Sprężarka 1 zasysa
powiehze z otoczenia i tłoczy je pod ciśnieniem (0,3-0,5 MPa) do komory spalania 2.
Paliwo podawane przez wtryskiwaczę 3 twotzy wtaz z powietrzem mieszankę, która
ulega spaleniu. Podczas uruchamiania silnikazapłonmieszanki wywofuje iskraświecy
zapłonowej, natomiast podczas pracy silnika zapłonnastępuje samoczynnie i świeca
jest odłączona. Gaty spalinowe, wytworzone w komorze spalania są kierowane do
turbiny, która przeważlie składa się z dwóch niezależmych turbin. Pierwsza turbina

4, narywana turbiną wysokopręźną jest
połączonaze sprężarkąi sfuży dojej napę-
dzania, Druga twbina 5 - napędowa-na-
zywananiskoprężną sfuży do napędzania
pojazdu lub innego odbiomika mocy.

Zaniana energii uzyskanej w procesie
spalania na energię mechaniczrąw silniku
turbospalinowym przebiega odmiennie niż
w silniku tłokowym. W silniku tłokowym
siła działająca na tłok jest iloczynem ciśnie-
nia gazów spalinowych i powierzchni deŃa
tłoka. W silniku turbospalinowym siła na
łopatkach turbiny jest iloczynem natężenia
wypĘwu gazów spalinowych z dysry i
spadku pędkości gazów spalinowych, który
występuje na łopatkach turbiny.

Silnik Stirlingajest tłokowąmaszynąrobo cząpracującąw obiegu zamkniętym z
dowolnym gazem. Silnikten skonstruowano jako konkurentamaszyny parowej, która
w początkowym okresie stanowiła powżne zagrożenie dla otoczenia (rozrywanie).

5.6. Spalanie paliwa w silniku
Spalaniem nazywamy proces łączeńa się składników paliwa z tlenem. Końco-

wym produktem tego procesu sąspaliny, będące mieszaninątlenków poszczególnych
składników paliwa. Przykładowy skład chemicmy podstawowych paliw cieĘch

Rysunek 5.19. Schemat działania silnika turbo-
spalinowego: I - spryżarlra, 2 - lamora spalania,
3 - wtryskiwacz, 4 - turbina wysokoprężna,
5,- urbina nislaprężną 6 - pzekładnia, 7 - dysza
Zródło: Niewiarowski I 964

5.5.9. §ilnik Stirlinga
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przedstawiono w tabeli 5.1. Rozpafrzrrrypod-
stawowe reakcje utleniania głównych skład-
ników paliwa. Spalanie całkowite i zupełne
węgla pnebiega wedfug reakcji:

C + Or: CO,

Ponieważ masa l gramoatomu węgla
wlmosi 12 g, więc do utlenienia 1 kg węgla
poftzeba3Z/I2:8/3 kg tlenu. W następstwie
całkowitego i zupełnego spalenia 1 gramoato-
mu węgla powstają 44 g dwutlenku węgla i
uzyskuje się 408 kJ energii. W przypadku niezupehego spalenia l gramoatomu węgla
powstaje 28 g tlenku węgla (CO) i uzyskuje się 124 kJ energii. Spalanie całkowite i
zupełne wodoru zachodzi według reakcji:

Hr+ O: HrO

Poniewż masa 1 gramocząsteczki wodoru wynosi 2 g, u masa 1 gramoatomu
tlenu wlmosi 16 g, więc do utlenienia l kg wodoru potrzeba 16/2:8 kg tlenu. W
wyniku całkowitego spalenia 1 gramocząsteczki wodoru powstaje 18 g pary wodnej
i uzyskuje się 286 kJ energii, Jeżeli nastąpi całkowite spalenie 1 kg benzyny, to uzy-
skamy następujące ilości ciepła:

ze spalenia węgla: Q":0,85 . Ill2 .408 : 28,9 MJ
ze spalenia wodoru: Q:0,I5 . 1/2.286=ż1,45MJ
Tak więc łącznie otrzymanry energię w ilości 50,35 MJ.
W rzeczywistości, nawet

przy zastosowaniu nadmiaru po-
wietrza, uzyskuje się mniejsze ilo-
ści energii. Wtabeli 5.2 zestawio-
no teoretycme wartości zapotrze-
bowania powietrza do spalenia
l kg wybranych paliw oraz waF
tości opałowe tychpaliw. Wprak-
łce - ze względu na zakłócenia
w tworzeniu się mieszanki pa-
liwowo-powietrzrrej oraz w proce-
sie j ej spalan ia - zapofrzebowanie
na powietrze jest większe od teo-
reĘcznie Wzlaczonęgo. Stosu-
nek ilości zawartego w mieszance
powiebza do ilości teoreĘcznie niezbędnej do całkowitego spalenia paliwa naz;nvamy
współcrynnikiem nadmiaru powietrza ), Qambda). Dla silników zzapłolemsamo-
czynnymwspołczynniktenwynosi 1,2-1,8, adlasilnikówzzapłonemiskrowym-0,9-1,1
(z wĘskiem benzyny 0,97- l ,03). Należy pami ętać, że w silnikach z zapłonem iskro-
wym istnieją ogranicz'enia składu mieszanki. wvnoszace )" < I,27 i 

^,.,> 
0,53.

Zirówno miósziŃa o wspołczynniku nadmiaru powiłrza ffiięt ."y- niZT 
^,, 

1al< i
mieszanka o wspołczynniku nadmiaru powietrza rrniej srymuż 7,* trudno lu6 wcale

Tabela 5.1. Składy chemiczne
podstawowych paIiw ciekłych

Rodzaj paliwa Skład paliwa ]%l

c H. s o.
Benzyna 85 15

olei napedowv 86 13.5 0,5

Alkohol etylowy 52 13 35

Paliwo zepakowe 77 12 11

LPG u 16

Źńdło : o p racowa n ie wh sn e

Tabela 5,2. TeoreĘczne zapotrzebowan le powietrza
do spalania lwańość opałowa pallw clekłych

Rodzaj pallwa TeoreĘczne
zapotzebowanie

oowietrza

Wańość
opałowa
paliwa

kg powletrza
kg pallwa

ml powietłza
kg paliwa

MJ
kg paliwa

Benzvna 15,1 11,68 44
Olei napędowy 14,7 11,36 42
Alkohol etvlowv 9,0 6,96 26
Paliwo
rzeoakowe 12,4 9,59 37

LPG ,l5.0 ,l,|,6 46

Żńdło : op racowa n i e ńa sne
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Rysunek 5.20. Wpływ składu mieszanki na sklad spllinz PM- zawartość cząstek staĘch,
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Zródło : Kasedorf I 989a,b

nie ulega zapłonowi. Skład mieszanki ma również wpływ na skład spalin (rys. 5.20).
Przebieg ciśnienia spalania w silniku rozpatrujemy w funkcji kąta obrotu wału
korbowógo PWK). Żewzględuna istotne iOZnióe przebiegu spalania w silnikach z
zapłonem iskrowym i z zapłonemsamoczynnym procesy te pżeanalinljemy osobno.

W silniku zzapłonemiskrowym (rys. 5.21) pod koniec suwu sprężania,tm. gdy
tłok majduje się w położeniu odpowiadającym ok. 200 OWK (obrofiwafu korbowego)
pned GMĘ następuje przeskok iskry między elektrodami świecy zafonowej i zapaleńe
mieszanki paliwowo-powietzrej.Intensywne spalanie mieszanki rozpoczyna sięjednak
z pewnym opóźnieniem, tnt. gdy tłok znajduje się w położeniu ok. I0o OWK pned

GMP i trwa do chwili, gdy osiągnie on
położenie lU OWK za GMP Okres ten
charakteryzuje się gwałtownym narasta-
niem ciśnienia w cylindrze.

Przyrost ciśnienia przypadają-
cy na I0 OWK, naTywany stopniem
twardości pracy silnika, wynosi
0,17-0,25 MPa. Ponieważ silniki z
zapłonem iskrowym charakteryzują
się szerokim zakresem zmian pręd-
kości obrotowej wału korbowego
(1-6 tys. obr/min), więc w celu uzyska-
nia prawidłowej pracy silnika (mak-
symalne ciśnienie przy 10Ą50 OWK
za GMP) stosuje się automatyczlą
regulację kąta wlprze dzeńa zapłonu.
W miarę wzrostu prędkości obrotowej
zwiększa się kąt wyprzedzenia zapłonu.
Zdarza się, iż w silniku z zapłonem
iskrowym pojawiają się nieprawidło-

okr€sw§ępny ofr/
pczątek spalania 14
moment
paeskoku iskry
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Ąnunek 521. Przebię procesu spalanie w silniku ZI
Zródło: NowacH 1972
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wości przebiegu procesu spalania,
lnazryv arrc spalaniem detonacyj nym.
Spalaniu detonacyjnemu towarzyszą
charakterysĘczne metaliczne óźwięki,
jak gdyby uderzenia młotka. Efektem
tego zjawiska jest spadek mocy silnika,
większe zu:życie paliwa i przyspieszone
zużycie silnika. Ptzyczyny spalania
detonacyjnego to zbyt duzy kąt wy-
przedzelia zapłonu lub stosowanie
nieodpowierlni gg9 gatunku paliwa.

W silniku z zapłonem samo-
czynnym (rys.5.22) pod koniec suwu
sprężania (ok. 300 OWK przed G]ńP)
rozpocTwa się wĘsk paliwa. Cząstki
rozpylonego paliwa nagrzewają się
i następuje samoczynny zapłon
(ok. 100 OWKprzedGIrP). Wwyniku
intensywnego spalania nasĘuje gwał-

MPa

oloos vltnlq-,l
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\

! oł<lps §pa/ania

pocąbkwsku
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Rysunek 5.22. Przebieg procesu spalania w silni-
ku z zapłonem samoczynnym
Zródło: Nowacki 1972

townywzrostciśnienia. Przyrostciśnieniaprzypadającynal0 OWKwynosi 0,6-1 MPa.
Zakończenie podawania wĘsku paliwa następuj e przy 8-120 OWK za GW. Wykres
przebiegu zsnian ciśnienia w cylindrze silnika zzapłonem samoczynnym w pobliżu
wartości maksymalnej jest łagodnie zaokrąglony, natomiast w przypadku silników z
zapłonem iskrowym wykres taki ma ostro zarysowany szcz-yt.

Porównanie przykłado-
wych wartości parametrów
procesu spalania w silnikach
z zapłonem iskrowym i sa-
moczynnym przedstawiono
w tabeli 5.3.

Odmienny przebieg
procesu spalania paliwa w
silnikach z zapłoaem samo-
czynnym i z zapłonem
iskrowym (wynikający z
tóżnego stopnia sprężania)
powoduje zróżnicowanie
ich sprawności energeĘcz-
nej. Sprawność energeĘcz-
na silnika to dawka (licz-
ba gramów) paliwa, której

spalenie umożliwia wykonanie pracy jednostkowej (np. pracy
l kJ: 1 kW , s). Dlatego w przypadku, gdy podstawowym kryterium doboru silnika
jest jego sprawność energeĘczna, stosuje się silniki zzapłonemsamoczynnym (cią-
gniki rolnicze, samojezdne maszyny rolnicze).

TabeIa 5.3. GharakterysĘczne wańości parametrów
procesu spalania w sllnlkach z zapłonem iskrowym (Zl)

l zapłonem samocrynnym (ZS)
parametrv Sllnik ZI Sllnik ZS

Ciśnienie [MPal:
- spężania
- maksymalne

1,o-1,2
3,0.4,0

3,54,0
7,5-9,0

Temperatura PC]:
- pod koniec suwu sprężania
- maksymalna

ok,300
ok. 2400

ok. 600
ok.22OO

Kąt wyprzedzenia zapłonu l0 OWK\ 15-20 2540
Sprawność silnika o,2-o,25 0,3-0,4

Jednostkowe zuĘcie paliwa [g/kW. h] 300-360 230-260

' OWK - obńt wafu końowego
Źńdło : o pncowa n ie wŁa sne



6. PALIWA, oLEJEo SMARY
6.1. Wiadomości wstępne

W Polsce ok,60% energii nżrywanej w produkcji rolnej
uzyskuje się z paliw silnikowych. Dlatego znajomość właści-
wości paliw silnikowych, olejów i smarów, atakżę działania
silników spalinowych, prawidłowego aglegatowańa masryn z
ciągnikami ma wielkie znaczenie, umożliwia bowiem oszczęd-
niej szą gospodarkę energią w produkcji rolnej.

Paliwa silnikowe i smary uzyskuje się głównie w wyniku
obróbki termicmej i chemicznej ropy naftowej. Do podstawo-
wych prodŃtów przeróbki ropy naftowej należą benzyna,
nafta, olej napędowy, olej opałowy, oleje smarowe (silnikowe
i przekładniowe) i hydraulicme, smary parafiny i inne.

Złożaropy naftowej zrrajdująsię w wielu Ęonach świata
i na różnej głębokości. Obecnie złożałatwe do eksploatacji są
na wyczerpaniu, dlatego waruŃi pozyskiwania ropy naftowej
są coraz trurlnigj52g (np. z dna Morza Póhrocnego). Wielkość
wydobycia ropy naftowej w wybranych latach przedstawiono
w tabeli 6.1.

Rozwój gospodarki światowej wywołał gwałtowny wzrost zapotrzebowania na

nośniki energii, mtłaszczana paliwa ropopochodne _ najwygodniejsze w użyciu. W
latach 70. XX wieku wystąpił kryrys energetyczny, którego następstwem był gwaŁ
towny wnost ceny ropy naftowej do ok. 44 USD zabaryłkę (1 baryłka: ok. 1391)
w 1974 roku (w 1973 roku 4 USDóaryłkę). Uświadomiono sobie wówczas, że do-
stępne źródła energii sąoglaniczone, co przyczyniło się do intensywnego rozwoju
badń nad technologiami materiało- i energooszczędnymi. Oszczędniejsza gospodar-

ka energią sprawiła, iż jlżw 1976 roku nastąpiło zauważalne zmniejszenie ntĘcia
energii. W najbogatszych krajach Europy globalne mĘcie energii spadło o ok.ż0%o,

pomimo znac7negowzrostu produkcji. Dzięki temu następował stopniowy spadek cen
iopy naftowej dobk. 35 USD. Nie zmienia to jednak faktu,iżw zależności od sytuacji
politycznej na świecie i tempa rozwoju gospodarki, ceny ropy naftowej gwałtownie

Tabela 6.2. Skoki cenowe ropy naftowej w różnych okresach historycznych

Tabela 6.,l. Zmiany
wieIkości rocznego

wydobycia ropy
naftowej w latach

1970-2009 na świecie

Wydobycie ropy
naftowei

Rok mln ton
1970, 2275
1980 2975
,l990 3 014

1 995 3 070
2000 3 350
2009 3 600

opracowanie
własne na podstawie
GUs

Okres Wldarzenie USD/baryłka

1 973 Rapoń Rzymski o ograniczonych zasobach 4

,1§żźii

,l978 Rewolucja w lranie, początek wzrostu cen ok, 35

lsac,].: -ątókł\i§ńi.liihlFlńnil
iłi§€,żć]li

1 982-1 986 Stabilizacja dostaw i stopniowy spadek ceny do ok.22

2óOói,.

2007 Początek recesji w gospodarce ąólnoświatowej ok. 95

własne na GUsopracowanie podstawie
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się zrrrieniaj ą a|e wcię kształtują się na nieporównywalnie wyższym poziomie niż
w 1973 roku. W latach 20I0-20II i na początku 2012 rokltt, ceny te wynosĘ od 90
do 1 20 dolarów za baryłkę.

W tabeli 6.2 zestawiono charakterystyczne okresy gwałtownych zrrrian cen ropy
naftowej. Historycznie ceny ropy wńały się od 2,5 USD (tj. 18 USD w cenach bieżą-
cych) w 1948 roku do I47 USD w lipcu 2008 roku (cena chwilowa).

Oszczędne gospodarowanie energią znajomośó zasad prawidłowej eksploatacji
urządzeń energetyczrych (sihików spalinowych i pojazdów) poprawia wynik ekonomicz-
ny wszelkich działń produkryjnych. DoĘczy to równteż w pehym zakresie rolnictwa.

6.2. Paliwa silnikowe
6.2.1. Benzyna

Benzyna to cięcz pruezroczysta i bezbarwna, o gęstości r: 0,7-0,75 glcm3.
Uzyskuje się jąpodczas destylĄi ropy naftowej w temperaturze 35-200'C. Wartość
opałowa benryny wlmosi ok. 42MJkg. Pary ben4my tworząz powiebzem mieszaninę
wybuchową dlatego naleĘ zachowń szczególnąostrożność przy magazynowaniu i
podczas przeładunku tego paliwa.

Skład frakcyjny paliwa informuje, w jakiej temperaturze określona jego ilość
ulegnie odparowaniu. Temperatura, w któĘ w silniku odparowuje 10% paliwa
(określająca warunki występujące podczas uruchamiania zimnego silnika) wynosi
70-80'C. W temperaturze 80-140'C powinno odparować S0ońpalivta - odpowiada
to warunkom pracy rczyanego silnika.

Czysta benzyna nie nadaje się do zasilania silników spalinowych ze względuna
bardzo mĄodporność na spalanie detonacyjne. Odporność paliwa na tego rodzaju
spalanie określaliczba oktanowa (LO). Liczbę oktanowąwymaczasiędoświadczal-
niena specjalnych silnikachbńawczych,przezporównywanie odpomości na spalanie
detonacyjne danego paliwa z odpomością mieszaniny heptanu z uooktanem. Dla

Tabela 6.3. C harakterystyka prrykładowych benzyn

Parametr Jednostka Benzyna
Eurosuper 95 Super Plus 98 vERvA

Liczba oktanowa (metoda badawcza) LoB 95 98 98
Liczba oKanowa (metoda motorowa) LoM 85 88 88
Gestość w temo. 'l5'C ko/m3 720-775 720-775 720-775
zawańość siarki mo/ko ś10 ś10 ś,l0
zawańość weolowodorów aromatvcznvch Yo NN\ ś35 ś35 ś35
Łączna zawańość tlenu yoNN) ś2,7 ś2,7
zawańość alkoholu:
- metylowego
- etylowego
- żopropylowego
- żobutylowego
-teńbutylowego

voNN)
ś 3,0
ś 5,0

ś 10,0
ś ,t0,0

ś7,o
Etery Yo NN) ś 15,0

lnne ałiazki oroaniczne o/" NN). ś 10,0
ńasneopracowanle na podstawie GUS
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heptanu przyjęto LO: 0, a dla izooktanu
LO: 100. Procentowy adział izooktanu w
mieszaninie o takiej sarnej odpomości na
spalanie stukowe jak odporność badanego
paliwa, to liczba oktanowa tego paliwa.

Są dwie metody wyznaczania |iczby
oktanowej, a ich wyniki różniąsię. Metoda
motorowa (Ę polega na wykonaniu pomia-
rów przy prędkości obrotowej 900 obr/min z
podgzewaniem mieszanki, natomiast meto-
da badawcza (R) na wykonaniu pomiarów
przy prędkości obrotowej 600 obr/min bez
podgru ewaniamies zan ki. Liczba oktanowa
benryny wy maczona metodą badawcząj est
wyższao ok. 10 jednostek od liczby oktano-
wej wyznaczonej metodąmotorową.

Benzynę handlową o odpowiedniej
liczbie oktanowej uzyskuje się przez doda-
wanie różrych dodatków zwiększająpych odpomość benzyny na spalanie detonact'ne,
jak np. etery i alkohole. Przykładowo benqnabezołowiowa 95 zawiera do 15% eterów i
do 15% alkoholu etylowego (udział objętościowy vh),Do silników o większym stopniu
sprężania stosuje się paliwo o większej liczbie oktanowej (rys. 6.1). W tabeli 6.3 podano
charakterystykę właściwości benzyn laajowych.

§
§r,q)§
§8,o§

§ro
§§
§s0

6.2.2. Oleje napędowe

Olej napędowy to paliwo
cięższe niż benryna (r : 0,8-
0,88 g/cm3), uzyskiwane pod-
czas desĘlacji ropy naftowej
w temperaturze 230-350oC.
Wartość opałowa oleju napę-
dowego wynosi 41,6 MJ/kg.
Temperatura parowania oleju
napędowego jest wyższa niż
benzyny. Trudniej tworzy więc
on mieszaninę wybuchową
lecz jest materiałem łatwo-
palnym. Dlatego zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisami
przeciwpożarowymi, olej na-
pędolvy i b enryna sązaticzane
do Ę samej grupy zagrożenia.
Utrudnia to maczńę magazy-
nowanie tego paliwa w gospo-
darstwach rolnych.

5678910
stopień sprężen ia silnika

Rysunek 6.1. Zależao§ć liczby oktanowej
benzyn od stopnia sprężania si|nika
Zródło : Skrobacki, Chochowski l 99 3

Tabela 6.4. C harakterystyka właśclwoścl oIejów
napędowych

Parametr Jedn. olei napedowy
Eurodlesel

Ultra
vERvA

oN
BIo
100

Liczba cetanowa 51,0 55,0 51,0

lndeks cetanowv 46,0 46,0 46,0

Gęstość w ,tS'C kg/m3 820-845 82o-
845 860-900

Temperatura
zablokowania
zimnego filtra

,c
0

_10
-2o
-30

0
-10
-20
-26

0,
-10-
-20*

Temperatura
zaołonu

oc 62 62 101

Lepkość
kinematvczna mm2/s 2,o4,5 bd 3.5_5.0

zawańość siarki mq/ko ś 10,0 ś 10,0 ś 10,0

zawańość estrów
etylowych kwasów
tłuszczowych
(RME) %

m/m 96,5

Oznaczenia:'lato, " iesień, wiosna, *'* 16,11-28.02Oznaczenia:' lato, " jesień, wiosna,
fuódło : o pracowan ie wła sn e

(zima)
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Podstawowe parametry oleju napędowego to: liczba cetanowa,zawartość siarki
(niepożądana) oraz temperatura krzepnięcia.Liczba cetanowa (LC) jest miarąskłon-
ności paliwa do samozapłonu i określa się jąprzez porównanie z paliwem wzorco-
wym, stanowiącym mieszaninę cetanu i a-metylonaftalenu. Dla cetanu przyjętoLC
: l00, a dla o-meĘlonaftalenu LC :0. Zewzg|ędów eksploatacyjnych parametrem
ważniejszymniż temperaturakrzepnięciajesttemperatura blokowania filtru. Wtej
temperaturze olej znajduje się jeszcze w stanie cieĘm, ale już następuje wyhącanie
się z niego parafin. Powoduje to niedrożność filtrów paliwa i silnik gaśnie.

W tabeli 6.4 zęstawiono parameĘ olejów napędowych sprzedawanych w Polsce.

6.2.3. Paliwa zastępcze (paliwa §ilnikowe z odnawialnych zródeł energii)

Rozwój produkcji, wzrost ludności i globalnej konsrmrpcji powoduje wzrost
anĘcia energii. W związku z ograniczoną podżą ropy naftowej (tab. 6.1) rozwija
się podż innych nośników energii, w tym nośników energii zę źródeł odnawialnych.
Wzrost cen na światowym rynku ropy naftowej, a także
z uwagi na ochronę środowiska spowodowały wzrost
zainteresowania możliwością stosowania w silnikach
spalinowych takich paliw, jak: oleje roślinne, etanol
oraz gM. Oleje roślinne mogą być stosowane zamiast
oleju napędowego, źn. jako paliwo do silników ZS,
a etanol i gaz zamiast benzyny - do silnikółv ZL
Istotnym zagadnieniem w podejmowaniu decyzji o
rozwijaniu Ęmku paliw silnikowych wytworzonych z
odnawialny ch źródeł energii, jest analiza ekono miczna
i ocena rzeczywisĘch kosztów produkcji. CzęsĘm
błędem popehianym w dyskusjach nad opłacalnością
stosowania,,paliw odnawialnych"o jest porównywanie
kosztu jednostkowego netto ich wytworzenia z ceną
detaliczną lub hurtową paliw ropopochodnych, obarczo-
nych podatkiem państwowym. W tabeli 6.5 zestawiono
wartości wskaźnika ceny brutto do ceny netto (cena
FOB) dla wybranych krajów.

Badania silnika ZS ze wstępną komorą spalania
zasilanego olejem roślinnym tlqykazŃ,że jego spraw-
ność możebyć większa lub mniejsza (zależnie odrodzaju
zastosowanego oleju) od sprawności tego samego silnika
zasilanego olejem napędowym (tab. 6.6). Natomiast ba-
dania silnika ZS z wĘskiem beąpośrednim, wykazĄ
obnżenie jego sprawności w prrypadku zasĘlienia oleju
napędowego olejemroślinnym. Wią7e się to zapewne z
pogorszeniem rozprzesbzeniania się cząstek paliwa w
komorze spalania podczas wĘsku, spowodowanym
dużo większą Ękością olejów roślinnych oraz wyższą
temperatuąich zapłonu w porównaniu z odpowiednimi
paramehami oleju napędowego (tab. 6.7),

Tabela 6,5. Wańość wskaźnika
ceny brutto do netto ropy

naftowej w 2008 r.

KraJ Wskaźnik
t%\

UsA 140
Kanada 170
Wielka BMania 300
Niemcy 250
Francia 23o
Włochy 230
Japonia 200

własneopracowanie

Tabela 6.6. Sprawność
sllnlka ZS ze wstępną
komorą spalanla przy

zasllanlu różnyml pallwaml

Paliwo - olej Sprawność
tTol

Sojowy 42,51

Słonecznikowy 42,44

Napędowy 40,00

Oliwkowy 39,28

Kokosowy 38,12

ZQzechów
Ziemnych 37,92

Palmowy 35,40

fu ódto : o p ra cow a n i e wŁa s n e
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Tabela 6.7. Charakterys§czne właśclwoścl olejów rośIlnnym

Parametry O!ej

rzepakowy słonecznikowy napędoury

Gęstość [9/cm3l 0,9,t_0,917 0,92-o,927 0,815_0,855

Temperatura zaplonu PC] 317 316 >55

Temperatura kzepnięcia [0C] (-2)-0 (-18)_(-16) (-12)-0

Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C ['l0{ m€ 97,7 65,8 2,:8

Wańość opałowa [MJ/kg 40,56 39,81 45,0

Żńdło : opracowa n i e wŁa sne

Wyniki badń silników spalinowych zasilanych olejem rzepakowym i olejem
słonecznikowym wykazĄ techniczne mozliwości zastosowania obu Ęch olejów
zamiast oleju napędowego. W praĘce sto§owanie olejów roślinnych jako paliw sil-
nikowych, ograniczone jest kosztami ich pozyskiwania oraz powstawaniem osadów,
będących ubocznymi prodŃtami spalania.

W krajach Europy Srodkowej, ze względu na warunki klimaĘczne sprzyjające
uprawie rzepaku, występuje duże zainteresowanie możliwościami zastosowaniaoleju
rzepakowego jako paliwa. Przełom w tej dziedzinie nasĘlił z chwilą opracowania
technologii obróbki chemicmej oleju rzepakowego i uzyskania estru metylowego kwa-
sów tłuszczowych oleju rzepakowego, nazywanego potocznie paliwem rzepakowym.
Porównanie właściwości fizykochemicznych paliwa rzepakowego zwłaściwościami
wzorcowego oleju napędowego podano w tabeli 6,8. Z 1 tony oleju rzepakowego
uzyskuje się ok. 1 tony paliwa rzepakowego.

Etanol można produkować z wielu produktów roślinnych (tab. 6.9). Przeprowa-
dzone w USA ( 1979 r.) badania wykazaĘ nieopłacalność tej produkcji, poniewż koszt
pozyskania 1 liha etanolu wyniósł 0,33 USD. Rachunek ekonomiczny ulega jednak
ciągĘm zmianom i można się spodziewać, że za kilka lat ceny paliw silnikowych
pochodnych ropy naftowej będą wyższe od cen paliw pochodzenia 19§|inngg6, p6-
nieważ już obecnie sąbardzo zbliżone.

Tabela 6.8. Charakterystyka właśclwoścl paliwa
rzepakowego (blodiesel)

Parametr Jedn. Blo-
dlesel

Euro-
dlesel

Liczba cetanowa 51 51,0

Gęstość w 150C kg/m3 860-900 820-860

Temperatura zablokowa-
nia zimnego filtra

lato PC]
zima [0C]

-2o -25-0,

Temperatura zapłonu 0c ,l0,| 62

Lepkość kinematyczna
w 40"C mm2/s 3.50_5,00 2,5

zawańość siarki mg/kg ś10 ś,l0,0
W

Żńdło: mateńaĘ prasowe RAFINER|A TRZEBN\CA

Tabela 6.9. VĘdajność materla-
łów rośllnnych stosowanych do

produkcjl etanolu

Materiał Etano]
[dm'Ą

żyto 299,0

Pszenica 314,2

Jęczmień 299,0

Owies 246,0

ziemniaki 87,0

Buraki cukrowe 93,3

Melasa z buraków 242,2

Żńdło: opraawanie własne
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Tabela 6.10. VĘbrane parametry pallw alterna§linych
w porównaniu z odpowiednlmi parametrami eĘllny 94

Pallwo Gęstość Wańość
opałowa

kg/
cm3

wskaźnlk
porów-
nawcą/

MJ/
k9

wskaźnlk
porów-
nawcry

Eurosuper 95 750 1,00 43,9 1,00

Metanol 785 1,05 20,0 0,45

Etanol 817 1,09 29,8 0,68

Paliwo
zepakowe 880 1,17 37,1 0,84

LPG 540 o,72 46,0 1,05

w/a.sneopracowanle

0r25%o przy §to§owaniu LPG (I,6%0 przy benzynte) i węglowodorów C"H. do 50
ppm (520 ppm przy benzynie). Wyniki te doĘcząpracy §ilnika na biegu jałow)rm, a
więc podczas największej emisji tych składników. ZuĘciepaltwa LPG jest większe niż
benryny i dla różnych prędkości jazdybńanego pojazdu kształtuje się odpowiednio
(benzynallPG):

10,8/13,0 przy prędkości 120 kmlh,
8,0/8,6 przy predkości 90 kmĄ,
6,617,2 przy prędkośći 70 kmlh,
I1,8l I4,I W przy jeździe miejskiej.
Trłłajątakżebadania nad wykorzystaniem do zasilania silników ZI gazu powsta-

jącego podczas suchej destylacji drewna. Rozwiąłanie takie jest w pehi uzasadnione,
szczególnie w prąryadku silników stacjonamych użytkowanych w przedsiębiorstwach
leśnych, dla których zrębki drewna stanowiąmateriał odpadowy, a więc tani.

W tabeli 6. 10 zestawiono przykładowe parameĘ wybranych paliw silnikowych.

6.3. Oleje i smary
6.3.1. Oleje silnikowe

Oleje do smarowania silników spalinowych, złtane olejami silnikowymi, to
oleje mineralne, uzyskiwane w procesie rafinacji ropy naftowej. Produkowane obec-
nie oleje silnikowe zawierajądodatki uszlachetniające, przedłużające ich trwałośó i
polepszające właściwości użytkowe.

Tlwałość oleju to okres użytkowania ż do momentu, gdy jego właściwości
ulegnązasadnicrymzrnianom. W czasie użytkowania oleju do misy olejowej dostają
się produkty spalania (tlenki węgla i siarki), woda, zaniectyszczenia mechaniczne i
chemiczne. Zadanięm dodatków uszlachetniających oleje jest neutralizowanie kwa-
sów, zapobieganie korozji, rozpllszczanie laków utrzymywanie zanieczyszczeń w
stanie rozproszonym.,

Istotną cechą oleju jest lepkość. Lepkość decyduje o wartości oporów tarcia
wewnątrz warstwy smarowej orv o przyleganiu oleju do części silnika. Olej o zbyt
małej lepkości jest wyciskany z łoĘsk, w wyniku czego w łozysku występuje tarcie

Emisję toksycznych skład-
ników można także ograniczyć
zastępując benzynę mieszaniną
propan-butan LPG (LPG - Iiqu-
efied petroleum gas, czyli paliwo
gazowe w stanie ciekĘm). Paliwo
z powodzeniem jest stosowane
w wielu samochodach osobo-
wych. Badania porównawcze
samochodu polonez caro z sil-
nikiem ZI o pojemności 1500
cm3 wykazały istotną popra-
wę czystości spalin w przypad-
ku zastosowania paliwa LPG.
Spadła emisja tlenku węgla do
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półsuche. Rozróżnia się lepkość dy-
namiczną i kinematyczną. Lepkością
dynamiczną nazywalny siłę pofizebną
do przesunięcia wierzchniej warstwy
oleju o powierzchni 1 rn' po warstwie
o grubości L m ze stałą prędkością
1 m/s. Jednostką lepkości dynamicznej
jest paskalosekunda (Pa,s : N,s/mz).
Lepkość kinematyczna to stosunek
lepkości dynamicznej do gęstości oleju,
a jej jednostĘjest m2ls.

W zalezności od lepkości oleje sil-
nikowe dzieli się na klasy (Norma SAE
300a). Rozróżnia się oleje silnikowe zi-
mowe (np. 5W 10W 15W 20W 25W),
oleje letnie (np. 20, 30, 40, 50) oraz
wielosezonowe (np. 10W-30, 20W-30,
15W-40,20W-40).

Lepkość olejów zimowvch określa
się w temperatltrze -I7,8 C,oa olejów
letnich w temperaturze 98,9 C. Oleje
wielosezonowe musząmieć w niskiej temperaturze lepkość nie większą a w wyso-
kiej temperaturze nie mniejszą niż podana w tabeli 6.1l. Oleje dzieli się również na

Tabela 6.12. Klasy jakości olejów wg SAE I-183

Klasa
Jakoścl
SA
SB

Zastosowanle oleju

silniki ZI i ZS pracujące w lekkich warunkach.

silniki ZI pracujące z niewielkim obciąleniem, wymagające stosowania olejów z nie-
wielką zawartością dodatków antykorozyjnych i przeciwutleniających.

silniki ZI pracujące w warunkach typowych dla samochodów osobowych i ciężarowych,
wymagające olejów nie wykazujących skłonności do tworzenia osadów, z dodatkami
mfiącymi, antyszlamowymi, ograniczającymi utlenianie i korozję elementów.

silniki ZI pracujące w wanmkach typowych (iw.); oleje te charakteryzują się mniejszą
niż oleje SC skłonnością do tworzenia osadów oraz zapewniają lepszą ochronę przed
anĘciem i korozją zawierają kompletny zestaw dodatków uszlachetriających.

nowoczesne silniki ZI; oleje te mogąbyć stosowane do tych samych silnikóq do których
stosuje się oleje SC i SD; zapewniają lepszą ochronę przed utlenianiem, tworzeniem
osadów i korozją.

silniki ZS pracujące w warunkach lekkich i średnich obciążeń, zasilane paliwem o małej
zawartości siarki.

silniki ZS pracujące w warunkach lekkich i średnich obciążeń, zasilane paliwem niższej
jakości, o zawartości siarki ok. l%.

silniki ZS lekko doładowane, pracujące w umiarkowanych i ciężkich warunkach; oleje
te zawierają dodatki antyszlamowe i antykorozyjne.

szybkoobrotowe silniki ZS o dużej mocy, z doładowaniem; oleje te zawierająkompletny
zestaw dodatków uszlachetniających.

cD

Tabela 6.11. KIasyfikacJa lepkości oleiów
sllnikowych według SAE3O0a

Klasa
lepkości

Lepkość klnematyczna
[mm'/sl w temperaturze

-17,8 locl 98,9 locl
mln max mtn max

sAE5W 1300

sAElOW 1300 2600

sAE2OW 2600 10 500

sAE20 5,7 9,6

sAE30 9,6 12,9

sAE40 12,9 16,8

sAE5W_20 1300 5,7

sAElOW-20 2oo 5,7

sAElOW-30 2600 9,6

sAE2OW-30 10 500 9,6

sAE2OW40 10 500 12,9

Źródło: opracowanie własne



57

klasyjakości (norma SAE J-183), prty crymwyóżnia się oleje S (z jęz. ang. service)
prze"Taczone do silników ZI oraz oleje C (z jęz.ang. commercial) przeznaczone do
silników ZS. W tabeli 6,12 podano klasy jakości w kżdej grupie olejów.

W Europie stosowana jest klasyfikacjajakościowaACEA (Association des Con-
structeurs Europeens de l'Automobile, powstała w 1991 r.). Klasyfikacjawytóżnia4
podstawowe grupy olejów silnikowych (wg stanu na 1 stycznia 2005 r.):

A- oleje do silników benzynowych w samochodach osobowych,

B - oleje do silników Diesla małej pojemności w samochodach osobowych i dostawczych,

C - oleje do silników Diesla z filtern cząstek staĘch w samochodach osobowych,

E - oleje dla pojazdów uźytkowych z silnikiem Diesla.

Wkażdej grupie wyróżnione sąpodgrupy określające dokładniej warunki pracy:

Al - kategoria olejów silnikowych energooszczędnych ze szczególnie nisĘlepkością(HTHs
< 3,5 mPa,s); preferowane klasy lepkości: XW-30 i XW-20,

A2 - kategoria olejów konwencjonalnych i lekkiego biegu,

A3 - kategońa olejów konwencjonalnych i lekkiego biegu o wyższych wymaganiachńżA2;
przewyższaACEAA2 w odniesieniu do NOACK (straty przy odparowaniu), czystości
tłoka i odporności na utlenianie,

.Ą5- kategońaolejówkonwencjonalnychilekkiegobiegu;odpowiadaACEAA3,jednakżez
obnżonąlękościąHTHS; w silnikupomiarowymwporównaniudo olejureferencyjnego
l5W40 musi zostać wkzzAna oszczędność paliwa > 2,5Vo,

B l - kategońa energooszczędnych olejów silnikowych ze szczególnie niską lepkościąHTHS
(odpowiednio Al),

82 - kategońa olejów silnikowych konwencjonalnych i lekkiego biegu,

83 - kategoria olejów silnikowych konwencjonalnych i lekkiego biegu; przewyższa ACEA
B2 w odniesieniu do ścierania krzywek, czystości tłoka i stabilności lepkościowej prry
zanieczy szczeniu sadzą

B4 - oleje do silników Diesla z bezpośrednim wĘskiem paliwa (TDI),

85 - odpowiada ACEA B4, jedlŃiże z obniżonąlepkością HTHS; w silniku pomiarowym
w porównaniu do oleju referencyjnego l5W-40 musi zostać wykazana oszczędność
paliwa > 2,5oń,

Cl - oleje do silników Diesla w samochodach osobowych z filfrem cą5tek stałych; zawartość
popiołów siarczanowych maksymalnie0,5oń; z obnżonym HTHS (ForĄ,

C2 - oleje do silników Diesla w samochodach osobowych z filhem cząstek staĘch;zawartość
popiołów siarczanowych maksymalnie0,8%o. Z HTHS > 2,9 mPa.s (PEUGEOT),

C3 - oleje do silników Diesla w samochodach osobowych z filtem czą5tek staĘch; zawartość
popiołów siarczanowych maks .0,8oń; z HTHS > 3,5 mPa.s (Daimler Chrysler i BMW),

E4- przemaczonynalajdfuźsze okresymiędzywymianami oleju, odpowiedni do silników
spełniających Euro III,

E6 - do silników z AGR bez filtra cząstek siaĘch i silników z SCR; za|ecany do silników z
filtrem cząstek staĘch w połączeniu z paliwem o niskiej zawartości siarki; zawartość
popiołów siarczanowych < l% (wagowo),

E7 - do silników bez filna cząstek sta}ych, większości silników z AGR i większości silników
SCR; zawartość popiołów siarczanowych maks. ZYo (wagowo).
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Dodatki uszlachetniające można podzielić na: poprawiające właściwości fi-
zycme oleju, dyspergująco-detergentowe, przeciwutleniające i antykorozyjne, zwięk-
szające właściwości smame i odporność na duże naciski oraz dodatki zrrrrriejszające
skłonność oleju do pienienia.

W przr7padku olejów wielosezonowych stosuje się źw. dodatki lepkościowe.
Dodatki dyspergujące utrzymują zanieczyszczenia oleju w stanie rozproszeniao dzięki
czemu nie osiadają one na powierzchniach roboczych układu tłok-cylinder.

Dodatki przeciwutleniające adsorbując tlen hamująprocesy utleniania oleju. Do-
datki anĘkorozyjne hamująprocesy korozji, tworząc napowierzcbni metali warstwę
cbroniącąprzedbezpośrednimdziałaniemtlenu i kwasówwystępującychw oleju oraz
zapobiegają katalicmemu utlenianiu olejl przez metale.

Dodatki poprawiające właściwości smarne zwiększają wytrzymałość fi lmu
olejowego na rozrywanie przyjego granicznej grubości. Dodatki zwiększające od-
pornośó na maksymalne naciski zapobiegajązespawaniu powierzchni metalowych
w przypadku przerwania filmu olejowego.

Właściwości oleju zależąteż od technologii jego produkcji. Tradycyjne oleje
to oleje mineralne, pochodzące z bezpośredniej przeróbki ropy naftowej. Postęp
technologiczny, jaki dokonał się w przemyśle chemicmym, umożliwił produkcję
olejów w procesach syntezy chemicznej. Zmiana technologii produkcji spowodowała
istotnązmianę właściwości olejów. Na rysunku 6.2przedstawiono wykresy lepkości
dynamicznej oleju synteĘcznego i dwóch olejów mineralnych. Istotnącechąolejów
synteĘcznych jest wysoki wskźnik lepkości i niska temperatura krzepnięcia (ok.

-50"C). Wysoki wskaźnik lepkości zapewniadobrąpĘnność oleju w niskiej tempe-
raturze i właściwe smarowanie w temperaturze wysokiej. W porównaniu z olejami
mineralnymi oleje synteĘczne sąodpomiejsze na starzenie, mająlepsze właściwoŚci
myjąco-dyspergujące oraz lepsze właściwości przeciwzu:Ęciowe i przeciwkorozyjne.
Upowszechnienie stosowania olejów syntetycznych, o macznie lepszych cechach użyt-
kowych, spowodowało konieczność
opracowania mieszanej klasyfikacji
jakości. Przykładowo olej produkowa-
ay przezRafinerię Gdańskąo namlie
LOTOS ma oznaczenie jakościowe
SG/CD. W ten sposób producent in-
formuje o możliwości stosowania ole-
ju zarówno do silników ZI jaki do ZS
o dużych wymaganiach (doładowanie
i trudne warunki eksploatacji). Oleje
synteĘcme są 3-5-krotnie droższe od
olejów mineralnych. Dlatego stoso-
wanie olejów synteĘcznych jest ra-
cjonalne w przypadku nowoczesnych
silników, odpomych n a przeciĘenia i
wyposażonych w takie urządzenia, jak
r onząd w ielozaworowy, hydraulicma
regulacja luzu zaworowego lub trnbo-
sprężarka doładowuj ąca.

oĘ minenlny 5WR0 olej mineralny,lsw40

50

§

§
§§
§
\)v!§t
Qq
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Rysunek 6.2. Lepkość dynamiczna olejów mine,
r.alnych i syntetycznych w temperaturze ujemnej
Żródło: materiab prasowe MFINERIA GDAŃSKA
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Tabela 6.13. Gharakterystyka właśclwości olejów silnikowych

Parametr Jedn. Oleje sllnlkowe

SeIektol
Special

sD

Oll Lubro
sF/cc

Platlnum
Synthe-

tlcs M/CF

Supero|
FcD

Lotos
Dlesel

cG4/sJ
Klasa lepkości 20W-40 20W-50 5W40 15W40 15W-40

Lepkość kinematyczna
dla r = 100oC

mm/s ,l5,0 19,9 14,5 14,3 13,5-16,3

Lepkość strukturalna
CCSI='l000C mPa,s 1750 3050 bd bd bd

Wskaźnik lepkości 135 145 ,l74 132 130

Temperatura płynięcia 0c -32 _30 42 -27 -27

Temperatura zapłonu 0c 238 235 230 230 215

Liczba zasadowa TBN mg KOH/g 5,0 7,0 1,|,4 12,o bd

Popiól siarczanowy Yo 0,46 0,77 1,25 1,4 bd

bd - brak danych
Żńdło : opncowanie whsne

W tabeli 6.13 podano przykładowo zaszeregowanie olejów silnikowych do
odpowiednich klas lepkości i jakości. W oznaczeniu oleju powinna się majdować
informacja o klasie jakości i klasie lepkości; np. omaczenie:

Selektol Specia| SD, SAE 20W 140 zawieranastępujące informacje:
Selektol Special: nanła oleju,
SD: klasa jakości,
SAE 20W40: klasa lepkaści, olej wielosezonow.

Podczas pracy olej silnikowy starzeje się, tzr. zmienia swoje właściwości w
wyniku procesów utleniania oraz pod wpĘwem zańeczyszczeń. Procesy utleniania
powodują powstawanie: kwasów, laktonów, laktydóq żrywic, asfaltenów itp, Za-
ńeczyszczenia dostające się do oleju to przede wszystkim produkty niecałkowitego
spalania (sadza, paliwo, popiół, kwaśne produkty spalania) orazwoda, kurz, cząstki
metali. Zmiany właściwości oleju można ocenić na podstawie zrrrian lepkości, wzrostu
liczby kwasowej, wzrostu skłonności do koksowania, zwiększenia zawartości zanie-
cTyszczeńchemicznych i mechanicznych. Występujące w oleju zaniectyszczenianie
zależąod, jego jakości, lecz od warunków eksploatacji.

Zańeczyszczeniawylr.aaĄące tendencję do wyąpania się nosząnazwę osadów. Do
osadówzaliczasięnagą laki i szlam. Nagarto slpkipopiołsklejonyzwiązkańżryvńcz-
nymi i węglowymi; powstaje przede w§zystkim w na§Ęstwie niecałkowitego spalenia
paliwa podczas pracy na bogaĘ mieszance lub w przypadku niesprawnych wĘskiwa-
czy.Laki to twarde osady nieroąpuszczalne w oleju; tworzą się z produktów utleniania
i produktów żrylńcmych przedostająpych się z komory spalania. Sdam to mieszanina
oĘq zubstancji węglowych (sadzą kopeć), wody i innych materiałów. Najwięcej szlamu
powstaje, gdy silnik pracuje w niskiej temperaturze. Tworzy się on przede wszystkim w
silnikach gaznikowych. Szlam powoduje blokowanie filtów i kanałów olejowych.

Duży wpływ na zmianę lepkości oleju ma paliwo przedostające się do miski
olejowej. Zjawisko to występuje częściej w silnikach gźnikowych w skutek pracy
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na zbyt bogatej mieszance lub w zbyt niskiej temperattJtze,poniewż nie odparowują
wówczas cięższe frakcje paliwa. Woda w silniku spalinowym powstaje w procesie
spalania oraz przedostaje się do jego wnętrza z otoczeńa podczas suwu dolotu. Z
nagtzanego silnika przy dobrej wentylacji skrzyni korbowej para wodna jest prawie
całkowicie usuwana na zewnąfrz.

Ogólnie można stwierdzić, że główne czynniki eksploatacyjne wpĘwające na
szybkoŚĆ starzenia się oleju to: temperatura panująca w Ńładzie chłodzenia, tempe-
ratura oleju, efektywność wentylacji skrąmi korbowej, skład mieszanki paliwowej,
stan wĘskiwacTy oraz filtrów oleju i powietrza, jakość oleju i jakość paliwa, stan
techniczny silnika, atakże stopień wykorzystania mocy silnika.

6.3.2. Oleje przekladniowe

Przekładnie zębŃe pracują pod zrniennym obcĘenierą przy duĘch naciskach
jednostkowych (1000-2000 MPa) i prry prędkości obwodowej wynosząpej 2-10 m/s. Pod
względem smarowania warunki pracy przekładni sąbardzo niekorzystne, poniewż olej
jest wyciskany zprzestzsńmiędzy powierzchniami zębów iprzy duĘchobciąpeniach
jednostkowych może wysĘlió tarcie suche. Przekładnie stosowane w ciągrrikach sąsma-
rowane metoĄzanurzeniową tzn. dolne koła zębate przekładni sączęściowo zanvrz;orc
w oleju izaichpośrednictwem olej jest roąrowańzany po kołach wspóĘracujących.

Tabela 6. 1 4. Gharakterystyka właściwości olejów przekładnlowych

Parametr Jedn. OleJe przekładniowe

Hipol 6 Agro
GL4

Hlpol
Semlsvnthetlc GL-S

Boxol 26

Klasa lepkości 80W 80W_90 75W_90

Lepkość kinematyczna f= 1000C mm /s 9,95 16,3 16,4 42,1

Wskaźnik lepkości 98 104 145 150

Temperatura płynięcia 0^ -u -27 -46 42
Temperatura zapłonu 0c 237 235 190

wŁasneopracowanie

W Polsce są stosowane oleje przekładniowe PL (letni) iPZ (zimowy), przezla-
czone do przekładni lekko obciążonych oraz oleje Hipol odpowiednie do przekładni
pracujących przy średnich i duzych obciąźeniach (tab. 6,1a).

W ci€nikach olej przekładniowy jest także stosowany w podnośniku hyd-
raulicznym i w zwią7ku z tym powinien się charukteryzować mniejsząlepkościąniż
normalny olej przekładniowy oraz większą odponrością na pienienie. Olej przekła-
dniowo-hydrauliczny ptzeznaczoly do ciągników rolniczychjest dostępny na rynku
krajowym pod nazwą Agrol.

6.3.3. Oleje hydrauliczne
Nowoczesne oleje hydrauliczne oprócz układów hydraulicmych mają zastoso-

wanie w mechanizmachwspomagających układ kierowniczy, hydromechanicznych i
mechanicznych skrzyniachprzekładniowychpojazdów oraz wmaszynach rolniczych.
W tabeli 6. 15 zestawiono przykładowe pararneĘ oleju Agro HL.



61

Olej Agro HL otrzymywa-
ny jest labazię oleju mineral-
nego orźż pakietu dodatków, w
skład którego wchodzą dodatki
podwyższaj ące właściowości
1epko śc iowo-temperaturowe,
smarne, przeclwprenne, prze-
ciwkorozyjne i przeciwutle-
niające. Olej stosuje się do:
układów hydraulicznych pracu-
jących w ciężkich waruŃach,
mechanizrrrów wspomagaj ących
układ kierowniczy w pojazdach

Tabela 6.'t5. Prrykładowe parametry oleju hydrauliczne-
go unlwercalnego

Prametr Jedn. Agro HL

Klasa lepkości

Lepkość kinematyczna f =100oC mm/s 42,1

Wskaźnik lepkości 150

Temperatura płynięcia c 42
Odpomość na pienienie, objętość
piany po 5 min pzedmuchiwania
powietrzem t = 25l95l25oC

ml 10/80/10

Żńdto: opracowan ie whsne

samochodowych, hydromechanicmych skr4ńbiegów, mechanicznych skrzyńbiegóq
niektórych układów hydrokineĘcznych.

6.4. Smary plasĘczne
Smary to zagęszczone oleje mineralne o konsystencji póĘĘnnej lub stałej w

temperaturze normalnej, sfużące do smarowaniamechanizmów trudnodostępnych lub
takich, których smarowanie olejem nie zdaje egzańnu. Konsystencja smaru za|eĘ od
zawartości zagęszczacza. Rozróżnia się smary twarde, plasĘcme (złłaneteż staĘmi)
i ciekłe. Szerokie zastosowanie zna|azĘ smary plastyczne.

Smary plastyczne w określonym ptzedziale temperatury zachowująnadany im
wcześniej kształt. Dzięki dobrym właściwościom przylegania można je nakładać na
powierzchnie pionowe, na elementy pracujące w wodzie, można też nimi smarować
łożyska. Smary plasĘczne to koloidalna zawiesina zagęszczaczaw oleju. Do zagęsz-
czania stozuje się: mydła, stałe węglowodory bentonity, zagęszczacze syntetyczne.
Smarów plasĘcznych uĄłva się w ciągnikach i maszynach rolniczych. Rozróżnia
się smary maszynowe, do łożysk tocznych oraz podwoziowe.

§mary maszynowe stosuje się do zabezpieczania powierzchni łozysk śliz-
gowych plzed zbyt szybkim nlĘciem. Do zagęszczania Ęch smarów używa się
mydeł wapniowych i sodowych. Smary maszynowe (np. GREASEN EP-26) stosuje
siędołożyskpracującychwtemperaturzeod-23 do+l40oC. Smargrafitowyzawiera
do I0% grafitu i smaruje się nim mechanizrny wolnoobrotowe i silnie obciążone po-
wierzchnie trące (np. łańcuch napędu w rozfrząsaczu obornika, resory samochodowe,
otwarte przekładnie zębate),

Smary do łożysk tocznych są produkowane na bazie mydeł wapniowych,
sodowych, wapniowo-sodowych i litowych. W pojazdach i masąmach rolniczych
użrywa się głównie smarów GREASEN ŁT-4S, w których zagęszczaczem jest mydło
fitowo-wapniowe. Smary te sąodpome na działanie wody i mogąpracować w tem-
peraturze od-30 do +120oC.

Smar podwoziowy (GREASEN STP) jest wytwarzany nabazię oleju mineral_
nego (do któręgo jest dodawany wapń) o lepkości kinematycznej 35-60 mm2/s w tem-
perafurze 50'C. Dzięki miękkiej konsystencji,smar ten można podawać do punktów
smarowania za pomocą smarownicy. Smar podwoziowy przeznaczony jest wyłącznie
do okresowego smarowania podwozi pojazdów, sworzni, przegubów i prowadnic w
zakresie temperatur od -20 do +60oC.



7. ELEMENTY SKŁADOWE SILNIKA
7.1. Układ korbowo-tłokowy

7.1.1. KinemaĘka układu korbowo-tłokowego

Układ korbowo-tłokowy występujący w silnikach
o ruchu posuwisto-zwrotnym tłoka składa się z trzech
połączonych ze sobą obrotowo elementów: tłoka, kor-
bowodu i wału korbowego. Zadaniem układu korbowo-
-tłokowego jest zamiana ruchu posuwisto-zwrotnego
tłoka na ruch obrotowy wafu korbowego. Działająca
siła wywołana wybuchem par paliwa wewnątrz komory
spalania powoduje przemieszczenie tłoka, odsuwając go
od głowicy silnika. Korbowód z jednej stony połąpzony
jest z tłokiem, z drugiej zamocowany obrotowo na wy-
korbieniu wałku korbowego. Wykorbienie pozwala na
zamianę ruchu liniowego tłoka na ruch obrotowy wafu
korbowego. Najbardziej złożony ruchjest wykonywany
przez korbowód, w którymnakłada się przęmieszczeńe
liniowe z ruchem obrotowym.

SPALINOWEGO

Na rysunku 7.1 przedstawiono schemat przemieszczenia tłoka w zależności od
parametrów geometrycznych Ńładu korbowo tłokowego i kąta obrotu wafu korbo-
wego. Skok tłoka S zaleĘ od promienia wykorbienia wafu korbowego silnika R i
wynosi jego dwukrotną wartość:

Rysunek 7.1. Widok ukladu
korbowo-tłokowego
Zródlo: opracowanie własne

§:2 ,ł
Współczynnik /. odpowiadający za

wartość kąta odchylenie korbowodu od
osi symetrii układu opisany jest wzorem:

gdzie:
L- długość korbowodu,
R - promień wy korbienia.

Wartość,t w mĄch i średniej wielko-
ści silnikach zwykle mieści się pomiędzy
wartościami 3 4, dla duĘch wolnoobroto-
wych silników z zapłonem sźlrnoczynnym
przyjmuje wartości od 5 do 9. Odległość
pomiędzy osią obrotu wału korbowego i
punktem mocowania korbowodu w tłoku
y,może być opisana wzorem (rys.7 .2):

y : R, cos (a) +l@ - n:iirf@

Rysunek 7.2. KinemaĘka ukladu korbowo-
-tlokowego:
R - promień wykorbienia,
L -długość korbowodu,
S - skok tłolea,
x - odległość sworznia tłoka od GItĘ
y - odleglość sworzłlia tłoka od osi wału

, larbowego
Zró dło : op racow anie wł as n e

S=2r

:GMP
i

iDMP

L
fr=ń

gdzie:
a - Iąt obrotu wału korbowego, hóry przyjmuje wartość : 0 w chwili osiągnięcia

przez tłokGW.
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Wartość y zrnienia się w funkcji kąta obrotu wału korbowego silnika i osiąga war-
tość minimalną y.,,: L - R dlaĘta a : x iwartość maksymalną y.; L * ł dla a : 0.

PodstawiająC równanię (2) do (3) ofuzymujemy:

"r-y : R [cos(a) +|},,2 - sin 2(a) J
Odpowiednio odległość sworznia tłoka od GMP może byówyrńona wzorem:

x=LłR-!
Prędkość tłoka y jest to stosunek drogi przebytej do czasu w którym tłok ją

pokonuje. Jeżelri zńożymy, że prędkość obrotowa silnika wynosi n [obr/s], to średnia
prędkość tłoka wlmosi:

v":2.S.n:2 *=2.+
Prędkość średnia nie pozwala na uzyskanie inforrnacji o chwilowych prędko-

ściach przemieszczania się tłoka, które mogą zmieniać się wraz ze zmianami np.
wspołczynnika wykorbienia,t. Chwilowa prędkość tłoka ma istotne zlaczenie przy
obliczaniu średnic kanałów dolotowych i wydechowych w silnikach spalinowych.

Przyjmując, Z" 4: a.l, wartość chwilowej prędkości tłoka można obliczyć z
równania: dt

dv
vG) :ż : I R I cos(a)+t|lz -rięląi1 : n.[, sin(a) tl-ffiil
Względna znriana prędkości roboczej tłoka wyra:żana jest jako prędkość chwilowa

tłokav(t) do jego prędkości średniej v,(rys. 7.3):

v(t) 7t r - cosh) l7v = ,S-.o R ./. sin(a) .lI+ ęffi ]]
Po uproszczeniu:

v(t) Tr . cos(a) l7
T : Ż la sin(a) ,1t+ 1pa176 JJ
Prędkość v(t) -- 0 na początku (a : 0) i na końcu (a: x) każdego suwu, maksy-

malne prędkości osiągane sąw pobliżu środka kżdego suwrr. Zewzględunaskładowe

Rysunek 7.3. Przebieg zmian pręd-
kości względnej tłoka w zależności
od kąta obrotu walu korbowego i
współczynnika wykorbienia .l
Zródło : o p racowan ie wlas n e

v(t)

\ 1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0
60 90 120 150 180



u
harmoniczne przebiegu, przebieg niejest idealnąsinusoidąi maksimumprędkości nie
musi być osiągane dokładnie przy kącie a= xlŻ. Dla wańości A <2 przebieg zrrrian
jest wyrźnie zniekształcony, przy równoczesnym zwiększeniu amplitudy zmian
prędkości liniowej tłoka.

Dla typowych wartości wykorbienia ),= od2,5 do 5, wartość podpierwiastkiem
można zapisać jako:

I- 
^z' 

=l

Równanie więc przyjmie postać:

v(t):R.a.(sin(a) -L*fi@ ): a.a (sin(a) -ł?l
Przyspieszenie tłoka jest przyrostem prędkości tłoka do czasu w jakim ten przy-

rost nastąpił, chwilową wartość przyspieszenia można zapisać jako:

a(t) : ff : n. .o.2, (cos(a) -r#rl
Wzórprzedstawiazłożenie dwóch składowych wartości przyspieszeń (rys. 7.4):

przyspieszeniapierwszego tzędu: a,: R, 0)2 ,cos(a)

:nf ,cos(2a)

sin2(a)
--tr

przyspieszenie drugiego rzędu: a2

Powstające w wyniku wystę-
powania Ęch przyspieszeń siły bez-
władności nlliązane z występowanięm
masy układu korbowo-tłokowego m_,
znajdujących się w ruchu obrotowym
noszą odpowiednio nazwy sił bezwład-
ności pierwszego i drugiego rzędu. SiĘ
te przedstawione są przez następujące
wytażenial.

Fr, = ffi; tur'2, cos(a)

1F.. = _i_ m__. @2 . cos(2a)Dz^pz

Fo= Fo, + F,
Na elemenĘ ruchome układu korbowo-tłokowego oddziaĘwają również siły

bezwładnościnłiązanezruchemposuwisto-zwrotrym. Przyspieszenie liniowejakiemu
poddawany jest tłok i korbowód powoduje powstanie sĘ bezwładności Ą:

F.:a,mDpz

gdzie: mr- masa elementów tłoka, sworznią tłokowego i korbowo&t wykonująca ruch
posuwisto-zwrotny.

sń
,o rzędu

składowa

składowa siła

śił" )
Wpadkowa

Rysunek 7.4.Przebiegzmian sił pierwszego i
drugiego rzędu
Zródło: opracowanie wlasne
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Narysunku 7.5 przedstawiono siĘ działające
w układzie korbowo-tłokowym. Siła F, dzińająca
na sworzeń tłoka, jest to różnica wartości sĘ gazo-
wej F,i siĘ bezwładności Fo. Jeżelikorbowód nie
majdfije się w osi symetrii cylindra, to siła dzińa-
jąca na sworzeń rozkłada się na dwie siĘ: składową
normalnądo powierzchni fulei cylindrowej Ą i siłę
F,działającąwzdłllżramieniakorbowodu.Naczop
rł.ykorbienia działa siła odśrodk ow a F owywołana
przyspieszeniem elementów wykonujących ruch
obrotowy tej części korbowodu orźu mł§y wykor-
bienia wafu korbowego:

Fo: ffio' R, ol2

gdzie:
m"- mąsą wykonująca ruch obrotowy,
R - długość ramienią wykorbienia,
a - prędkośc kątowa wału korbowego.

Jak wspomniano wypadkowa siła Ę rozkJada
się na dwie składowe, z łtórycb, Fudziała bezpo-
średnio wzdhlż ramienia korbowodu i nosi nazwę
sĘ korbowodowej. Wartość Ę sĘjest związanaz
kątem odchyleniaosi korbowodu od osi przemiesz-
czania tłoka P (rys. 7.6).

F,
r o: cos(f)'

D-gą składową jest siła normalna z jaką
tłokdzińana gła&żtulei cylindrowej i jej wartość
wynosi:

F*: F,. ts(p)

Rysunek 7.5. Siły działające w
układzie korbowym silnika:
D"- średnica tłoka, Fr- siła bez-
władności, F"- sila guowa, Fn
- siła boczna, F.- siła odśrodkowa,
Fr- siła korbowodowa, L- długość
korbowodu, R - dlugość ramienia
wykorbienia, M - moment obrotowy
Zródło: Stolarczyk I 988

Rysunek 7.6. Schemat rozkładu
siły korbowej F.:
a- kĘ położeniawąłu larbowego,
f - kąt odchylenia korbowodu od
płaszczyztly pionowej, al - prędkość
obrotwa, )t - stosunek długości
wykorbienia do długości larbowodu,
R - długość ramienia wykorbienia,
F,- siła styczna, Fn- siła korbowo-
dowa, F^- siła działającawzdłuż
wykorbienia
Zródło: Kijewski l994
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Siłę korbowodową F* dzińającą w miejscu mocowania \orbowodu do wału
korbowego, można rozłoĘć na dwie składowe: siłę sĘcmądo okręgu zataczanego
przezczopkorbowyĘi siłę dośrodkowąF*dzińającąwzdłużpromieniazataczanego
przezwykorbienie:

Fr: F*, sin(a+B)

F*: F*,cos(a+P)

Siła sĘcma F ,dzińaw berunku prostopadłym do wykorbienia wału korbowego
i wYwarza chwilowy moment obrotowy Mnawale obrotowym silnika:

M: Fr,R

Wartość stĘ FrzaleĘ odchwilowychwartości : sĘgazowej Ę, sĘbezwładności
Frikątapołożeniawafu korbowegoa.ZnacmeanttanywartościsftywypadkowejF,'
zarówno co do wartości, jak i kierunku dzińańapowodująpowstawanie drgń, które
niekorzysfirie wpływająna trwałość silnika oraz komfoń jego użytkowania. Drgania te
należy ograniczyó do minimum. Szczególnie istotne jest to dla ograniczenia oddzialywń
namocowanie silnika. Dńńaaiamającenaceluograrriczenie drgń silnikawywołanego
działaniem sił dynamiczrych,złliązanych z ruchem układu korbowo-tłokowego nazy-
wamy wyrównowźeniem silnika. Największe wartości sił występujących w silniku,
to siła odśrodkowa oraz drugie co do wielkości - sĘ bezwładności pierwszego rzędu.
Wyrównowźenie silnika uzyskuje się przez:

zastosowanie układu wielocylindrowego o parzystej liczbie cylindrów i syme-

Ęcmym układzie wykorbień wału korbowego; na rysunku 7.7 przedstawiono
wpĘw liczby cylindrów na równowńelię sił dynamicznych w silniku; w
przypadku jednostek dwucylindrolvych pary sił wYwarzane w silniku generują
pojawienie się drgan skrętnychjego korpusu, które później przenoszone sąna
podpory silnika; jednostka o parzysĘ liczbie układów korbowo-tłokowych i
właściwym ustawieniu faz pracy silnika pozltala na zredukowanie ntacznej
części sił reakcji, które pojawiają się podczas pracy silnika,
umieszczenie na ramionach wafu korbowego mas równowńących działanie sił
odśrodkowych; siła odśrodkowa powstała w wyniku wirowania mas może zostać
zrównowńola przez siłę odśrodkową przeciwciężarów (rys. 7.8),

Rysunek 7.7. Wpływ ukladu cylindrów na moment skręcający:
A - uklad gpu bohser, silnik rądowy, B - 2-cylindrowy silnik rądotły, C - 4-cylindrowy
Zr ódło : op rac ow anie włas ne
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zastosowanie specjalnych
układów przeciwcięża-
rów do zrównowżenia sił
bezwładności pierwszego
i drugiego rzędu; siĘ te
można całkowicie równo-
ważyć za pomocą specjal-
nych układów ciężarków
osadzonych na dwóch wał-
kach obracających się w
przeciwnych kierunkach
(rys. 7.9 i 7.10).

Rysunek 7.9. Schemat ukladu wyrównoważania
sil bezwładności drugiego rzędu
Zródło: Stolarczyk I988

wałek

Rysunek 7.10. Walki wyrównowźające
Zródło : opracowanie wlasne

Rysunek 7.8. WpĘw mas wyrównoważających:
B,- masa ciężarków, F - siła odsrodkowa, F, F,- skła-
dowe siĘ ońrodkowej, P - promień wykorbienia
Zródlo : opracowanie własne

Mechanizm ten nosi nazwę
wałków wyrównowazających siły
harmoniczne Lanchester. W przy-
padku wyrównowżenia sił bezwład-
ności pierws zego rzęd:u, pż eciwcię-
żary musząobracac się z prędkością
równą prędkości obrotowej wafu
korbowego. W celu wyrównowże-
nia sił bezwładności drugiego rzędu,
przeciwciężnrom rnlęry nadac ruch
obrotowy o prędkości 2-krotnie
większej od prędkości obrotowej
wafu korbowego. Obecnie w dużej
części silników z zapłonem iskro-
!vym, jak i w wysokoobrotowych
silnikach Dieslą stosowane są tego
typu rozwią.zania głownie do wyrów-
nowżenia sił bezwładności drugiego
rzędrr. Dwawałki z przeciwciężarami
są napędzane wałem korbowym
silnika za pośrednictwem przekład-
ni zębaĘ. Wałki te obracają się z
prędkością dwukrobrie wyższą ńż
prędkość obrotowa wafu korbowego.
Przeciwny kierunek obrotów wałków
z pruecivł ciężanńuryskuj e się dzię-
ki zastosowaniu koła pośredniego.
Koło pośrednie napędzatylko jeden
z wałków, który przekazuje napęd
do drugiego, dzięki temu obracają
się w przeciwnych kierunkach.



68

7.2. Układ rozrządu
W tłokowych silnikach spalinowych proces spalania paliwa zachodzi w

zamkniętej przesfuzeni, nazywanej komorą spalania. Dlatego kńdy silnik tłokowy
posiada układ, który w odpowiednim czasie pozwoli na wprowadzenie nowej porcji
paliwa do spalania. Układ ten nosi nazwę układu rozrządu. Zadaniem układu rozrządu
jest sterowanie wymianąładunku palnego w silniku.

W}miana ładunku jest ściśle zwięana z położeniem wafu korbowego, którego Ę
obrotu jest wielkością względem któĘ określa się stan elementów wykonawczych
układu rozządu. Otwarcie kanafu dolotowego i wydechowego przedstawiane jest na wy-
kresie kołowym, naktórymzaznaczono kąt obrotuwałukorbowego, przy którymkanał
zostaje otwarĘ i zamknięty. Jako położenie wyjściowe (kąt obrotu wału: 0), omacza
się położenie tłoka w największej odległości od osi obrotu wafu. Jeżeli istrieje pewien
kąt,prry którym otwarte sąjednocześnie kanaĘ dolotowe i wylotowe, to określa się
go mianem kąta pokrycia (rys. 7.11). Wykres przedstawiający stan zaworów w fi,rnkcji
kąta obrotu wału korbowego, nazywany jest wykresem fazron:ządu,

Zespół układu rozrządu składa się z układów sterowania, wykonawczych i
pośredniczących. Sterowanie Ńładem rozrządupolega naprzekazaniu do elementu
wykonawczego informacji o położeniu wafu korbowego. Elementem wykonawczym
bezpośrednio otwierającym lub zamykającym przepływ ładunku w silniku jest zawór
uruchamiany przy określonym położeniu wafu korbowego. Obecnie najbardziej po-
pulanre są dwa Ępy zaworów: zawory suwakowe i zawory grzybkowe.

Uklad rozrządu z zaworamisuwakowymi (rys. 7 .12) powszechnie stosowany
jest w silnikach dwusuwowych. W tym pr4rpadku fuŃcję zaworu pehi ścianka bocma
tłoka, otwierająca przepĘw do kanałów umieszczonych w ścianie cylindra. Za|eĘ
takiego rozwięąniajest wykorzystanie już istniejącego elementu, jakim w silniku
jest tłok, do pehienia dodatkowej funkcji zaworu. Korbowód łączący wał korbowy

kąt pokrycia zaworu

z tłokiem pełni funkcję elementu po-
średniczącego prTy sterowaniu zawo-
rem suwakowym. Brak oddzielnego
mechanizmu zaworowego powoduje,
że często układ ten jest nazywany
bęzzautotowym. Podstawową wadą
tego roz:lłiązania jest brak możliwości
dokładnego ustawienia fazy otwierania
i zamykania kanałów dolotowych i
wydechowych. O chwili kiedy zostaną
one otwarte decyduje ukształtowanie
powierzchni tłoka i umieszczenie otwo-
rów w cylindrze.

Brak możliwości dokładnego ste-
rowania przepłukiwaniem cylindrów
ptzy różnym obcią2eniu silnika w tego
typu układzie rozrządu powoduje, że
pewna liczba konstnrkcji silników dwu-
suwowych wlposźona zostaje w do-

§UW I

otwarcie zaworu
dolotowego

zamknięcie
zaworu

suw
spżęż€nia

sUW
ssaniat

,
t

\

Rysunek 7.11. Kołowy wykres zmian faz
rgzruądl w silniku cztero§uwowym:
Zródlo : opracowanie własne

A I GMP

46b
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kanal
Wdechowy

Rysunek 7.12. Wykorzystanie układu korbowo-tlokowego pełniącego funkcję ukladu roztząlluz
A-suw ssania i sprężania, B -zapłon mieszanĘ C- suwparcy iłłydechu, D -pneplukiwanie cylindra
Zródło : opracowanie własne

datkowy ukła d r ozrząda, wypos żony w oddzielny
mechanizm napędowy sterujący zaworami grzyb-
kowymi lub oddzielnymi zaworami suwakowymi.

fJkład rozządu z oddzielnf,m mechanizmg6
sterowania rozrządem. Jest to roałłięańę sto§o-
wane pruede wszy§tkim w silnikach cźerosuwo-
lvych. W tym rozwięaniu występują samodzielne
zawory umieszczone w komorze spalania silnika
oraz oddzielny system sterowania nimi.

Przykład układu rczrządu przestawiono na
rysunku 7.13. Wałek ronządu napędzany kołem
zębatym od wafu korbowego umieszczonym w
bloku, azawory w głowicy silnika (ang. over head
valves - OI{V). Umieszczone na wałku krąnvki
przemieszczają popychacz i laskę popycbacza.
Laska popychacza wywiera naciska na dźwignię
zaworową któĘ drugi koniec przemi eszcza za,w ór
grzybkowy, otwierając kanał w silniku. Z chwilą
ustąpienia nacisku d:źwigni zaworowej sprężyna
zaworowa zamykazawór.

Rysunek 7.13. t]kład rozrząilu
silnika wysokoprężnego:
l - dźwignia zaworowa,
2 - zawór
3 - wałek dźwigni zaworowej,
4 - glowica silnika,
5 - Iaslca popychacza,

1

2

Wałek rozrządu. Wałekrozrządujest to harto- 6 - popychacz,

wanypowierzchnijyg,6lą|, naktórymumieszczono 7*-,w,,ałek 
Yz7adu - krzYwka

l l. tt, ll . l Lt_t__ Zródlo:materiayprasoweKWOWkrzywkl. walek moze oyc rrmleszczony w Dloku
silnika lub w głowicy (ang. over head camshaft
- OHC, double over head camshart - DOHC). Kształt profilu krzywki odpowiada
dynamice zrrrianpołożenia sterowanego zaworu. Ponieważpołożeniewału silnikamusi
byćjednozracznie odwzorowane pruezwńekroaz&u, nakołachnapędzająpychwałek
ronządu wykonuje się znaki ułatwiające jego prawidłowe ustawienie. W przypadku
niepoprawnego ustawieniawałkaronządu, silnik nie będzie prawidłowo pracował lub
ulegnie uszkodzeniu.
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E

Rysunek 7.14. Mechanizmy napędowe wałka rozrząllu: A- kola ąbae ukladu z jednym wałkiem
loz|ądurB-kołaąbatezdwomawałhamirorądu,C-pasekrozłądu,D-łańcuszpkrozlądu,
E - napęd za pomocą kól stoż*otuych (walek kńlewski), F - koła walcowe (wal zakońzcony kołami
walcotqmi), G - łańcuszek rozlądu silnika widlastego
Zródlo : opracowanie własne

Wałek rcnządu może by ó napędzany walcowymi kołami zębatymi (rys. 7. laF).
Takie rozwiązaaię stosowane jest, gdy nie trzeba przekaTryać napędu na większe
odległości, głównie gdy wałek rczrządu umieszczony jest w korpusie silnika. Jest
to rozlltiązańe praktycznie bezobsługowe, jego trwałość wynosi tyle, ile trwałość
silnika. Ma jednak pewne niedogodności - koła zębate są ciężkie, charakteryzują
się dużąbezwładnościąi zajmujądużo miejsca. Dlatego ten napęd spotykany jest w
silnikach wolnoobrotowych lub pracujących ze stałąprędkościąobrotową. Napęd za
pomocąłańcuchajest stosowanyw silnikachpracującychze zmiennymi prędkościami
obrotowymi .Prry trwałości nieco niższej od kół zębatych, łańcuch rozrząd1,1pozwala
przenosić napęd na dalsze odległości bez macmego zrłriększania mas wirujących
w silniku. Ten rodzaj napędu zaliczany jest do układów o ograniczonej obsfudze.
Producenci przewidująjedną lub dwie wymiany łańcucha w czasie eksploatacji sil-
nika, często przy naprawie głównej silnika. Łańcuch jednak w porównaniu z kołem
zębatym ma tendencję do rozciągania się, dlatego w przypadku dłu:ższych łńcuchów
napędowych konieczne jest stosowanie napinaczy. Ciekawym roz-łliązaniemo choć
rzadko obecnie spotykanym, jest wykorzystanie koł stożkowych (wałek królewski)
do napędu wałka rozrządu (rys. 7.14E). Wałek królewski łączy frwałość przekładni
zębatej,leczpozbawiony jest wad w postaci dużej masy własnej. Zewzględu na ko-
niecznąprecyzję wykonaniai problemy z dobrem właściwego przełożeńa,stosowany
jest wyjątkowo rzadko.

W większości rozwiąań konstrukcyjnych nadal powszechnie stosowane są
zawory grzybkowe. Zawory mogąbyó umieszczane w bloku silnika, głowicy lub w
układzie mieszanym (rys. 7. l 5). Umieszczenie zaworów w bloku silnika (rys. 7. t 5A')
pozwala na zloiaczlołe uproszczenie ich napędu, jednak skomplikowany układ kanałów
w bloku silnika zablrzaprzepĘw, zwiększając opory przepĘwu.

Przenosząc zawót ssąpy do głowicy silnika (rys. 7.158), można zmniejszyó
opory dolotu ładunku do komory spalania, poprawiając wspołczynnik napełnienia.
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Rysunek 7.15. Przykłady rozmieszczenia zaworów w silniku spalinowych: l - dolnozaworow1l,
?,ai,oty umieszczone w blohu silnika, B - mieszlny, część zaworów umieszczona w głańcy,
C - szełegovy górnozsworol:y, D - górnozaworotlŁ zawory o osiach odchylonych od osi cylindra
Zrodlo: Garret et al. 200I

Układ napędu rczrz&uulega jednak znaczlo.ęj komplikacji. Umieszczenie zaworów
w głowicy silniką dzięki przeniesieniu kanałów dolotowych i wydechowych pozwala
na uproszczenie budowy kadfuba silnika i zmniejszenie wymiarów samego silnika.
Zawory ssący i wydechowy mogąbyć umieszczone pionowo w jednym rzędzie (rys.
7.IsC) lub odchylone odosi cylindra(rys.7.15D). Takie rozwiązanieprTypołkolistej
komorze spalania zwiększa powierzchnie czynnązaworów, dzięki temu silnik jest
lepiej przepfukiwany.

Działaaie zaworów wywiera istobry wpływ na poprawnąpracę całego silnika.
Na rysunku 7.16 pnedstawiono zawót grzybkowy. Krawęd:ź grzybka jest fzowana,
dzięki temu dobrze przylega do powierzchni gniazdazaworu, zapewniając szczelność
komory spalania. W położeniu zamknięĘm zawót uhzymuje sprężyna zaworowa
zatnocowana pomiędzy głowicą a talerzykiem oporowym umieszczonym na trzor-
ku zaworu. Trzonek zaworu przemieszcza się w prowadnicy zaworowej wykonanej

@,
Rysunek 7.16.Zawór
grzybkowy ijego współ-
praca z gniazdem zaworo-
wym:
l - grzybek zaworu,
2 - trzonek zaworu,
3 - sprężyna zamykająca,
4 - talerzyk oporowy,
5 - prowadnica zaworowa,
6 - uszczelniacz zaworu,
7 - mocowanie pruwadnicy

, w głowicy
Zródło: Garret et aI. 200I
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Rysunek 7.17. Mechanizmy napędu zaworów:
A - zawór napędzany kr4lwką umieszczoną nad głowicą (OHC),
B - walek umieszczony w kadłubie - zawory napędzlne za
pomocą dźwigni zaworowej, C - walek rozrządu umieszczony w
głowiq - napęd za pośrednictwem dźwigni zaworowej, D - dwa
walhi rozrądu nad glowicą (DOHC) - sterują grupami zaworów
Zródło : materiały prasowe MERCEDES-BENZ

ze stopu łożyskowego. Trzonek zaworu razem z przy|gniązaworową pehi wazną
funkcję w cz.rsie chłodzeńa zaworu. Przegrzańe zaworu prowadzi bardzo szybko
do zniszczenia, zarówno zaworu, jak i jego prowadnicy.

Zawory mogą być napędzane za pośrednictwem dźwigienki zaworowej lub
kranvki wałka rozrządu. Przykłady napędu zaworów przedstawiono na rysunku 7. 17.

W czasie pracy silnika elementy pneka^iącenapęd do zaworu i na tzonek zaworu,
rozgnewajry się zrrrieniają swoje wymiary. Dla pewności czy zawór jest prawidłowo
(szczelnie) zamykany, nawet przy silnym jego nagrzaniu (w przypadku wyłączńe
układów mechanicznych) między trzonkiem zaworu a końcem dzwigni zaworowej
musi być zachowany lllz.Lllzten nie może być jednak zbyt duĄ, poniewż powoduje
zrnniejszenie skoku roboczego zaworu. Dla zaworu dolotowego (chłodniejsze go) za|e-
cana jest mniejsza wartość luzu niż dlazaworu wydechowego, pracująpego w wyższej
temperaturze. Wartość luzu zaworowego podawana jest dla zimnego silnika. W tych
rozsxtiąz,aniach, stosuje się dwie metody regulacji luzu zaworowego (rys. 7.18):

zmianę długości popychacza przez wŁłęcanie śruby regulacyjnej,
zmianę grubości podkładek pomiędzy popychaczem a ftzonkiem zaworu.

A wka dystansowa
-/

'\ ,{ I - płytka dystansowa
'. /r\ _ćrł 2 - trzonekzaworuń-flg\N ,,_xTJ"tr#ltłlh,

P ffi a 5-śrubaregulacyjna,Y
Rysunek 7.18. Metody regulacji luzu zaworowego:
A- pomiar grubości płytki tlysansowej, B - regulacja śrubq
Zró dlo : oprac owani e włas ne
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Nieprawidłowe ustawienie lrrzu zaworowego, zrnniej s zaFltałość zaworów i gniazd
zaworowych, obniżamoc silnikaizwięlrsza nĘciepatwa. Regulacjaluzówzaworowych
jest ważnączynnościąobsfugową któąnależy wykonywac zgodnie z instŃcjąobsfugi.

W silnikach średnio_ i wysokoobrotowych stozuje się popychacze zhydrallicmą
regulacjąluzu, które samoczr7nnie kasująluz zaworowy. Na rysunku 7. 19 przedstawiono
schemat zespofu z hydraulicmym kasowaniem bvu. Zasadapracy tego układu polega
na zainstalowaniu w miejsce pł5rtek regulacyjnych prostego układu hydraulicznego. Jest

to prosty siłownik hydrauliczny z umieszczonym w tłoku zaworemjednokierunkowym.
Umieszczona pod tłokiem sprężlyna śrubowa wypycha tłoczek w kierunku dźwigni
zaworowej lub krzr7wki, kasująp |lu orazotwierając zawórjednokierunkowy. W chwili
uruchomienia silnika, olej smarujący dopĘwa do komory nad tłoczkiem i przezzawór
jednokierunkowy spĘwa pod tłoczek. Jeżeli krrywka nie wywiera nacisku na tłoczek,
ciśnienie oĘu nad i pod tłoczkiem jest jednakowe. Nacisk wywierany przezkzywkę
na hydrauliczny popychacz powoduje wzrost ciśnienia w przestzeni pod tłoczkiem
i zamknięcie zaworu jednokieruŃowego, zalrryY,ając olej w przestrzeni pomiędzy
cylindrem i tłoczkiem. Niewielka ściśliwość oleju pozwala na sprawne przeniesienie
napędu nazawory, L]bytki oleju w czasie pracy uzupehiane sąpo ustaniu nacisku na
tłoczek. Ocenę różny chrozlllięńnapędu układu ronządlprzedstawiono w tabeli 7. 1 .

urybrany właściwościTabela 7.1. Wpływ konstrukcji przenaesienia napędu na straty na
l sllnika

właściwoścI Roalązanie mechanizmu'

vol Np2 Ęp3 ńło 4 tvo 5

Częstotliwość wlasna
tHzl

2000-3000 1200-1500 900-1400 900_1400 400_700

Masa układu lol ,t40-160 80-,l20 1 20-1 60 130-170 24o-29o

Maksymalna prędkość
silnika lobr/minl

6500 ++ 6500 + 6000 + 6000 + 4000-6000

\Melkość tarcia" 5 1 2 3,4 34
ocena konstrukcii'*' 4-5 4-5 2 3 1

* typ:1 _ wałek rozrządu umieszczony w glowicy - krzywka działa za pośrednictwem kńtkiego
popychacza,
2- walek rozrządu umieszczony w głowicy - krzywka działa cenXalnie na dźwignię zawońw,
3 _ wałek rozrządu umieszczony w głowicy - krzyvka działa na dżwignię zaworów umieszczonąza osią
obrotu,
4 _ wałek rozządu umieszczony w głowicy - ktzyulka dziala za pośrednictwem dżwigni zaworów i
kńkiego popychacza,
5 _ walek rcznądu umieszczony w dolnej części głowicy lub w kadłubie silnika - występuje popychacz i
laska popychacza,
** 1 - najwĘksza, 5- najmniejsza,
**' 1 - roattiązanie najgorsze, 5 - najlepsze,
+ mniejsza zdolność do zwĘkszenia zakresu pądkości,
++ większa zdolność do zwiększenia zakresu prędkości

Żńdło: opracowanie wbsne
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olej zmagistralif

poduszka olejowa]

Rysunek 7.19. Popychacz
hydrauliczny
Zródło : materiały prasowe

^,L4N

prowadnia
zawór jednokierunkowy

sprężyna
jednokierunkowego

obudowa zaworu

Układyo aniennych fazach rozrządu. Systemyzrrrianyczasuotwarciaizamknię-
cia zaworów dolotowych i wydechowych opracowane zostaĘ praktycmie w momencie
powstaniakonstukcji silnika spalinowego. Celem ich stosowaniajestzwiększenie stopnia
napehienia cylindra i poprawa waruŃów przebiegu procesu spalania. Wykorzystanie
układówzrniewrychfazronząduprowadzirównieżdopodniesieniawartościmomentuob-
rotowego silnika w zakresie niskich prędkości obrotowych i znni ejszeńaruĘcia paliwa.

W typowym układzie rozrządu względne przemieszczenie wałka roztządu
względem wafu silnika jest niezmienne. Układ kr4nvek umieszczonych na wałku
rozrządu jest kompromisem pomiędzy przeciwstawnymi wymaganiami stawianymi
układowi rozrządls,prry różnych stanach pracy silnika. W silnikach wyposażonych w
układ zmieniający fazy rozrządu istnieje możliwość przystosowania czasu i momenfu
otwarcia zaworów tak, aby możliwe było osiągnięcie opĘmalnych waruŃów prze-
biegu spalaniaprzy róimych obciążeniach silnika. Obecnie istniejącźery podstawowe
rodzaj e systemów zmiany faz rozrządu:

zmieniane sąfazy ronządl Ęlko zaworów dolotowych, brak możliwości stero-
wania zaworami wydechowymi,
zmieniane sąfazy rozrządtt Ęlko zaworów wydechowych, brak możliwości
sterowania zaw orami dolotowymi,
równocześnie zmieniane sąfazy rozrządu zaworów dolotowych i wydechowych,
w Ęm przypadku jednocześnie zmieniane sąfazy ronząduzaworów dolotowych
i wydechowych,
niezależma zmiana faz ronządu za,worów dolotowych i wydechowych, w tym
przypadku fazy rozrządtt zaworów dolotowych zmieniane są niezależnie od
ustawienia faz zaworów wydechowych.
Na rysunku 7.20 pnedstawiono znialy czasu otwarcia i zamknięcia zaworów

silnika w zależności od jego obciążenia. W czasie pracy silnika bez obciĘeńazawory
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"h lDMP

Rysunek 7.20. Wykresy zmiaafauy rozrządu w zależności
od stanu pracy si|nika:
A- praca na biegu jalowym,
B - pruca silnika zpełnym obciąźrniem (ltysoka moc),
c - uolskanie łłysokiej wałtości momentu obrotowego

silnika,
D - obniżenie zlwartości NO,w spalinach
Żródlo : opracow anie włas ne

ssące otwierająsię l5o po przejściu tłokaprzez GMP i zamykająsię również ok. 30"
po przekroczeniu DMP. Zawory wydechowe w czasie suwu wydechu otwierane są
wcześniej, a zamykane 30" ptzed dojściem tłoka do GMP. Brak jest pokrywania się
momentu otwarciazaworów dolotowych i wydecholvych, dzięki tzemu eliminowany
jestprzepĘw wstecany gźżów do kanału dolotowego. Takieustawienie faz otwierania
i zamykania zaworów po^Nala na osiągnięcie dobrego przepłukiwania w silniku i
jego równą pracę prz! niskich obrotach.

Zwiększanie obciążenia silnika, w zależności od budowy układu, powoduje
stopniowe lub skokowe opóźnienie otwarcia zaworu wydechowego. Dzięki temu gazy
spalinowe mogądfużej oddziaływać na tłok. W celu popralvy warunków napebienia
silnika, zawór dolotowy otwiera i zatrryka się wcześniej w porównaniu do pracy sil-
nika na wolnych obrotach. Prowadzi to do zwiększeńaĘtapokrywania się zaworów
ssących i wydechowych.

Uzyskanie wysokiej wartości momentu obrotowego w silniku wymaga dobrego
napehienia komory spalania mieszaniną palną. Osiągane to jest pnez wcześniejsze
otwarcie zaworów ssąpycĘ jeszczeprzedosiągnięciem pneztłokGMP. Fazy otwarcia
i zamknięcia zaworów wydechowych pozostająniezrrrienione w porównaniu do pracy
silnika z wysoĘ pędkością obrotową.

ObniZenie zawartości NO_ (tlenków azotu) w spalinach możliwe jest przez
równoczesne otwarcie zaworów wydechowych i dolotowych w czasie §uwrr pracy.

DMP
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Rysunek 7.2l.Zakres zmian czasów
otwarcia i zamknięcia zaworów do-
lotowych i wydechowych w silniku

Fl w zależności od jego §tanu pracy
L l Zródlo: opracowanie własne

Z punktu widzenia sterowania układem ronządlJ, zmiany faz zaworów dolo-
towych i wydechowych można powiąZać ze stanem pracy silnika. Na rysunku 7.21
przedstawiono stosowane najczęściej przedzią zmianfazronządllw zależności od
stanu pracy silnika.

Obecnie spotykane jest kilka rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na
zmianę fazronząduw czasie pracy silnika. Jedno zroz-ltięańprzedstawiono na ry-
sunku 7.22.Przedstawiony układ rozrządu pozvalana zmianę fazronządu. Zmiana
fazy rozrządlljest możliwa dzięki umieszczeniu na wałku rozrządu dwóch krzywek
o różnych profilach lub w przypadku systemów o ciągłej zmianie faz ronządu na
umieszczeniu krzywek, ltóre mają pĘnną zmianę profilu. Zmiana faz polega na
przesunięciu części roboczej wńkarozrządlwzdfuż jego osi wzdfu:źnej. Dzięki temu
możliwe jest oddziaływanie na popychacz zaworu krąnvki o innym profilu. Przesu-
nięcie części roboczej wałka wymuszane jest obecnie siłownikiem hydraulicznym.
Jednak coraz większa liczba producentów rozlłńazasĘlienie układu hydraulicznego
siłownikiem elektomagnetycznym.

siłownikeleffiryczny ukladprzemieszczeniakrzywek

Rysunek 7.22. P rzekrói układu rozrządu
Zródło: materiaĘ prasowe HONDA

zawór hydrauliczny
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7.3. Układ olejenia silnika
7.3.1. Podstawowe wiadomości o tarciu

Tarciem nazywamy zjawisko występujące podczas wzajemnego przesuwania
się po sobie dwóch ciał obciążonych siłąprostopadłądo powierzchni ich styku. Zja-
wisku tarciatowarryszy opór 

^Ilany 
siłą tarcia. Ronóżnia się tarcie ślizgowe oraz

toczre. Tarcie ślizgowe występuje podczas ślizgania się po sobie powierzchni dwóch
stykających się ze sobą ciał staĘch. Tarcie toczne występuje podczas toczenia się
jednego ciała po drugim (np. koła po drodze, kulki po biezni łozyska).

Rysunek 7.23. Rodzaje tarcia:
A- tarcie suche, B - tarcie pół-
1Ęnne, C - tarcie pjlnne:
l - obracający się czop,
2 - nieruchoma obudowa,
3,- olej
Zródło: Nowacki 1972

Parametrem charakteryzującym tarcie ślizgowe
jest współczynnik tarcia, wyrżony stosunkiem siły
tarcia do siĘ obciążającej. W zależności od warunków
smarowania wyróżniasię tarcie suche, mieszane (pół-
pĘnne) i pĘnne (rys.7.23).

Thrcie suche występuje wtedy, gdy rńędzy pże-
suwająpymi się ciałami nie ma środka snulmego (oleju).
Wspołcąmnik tarcia suchego dla stali wynosi 0,3-0,55.
Thrcie płynne zachodńwtędy, gdy przesuwająpe się ciała
sącałkowicie oddzielone od siebie środ-
kiem smamym. Wspołczynnik tarcia
pł5mnego wynosi ok. 0,003. Natomiast
w pr4padku tarcir mieszanego prze-
suwająpe się ciała są tylko częściowo
oddzielone od siebie środkiem snulmyrn

Aby uzyskać tarcie pĘnne, nale-
Ę o ddzie|tć ciała wspóĘracuj ąpe, żn.
pokonać siłę obciążającą. Efekt ten
można uryskac pruez wytwotzenie od-
powiedniego ciśnienia oĘu zawartego
między tymi ciałami. Tarcie płynne
uzyskuje się w wyniku powstawania
klina olejow ego (rys 7 .24).

W łożyskach ślizgowych przej ście
od tarcia suchego do tarcia pĘnnego
alezy odprędkości obwodowej czopa
wału. Przedstawiony ńa rysunku 7.25
wykres wspołczynnika tarcia wyjaśnia
pojęcie prędkości granicznej, ponżej

Rysunek 7.24. Schemat po-
wstawania klina olejowego
zródło : s lcro bac ki, c hochow ski
1993

Rysunek 7.25. Zmiany tarcia w lożysku śĘgowym
Zródlo : Michałowska l 98 3
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której pojawia się tarcie mieszane. Wartość pędkości granicznej za|eĘ od,jakości (chro-
powatości) powierzchni ciemych i od wła.ściwości smarnych stosowanego oleju.

Dzięki smarowaniu następuje spowolnienie procesu zużywania się współ-
pracujących części (par ciernych). Praca silnika w warunkach tarcia suchego
powoduje jego zatarcie. Dłuższe lub częste okresy pracy w warunkach tarcia
mieszanego przyspieszaj ą nlży cie silnika.

7.3.2. Warunki pracy oleju silnikowego

W silnikach jako środek smamy stosowanyjest olej silnikowy. Dobrze dobrany
olej silnikowy powinien zapewniać:

tarcie płynne pomiędzy przelnieszczającymi się elementami silnika,
odprowadzenie ciepła,
wchłanianie i neutralizowanie substancji dzińających ńszcząco na wspóĘra-
cujące elemenĘ (sadze, kwasy, woda),
wypfukiwanie osadów powstających w wyniku spalania paliwa, nie tworząc
jednocześnie własnych,
zabezpieczartie elementów pracujących przed korozją.
Tarcie płynne może być zapewnione tylko dzięki istnieniu warstwy oleju two-

rzącej film olejowy. Wskutek obciążeń warstwa ta jest poddawana duzym naciskom
jednostkowym, powodującym zrnniejszanie grubości filmu olejowego, doprowadzając
w skrajnym przypadku do jego przenvania i przejścia do tarcia pĘłynnego. Dlatego
olej silnikowy powinien wykazywać dużąprzyczepność do części ruchomych oraz
odpowiedniąpłynność, niepozwalającąnajego wyciśnięcie z pomiędzy wspóĘracują-
cych elementów. Jednocześnie duża gęstość oleju może powodować powstawanie zbyt
duzych oporów ruchu spowodowanych tarciem lepkościowym. Przy występowaniu
znacznychróżnic temperatury elementów silnika, olej smarujący powinien wykazy-
wać możliwie dużąstabilność swoich parametrów w szęrokim zakresie temperatur.

W przypadku silników pracujących przy duĘm obciąleniu, olej pełni również
rolę czynnika chłodzącego. Przyjmuje sięo ze system smarowania jest w stanie od-
prowadzić do 30%o ciepła wytwurzanego w silniku. Pozwala to naa)acme odciążenie
właściwego układu chłodzenia. Wżnąfunkcjąoleju smarującego jest jego zdolność
do pochłanianiazańeczyszczeń,które powstająpodczas pracy silnika. Olej powinien
mieó zdolnośćrozpuszczania sadzy i neutralizowaniakwasówpowstającychw silniku.
Wskaznikiem zdolności do neuhalizacji kwasów przez olejjest liczba zasadowa. Z
czasemzawarte w oleju związki uszlachetniającewyczerpująsię, w efekcie olej naci
zdolność do pochłaniania i neuhalizacji szkodliwych związków. Dlatego co pewien
okres należy dokonać wymiany oleju. W przypadku pojazdów samochodowych, za
kryteńum cza§u pracy oleju silnikowego przyjmuje się przebieg samochodu liczony
w km. Większość firm samochodowych w przypadku samochodów lekkich (do 3,5 t)
zaleca przeprowadzanie wymiany oleju co 10-30 tys. km, natomiast w przypadku
większych silników, stosowanych w pojazdach o ładowności powyżej 3,5 tony,
standardem staje się wymiana oleju co 70-100 tys. km. W ciągnikach i maszynach
roboczych przyjmuje się pomiar czasu pracy silnika w motogodzinach. Przy stoso-
waniu nowocze§nych środków smarnych, okres pomiędzy wymianami oleju wynosi
od 300 do 500 mth.
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7.3.3. Układ olejenia silnika
w silnikach spotyka się trzy podstawowe sposoby doprowadzenia oĘu do miejsc

wymagających smarowanią tj. mieszankowy,rozbryzgowy i ciśnieniow|(rys. 7.26).

Ryusunek 7.26. Schemat blokowy układu olejenia silnika
Zródło: Nowacki 1972
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Mieszankowy system smarowania
stosowany jest w silnikach dwusuwowych,
do których olej dostarczany jest w postaci
mieszanki z paliwem (rys.7.27). Podczas,
gdy mieszanka paliwowo-powietrzna
przepływa przez skrzynię korbową cząstki
oleju osadzają się na ściaŃach poszcze-
gólnych elementów silnika (gładzi tulei
cylindrowej, łożyskach wafu korbowego,
sworzniach tłokolvych). Osadzanie spowo-
dowane jest różnicą temperatur parowania
oleju i paliwa.

Z mieszanki mlilzającej pracujące
elemenĘ szybko odparowują paliwo, po-
zostawiając na powierzchni warstwę trud-
niej odparowująpego oleju smarującego. W
starszych r omt iązaniach maĘch silników
dwusuwowych olej dolewany był do zbior-
nika w trakcie jego taŃowania. Obecnie
duża część silników dwusuwowych ma
oddzielny zbiornik na olej smarujący, }tóry
za pomocąpompki dozowany jest do pali-
wa wprowadzanego do komory spalania.

Rysunek 7.27. System smarowania silnika
z oddzielną pompą olejową
l -wał główny silniką,
2 - koło napędowe pompy oleju,
3 - pompa oleju,
4 - gńnik,
5 - plzewód doprowadzający olej za gźnik,
6,- dysza dozująca
Zródło: Heywood 2000

, Rozbryzgowy system smarowania. Jego dzińańe polega na wybijaniu przez
ruchome elemenĘ silnika drobin oleju uderzające o jego powierzchnię (.yr. ż.zs;.
wyrancony i,unoszony olej trvorry wewnątrz silnika mgłę olejową która'osadza się
na elementach roboczych silniką pozwaĘąp na stworzenie filmu olejowego. System
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Rysunek 7.28. System roz-
bryzgowego smarowania
silnika
Żródło : opracowanie własne

ten stosowany jest jako podstawowy sposób smarowania w
maĘch czterosuwowych silnikach spalinowych, natomiast
w silnikach wyposżonych w ciśnieniowy układ smarujący

- jako uzupehriający. Podstawową zaleĘ tego romliryańa
jest brak jakichkolwiek dodatkowych elementów robocrych.
W tym sy§temie smarowanie jednak brak jest możliwości
smarowania punktów smamych bardzo odlegĘch od zbior-
nika oleju.

Ciśnieniowy system smarowania do mocno obciąźo-
nych punktów smarowania doprowadza oĘ pod ciśnieniem
-przewodami i kanałami. Taki system smarowania zapew-
nia dostarczenie odpowiedniej ilości oleju, a Ęm samym
dobre warunki smarowania. Ciśnieniowy Ńład smarowa-
nia silnika składa się z: misy olejowej, pompy, przewodów,
filnów, zaworów orazkanńów wykonanych w kadłubie

Rysunek 7.29. Schemat układu oleje-
nia silnika:
l - pompa oleju,
2,7-zaworyredukcyjne,
3 - chłodnica oleju,
4,6-zaworyprzelewowe,
5 -filtr szeregowy,
8 - główny kanał olejoluy,
9 - kanał doprowafuający olej do

łoź.ysk głównych walu korbowego,
I0 - kanał doprowadzający olej do

łoĘskwałka rozrządu,
Il - kanał doprowadzający olej do

popychaczy,
l2 - kanał doprowadzający olej do

pz e kładni napęfu aj ąc ej wał e k

I3 - lranał doprowadzający olej do
wządzeń pomocniczych,

14 - manomett;
15 -filtr równoległy,
I 6 - kanał odprowadzający olej,
l7 - misa olejowa,
l8 -filtrwstę1llty
Zródło: Kijewski 1994

silnika, wale korbowym i korbowodzie lub wpostaci rurprowadzonych pozablokiem
silnika. Pompa oleju / (rys.7.29) pobiera olej z misy olejowej 17 przezfiltrwstępny
18 i podaje goprzezchłodnicę 3 i filtr szeregowy 5 do głównego kanafu olejowego 8.

Przy chłodnicy oleju -3 i filtrze szeregowym 5 zrajdująsię zawory pruelevłowe 4 i 6,
które umożliwiają przqĘw do głównego kanafu olejowego 8 z pominięciem Ęch
wządzeń. Przy pompie olejowej 1 im początku głównego kanału olejowego 8 są
umieszczonę zawory redŃryjne 2 i 7,którę zapobiegająnadmienremu wzrostowi
ciśnienia. Zkanałll, głównego 8 olej jest doprowadzany do łożysk wału korbowego
kanałami 9 i do łozysk wałka rozządu kanałami 10.Do głównego kanafu olejowego 8
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Rysunek 7.30. Pompa oleju:
l.- kola zębate PomW, 2 - zawór redukcyjny
Zródło : Skrobacki, Chochowski I 993

jest podłączony manometr 14. Z głów-
nego kanahlolejowego część oleju jest
kierowana do filtru dokładnego oczysz-
czania oleju /5. Jest to filh równolegĘ
z którego olej spływa kanałem /ó do
misy olejowej 17. Z głównego kanafu
olejowego 8 olej może być dostarczany
do przekładni napędzającej wałek roz-
rządu (kanał 12) i do takich urządzeń
pomocniczych, jak np. sprężarka czy
pompa wtryskowa ftanał 13).

Rysunek 733. Manometr elektryczny:
A - ciśnienie óyt nishie,
B - ciśnienie prawi.dlowe:
I -zlączeczujnilra,
2 -PrZePOna,
3 -obudowaczujnika,
4 - pbtka bimetalowa czujnika,
5 - zĄcze elektrycme,
6 - re7ystor
7 - pĘtla binetalowawslu:źnika,
8 - wskazówlra,
9 - amperomietz,
l0- włącmik obwodu,
II - dolna płytka obudowy,
1 2 - plytlea spręĘsta ze stydem,
I3- akumulator
żródło: Nowacki t972

Rysunek 731.
Zawór redukcyjny
tłoczkowy.,
1 - tłoczek,
2.- spręźyna
Zródlo: Skrobacki,
Chochowski 1993

Rysunek 732. Manometr mechaniczny:
A-widok, B-przekni,j:
l -rurka Bourdona, hórej odlcształceniejest
proporcjonalne do ciśnienia wypełniającego j ą
oleju, 2 - łącznik, 3 - dźwignia napędu wska-
zówki, 4 - zębatka, 5 - wskazówka, 6 - koło
zębate wskazówki, 7 - obsada rurki
Zródło: Nowacki 1972
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I -przepona,
2 - spręĘna,
3 - styk ruchomy,
4 - styk nieruchomy,
5 - lampka kontrolna,
6 - bezpiecznik

Rysunek 734.
wskźnik ciśnienia
żródło: Nowacki 1972

Na rysunku 7.30 przedstawiono
przekrój zębatej pompy olejowej o
zazębieniu zewnętrmym. W obudo-
wie są umies zczonrę dwa koła zębate,
które zagamiają olej w pruesfrzenie
międzyzębne i przemieszczają go po
§woich obwodach. Na rysunku jest
widocmy kulkowy zawór redukcyj-
ny. Zamiast takiego zaworu bywa
też stosowany zawór tłoczkowy (rys.
7.3 1).Ciśnieniowy układ olejenia
silnika sprawnie doprowadza olej
do poszczególnych par ciernych pod
warunkiem utrzymywania w nim

odpowiedniego ciśnienia. O wartości ciśnienia oleju użytkownik jest informowany
za pomocą manometru mechanicznego (rys. 7 .32) lub manometru elekĘcznego (rys.
7.33). W samochodach zamiast manomeku znajduje się wskaźnik świetlny, sygnali-
zający spadek ciśnienia poniżej wymaganego minimum (rys. 7.3a).

7.3.4. Filtry oleju

Olej krąpący w silniku ule gazanieczyszczeńll czptkarli metalu, czą5tkami osadu
węglowego i koksu, atakże cząstkami pyła zpowiefrza. W celu zrnniejszenia szkodli-
wego oddziĄwańazańeczyszczńna silnik usuwa się je z oleju za pomocąfiltrów.

Filtry oleju dzieli się wedfug różnych kryterióq np.: w zależmości od dokład-
ności czyszczeniana: wstępnego, zgrubnego i dokładnego czyszczenia; w zależności
od sposobu połączenia z obiegiem na: szeregowe lub równoległe, w zależności od
sposobu czyszczenia na: pochłaniające, odśrodkowe i magneĘczne.

F'iltr wstępny, chroniący pompę ole-
jową przed durymi zanieczyszczeniami,
wykonuje się z siatki z miedzianego lub
aluminiowego drutu. Ponieważ przez ten
filn przepływa cĄ olej krążący w obiegu,
więc jest to filfr szeregowy.

Filtry zgrubnego oczyszczania,
włączane w obieg oleju szeregowo (filtry
pełnoprzepływowe), mogą byó płytkowe
lub siatkowe. Wkład fi ltrujący filtnr płytko-
wego składa się z płytek i przekładek bla-
szanych grubości 0,05-0,1 mm (rys. 7.35).

Rysunku 7.35. Szczelinowy filtr oleju:
A - widok wkladu Jiltrującego, B - przekrój
filtru: I - plytkafiltru, 2 - przekladka, j - pĘtka
czyszcząca, 4 - wspornik pĘtek czyszczących,
5.- oś polłętła do oczyszczaniafihru
Zródlo : Stolarczyk I 988
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Rysunek 73ó. Siatkowy filtr oleju:
l - ws po rnik wkładu fi I truj ąc ego,
2-rurkazotworąmi,
3 - siatlałvy wkladfiltrujący,
4 - kanał doprowadzający olej,
5 - kanał pnelewowy,
6 - zawór redukcyjny,
7 - zawór przelewowy,
8 - odpływ oleju do misy olejowej,
9 - obudowafiltru,
10 - odpływ oleju do głównego kanału
olejowego,
1l - nakrętka mocującafiltti
12 - kanał odprowadzający olej zfiltru
do kanału l0
Żródło: Stolarczyk l 988

Olej jest dostarczany do obudowy filtru i przez szczeliny między blaszkami dostaje się
do części środkowej stosu blaszek. Zańeczyszczęńa gromadzą się na obwodzie tego
stosu. Poniewż powierzchnia czyszczą§atakiego filtrujest stosuŃowo mała, więc filfu
taki szybko ulegĘ zapchaniu, dlatego szczeliny sączyszczone przez pł5rtki oczysz-
czające. Czyszczeńe następuje w wyniku obracania stosu pĄńek. Dzrłrignia służąca do
obracania stosem pĘtek często jest połączonazpedńem sprzęgła.

Wkład filtrujący filtru siatkowego zgrubnego oczyszczania składa się z siatek
w ksźałcie wypŃłych §oczewek, ułożonych w stos (rys. 7.36). Soczewkowy ksztak
siatek zwiększa powierzchnię wkładu filtrującego. Na takie wkłady filtrujące stosuje
się gęstąsiatkę, o liczbie oczekprzehaczającej 400 sztuk na l crn?. Wkłady siatkowe
wymagaj ą c zy szczenia pr zy kńdej wymianie o lej u.

Filtry dokładnego oczyszczania mogąbyć włączane do obiegu oleju szeregowo
lub równolegle. FilĘ równolegle zatrzymlĄązańeczyszczenia wielkości 10 i 15 mm.
Wkładyfiltrujące filfuów szeregowych,aby zapewnić odpowiedniąprzepustowość fil-
tru, wykonuje się z materiałów o większych porach,w zllliękllzczymzatrrymująone
zanieczyszczeniawielkości 10-15 mm. Materińemzatrrymującymzanieczyszczenia
może być tkanina bawehriana lub filcowa, karton lub papier. Bocanikowy (równoległy)
filtr oleju (rys. 7,37) ma wkład filtrujący zbudowany z pŁytek kartonowych ułożo-

Rysunek 737. Bocznikowy
(równolegĘ) filtr oleju:
A- półwidok i pĘrzekrój
fiłtru B -rt$Irafillrajęa
kartonową: 1-obudowa,
2 - pfu t ki w kł adu fi l tntj ąc e go,
j - spręĘna docblawa,
4 - w kł adlra denna fi l tru,
5,6 - tlszczelki, 7 - otwór do-
pfuwovy oleju, 8 - gwintowany
otwór do mocowaniafiltnt do
silnika
Żródto: Stolaruyk 1988
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Rysunek 738. Pełnoprzepływowy (szeregowy) filtr oleju: l - papierowy wkładfiltrujący,
2-obudowa,3-gumowyzawórzwrotny,4-wystąlkądłubasilnikadomocowaniafiltru,5-zawór
przelewowy, 6 - uszczelka
Zródło : Stolarczyk I 988

nych w stos. PĄrtki kartonowe
mają wycięcia. Aby zwiększyć
powierzchnię fi ltrującą kolejne
pł5rtki sąobrócone względem sie-
bie o 600. Olej przepływaprzez
pory kartonu oruz pruez wytło-
czone na płytkach mikrokanaliki
(rys.7,37 -przekrój a-a). Wkład
fi ltrujący pehoprzepływowego
(szeregowego) filtru oleju (rys.
7.38) wykonuje się z papieru
zŁożonego w harmonijkę w celu
zwiększenia powierzchni filtru-
jącej. Poniewaz jest to filtr sze-
regowy, więc j est wypo§ażony w
zaw ór przelewowy umo żliw iają-
cy przepływ oleju w przypadku
niedrożności wkładki fi ltĘącej .

Omówione dwa rodzaje fil-
fuów dokładnęgo cTyszczenia to
urządzenia nierozbieralne.

Jako filtry dokładnego
czyszczenia są też stosowane
filtry odśrodkowe, których dzia-
łanie polega na odwirowywaniu
zanieczy szczeń, które gromadzą
się na bocznej ścianie wimika
(rys. 7.394). OLej z pompy jest

podawany do środkawirnika. Część oleju wypĘwaprzezdysze, dzięki czemu wimik
zostaje wprawiony w ruch obrotowy.

oczyszczony
olej do silnika

olej z pompy

spĘw oleju
do misy
olejowej

Rysunek 7394'. Filtr odśrodkowy z napędem
hydraulicznyml I - obudowa wirnika, 2 - dysza
olej owa napędu wirnika, 3 - sialka filtruj ąca, 4 - zawór
pyzelewowy, 5 - oś filtnt, 6 - zaniecrytszczenia
Zródło: Nowacki 1972
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Rysunek 739B. Odśrodkowy filtr
oleju:
l - polływafiltru,
2 - uszczelką,
3 - kierownica przepływowa oleju,
4 - śruba mocającąfilą
5 - korpusfilnt,
6,- zanieczyszczenia
Zródło: Stolarczyk I 988

Olej ten wTaca do misy ole-
jowej, a pozostała jego część
(dodatkowo czyszczona na sku-
tek przepływu przez siaĘ) jest
kierowana do głównego kanału
olejowego silnika. Gdy wirnik
osiągnie odpowiednią prędkość,
cĘ przepĘwający przezeń olej
podlega działanfu siĘ odśrodko-
wej, którapowoduje odwirowańezanieczyszczęń,Prędkość obrotowawimikawlmosi
5-10 tys. obr/min. hllt duZaprędkość obrotowa winrika możewpŁywać szkodliwie na
olej. W niektórych silnikach są stosowane prostsze rozwięaniafiltru odśrodkowego.
Na rysunku 7 .39B przedstawiono filtr osadzony na wale korbowym silnika. Aby olej
mógł się dostać do głównego kanafu olejowego w wale korbowym, a następnie do
łożysk tego wafu, musi przepĘnąć przez ten filtr. Dokładność oczyszczania oleju w
takim filtrze za|eĘ od prędkości obrotowej silnika.

7.3.5. Obsługa układu §marowania silnika
Poniewż niesprawnośó układu smarowania może spowodować wzrost oporów

ruchu silnika i jego zatarcie, wszystkie czynności obsługowe doĘczące tego układu
powinny naleĘ wykonŃ dokładnie wedfug zaleceń instnrkcji. Czynności obsfugowe
dzieli się na wykonywane codziennie i wykonywane okresowo.

Codziennie przed uruchomieniem silnika zaleca się sprawdzić poziom oleju
silnikowego w misie olejowej, nawet jeżeli pojazdwyposżony jest w wskźnik po-
ziomu oleju umieszczony w kabinie. Po tlruchomieniu silnika naleĘ sprawdzió czy
zgasła lampka kontrolna ciśnienia oleju lub czy wskuźnik ciśnienia oleju pokazuje
ciśnienie nie mniejsze niż 0,1 MPa na biegu jałowym silnika. W czasie pracy silnika
nalezy zltracać uwagę cry nie następuje spadek ciśnienia oleju.

Ręczne sprawdzenie poziomu oleju w misie olejowej polega na odczytaniu pozio-
muwskazanianawskaźnikuprętowymumieszczonymwbloku silnikalubbe4pośred-
nio w misie olejowej (tys. 7.40). Pomiaru dokonujemy na zimnym silniku przedjego
uruchomieniem, podczas posĘu na równej poziomej powieruchni. Wskamik prętowy
naleĘ łvyjąć z misy olejowej i wytrzeć do sucha. Na pręcie wskźnika zaznaczony
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Rysunek 7 .40. Znaczniki pomiarowe
umieszczone na wskaźniku bagnetowym
Źródło: Skrobacki, Ekietski 2006

typ A wŁaściwy poziom oleju jest obszar ograniczony dwiema kreskami,
oznaczającymi minimalny i maksymalny
poziom oleju w misie olejowej. Oczyszczony
wskaźnik wkładamy do oporu i ponownie
wyjmujemy. Poziom oleju jest prawidłowy,
gdy zwilżona olejem część wskaźnika sięga
obszaru pomiędzy kreskami.

Sprawdzając ręcznie codziennie po-
ziom oleju lub w odczytrrjąc z wyświet|acza
umieszczonego w kabinie pojazdu można
zauwaĘć ubytki lub przyrost jego objętości.
Każda większa zmiana ilości oleju w misie
olejowej może świadczyć o niesprawności
silnika. W silnikachbędącychw dobrym sta-
nie tecbnicznym, ubytki oleju sątak niewiel-
kie, że nie zachodzi potrzeba uzupehriania go
między kolejnymi wymianami oleju podczas
obsfugi okresowej pojazdu.

Jeżeli poziom oleju spadnie poniżej
zazl7aczonego minimum, naleĘ go uzupeł-
nić. Obserwowany znaczny ubytek oleju
świadczy o powźnej niesprawności silnika.
Przycrynąwycieku oleju na zewnątrz silnika
lub uszkodzenie pieńcieni zgarniających. Po-

UpB vłaściwy poziom oleju

ziom oleju w silniku także nie powinien wzrastń. Jeżeli tak się dzieje, to przycryną
może być przedostawanie się do układu smarowania paliwa lub cieczy chłodzącej.
Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku la|eĘ stwierdzić rodzaj usterki i
wykonać odpowiedniąnaprawę. Gdy po uruchomieniu silnika lampka kontrolna ci-
śnienia oleju nie gaśnie, na|eĘ silnik zatrzymać, Przyczynąmoże być uszkodzenie
pompy olejowej, zaworu redŃcyjnego lub czujnika ciśnieńa oleju. Jeżeli podczas
pracy silnikazapa|asię lampka kontrolna, świadczy to o zbyt niskim ciśnieniu oleju,
przycTynąmożebyć nĘcie silnika, źle dobrany olej lub niesprawne działanie ele-
mentów roboczych w układzie smarowania. Silnik naleĘ skierować na przegląd w
celu stwierdzenia miejsca i przycryny usterki.

Do czynności wykonywanych okresowo naLeżą wymiana oleju silnikowego,
wyrriana fittrów lub wkładów filfrów albo czyszczenie w przypadku filtra odśrodko-
wego. Olej silnikowy wymienia się po określonym w instrukcji obsługi okresie pracy
silnika lub po określonym przebiegu samochodu. Do wymiany oleju przystępuje się
przy rozwanym silniku. Zapewńa to szybsze spłynięcie starego oleju. Następnie
na|eĘ oczyścić lub wymienić filtry olejowe. Po założeniu nowych lub zrnontowaniu
oczyszczonych filtrów misę olejowa wypehia się nowym olejem. Dopuszczalne jest
mieszanie oleju jedynie w tej samej klasie lepkościowej. Następnie uruchamia się
silnik i sprawdza szczelność układu smarowania.
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7.4. Ul<ład dolotowy i wylotowy silnika

7.4.1. Układ dolotowy silnika
Zadaniem układu dolotowego jest doprowadzenie do cylindrów silnika dosta-

tecznej masy powietrza o jaknajmniejszej zawartości zaniecryszczeń i minimalnych
shatach ciśnienia. Od czystości powietrza dolotowego zaleĘ trwałość silnika. Za-
ńeczyszczenia, których średnica wynosi poniżej 1 mikrona prakĘcznie nie mają
wpływu na zu{cie silnika. Ponń99,5%o zanieczyszczeń o tych rozmiarach wydostaje
się do układu wydechowego. Istotny wpływ na zuĘcie silnika mają dopiero zanię-
czyszczeńa, których średniqąję51 zbliżonalub większa od grubości filmu olejowego
smarującego silnik (1 do 10 mikronów).

Ze względu na warunki pracy oczyszczanie powietrza z pyfu jest szczególnie
ważne w przypadku pojazdów terenowych i rolniczych.

W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeńprzedostających się do silnika stosuje
się filĘ powietrza. FilĘ powietrza mu§zą spehiać dwa podstawowe wymagania:
zapewniać dostateczne oczyszczenie doprowadzanego do silnika powietrza i mini-
malizować jego opory przepĘwu podczas jego oczyszczańa. Przepustowość filtra
powietrza można wyliczy ć korzystając zę wzoru:-

V=Vr,n"

gdzie:

(1)

V - zapotrzebowanie silniką na powietrze [m3/minJ,
V, -pojemność silnilra [dm3J,
n" -nominalna prędkość obrotowa silnika [obr/min],
t - współczynniki olcreślający stopień napełnienia cylindra: >2 dlą współczesnych

jednostek doładowarych, I,3-1,8 dla silników czterosuwowych doładowanych, 0,9
dla silników czterosuwowch i 0,7 dlą silnikow dwustrwowych bez doładowania,

k - bezwymiarowy współczynnik normujący: k : 2 dla silnika czterosuwowego i k : 1

dl a s ilnika dwusuw ow ego.

W przypadku silników o niewielkiej liczbie cylindrów, konieczne jest wprowa-
dzenie współczynnika korekryjnego kruwzględniającego pulsację słupa powietrza

1000 .ł

w przewodzie dolotowym i wynikającą z
tego zmienność przepĘwu. Dla silników
o niewielkiej liczbie cylindrów wzót (1)
przyjmie postać:

V : k,. Vr. fr" 10cńĘ tŃlmn] (2)

W tabeli 7.2 przedstawiono wartości
współczynników korekcyjnych w zależności
od liczby cylindrów'zasilanych wspólnym
przewodem dolotowym.

Tabela 7.2. Wańość współcrynnika
korekcyjnego k, w zależności od liczby
cylIndrów wspołpracuJących z filtrem

Żńdło: zgodnie z lSO 5011
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Tabela 7.3. Udział poszczególnych frakcJl
zaniecryszczeń w standaryzowanym

pyle słuĘcym do pomlarów zdolności

Dopuszczalny przepłylv przezfiItr powinien byćprzynajrrrniej równy wyliczo-
nemu ze wzoru (2).W przecięfirych warunkach pracy silnika mozna posługiwać się
przybliżonym wzorem, z którego wynika że w przypadku silników wolnossących kazdy
1 kW mocy silnika wymaga dostarczenia powietrza w ilości 0,08 rn3/min, w przypadku
silników doładowanych wspołczynnik ten wzrasta do wartości 0,09-0,95 m3/min.

Współczynnik oczyszczania filtra jest
to wskaźnik opisujący stosunek zańeczysz-
czeń zatrTymanych przez filfr do całkowitej
ich ilości zaułartej w filtrowanym powietrzu.
Dla standardowych systemów filtracji silni-
ków nie powinien być on mniejszy nż 99,5Yo

[wedfug testu ISO 5011] - wyższa jego war-
tość zapewnia lepszą ochronę silnika przed
ntĘciem. Do testów wykorzystywany jest
standaryzowany pył o składzie granulome-
Ęcznym przedstawionym w tabeli 7 .3.

Podczas pracy układu filhacyjnego za-
nieczyszczenia osadzane w filtrze powodująŻńdło: zgodne z lSO 5011

Tabela 7.4. Koncentra,

Żródb: Heyłood 2000

zwiększenie oporów przepĘwu. We współczesnych poj azdachczęsto stosowanyjest
czujnik sygnalizujący wzrost oporów przepĘwu filtrowanego powietrza opisanego
różnicąciśnienia pnedi za filtrem. Czujnik ciśnienia zńącza sygnał infonrrujący o
zapchaniu filnaprzy spadku ciśnienia wynoszącym około 50-60 mbarów. W takiej
sytuacji naleĘ filtr oczyścić lub wymienić jego wkład. Właściwy dobór układu fil-
hacyjnego zaleĘ od zawartości pyłu w powietrzu zasy§anym do silnika. W tabeli
7.4 przedstawiono Ępowe wartości koncenffacji pyłu w powietrzu, w zależności od
podłoża po którym porusza się pojazd.

Dobór układu filtracyjnego zaleĘ od przewidywanych warunków eksploatacji
pojazdu. W pojazdachprzemaczonych do poruszania się w otoczeniu o małej kon-
cenfracji pyłu wlmoszącej poniżej 0,003 g/m3, wystarczającym systemem filfuacyjnym
jest suchy filt powiehza z wymiennym wkładem (rys.l .a\. Elementem filtacyjnym
we wkładach suchych może być odpowiednio uformowana bibuła, gąbka lub wkład
z odpowierlnio spreparowanej włókniny. podstawącecha tego typu filnów jest moż-
liwość zahrymariazanieczyszczeń większych niż kanĄ we wkładzie filtraryjnym.
Dążenie do zmniejszenia oporów przepływu w filtrach tego typu §powodowało, że
obecnie stosowane sąwyłącznie filtry powierzchniowo czynne,tm,. zańeczyszcze-

.4. Koncentracja zanlecryszczeń w powietrzu W za]eżności ocl Warunków otoczenla
llość pyłu w
powletrzu ]q/m3'|

Rodzaj podloża

Mniej niż 0,001 dobrze utrzvmane drooi z nawierzchnia asfaltowa lub betonowa

0,001_0,003 drogi utwardzone o dużym natężeniu ruchu

0,003-0,015 drogi gruntowe

0,015-0,050
pzĄazd podczas prac uprawowych na suchym polu. Widoczny unoszący się pył
podczas orzeiazdu

0,050-0,200 uprawa na suchvch olebach. ciaoła chmura ovłu unoszaceoo sie ovłu
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zdejmowana pokryvva

plisowany
frltr
papierowy

dopływ- pow,etża

gumowy pierścień
uszczelniający

oczyszczone powietrze do silnika

nia zaftrymywane są na powierzchni
wkładu filtrującego. Zwiększenie
powierzchni czynnej filtra jest moż-
liwe prze jego mocne splisowanie.
Podstawową zaletą filtrów suchych
jest łatwość obsfugi, polegająca na
wymianie wkładu filĘącego. Wpo-
jazdach rolniczych wkłady fi ltracyj ne
ze względtt na rozmiary mogą być
umieszczan e poza maską ciągnika.

Jeżeli pojazd przeznaczony jest
do sporadycznego przemieszczania się
w środowisku o średnim zanieczysz-
czeniu powietrza (0,003-0,050 g/m'),
stosowane jest lokalizowanie miejsca
przechwycania powietrza możliwie
wysoko do góry przy zachowaniu
suchego filtra powiefrza, W komorze
filtra umieszcza się specjalny kanał,

Rysunek 7.41. Suchy fiItr powietrza
Zródło : op rac ow anie w ł asne

wlot powietza

IV obudowa

którym można usuwać zglomńzone wewnątrz obudowy zańeczyszczenia. W nie-
których rozllłięaniach wykorzysĘwane jest do tego np. podciśnienie wyhrorzone
przezwenĘlator pracujący w pobliżu chłodnicy (rys.7,aD.

W przypadku pojazdów przezraczonych do ciągłej eksploatacji, przy średnim
i duą/m zanieczyszczeniu powietrza (0,015-0,200 glm3), stosowany jest dwustop-
niowy układ filfuacyjny. Wysoko umieszczony chwyt powietrza zaopafrzony jest w
filtr odśrodkowy, którego zadaniem jest zrnniejszenie ilości zalieczyszczeń przedo-
stających się do filtra suchego. Filtr odśrodkowy ma specjalne kierownice powietza,
wprawiające go w ruch obrotowy wewnątrz filna. Działająca na cząsteczki pyfu siła
odśrodkowa wyr^rcaje na zewnątrz, gdzie uderzając o obudowę filtra tracą pręd-
kość i opadają do dolnej części obudowy filba. Filtry odśrodkowe nie są w stanie
dostatecznie dobrze usuwać drobnych zańeczyszczeń, dlatego musząbyć stosowane
tazęmz filrami innego typu.

podĘczenie
odpowietrznika
skrzyni końowej

zawó r sp u stu zan ie czy szcze ń

Rysunek 7.42,Filtr Ępu suchego zzavtorem
§Pustowym
Zródlo: materiały prasowe THALEN GmbH
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do silnika

powietże

Rysunek 7.43. Mokry filtr powietrza
Zródło: Garret et aI.200I

W niektórych pojazdach zamiast filtra suchego z wymiennym wkładem, na-
dal stosowany jest filtr typu mokrego (rys. 7.43). Filtr tego typu składa się z misy
wypełnionej niewielką ilością oleju i umieszczoną nad nim gęsĘ siatką. Powietrze
dostające się do przez otwór znajdujący się na obrzeżu filtru, kierowane jest kanałem
do jego dolnej części, w któĘ jest olej. Bezpośrednio nad jego powierzchniąpowie-
trze zmienia kierunek przepĘwu. Zmiana kierunku przepĘwu wskutek działania sił
bezwładności, powoduje wyrzucenie do oleju zawarĘch w powietrzu zaniecryszczeń,
Olej zatrzymuje je, niepozwalając na ich porwanie przęz pęd powietrza. Pozostałe
zanieczyszczenia wychwytywane sąprzez umieszczonąnieco wyżej zllłilżonąprzez
olej siatkę. W porównaniu do filtńw typu suchego, filĘ mokre wymagają okresowej
wymiany oleju i starannego wymycia wkładu podczas cryszczenia. Po wymyciu
wkładu na|eĘ napełnić filtr nowym olejem do właściwego poziomu. Podstawową
zaleĄtego typu filtńw jest duża zdolność magazynowania zaniecryszczeńbezwno-
stu oporów przepływu. Sprawność filtracji jest jednak niższa(9|-99,7%) niż filhów
suchych (99,9%),

7.4.2. Doładowanie silników
Energię wytwaxzanąw silniku ogranicza głównie ilość paliwa, która może być

całkowicie spalona podczas suwrr pracy. Zwiększenie masy paliwa podawanego do
cylindrajestmożliwe równocześnie z podniesieniem ilości tlenuw komorze spalania.
Jego zawartośćzaleĘ odrzeczywistej ilości powietrza doprowadzonego do komory
spalania silnika, opisanego przez wspołczynnik napehienia cylindra 4,I%] wyra-
żonego wzorem:

mł,:ffi,I00
gdzie:
4 

" 
- współcrylnnik napełnienia qłlindra,

mc- mąsa powietrza dostarczonego do cylindra o pojemności skokowej Vo
p 

o - wspÓIc4,nnik gęstości dostarczanego powietza.
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Wańości maksymalne wspołczynnika napełnienia ąrosiągane w silnikach bez
systemu doładowania wynosząod 80 do 90oń. Zatem masę paliwa dostarczanego do
komory spalania można obliczyć zwzoftl:

1
ffl :-,a-'n'O 'Vp A tv , P s

gdzie:
m, - masa paliwa,
l' - wspóIczynnik nadmiaru powietrzą.

Wielkościąopisującąmasę powietrza doprowadzanego do silnikajestnadciśnie-
nie mierzone w kanale dolotowym silnika przed zaworami ssącymi. W zależrości
od,romłięania wynosi ono od 0,1 do 3 barów powyżej ciśnienia atmosferycznego i
nazywane jest ciśnieriem doładowania. W silnikach w których ciśnienie doładowania
przekłacza 1 barwymagane jest stosowanie chłorlnicypowietrzanazywanej afterco-
olerern lub intercoolerem. W celu zwiększenia ilości spalanego paliwa w jednostce
czasu, w silnikach zasilanych powietrzem atmosferycmym stosowane są układy
zwiększające ciśnienie powietrza dostarczanego do kanafu dolotowego.

Głównym celem stosowania doładowania w silnikach spalinowych jest:
podniesienie maksymalnej mocy i momentu obrotowego silnika,
poprawienie przebiegu charakterystyki prędkościowej silnika,
wzrost sprawności silnika,
obniżenie emisji zutiązków azotu i węglowodorów.
Obecnie wykorzysĘwane są trzy sposoby doładowania:
dynamiczne - wzrost doładowaniajest możliwy dzięki wykorzystaniu rezonansu
sfupa powiehzaw układzie dolotowym silnika,
mechaniczne - oddzielna pompa, wenĘlator i sprężarka napędzane są przęz
wał główny silnika,
turbiną - sprężarka napędzana jest gazami wylotowymi silnika.
Doładowanie dynamiczne pozwala na zwiększenie współczynnika napehienia

cylindra bez konieczności stosowania układów sprężarkowych. Układ dolotowy po-
między filtrem powietrza a zaulorami ssącymi stanowi pusta przestrzeń wypełniona
powiehzem cyklicmie przesuwającym się w kierunku zaworów.Przenieszczana mźlsa
powietrza jest cyklicznie przyspieszana w czasie otwarcia zaworów i hamowana po
ich zamknięciu. Jeżeli pojemność układu dolotowego zostanie odpowiednio dobrana
do częstotliwości otwieraniaizanykańazaworów, to w drgająpym słupie powiebza
w pobliżu zaworu ssącego może nasĘlić nakładanie się fal ciśnienia powiefiza, odbi-
janych od końców przewodu dolotowego. Dzięki temu w chwili otworzenia zaworu
ssąpego w jego pobliżu nie panuje podciśnienie, jak ma to miejsce w klasycznym silniku
wolnossącym, lecz niewielkie nadciśnienie powiebza zlliększające ilość powiebza
dostarczonego do komory spalania. Podstawowymproblememjestjednak konieczrość
stosowania długich kanałów dolotowych, dlatego tego §pu doładowanie początkowo
malazło zastosowanie w szybkoobrotowych dwusuwowych silnikach motocyklolvych.
W tabeli 7.5 przedstawiono częstotliwości rezonansowe długiego przewodu dolotowego.
Kanałdolotowyzjednej sfionyotwaĘ możebyćpnedstawionyjakokolektordolotowy
wyposźony w filfr o mĄm oporze przepĘwu. Kanał z dwoch shon zamknięĘ obrazuje
kolektor dolotowy z filtem o dużych oporach przepĘwu. Łatwo zatem zauwuĘć, że
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Tabela 7.5. Gzęstotliwość rezonan§owa słupa powletrza w zaIeżnoścl od długości kolektora

Rodzaj układu CzęstotIlwość harmoniczna [Hz]
piersza druga trzecia

Kanał dolotowy z dwóch
stron zamknietv

fc
J1 2.L f_cJ2 L

ł _ 3,c
Jj L

Kanał dolotowy z jednej
stronv otwartv

ł_ cJt- ą.r
n 3,c

J2 4.L
ł - 5,cJs- ą.t

Kanał dolotowy z dwóch
stron otwartv

I_ cJt- z.t f,: ł " 3.c
Jj 2-L

f -częstotliwoścrezonansowa[Hz], c-prędkośćrozchodzeniasięfalidźwiękowejwośrodku(ok.331,4m/s),
L- długość kolekora dolotowego [m]
Zródło : Ag ro m ech a n i ka 2009

zrnniejszenie oporów pruepłylvu w układzie filnaryjny powoduje obnżenie częstotli-
wości rezonan§owej. Dlatego montaż układów filnacyjnych o odpowiednio dobranych
oporach przepłylvu p ozlv'lalana skrócenie długości przewodu dolotowego.

Rozwiązanie tego Ępu ma poważna wadę -
częstotliwoŚĆ rezonansowa wymaga stosowania dłu-
giego przewodu dolotowego. Dla jednocylindrowego
silnika cźerosuwowego, pracującego z prędkością
obrotową 2400 obrlmin, w którym zawór dolotowy
otwiera się z częstotliwością20 Hz, dfugość cTynrla
układu dolotowego powinna wyno§ić ok. 8 m. W
silnikach wielocylindrowych stosowane jest połącze-
nie kanałów dolotowych, dzięki temu częstotliwość
drgań słupa powiehza wzrasta, skracając konieczna
długość kanału. Jednym z rozwięań pozwalają-
cych na skrócenie dfugości kanału dolotowego jest
rozwięanie wykorzystujące rezonator HelrTńolż'a
(rys.7 .aĄ-po raz pierwszy zaproponowane w 1955
roku, a masowo zastosowane w 1978 roku. W tym
rozwią.zaniu drgający słup powietrza traktowany jest

jak spręzyna o pewnej długości i stałej spręzystości. Stała spręĘstości w rzecąłvistym
układziejest realizowanaprzęzdodatkowąpojemność połączonąkanałem z układem
dolotowym. Częstotliwośó rezonansowa w tym przypadku opisana jest wzorem:

-"_ C AJ- 2t L.y
gdzie:
A - śłednie pole powierzchni lranąłu dolotowego łączącegofiltr powietrua z silnikiem,
L - długość kanalu,
Y - całkowita pojemność układu dolotowego.

Dzięki temu częstotliwość rezonansowa możę być zrnieniana nte Ęko przez
zrrianę dfugości, ale również zmianę pojemności układu dolotowego, ponllalając
na prosĘ zmianę częstotliwości rezonansowej podczas pracy silnika. Obecnie na-
dal jest to spoĘkanę rozilrięańe, pomimo powszecbnego wprowadzenia układów
sprężarkowych.

Rysunek 7.44. Pomysł dołącze.
nie dodatkowej pojemności w
układzie dolotowym
Zró dł o : A gro mechan ika 2 00 9
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Dd"ilor""ń sprężarkami mechańcznymr (rys. 7.45) jest rozwią7aniem polega-
jącym na wstawieniu do układu dolotowego sprężatki napędzanej mechanicznie. Sprg
żarkaRoots wykorzysĘwana jest do doładowania, przede wszystkim ze względu na
liniowązależrość wydajności odprędkości obrotowej wimika. pozwalato na stopniowe
nńę\s:nŃe'\dsćrpohavanegopowre\rza\lTazzewzrostempręil<o\c)obrotowejs)n]ka.
Napęd sprężarki pobierany jest bezpośrednio z wafu głównego silnika za pośrednictwem
pasków lub łańcuszka. W Ńektórych silnikach w układzie doładowania stosowana
jest sprężarka promieniowa (odśrodkowa) - również napędzana paskiem lub kołami
zębaĘmi. W porównaniu do sprężarki Rootsą sprężarka promieniowa odznacza się
wyższąsprawnością. Za wadę uwźa się konieczność zastosowania znacnrychpruełożeń
koniecznych do uzyskaniaplzez sprężarkę roboczej prędkości obrotowej wynoszącej
do 25 000 obr/min. W dużych silnikach można spotkać sprężarki Lysholma (sprężarki
śrubowe), składające się dwóch śrubowych wirników. Jest to rcmtięar;rie posiadające
wiele zalet takich, jak wysokie ciśnienie tłoczenia i wysoĘ sprawnośó lecz trudne i
drogie w wykonaniu. Obecnie dość rzadko stosowane sąsprężarki rotacyjne omimio-
środowym ruchu tłoka (np. Wankla) lub populanre w latach 50-60. )O( wieĘ sprężarki
łopatkowe Ępu Judson. Konsbukcjąprzejściowąpomiędzy spężarkami wlporowymi
a dynamicznymi była konstukcja typu Comprex, w któĘ element roboczy pobierał

".6§-W
""ffiś

1 - wlot, 2, 3 - rotoą 4 - część
tłoczna, 5 - uszczelnienie roto-
ru,6-wylot

D

dolot

Rysunek 7.45. Sprężarki,z napędem mechanicznym §to§owane w silnikach spalinowych:
A-spręźnrfuRooaąB-splężnrkaodśrodkotł:ą,C-spłężnrhaśrubowąD-sprężurkazmimośrodr
wm tbkiem obrotollryrĄ E - Judnry F - Compu
Zró dło : opracow an ie włas ne

vlylot
spalin

powietza

dolot powietrza
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Doładowaniesprężarkamimechanicznymi(rys.7.a5)jestrozwią.zaniempolega-
jącym na wstawieniu do układu dolotowego sprężarki napędzanej mechaniczrie. Sprę
żarl<a Roots wykorzysĘwana jest do doładowania,ptzede wszystkim ze względu na
liniowązależność wydajności odprędkości obrotowej wimika. pozwalatonastopniowe
zwiększanie ilościpodawanego powiebza wrazzewzIostemprędkości obrotowej silnika.
Napęd spręzarkipobieranyjestbezpośrednio zwafu głównego silnikazapośrednictwem
pasków lub łańcuszka. W niektórych silnikach w układzie doładowania stosowana
jest sprężarka promieniowa (odśrodkowa) - również napędzana paskiem lub kołami
zębatymi. W porównaniu do sprężarki Rootsą sprężarka promieniowa odmacza się
wyższąsprawnością. Zawadęuwźasiękoniecznośćzastosowaniaznacmychptzsłożeń
koniecmych do uzyskaniaptzez sprężarkę roboczej prędkości obrotowej wlmoszącej
do 25 000 obr/min. W dułch silnikach można spotkać sprężarki Lysholna (spryżarki
śrubowe), składające się dwóch śrubowych winrików. Jest to toz-llięnie posiadające
wiele zalet takich, jak: wysokie ciśnienie tłoczenia i wysoĘsprawność|ęcz budne i
drogie w wykonaniu. Obecnie dość rzadko stosowane sąsprężarki rotacyjne omimio-
środowymruchutłoka(np. Wankla) lubpopulamewlatach50-60. )O(wiekq spryżarki
łopatkowe typu Judson. Konsbukcjąprzejściowąpomiędzy spręzarkami wyporowymi
a dynamicznymi była konstrŃcja typu Comprex, w któĘ element robocry pobierał

1

5

4

2

".W§-W
""%§

1 - wlot, 2, 3 - rotoĘ 4 - część
tłoczna, 5 - uszczelnienie roto-
ru,6-wylot

D

dolot
powietrza

wylot
spalin

dolot
powietza

ffi** napęd

Rysunek 7.45. Sprężarki z napędem mechanicznym stosowane w silnikach spalinowych:
A-sprężnłkaRootąB-sprężnrkaodśrodkowa,C-sprężnrluśrubowąD-sprężnrkazmimośrod*
wm tłokiem obrotawrrr, E - Judsot4 F - Compru
Zró dlo : o pracow an ie wł as ne

powietna

dolot powietza
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Rysunek 7.4ó. Schemat turbiny silnika
Zródło: materiaĘ prasowe CASE IH

napęd od silnika, jednak sprężaniepowietzawynikało z dynamicmego oddziaływania
gazów spalinowych. Wykorzystanie do napędu sprężarki energii silnika powoduje, że
silniki wyposa:żone w tego Ępu urządzenia doładowuj ące nażrywajączęść wytwarzanej
energii na pokonanie oporów sprężarki. Jednak wtedy silniki wyposażone w ten rodzaj
sprężarki vry*łarzajądo 50Yo więcej mocy niz silniki wolnossące. Niezaprzeczalną
zaletąjest natychmiastowa reakcja na podniesienie prędkości obrotowej silnika, co
zapobiegaczęsto spotykanemu dymieniu doładowywanych silników, wlposażonych
w inne systemy doładowania.

Turbosprężarki są urządzeniami
wykorzystującymi do sprężania powietrza
energię gazów spalinowych. Turbosprężarka
składa się dwóch zespołów: turbiny i pędnika
osadzonych na wspólnym wale (rys. 7.46).
Turbina osadzonajest w kolektorze wydecho-
wym silnika i napędzana energiąwypływają-
cych gazów spalinowych. Pędnik umie§zczono
w kolektorze dolotowym. Jego zadaniem
jest sprężenie powiefrza doprowadzanego do
komory spalania. Prędkość robocza zespofu
turbina-pędnikwynosi od 50-200 tys. obr/min,
ciśnienie doładowania dochodzi do 4 barów.

Pierwsze turbosprężarki malazĘ zasto-
sowanie w silnikach okrętowych i lokomo-

Ęwach. Wadąuniemożliwiającąwykorzystanie ich w samochodach był wąski zakres
prędkości obrotowej silniką przy któĘ sprężarki mogĘ być efektywnie wykorrystane.
Przysztywnymzamocowaniuturbinyipędniką ilośćpowienzawtłaczanegoprzezpęd-
nik do silnika zależy od prędkości obrotowej turbiny. Turbina obraca się tym szybciej, im
szybszyjestwypĘwgazówz silnika. Jeżeli turbinabędzie osiągałanominalnąwydajnośó
przy niskich prędkościach pracy silnika, to przy zwiększeniu jego prędkości ciśnienie
doładowania wzrośnie do niebezpiecmego poziomu, mogącego uszkodzić silnik. Przy
staĘch parameffach łopatek hnbiny, jej wydajność wzrasta szybciej nŁzapotzebowanie
silnika na powiefize. Dopasowanie wydajności sprężarki do zapotrzebowania silnika na
powietrze jest najistobriejszym problemem. W silnikach pracujących ze stałymi prędko-
ściami obrotowymi nie stanowi problemu dobranię układu sprężającego. Wprzypadku
pojazdóq których prędkość obrotowa zrrrienia się w macmymzakłesie, koniecme jest
stosowanie systemów pozwalających na zmianę wydajności sprężarki albo godzenie
się na brak doładowania przy niższych prędkościach obrotowych silnika. W starych
konstrukcjach silników, wykorzystywanych w maszynach roboczych dobierano turbinę
tak, abyjej nominalnaprędkość obrotowabyła wpblifu7l10 obrotówzramionowych
silnika. Przykładem takiego romlięańajest turbina stosowana w ciąnikach Ursus i
Zetor L0I4 i U1614. Nowsze rozł,tięańawyposżone sąsystem doładowania pozlua-
lający na regulację ciśnienia powietrza doprowadzonego do komory spalania silnika.

Obecnie stosowane sątrzy systemy regulacji ciśnienia doładowania silnika:
układy upustowe (b l ow - offv alv e),
obejściowe (waste-gate, bypass system),
sprężarki o zrrriennej geometńi łopatek (VGT).
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Upustowe uklady doładowania. Ze względu na niską sprawność energeĘcz-
ną w pojazdach roboczych prakĘcznie nie jest stosowany układ regulacji ciśnienia
doładowania. W tym rozwiązaniu sprężarka doładowująca dostarcza właściwego
ciśnienia już przy średniej prędkości obrotowej silnika. Układ umieszczony w ukła-
dzie dolotowych wlposżony jest w zawór upustowy (blow-offvalve),łączący kanń
dolotowy z afrnosferąw przypadku zbyt wysokiego ciśnienia doładowania.

Uklady obejściowe doładowania. Regulacja ciśnienia doładowania polega
na zmniejszeniu prędkości obrotowej turbiny, dzięki skierowaniu części spalin do
kanału obejściowego (rys. 7.47).Przy niskich prędkościach obrotowych silnika, gdy
ilość i energia gazów spalinowych w układzie wydechowym jest niewielka, spaliny
kierowane są bezpośrednio na łopatki turbiny. Zwiększenie prędkości obrotowej

siłown i k ob ejści a/p rzetwom ik
ciśnienia dobdowania

zawór
obejściowy

Rysunek 7.47.
Tirrbina wyposa-
żona w układ ste-
rowania obejścio-
wego ciśnieniem
doładowania
Żródło: materiały
parsowe CASE IH

silnika i przekroczenia nominalnego ciśnienia doładowania powoduje otwarcie ka-
nału obejściowego (by-pass) i skierowanie części spalin do układu wydechowego z
pominięciem turbiny. Sterowanie zaworem otwierającym przepĘw realizowane jest
za pośrerlnictwem siłownika pneumaĘcznego, zasilanego powietrzem pobieranym
z zimnej strony doładowania lub Ńładęm mechatronicznym. CharakterysĘcznym,
widocznym elementem jest dfugi popychacz sterujący zaworem obejściowym . Za|eĄ
tego romliązania jest prosta i niezawodna konstrukcja układu doładowania, dlatego
do niedawna był to podstawowy układ doładowujący silniki w pojazdach roboczych.
Wadą tego rozllłiązania jest opóźnienie reakcji turbiny na zmianę chłonności silni-
ka. Jednak w obecnych romliryaniach (dla użytkownika prawie ńezauwńalne), w
przypadku stosowania układów EGR, powoduje wńania ilości gazów spalinowych
kierowanych do kolektora dolotowego.

Układy wyposażone w turbinę o zmiennej geometrii łopatek (VGT). Po-
przednio omawiane układy sterowaniaciśnieniem doładowania, ze względu na swoją
bezwładność nie zapewniĄ dostatęcznię szybkiej zmiany masy dostarczanego



96

powiefrza prTy zmianie obciąenia silnika. Jest to szczególńe istobre w silnikach
wlposażonych w układ recyrkulacji spalin EGR. W latach 80. XX wieku rozpoczęto
wykorzysĘwanie w pojazdach turbin, których wydajność zależŃanie od ilości do-
prowadzonych gazów spalinowych a od kąta natarcia na łopatki turbiny. Podobnie jak
w poprzednimrcz:ltiązaniu, turbina składa się z dwóch części - gorącej napędzanej
przez gazy spalinowe i zimniej, w któĘ umieszczono pędnik zbudowany, podobnie
jak w poprzednim rozwiązaniu. Po stronie gorącej turbiny brak jest kanafu obejścio_
wego, czyli wszystkie spaliny wchodzące do turbiny kierowane sąna jej łopatki (rys.
7.48). Jednak w obudowie turbiny umieszczono wiele ruchomych łopatek (kierow-
nic). Zadaniem Ęch ruchomych elementów jest zmiana kierunku przepływu spalin
wewnątrz turbiny. Zmiana położenia łopatek powoduje, że spaliny kierowane sąna
łopatki turbiny pod różnym kątem. Powoduje to zmianę srt działających na łopatki
turbiny oraz nnianęjej prędkości wirowania. Umieszczony na zewnątrz siłownik
obraca pieiścieniem ustawiającym kierownicę w określonym położeniu. Siłownik ob-
racającypierścieniemmożebyć sterowany ciśnieniem doładowania, takjakw turbinie
waste-gate lub siłownikiem elekĘcznp. Zniana kąta pochylenia kierownic daje
możliwość szybszej orazbardziej precyzyjnej regulacji prędkości z jakąobraca się
turbina. Jestto spowodowane bezpośrednim sterowaniem elementemwymuszającym
ruch turbiny, a nie pośrednio ptzez zrrrianę ilości przepływających spalin.

Rysunek 7.48.Zasaila pracy turbiny o zmiennej geometrii lopatek
Zródło: Garret et al. 2001

Na rysunku 7.49 przedstawiono typowe romviązania układów doładowania w
silnikach spalinowych. Najczęściej stosowanym układem doładowującym sąŃłady
przedstawione na rysunkach7.49AB. Sprężarka mechaniczna nadal uutażana jestza
rozlllięanie bardziej trwałe od turbiny, lecz wymagające oddzielnego układu napę-
dowego, co powoduje skomplikowanie budowy oprryrządowania silnika i podnosi
jego kosź. Turbina napędzająca kompresor montowana w kolektorze wydechowym
stanowi moduł, który napędzany gazami spalinowymi nie wymaga prowadzenia
oddzielnego napędu. Wadą układu jest skomplikowana budowa układu sterowania
wydajnością układu doładowania. W starszych rozwią7aniach stosowano układy
obejściowe, obecnie wykorzysĘwane sąturbiny o zrrriennej geometrii natarcia.

pochylenia
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Rysunek 7.49. Rozmieszczenie układów dotradowania w silnikach spalinowych:A- doładowąnie z nap_ędem_mechanicptym, B - dohdowiniil;;i;;;;;i.;;;bina napędzanagazem sPalinowYm), C - doladowanie dwustopniowy Q,rtopi"l ,jręioińł,echaniczna,2. stopieńturbina), D - doładowąnie dwustopniowe turiinami potą";;Y;i;;;;;;;, E _ uhlad turbinouy zintercoolerem, F - uklad turbinolłry z artercootni-
Zródło : opracowanie własne

w przypadku konstrukcji parlz9 wysilonych , gdy pożądtrne jest uzyskaniewysokiego ciśnienia!oł{9rla.nia (3-8 barów), .t"Ś"'*i"J}"Jiaołuoo*anie dwu-stopniowe (rys. 7,49D), składające iię z awocfr.rr"."goro póią"rooy.n sprężarek.Połączenie doładowania mechińic^ógo i turbinoweio .;".i-rńro*ane w duzychsilnikach stacj onarnych.

. W nowYch konstrukcjach silników wysokoprężnych zastosowanie doładowaniadwy{opniowego wymuszone zostało róńiezprzez przepisy d oĘcząceograniczeniaelisji szkodliwych produktów spalania ao utńo.rer{. Ń'ńfińadkach myklesto§owany jest system, *.kóryT sprężarka umieszczon a za iltrempowietrza jestsgplarka9 nlgrgeuloryalej wydajności, a sprężarku u.aosr.Ńo przed silnikiem maukład regulacji ciśnienia d$+b*""i" ŃGT; ;iljś;ń*yiÓ'rtukii"'o,, można uzyskaćszYbsząreakcję układu doładowania na zrn iaaę źapoazćbor-iu ,iIoita na powiefize.Przy wyższych stopniach doładowania tó...^. j.ri ł*t"ń*i" J"i"a"ńj|-cego schładza cza powiefrza, naąlwan:g o intercoo leńp*;dJ;;"nego na rysunku7.49E.Jeżeli wukładzie zastosowano ańlstopniowyrkł*iał"a"*-ia(7.49CD) iko-

tiltr powietrza
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nieczre jest schładzanie powietzapo kżdym stopniu, chłodnicaumieszczonapomiędzy
sprężarkami nosi nazwę intercoolera, a chłodnica pomiędzy sprĘZarkąi silnikiem nosi
nanłłę afiercoolera (rys.7 .49F). Intercooler iestto chlodnica umieszczona pomiędzy
dwoma układami sprężarkowymi, artercooler oznacz^ chłodnicę umieszczoną na
wylocie układu sprężarkowego. W silnikach tłokowych z jednąsprężarką przy,jęto
chłodnicę powietrza doładowującego nazywać intercoolerem, w systemach wielosprę-
żarkowych stosowany jestnadalwymienionywyżej podział. Po opuszczeniu spężarki
temperatura sprężonego powietrza może wzrosnąć o 3540'C. Układy schładzania są
tak dobrane, aby przy maksymalnym przepĘwie powietrza doładowującego możliwe
było obnżenie jego temperatury do temperatury powietrza wlotowego. Są to zwykle
wymienniki bezpośrednie (powietze-powietrze) umieszczoneprzed chłodnicąsilnika.

Udoskonalanie układów doładowania ukierunkowane jest przede wszystkim na:
podniesienie stopnia doładowani a ptTy niskiej prędkości obrotowej silnika,
utrzymywanie stabilnej wydajności turbiny przy szybko zmieniającej się pręd-
kości obrotowej silnika (np. podczas zmiany biegu).
Wydaje się nieuniknione wykorzystanie do napędu turbin doładowujących pomoc-

niczych silników elekĘcmych. Umieszczenie silnikaelekĘczlego w osiwałkałączą-
cego turbinę z pędnikiem, pontalanadokładną i szybkąregulację stopnia doładowania.

W prrypadku niskiej energii gazów wylotowych, wysokoobrotowy silnik elekĘcz-
ny (50-300 tys. obr/min) napędza sprężarkę osiągając wytnagane ciśnienie doładowania.

Przy wysokiej prędkości obrotowej
silnika zacTpa pracować jako ge-
nerator prądu i hamulec. Obniżając
prędkość obrotową hrrbiny, podnosi
jednocześnie sprawność silnika, dzię-
ki wykorzystaniu gazów spalinowych
do produkcji energii elekĘcznej.
Warto pamiętać, że w doĘchczas
stosowanych układach doładowania
(VGT, waste-gate) nadmiar energii
był racony przez zawór obejściowy
lub zmniejszenie wydajności kie-
rownic turbiny. Nie bez maczenia
jest również uproszenie konstrukcji
układu doładowania. Na rysunku
7.50 przedstawiono przykładowe
rozlrtiązańe turbiny z wbudowanym
silnikiem elekĘcznym.

Zadaniem układu wydechowego jest odprowadzanie gazów spalinowych z
cylindrów na zewnąfrz silnika i poprawienie składu spalin opuszczających układ
wydechowy. Gazy spalinowe wydostająsię z cylindrów zbardzo dużąprędkością
powodując przy tym hałas o natężeniu ponad 110 dB. Hałas to drgania cząstek po-
więtrza w zakresie częstotliwości i amplitudzie sĘszalnych dla ucha ludzkiego [ISO
37 44:1999, ISO 3746: 1999].

Rysunek 7.50. Elektryczny napęd turbiny
doladowującej
Zródlo: Garret et al. 200I

7.4.3. Układ wydechowy
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Amplituda drgń zltiryana j est z zakł esem zmian ciśnienia pow iefrza p docie-
rających do rrszu człowieka i mierzona jest w dB, określających poziom hałasu Z,
opisanego równaniem:

Lp : 20 log I0 Ęl tdB]
gdzie:
p - zmierzone ciśnienie słupa powietrza [Pa],
p, -iest ciśnieniem powietrza odpowiadającego progowi słyszalności (2,It5 Pa).

Częstotliwość wyrżona jest w Hz przedstawiającej liczbę drgń cząstek powie-
trzaw ciągu sekundy. Zakres sĘszalności ucha ludzkiego zawieru się w przedziale
od 16 Hz do 20 kIIz. Ze względu na różmącnńość ucha ludzkiego, odbiór hałasu
zalęzy nie Ęlko od amplitudy drgaĄ ale równiez od ich częstot[woścl Zwykle rów-
nież hałas składa się z różnych częstotliwości i amplitud drgń, dlatego w pomiarach
hałasu stosowany jest pomiar wżony wedfug skali A, którego lvynik daje zasĘpczą
wartość stałego ciśnienia akusĘcznego wyrażonego w dB(A).

Zgodnie z obowią7ującąnormąPN-ISO 7 216:1996 oraz Dyrektywą Parlamentu
EU 2009/76lWE, dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego wytwarzanego podczas
jazdy ipostoju ciągnika nie może przekłoczyć 90 dB(Ą i 86 dB(A).

W celu ograniczenia hałasu emitowanego przez pojazdy w układach wydecho-
wych montowane §ątfumiki. Tłumik wylotu spalin jest montowany na końcu rury
odprowadzającej spaliny. Tłumik ogtanicza hałas towarzyszący wydalaniu gazów
spalinowych. Realizowane jest to przezroryroszeńe energii gazów spalinowychoraz
znianę częstotliwości ich drgń. Tłumiki budowane sązróżnych materiałów (stal,
stopy aluminium, ceramika) i o różnej konstrukcji wewnęhznej.

Tfumiki mogąbyć budowane jako absorbcyjne, wtedy wnętrze tfumika wypeł-
nione jest porowatym materiałem pochłaniającym drgania. Wyciszenie jest możliwe
dzięki tarciu cząsteczek powietrza o elementy wlrpełnienia. ZaleĘGgo Ępu tfumików
sądobre właściwości tfumiące w zakresie średnich i wysokich częstotliwości drgń.
Drugą grupę stanowią tłumiki aktywne, składające się z kilku krótkich odcinków
rur oddzielonych komorami objętościowymi. Mechanżm obnżenia poziomu hałasu
polega na zakłóceniu przepływu gazów i fuaceniu ich energii na zrniany kierunku
przepływu lub rozprężanie. Th,rmiki tego typu wykazująlepsze zdolności tłumienia
drgań o niskiej częstotliwości.

Rysunek 7.51. Tłumiki: A- o prostoliniotł,ym przqĘwie spalin, B - o awoĄlm pruefuwie spalin
Zródło : opracowanie włas ne
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Najbardziej populame sątłumiki o prostoliniowym przepĘwie spalin i przepĘ-
wie zwrotnym (rys. 7.51). Tfumiki o prostoliniowym przepĘwie spalin zbudowane
są z perforowanej rury umieszczonej wewnątrz komory o duzej pojemności. Rura
często wlposażona jest w otwory o różnych średnicach. Drugim typem tłumików są
tfumiki o zrniennym przepĘwie. W czasie przechodzeniaprzeztłumik gazy spalino-
we zmniejszająswojąenergię dzięki kilkukrotnej zmianię kierunku przepĘwuprzez
krótkie docinki rur.

Istnieje takźe możliwość zmniejszenia hałasu przez interferencję. Zjawisko wy-
gaszania fal dźwiękowych o tej samej częstotliwości (interferencja) występuje wtedy,
gdy nasĘli ich przesunięcie w fazie o połowę długości fali. Tfumiki tego typu noszą
nźlzwę rezonatorów i stosowane są jako tfumiki obniżająpe niskie częstotliwości
drgń. Ponieważ silnik pracuje jednak w duzym przedziale prędkości obrotowej,
wykorzystanie tego zjawiska jest utrudnione.

7.4.4. Układy redukcji emisji §palin
Wczasie procesu spalaniaw silnikach nisko- i wysokoprężmych,opróczdwutlen-

ku węgla i wody produkowanych jest kilka zwią.zków, których obecność uznawana
jest za niepożądaną. W silnikach benzynowych, w których współczynnik nadmiaru
powiehza,t zbliżony jest do składu stechiometrycznego (XFl), głównymi zltiązkami
których emisję naleĘ ograniczyć, są produkty niepełnego spalania paliwa: tlenek
węgla (CO) i węglowodory (CH_). Silniki Diesla pracujące przy wyższej wartości
wspołczynnikanadmiarupowietrza (F10) i cięższympaliwie generująprzede wszyst-
kim: tlenek węgla (CO), złłiązki tlenków azotu (NO_), pozostałości niespalonych
węglowodorów w postaci gazowej (CH_) i cząstek stałych (PM).

Tlenki azofu (NO i NO2) są uwżane za wyjątkowo groźne dla organizrrrów
żrywych, zdecydowanie bardziej nż tlenek węgla. Związkte łatwo wchodząw kontakt
z woĄzrajdującąsię w układzie oddechowym tworząp lcwasy azotowe. Dopuszczalne
stałe sĘżenie tleŃów azotu (NDS) w środowisku pracy nie może przelaaczń 5 mglŃ,
a ich dopuszczalna chwilowa zawartość - 100 mg/m3.

Cząstki stałe (ang. Particulare Matters -PM), sąto drobne cząstki sadzy i pyfu
powstające w procesie spalania w silniku. Średnica cząstek wynosi poniżej 10 pm.
Podstawową grupą są cząsteczki o średnicy ok.2,5 pm @M2,5). Zatworuenie się
cząstek stĄch odpowiada przebieg procesu spalania oraz stopień zanieczyszczenia
paliwa, np. siarką. Cząstki stałe zę względu na małą średnicę wnikają głęboko do

Tabela 7.6. Dopuszczalna zawańość zanieczyszczeń w
gazach spallnowych dla silników o mocy 130-560 kW

przewodu oddechowego, po-
drńńając go. Zawarte w nich
związki mogą być przyczyną
groźnych schorzeń. Wprowa-
dzone formalne ograniczenia
dotyczące dopuszczalnej emisj i
zanie czy szczeń, wymuszaj ą
na producentach stosowanie
odpowiednich rozwią7ań tech-
nicznych.

Norma Data
wprowa-
dzenia

Dopuszczalna emlsJa avlązków
]q/kWhl

co cH" No cH +No PM
Staoe l 1999 5,0 1,3 9,2 0.54
Staqe ll 2002 3,5 1,0 6,0 o,2

Staoe lllA 2006 3,5 4,o o,2

Staoe lllB 2o11 3,5 0,19 2,o 0,025
Staoe lV 2o,14 3,5 0,19 0,4 0,025

WE 2005/1zgodnie Dyrektywą
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W przypadku silników do zastosowań przemysłowych, rolniczych, leśnych i
budowlanych, obowią7ującymi nomrami §ą normy amerykanska TIER 1.4 i euro-
pejska Stage I-IV. (tab.7.6). Wymagania Ęch norm są zbliżone, dlatego producenci
silników umieszczająje często łącznie.

W silnikach wysokoprężnych podstawowym problemem jest ograniczenie emisji
tlenków azotu i cząptek stałychemitowanychprzez silniki. Zmniejszenie ilości tleŃów
azotu emitowanych do afrrrosfery jest jednym z trudniejszych zńń. Tlenki azotu
powstająw wysokiej temperaturze w obecności aktywnego tlenu. W silnikach ma to
miejsce szczególnie podczas spalania ubogich mieszanek (1>1). Procesu spalania w
silniku wysokoprężnym następuje wyłącznie pvy zna§znp nadmiarze powietrza.
Jeśli temperatura spalania przekłocry 1400oC, cząsteczki atrnosferycznego azotu
wchodzą w reakcję z tlenem tworząc tlenki azotu. Silnik wysokopręźny o wĘsku
be4pośrednim paliwa,przy średnimobciążeniuwytwarzaprzeciętnie 9-10 g/kwhNO_
[Heywood 2005]. Poprawę parametrów emisyjnych silnika można osi€nąć przez:

udoskonalenie układu wĘsku paliwa (wyższe ciśnienie wĘsku, wtrysk wie-
lofazowy, odpowiednie paliwo),
poprawę układu doprowadzenia powietrza (dwustopniowe doładowanie silnika,
układ zmienny ch faz rozrzElu, homogeniczność mieszanki),
zwiększenie dokładności i szybkości dzińaniaŃładów pomiarowych (szybkie
przetworniki pomiarowe, adaptacyjne oprograrnowanie sterowania silnikiem),
oczy szczanie produktów spalania.
Wprowadzenie wielofa-

zowego wtrysku wysokoci-
śnienioweg o i katalizatorów
trójdrogowych, pozwala na
zmniejszenie zawańości tlen-
ków azotu o maksymalni e 7 OYo,

czyli do poziomu 3,4 g/kwh.
Dalszy spadek zawartości NO*
w spalinach wym aga o gr anicze-
niazaulartości powietrza w mie-
szance i obniżenia temperatury
przebiegu spalania. Wzbogace-
nie mieszanki powoduj e j ednak
wzrost emisji szkodliwych
czą,stek staĘch (PM) (rys. 7 .52).
Obecnie stosowane sądwa po-
dejścia do ograniczenia emisji tlenków azotu:

zastosowanie układów doczyszczania spalin,
ingerencja w proces spalania, polegająca na obniżeniu temperatury i wspołczyn-
nika nadmiaru powietrza w czasie spalania paliwa.
Ponżej przedstawiono układy których zadaniemjest zmniejszenie zawańości

PM, No*, Co, cH_.
Zamknięta wenĘlacja skrzyni korbowej (ang. Crank Case Yent - CCV).

tJkład wyposżony jest w filą którego zadaniem jest skroplenie par gazów wydosta-
jących sięprzez odpowietrzenie skrzyni korbowej i skierowanie oleju ponownie do
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Rysunek 7.52. Warunki tworzenia PM i NO,
Zródło : opracowanie włas ne

niska emisja
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Rysunek 7.§3. Schemat połączeń
fiItra odpowietrznika skrzyni
korbowej
Zródło: Shuai et al. 2009

systemu smarowania (rys. 7.53). W filtrze zatwmryane są również cząstki stałe,
które unoszone są wtaz z parami, które pozbawione cięższych frakcji i pary oleju,
kierowane sądo układu dolotowego silnika. Zastosowanie układu pozwalana ogra-
niczenie emisji PM, CH*, CO łącznie o l0Yo,jeżeli stosowany jest w połączeniu z
katalizatorem trój drogowym.

Katalizator trój drogowy
(utleniający) zbudowany ze
stalowej obudowy, w środku
któĘ umieszczono perforowa-
ny wkład cerami cmy (ry s, 7,54).
Stosowany jest w silnikach
z zapłonem iskrowym. Gazy
spalinowe przeciskane sąprzez
wąskie kanały wykonane z
tworzyrva ceramicznego, któ-
rych powierzchnia pokryta jest
katalizatorem (platyna, rod,
pallad, wanad).

cH*+ 02: Co, + H2o [tlH!ft."a;oBudowa 
wewnętrzna katalizatora

CO + Y, O, : CO, żródlo: Shuai et a|.2009

NO* : Orł N,
Katalizator w temperaturze 300-800'C i przy niskiej zawartości tlenu w spalinach

pomłalana bezpłomieniowe utlęnianie zwiąków węgla i tlenków azotll.Katahzator
redukuje: PM (10-50%), CH_ (50%), CO (40%), NO_ (20%). Nie jest stosowany w
silnikach Diesla ze względu na dlżązawartość tlenu w spalinach.

Katalizator utleniający dla silników wysokoprężnych (ang. Diesel Oxidation
Catalyst - DOC). Katalizator jest zblżony budową do katalizatora trojdrogowego.
Przystosowany jest do specyficznych warunków pracy silnika Diesla. W porówna-
niu do poprzedniego romtięania, peha sprawność kata|izatora osiągana jest już w
temperaturze 250oC. W czasie pracy katalizator utlenia węglowodory wffiarzając
wodę i dwutlenek węgla. Pozlłłala to na zrnniejszenie ich zawartości w spalinach o
95% d|a CO i CH_i ż0%o cząstek stĄch (PM). Praktycmie nie wymaga obsługi.
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Filtr cząstek staĘch (ang. Diesel Particules Filter - DPF). Stosowany jest w
silnikach wysokoprężnych w celu zatrzymaniaznajdujących się w spalinach cząstek
stałych. Wwiększości prrypadków zbudowanyjest z wkładu ceramicznego (kordierytu
lub węglika krzemu) o strukturze plasha miodu lub metalu o porowaĘ strrrkturze (rys.
7.55 i7.56). Jest to filh Ępu mechanicznego, zattrymlĄący do 99oń zanieczyszczeń.
Przechwycone czą,stki stałe w czasię pracy silnika pod obciąleniem sąsamoczynnie
wlpalane, jeżeli jednak pojazd przez dłuższy czas pracował z mĘm obciążeniem,
konieczna jest akĘwna regeneracja filfua DPF.

Rysunek 7.55. Widok filtra DPF
Zródło: Shuai et al. 2009

>:,;)ł:,\-1tr;:r:łr3!rł*"dufi 
ltraDPF

Aktywna regeneracja jest wymuszana sygnałem czujników różnicowych ciśnie-
nia umieszczonychprzed i za filtrem. Przy spadku ciśnienia w filfrzeprzeŁłaczającym
250 kPa (sygnalizującym zapychanie się filtra), system sterowania samoczynnie włą-
czy procedurę aktywnego ocnlszczania filtra. Do poprawnego oczyszczeniawymaga
temperatury powyżej 550oC, dlatego uruchamiany zostaje dodatkowy wĘskiwacz
paliwa w kolektorze wydechowym lub zwiększona zostaje ostatnia dawka paliwa
wtryskiwanego do komory silnika.

Filn skutecznie obniża zawartość w spalinach cząptek staĘch (PM), węglowodo-
rów (CH_) i tlenku węgla. Do poprawnego oczyszczenia wymaga temperatury powyżej
250"C. Okresowo również wymaganyjestjego demontażioczyszczeńe zwnętrzafilfia
z popiołu. Wkład filnacyjny w starszych filnach wymagał wymiany po ok. 4000 mth,
obęcnie produkowane filĘ jeżeli są
poprawnie eksploatowane nie wyma-
gająwymiany.

Aktywny katalżator NO, (azg.
Lean NO, Catalyst - LNC). Jest to
katatizator zbudowany w podobny
sposób jak DOC (rys. 7.57), Jednak
jego zadaniem jest redŃcja tlenków
azotu. Reakcja katalitycma zachodń
w obecności niespalone.go paliwą które
jest wĘskiwane specjalnym wĘski-
waczęm przed katalizator lub przez
zwiększenie ostatniej dawki wĘski-

i---t,li,l,,,,:a.:a...,:ł.
"",b,óć, 

I

dozowanie
paliwa

kolektor wydechowy

Rysunek 7.57. System LNC
Zró dło : oprac owani e w łasne

zbiomik paliwa
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wanego paliwa. Węglowodory w katalizatorze sąpowoli rozkładane na aktywne czą5tki,
które wchodząw reakcję z tleŃami azoĘ paąwodnąi dwuflenkiem węgla. zdolność
redukcji tlenków azofu,zaleĘ w duĘm stopniu od temperatury lataluatorai wynosi od
l0% {Brzy do 250'C) do 40% (300-500'C). Zastosowanie tego romtiązaniazwiększa o
4-8% ruĘcie paliwa przez silnik. Katalizator pracuje wspólnie zDOC.

A pzechwytywanie

AkĘwny filtr akumulujący NO, (an€r.
Lean NO, Trap - LNT). System ocTyszcza
spaliny z tlenków azotu. Wprzeciwieństwie do
LNC, filtr nie rozkłada tlenków azotu w sposób
ciĘĘ, a akumuĘe azot na powieruchni aktyw-
nej i okresowo przeprowadza samooczyszczanie
układu (rys. 7.58). Na pĘtkach nośnika nało-
żone są cienkie warstwy platyny, baru i rodu.
Tlenekazotuwobecnościkatalizatora(platyny)
łączy się z tlenem, tworząc dwutlenek azofu
(NOr), który jest wią2any przezbar, w wyniku
czego powstająazotany baru. Dwutlenek azotu
obecny w spalinach bezpośrednio wychwyty-
wanyjest przezbar. Po pewnym czasie, gdy
wszystkie cząstki baru zsltiązane sąz azotem,
roąoczyna się proces oczllszczania. Polega on
na wtryśnięciu przed filtr paliwa, które podnosi

przechwytywanie
tlenków azotu
,/

Rysunek 7.58. Schemat reakcji zacho-
dzących w filtrze LNT:
A-przechąĄtwanie,
B - regeneracjafiltru
Zródło : opracowanie własne

temperaturę wewnątz filtra i powoduje rozpad
azotanu baru na czysty bar i tlenek azohJ. Tlenek azotu w obecności katalizatora
(rodu) łączy się z parąwodnąi węglowodorami, tworząc azot cząsteczkowy, wodę i
dwutlenek węgla. Reakcja chemiczna ma następujący przebieg:

wychwyĘwanie tlenków azotu (mieszanka uboga):

NO + 02 @t) -+NOr---Ba(NO3)2

oczy szczanie (dodatek paliwa* temperatura) :

Ba(NOr), ---+ NO * O, + HC + CO + Hr(Rh) --- N2+ H2O + CO2

W porównaniu do poprzedniego rozwięania, paliwo do układu wydechowego
podawane jest tylko co pewien czas. Nadal wadątego rontięaniajest wysoka tem-
peratura pracy. Przy temperatlnze niższej ńż 200"C system LNT zatrzymuje Ęlko
dwutlenek azotu, natomiast tlenki azotu przepĘwają swobodnie. Dopiero w tempe-
rairze 250"C ma miejsce w pehi efektywna praca. Kiedy filn jest napehiony, ma
miejsce jego regeneracja. WĘśniecie i spalanie paliwapowoduje obnżenie zawartości
tlenu i dwutlenek azotu może być redukowany w czasie trójstopniowego procesu
kataliĘcznego. Po oczyszczeniu silnik wTaca do poprzedniego cyklu pracy. System
jest w stanie obniżyć zawartość NO_ nawet o 95oń. Podczas eksploatacji ntĘcie
paliwa wzrasta o S-l%. LNT jest *rŁti*y nazanieczyszczeniepati*a i*rąiu^,
siarki, w tym prz5rpadku naleĘ stosować paliwo niskosiarkowe. Katalizator pracuje
łącznie zDOC. Obecnie trwająpróby nad obniżeniem temperatury początku pehej
aktywności systemu LNT.
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System selekĘwnej redukcji kataliĘcznej (ang. Selective Catalityc Reduction
- SCR). Zasada dzińania układu zbliżona jest do LNC (rys. 7.59). Różnica polega
na dodawaniu do układu wydechowego 32% roztworu mocznika zamiast paliwa.
Mocznik w obecności katalizatora (wanadu), tlenu i pary wodnej rozkłada tlenki
azotll na azot cząstecżkowy:

4NO + 4NH, + Or: 4N, + 6H2O

6NOr+ 8NH, + O, = 7\ + I2H2O

Substancjąaktywnąwkatalizatorze jest wanad, wolfram i tytan, których cieŃie
powłoki naniesione są na porowate podłoże ceramiczne. Wymaga jednak dodatko-
wego zbiornkaprzeznaczonego na roztwór mocznika. Poniewż mocznik zamarza
w temperaturze -1loC oraz wystawiony na działanie promieni słonecznych powyżej
30oC ulega rozkładowi, konieczna jest uwaga przy obsfudze układu. ZllĘcie mocz-
nika wynosi od 3 do 7%o spalonego przez silnik paliwa i zaleĘ od waruŃów pracy
silnika i dokładności oczyszczania spalin ze zvłięków azotll.

Układ SCR jest w stanie zredukować do 95Yo tlenków azotu zawaĘch w spa-
linach. ZaleĄrczllięaniajest stosunkowo prosta budowa i możliwość instalacji
praktycznie w każdym silniku.

3centralka poj":!:

czujnik temperatury
AdBlue

czujn i k te me ratu ry sp ali n
zespcił SCR

{/7 ii

\zawór
wody

Rysunek 7.59. Schemat montażu
układu SCR
Żródło: materiały praso." ĆNH

czujnik tlenków
azotu

Układy recyrkulacji spalin. Rozwiązanie ingerujące w proces spalania, po-
lega na wprowadzeniu do powietrza zasysanęgo przez silnik pewnej porcji gazów
spalinowych.Udziń gazów spalinowych określany jest stopniem recyrkulacji (ang.
EGk-rate) opizującym stosunek masowej zawańości CO, w doprowadzanychgazach
do zaworu ssącego w stosunku do ich zawartości w gazach spalinowych (rys. 7.60):

X,c^=l00 
Ęt^l
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RysuneĘ 7.60. Udział spalin w
świeĘm ladunku w zależności
od obciąźenia silnika, dla po-
ziomu emisji Tier IV Interim
(No,2,0 gkwh)
Zró dło : oprac owan ie włas ne

40:
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Rysunek 7.61. Schemat ukla-
du wewnętrznej recyrkulacji
spalin:
I - doładowanie,
2 - powietrze,
3 - wydech,
4 - intercooleti
5 - układ dolotowy,
6 - zawór dolotowy,
7 - zawór wydechowy,
8 - doddatkową krzywka

nawałku
Żr ó dło : op rac ow an ie włas ne
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Pomiary wykonywane sąpżezczujniki umieszczone w kolektorze dolotowym
i wydechowym. Wprowadzenie ich powoduje obniżenie zawartości zwiry,ków azotl
w spalinach, dzięki zmniejszeniu współczynnika nadmiaru powietrza oraz obniżeniu
temperatury spalania w silniku. Udział gazów spalinowych zaleĘ od obciążenia
silnika, dopuszczalnej emisji spalin oraz jego prędkości obrotowej. Jednak niska
zawartoŚĆ tlenu i duża, dochodząca do 30Yo zawartość spalin w komorze silnika,
uniemozliwiająznacme podniesienie temperatury w czasie spalania i tworzenie się
szkodliwych związków azotu. NiesteĘ z powodu niskiej temperatury spalania, w
spalinach nłliększa się zawartość cząstek sadzy.

Wewnętrzny układ recyrkulacji spalin (ang.
inner Exhaust Gases Recirculation - iEGR). Stoso-
wany jest w pierwszych rozłtiryaniach ogpniczenia
emisji spalin. Polega na otwarciu zaworu dolotowego
podczas końcowej fazy suwu wydechu (rys. 7.61).
Spaliny, które dostaną się do kolektora dolotowego
sąnastępnie zasysane w czasie suwu ssania. Silniki
wymagaj ą specj alnych systemów zmieniaj ących fazy
rozrządu. Rozwiąanie spoĘkane nadal w silnikach,
w których zastosowano zmienne fazy ronządu jako
pomocnicze. Podstawowym ograniczeniem tego
systemu jest brak możliwości schłodzenia gazów
poddawanych recyrkulacji. Powoduje to wzrost
temperatury cąmnika doprowadzanego do silnika
i spadek sprawności całkowitej obiegu. Również
nie ma możliwości zwiększenia ilości spalin
doprowadzanych do kolełtora dolotowego (zwykle
udziń gazów spalinowych nie przekrac za l0%o),

Zewnętrzny układ recyrkulacji spalin (ang.
external Exhaust Gases Recirculation - e-EGR).
W łm ronlliązaniu gazy spalinowe pobierane są
z kolektora wydechowego i przez zawór sterujący
kierowane do kolektora dolotowego (rys. 7.62).
Zawór EGR steruje ilością dopĘwających spalin do
kolektora dolotowego. Zewnęftmy układ recyrku-
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lacji spalin, dzięki możliwości
zastosowania intensywnego
chłodzenia, pozwala na zwięk-
szenie stopnia recyrkulacji
nawet do 40%. Chłodnica EGR
obniża temperaturę gazów z
800 do ok. 60oC. Proste chłod-
nice są chłodnicami powietrz-
nymi, pracującymi podobnie
jak intercooler. W bardziej
wys i lonych r oz:w iązaniach,
chłodnica EGR j est podzielona
na dwie części. Część wysoko-
temperaturowa znaj dująca się
bliżej kolektora wydechowego
jest wodnym wymiennikiem
ciepła, chłodzonym cieczą
chłodzącą silnik. Chłodnica ni-
skotemperaturowa chłodzona
jest powietrzem atmosferycz-
nym. Spehrienie norm Tier 3 i
wyższych wymaga wspóĘracy
EGR z układami DOC i FTP.

Rysunek 7.ó2. tJkład EGR wspĘracujący z DOC i DPF
Zródło: materiaĘ prasowe JOHN DEERE

7.5. Gaźnikowy układ zasilania

7.5.1. Zasaćla działania gaźnika
Zasadę działania gaźnika, tj. spo-

sób wytwarzania mieszanki paliwowo-
powi etrmej, t ozp at zono na pr zykładzie
gaźnika elementarnego (rys. 7.63).
Składa się on z komory pĘwakowej i
komory mieszania. Paliwo jest do starcza-
ne do komory pĘwakowej 4, a poziom
paliwa ustala pływak 2, który zaworem
iglicowym I zamyka lub otwiera do-
pĘw paliwa. Poziom paliwa w komorze
pĘwakowej powinien znajdować się
1-2 mm poniżej poziomu rozpylacza 3,
Wyższy poziom paliwa powoduje samo-
czyffiy wyp}yw paliwa z rozpy|acza.W
komorze mieszania na wysokości tozpy-

lacza znajduje się gardziel (przewężenie). Przewężenie powoduje wzrost prędkości
przepĘwu powietrza, czemu towarzyszy spadek jego ciśnienia, czyli podciśnienie.
Pod wpĘwem podciśnieniazrozpy|acza wydostaje się paliwo i powstaje mieszanka

Rysunek 7.63. GńnIk elementarny: I- zawór
iglicoyvy, 2 - fuwak, 3 - tozpylacz, 4 - komora
mieszania, 5 - plzepustnica mieszanki
Zródło: Botwin 1984

,czujnik

temperatury
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Rysunek 7.64. Gaźnik pozio my: 1 _ komora pływakowa, 2 _ pływak, 3 _ zawór iglicovvy, a _ dop$lw

pólr.o,5-komoramieizania,6-przepustniĆasuwakowa,7-tglica,8_-śrubaregulaqjnaurządze,'niabiegujałowego,9-dyszapaliwaurządzeniabiegujałowego, I0_głównadyszapaliwowa,
11 - iglicowa dysza paliwa, 12 -filtr siatkowy
Żródło: Nowacki 1972
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Rysunek 7.ó5. Gaźnik pionorvy:
1 - główna Ęsm paliwa, 2 , gał&iel,
3 - otwór wyróvnawczy ciśnienia,
4 - zawór lglicow 5 - doprowa-

4 fueniepaliwa,6-pomplapzyspie,
sĄąca, 7 - Ąsza uządzenia biegu
jałowego, 8 - dysza lampercacyjna,
9 - rozpylacz pompki przyśpiesza-
jącej, 10 - pnepustnica powietrua,
Il - fosza powietrza urządzenia
biegu j ałowgo, 1 2 - gar&ie l główna,
13 - śruba reguhcyjna urzą&enia
biegu jalowego, 14 - pnepustnica
mieszanH, l 5 - zawór pompki ptzy-
spieszaj ącej, l 6 - zaylór bezńadno-
ściovry, 17 - pływak
żródło: Nowacki 1972

paliwowo-powietrma. Przepustnica, majdująca się w.komorzemieszania, reguĘe
itoSe aostńczanej do cylindra mięszanki. Gaznik taki nadaje się do pracy tylko w
wąskim przedziaie pręókości obrotowej silnika. W innych warunkach nie może on

*ń*ońe mieszarrki paliwowo_powietrznej o odpowiednim składzie.- 
W Óelu poszerzeiia zakręsu pracy gaźnika stosuje się dodatkowe urządzenia

pomocnicze t'akie, jak rczpy|aczwyrowniwczl (\ompensacyjny), urządzenie biegu
jałowego, pompkę przyśpiószaczai oszczędzacz. Różne §Ty gaźników sąwyposżone
w różn; zistaivy Ómawianych vządzeńpomocniczy.!. W zaLeżmości od kierunku
przepływu powietrza i mies;anki rozróżnia się gaźn*jzkomorąpĘwakowąpoziome
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Rysunek 7.66. Schemat gaźnika bez-
pływakowego z przepustnicą pĘrtkową:
I - doprowadzenie paliwa,
2 - kanal lączący z komorąkorbową
3 - membrana pompy paliwowej,
4 -filtr siatkowy,
5 i 6- zawory pompy paliwowej,
7 - zawór iglicowy,
8 - membrana gaźnika,
9 - śruba regulacyjna dyszy głównej,
l0 -rozpylacz główny,
l 1 - śruba regulacyjna dyszy biegu jałowego,
l3 -przesłona powietrza,
14 - pnepustnica mieszanki,
15 - komora paliwowa pompy,
1,6 - komora paliwowa gaźnika
Zródło: Więsik (red.) 2002

Rysunek 7.67. Schemat gaźnika typu
wz
z walcową przepustnicą:
1 - śruba dozująca,
2 - dysza paliwowa,
3 -filtr powietrza,
4 - lcrzywka,
5 - przepustnica walcowa,
6 - część zaworowa,
7 - część pompująca,
8,- pompka rozruchowa
Zródło: Więsik (red.) 2002

(rys.7 .6Ą i pionowe (rys. 7.65). W silnikach pracujących w różnych położeniach (np.
w silnikach pilarek) nie jest możliwe zastosowanie gaźntka z komorą pływakową.
Stosuje się wtedy gaźnik membranowy (rys.7 .66), do którego paliwo jest podawa-
ne ptzez znajdującą się w gŹniku pompę membranovą napędzanąpneumatycznie
pod wpływem zmiany ciśnienia w komorze korbowej silnika. Paliwo dostaje się do
głównej komory paliwowej gaźnika przez zawór iglicowy sterowany membraną.
Membrana ta oddziela komorę paliwową od komory powiefrznej, w której panuje
ciśnienie otoczenia. Stan paliwa w komorue paliwowej jest nieustannie uzupehiany
w miarę zużrylvańa go przez silnik. Dzięki membranie w komorze paliwowej jest
utrzymywane stałe ciśnienie, równe ciśnieniu otoczenia 7-mianapołożenia gńntka
nie powoduje zmiany.ciśnienia w komorze paliwowej. Silnik wyposźony-w taki
gńntkmoże więc pracować w dowolnympołożeniu.

W gaźniku przedstawionym na rysunku 7.66 zastosowano przepustnicę płytkową.
W gaznikach membranowych sąrównież stosowane przEnrstnice walcowe (rys.7.67\.
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7.5.2. Podstawowe zasady obsługi gaźnika

Gaznik składa się z precyzyjnie wykonanych elementów, więc możliwość obsłu-
giwania go przez kierowcę (lub operatora maszyny napędzanej silnikiem gazrikowym)
jest bardzo ograniczona. Podstawowym zadaniem kierowcy jest ubzymywanie gażrika
w czystości. Ponadto może on dokonać regulacji urządzenia biegu jałowego i poziomu
paliwawkomorzepĘwakowej,atakżeoczyścić dyszę głównąlub dyszębiegujałowego.

Un$zelie biegu jałowego reguĘe się, gdy silnik pracuje i uzyskał stan równo-
wagi cieplnej. Za pomocą śruby, ograniczającej zamykanie przepustricy mieszanki,
zrnniejsza się prędkość obrotowąsilnika tak, óy nie zgasł. Następnie pokręcając śrubą
reguĘącądopływ mieszanki w urzdzeniu biegu jałowego ustawiamy jąw takim po-
łożeniu, aby uzyskać jak największąprędkość obrotowąsilnika. Czynności te powtarza
się dopóty, dopóki nie osiągnie się granicy nierównej pracy silnika. Po regulacji silnik
powinien pracować równomiemie.

Poziom paliwa w komorze pływakowej reguĘe się na podstawie pomiarów
położenia pływaka lub na podstawie wskazań rurki kapilarnej podłączonej do komory
dyszy głównej. Na rysunku 7.68 przedstawiono sposób pomiaru ustawienia pĘwaka.
Pokrywę komory pływakowej ustawia się pionowo. Wymiar mniejszy to odległość
pływaka od pŁaszczyzny pokrywy ptzy zarnkniętym zaworze, natomiast wymiar
większy to odległość Ęch elementów przy zawotze otwartym. Regulacja położenia
pĘwaka, a więc regulacja poziomu paliwa, polega na podgięciu blaszki dzińającej
na zaworek.

Brak dopływu paliwa do komory mieszania w przypadku, gdy znajduje się ono
w komorze pływakowej, świńcry o zatkaniu dyszy głównej. Dyszę głównąsprawdza
siępowylaęceniujej zguźnka,aczyścisięjąprzedmuchującsprężonympowietrzem.
W przypadku braku możliwości przedmuchania, dyszę cryści się włosiem końskim
lub zyłką nylonową. Czyszczenie za pomocą drutu jest niedozwolone, ponieważ
wewnątrz dyszy mogąpowstać rysy zrrrieniające jej charakterystykę przepĘwu. Tak
samo czyści się dyszę biegu jałowego.

Rysunek 7.68. §chemat pomiaru ustawienia
pływaka:
I - iglica zaworu,
2 - ogranicmik urychylenia pływalra,
3 -polaywa gaźnilu,
4 - lrorpus zaworu Ęicowego,
5 - dźnigienla docislająca iglicę
6-pływaŁ
7 -&wigniapbwaka,
8 - lalllra anlorqzatora dryń,
9,- spręźynlra łąeęa &iwigienĘ z zawołem
Zródło : materiaĘ firmy FSO
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7.6. Układ zasi|ania silników Diesla
W przeciwieństwie do silników pracujących w obiegu Otto, zapłon mieszaniny w

silnikach Diesla w czasie procesu sprężania wymaga wytworzenia temperafury powietrza
zrajdującego się w komorze spalania powyżej 300'C. Przemianę adiabatycmąw czasie
suwu sprężania w silniku z zapłonem samoczynnym opisano równaniem Poissona:

po,Ył: pu,Vł
oraz równaniem wynikaj ąayrr, z równania Clapeyrona:

L (V \r|f =l p 
It Iv )P Y k/

gdzie:
pr po - ciśnienie początkowe i końcowe ptzemiany,
tk,to' - temperąturą kańcową i początkowa,
V*V, - objętość końcowa i początkowa,
c ' - wykładnik politropy (dla powietrza g:7/5).

Temperatura w pobliżu GMP tłoka teoretycznie wyniesie:
(v \r't.:t ,l P 

l* , lvu)
ciśnienie zaś:

P,:P .(A'- o \Vo)
Dla stopnia sprężania silnika wysokopręznego wynoszącego ł :1 7 i temperaturze

początkowej powiebza t,: I5oC (288'K), temperatura gazu sprężanego adiabaĘcznie
przy końcu suwu sprężńia osiągnie wartość:

tr: 288, (n7!ł : 895oK czyli około 62I"C

oraz ciśnienie:

Pt: pp(l7)''' : 5J pl

zakłńając, że wartość ciśnienia atrnosferycznego wynosi 0,1 MPa, ciśnienie w
komorze spalania osi€nie p o: 5,3 łvPa.
Wyliczone wartości sąteoretyczrymi, dlatego naleĘ pamiętać o nieuniknionym

odprowadzaniu ciepłaprzezścianki elementów roboczych silnika oraz spadku ciśnienia
spowodowanegoprzedostawaniemsiępowiefizaptzezńeszczelnościpomiędzytłokiem
i cylindrem. Zjawiskate odgrywajątymwiększąrolę, imdhźej trwaproces sprężania.

Osiągana w procesie sprężania adtńaĘcmego temperatura powiebza jest dosta-
teczrie wysoĘ óy umożliwi ć zapłon. Wysokie ciśnienie panująpe w cylindrze wymaga
dostarczeniapaliwapododpowiednim ciśnieniem, wynosząpymprzynajmniej dwukrot-
nośćjegowartości. Przedstawionaz-alężnośćjestwarunkiembrzegowym,pozwalająpym
uzyskac powtarzalny samozafon paliwą jednak bez oceny jakości przebiegu §amego
procesu spalania. Proces wĘsku paliwa do sihika jest kluczowym dla jego poprawnej
pracy, dlatego nieustannie wprowadzane sąkolejne modyfikacje w układach zasilania.
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Pierwszym historyczrie systemem wĘskowym był system wĘsku pneumaĘcz-
nego, polegającym na dostarczeniu odpowiedniej ilości paliwa do wstępnej komory
narywanej atomżerem. Atomizerpołączonybyłze zbiornikiem spężonego powietrza
i z komoą silńkaprzez zawór wĘskowy. Otwarcie zaworu wĘskowego powodowa-
ło porwanie przez strumień powiefrza cząstek paliwa i dostarczenie ich w rozpylonej
postaci do komory silnika. Rozwią7anie to nadal stosowane jest w duzych silnikach
stacjonamych, jednak ze względu na koszĘ, praktycznie nie przyjęło się w pojazdach.

Silniki wysokoprężne ptzemaczone do zastosowań mobilnych wlposażone są
w mechaniczry wĘsk, który polega na sprężeniu samego paliwa i wtryśnięciu go
do komory silnika. Elementem dostarczającym i rozpylającym paliwo w komorze
silnika jest wĘskiwacz.

7.6.1. Ogólna budowa

ZadanięmwĘskowego układu zasilania jest podawanie paliwa do cylindrów
w odpowiednim czasie orazw ilości i postaci zapewniających pehe spalenie. Paliwo
podawane jest pod koniec suwrr sprężania (kilka stopni obroty wału korbowego) przed
osiągnięciem ptzeztłokGMP i nosi nźLzwę kąta wlprzedzenia wtrysku. Wcześniej-
sze dostarczenie paliwa jest w;rmuszone czasem jaki jest potrzebny do zainicjowania
proce§u spalania mieszaniny i nazywane jest opóźnieniem zapłonu. Opóźnienie
zapłonu paliwa wlmosi kilka stopni obrotu wału korbowego, a mieszanie się paliwa
zpowietrzem przebiega prawiejednocześnie z procesemjego spalania. Pojedyncze
porcje (dawki) paliwa musząbyć dokładnie odmierzone, jednakowe dla wszystkich
cylindrów i podane pod wysokim ciśnieniem,zapewniającym dokładne rozpylenie i
dobre wymieszanie zpowietzem w komorze spalania.

Blokowy schemat układu zasilania przedstawiono na rysunku 7 .69. IJł.łń za-
silania wtryskowego składa się ze zbiomika paliwa 1, pompy zasilającej 2,fiInów
paliwa 3 i4,pompy wysokiego ciśnienia 5 orazwĘskiwaczy 6.Zespół: pompawy-
sokiego ciśnienia, wĘskiwacz i regulator ciśnienia, stanowiąkluczowączęść zespofu
wĘskowego.W zależności od umieszczenia pompy w stosunku do wtryskiwaczy i
pełnionej roli, pompa wysokiego ciśnienia jestraazywanal.

pompąwtryskową- jeżeli stanowi oddzielny zespoł iprzez zmianę ciśnienia
paliwa steruje pracąwbryskiwaczy;o6fuianąte§o rozwią,zaniajestukład z oddziel-
nymi pompami wĘskowymi (sekcjami) obsfugującymr pojedyncze wĘskiwacze,

Rysunek 7.69. Schemat zespołu
zasilania silnika wysokoprężnego:
1 - zbiornik paliwa,
2 - pompa paliwowa,
3 -filtr wstępny,
4 -filtr dokladnego oczyszczania,
5 - pompa wysokociśnieniowa

(pompa wtryskowa),
6 -wtryskiwacz,
7 - regulator ciŚnienia wtrysla4
8 -jednostlea sterująca paramet-

, ramiwtryshl paliwa
Zródlo : opracowanie wlas ne
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pompowtry§kiwaczem - jeżeLi pompa jest zintegrowana z wĘskiwaczem i
stanowi całość.
pompą wy§okiego ciśnienia - jeżeli wytwarzaĘlko wysokie ciśnienie paliwa.
Poszczególne elemenĘ połączone są przewodami paliwowymi. W zależności

od rozwią7aniakńdy wĘskiwacz może mieć własną pompę wysokiego ciśnienia
lub może być ona wspólna dla wszystkich. W linii paliwowej umieszczono regulator
ciśnienia paliwa 7. Jednostka sterująca 8 kontroĘe przebieg pracy układu paliwowego,
w starszych rozltięaliach zastąpiona układem mechanicznym.

7.6.2. Pompy zasilające

Pompa zasilająca powinna podawac paliwo do układu wĘskowego w nadmialze,
ńy nie wysą)ił niedobór paliwa w olaesach jego maksymalnego zllĘcia, Poniewż
między pompą nsilającąa pompą wĘskową majdują się filtry paliwą powodują-
ce maczlrre opory przepĘwu paliwą paliwo powinno być podawane pod ciśnieniem
0,05-0,1 MPa- Jako pompy zasĘąpe zwykle stozuje się pompy prząonowe lub elekĘczre
rolkowo.komorowe. Bywajątakże stosowane inne pompy, jak np. pompa tłoczkowa.

Pompa przeponowa dzińa na zasadzię zmian objętości komory paliwowej
(rys. 7.70). W zależności od rozwięania może być ona napędzana mechanicznię
wałkiem krzywkowym lub mieć własny napęd eleknrycmy. Podstawowązaletąpomp
z napędem mechanicznym jest ich niska cena. Są także mniej wrżliwe na zanie-
czyszczenia stałe i wodę zawartąw paliwie niż pompy elekĘczne. MaŃamentem
sąpulsacyjne zmiany ciśnienia podawanego paliwa. Oraz konieczność montowania
ich na bloku silnika, co powoduje nagrzewanie pompy i możliwość tworzenia korków
parowych w przypadku tłoczenia paliwa o większej lohrości.

Jedną ze ścian komory jest przepona, któĘ ruch w dół jest wymuszony przez
dźwignię i mimośród, a ruch powrotny powoduje sprężlma, która podczas poprzed-
niego ruchu uległa ściśnięciu. Ruch powrotny przepony jest ruchem tłoczącym. Jeżeli
silnik pobiera mniej paliwa, to wzrastające w komorze paliwowej ciśnienie ogranczy
przesunięcie przęony (na zasadzie równowagi sił). Odpowiednie rozrnies zczgńę zaworow
ssawnego i tłocmego zapewnia właściwy kierunek przepĘwu paliwa.

zasysan,e

Rysunek7.70.Przeponowapompazasilająca: I -lcrzywkanapędzająca,2- sprężyna,3-przepo-
na,4-zawór ssawny,5-siatką,6-zawórtłocztty,7 - dźwigniauruchamianiaręcznego
Zródlo: SkrobacH, Chochowski 1993
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Rysunek 7.71. Elektryczna pompa membranowa: A - membrana,
B - tąrcza uszĘwniaj ąca, C - prowadnica trzpienia, D - elehromagnes,
E. ,,E , - zawory pĘtkowe, F - kanał paliwowy, M - obudowa pompy
Zródło: Garret et al. 200l

Pompa membranowa z
napędem elektrycznym przed-
stawiona została na rysuŃu 7.71.
Membrana pompy,,4 wykonana z
elastycznego tworzywa sztlcz-
nego usztywniona jest tarczą B
wykonaną z materiafu ferroma-
gnetycznego. Tarcza połączona
jest z trąpieniem umieszczonym w
prowadnicy C. Wokoł prowadnicy
nawinięte jest uzwojenie elektromagnesu D. Jeże|i przez uzwojenie elektromagnesu
zacmiepĘnry,prąĄwYworzonasiłaelekfromagneĘcmaprzyaiĘatałcąB,ptzemiesz-
cnjącją w lewo. Przerwanie przepĘwu prądu, dzięki działaniu sprężyny powoduje
powrót tarczy w położenie pocątkowe. Kluczowąfunkcję w pompie pehiądwa zawory
pł5rtkowe E , i E r:urll,ieszczonę w kanale paliwowym F. Wytworzone podciśnieńe przy
przeńeszczaniu trzpienia powoduje zamknięcie zaworu Ą i otworzenie Ą ,pozvłalając
na zassanie paliwa do komory tłocznej. Zanik pola magneĘcznego i działanie sprężyny
plzenńeszcza frzpień w prawo, wytwarzając nadciśnienie w komorzetłocmejpowodu-
jącej zamkni ęcie zaworu E ri otwarcie Ą. ElekĘczne pompy membranowe wytwarzają
ciśnienia do 0,7 MPa ich waĄjest macmapulsacja ciśnieniaprzetłaczanego paliwa.

Pompa tłoczkowa (rys. 7 .72) dzińanapodobnej zasadzie jakpompaprzeponowa.
Różnica polega na tym, że tłoczek 9 pracuje w paliwie. Paliwo znajduje się zarówno
nad, jakpod tłoczkiem. Podczas ruchutłoczka w doł, paliwo jestptzeńaszanezkomory
podtłokowej do komory nadtłokowej. Ruch ten wymusza obracająpa się krzywka /3.
Ruch tłoczący (w górę) powoduje spręĄma 10umięszczona pod tłoczkiem.

Rysunek 1.72.Tlocz;kowapompazasilającazA-zasysanbidoąenie,B-przetlaczanie:
I-dopływpaliwa,2-zawórssavwry,3-pomplraręcztta,4-tłoczekpompkiręczrlej,5-zawórhtllawy,
6- uchv,ryt,7-pzestzeńzasysająca,8-pzestneńtłoeęa,9-tłoę,eh l0-sprężynatłoczlra, 1I-
r9rychacz, I 2 - spręźyna popychacza, I 3 - lwywka nap@owa, l 4 - zawór zwruW l 5 - odpĘw paliwa
Zródło : Slcrobacki, Chochowski I 993

E1

E2

B

ł
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Pompa rolkowo-komorowa (rys. 7.73) to pompa wyporowa obrotowa napę-
dzana silnikiem elektryczrym. Elementem tłoczącympaliwo sąrolki 2 umieszczone
w rowkach wimika 1. Poniewż winrik jest umieszczony mimośrodowo względem
bieżni rolek 3, ruch obrotowy winrika sprawią iż rolki przemieszczają się aaprze-
mian - nazewnątrz i do wewnątrz wimika.

Od strony ssawnej między wysuniętymi rolkami powstaje wolna przestrzeń wy-
pehiana paliwem. Obrót wirnika powoduje zrnniejszanie się objętości między nim a
biezdąi paliwo jest tłoczone do kanafu paliwowego umieszczonego w obudowie pompy.

Rysunek 7.73. Zasada działania pompy
rolkowo-komorow ejz A - strona ssawna,
B - sbona tloczna: 1 - wirnik, 2 - rolka,
3 - bieżnia rolek
Żródło : Kasedorf I 989a,b

Rysunek 7.74. Schemat budowy pompy rolkowo-
komorowej: I - zawór nwotlly, 2 - zawór przelewowy,
3.- pompa, 4 -wirnik silniką
Zródło : Kasedorf I 989a,b

Pompa rolkowo-komorowa wrazz silnikiem elekĘcznym stanowi zwaĘ ze-
spół (rys. 7.74). Paliwo z kanafu paliwowego pompy dostaje się do komory silnika
elektryczneg o i przez zawór zwrotny jest doprowadzane do króćca pompy. PrzepĘ-
wające paliwo chłodzi zatopiony w nim silnik elekĘcmy. ZaleĄpomp rolkowo
-komorowych jest niewielka pulsacja wytwarzanego ciśnienia izwartakonstrŃcja,
od-naczająsię jednak wrżliwością na pęcherzyki par paliwa, dlatego montowane są
w miejscach nienara:żonych na wzrost temperatury.

7.6.3. FiItry paliwa
Pompa wĘskowa i wryskiwacze to precyzyjne lxządzenia, których trwałość

zalezy od czystości paliwa. Zpalivłapowinny być usunięte cźery podstawowe grupy
zanieczyszczeń: organiczne, nieorganicznę twarde cząsteczkj powodujące mecńa-
niczne ścieranie powierzchni, woda i kryształki parafiny. wspóĘracujące elemenĘ
pomp mająluz nieprzekraczający 1 do 2 pm. Zgodniez normąISO 16889 minimalne
wymagania dotyczące układów filtracyjnych określają że powinny one zafrzymywać
zanieczyszczenia o średnicy przekłaczającej 5 pm.

Na rysunku 7.74 przedstawiono wymiary zanieczyszczeń zatrzymywanych
przeztóżmefilĘ oraz wartości luzów w precyzyjnie wykonanych parach elementów
wĘskowego układu zasilania. zewzględuna wysokie wymagania dotyczące czysto-
ści paliwa stosowane §ąfiltry dwŃomorowe (dwustopniowe) z róhymiwkładami
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Rysunek 7.75. Dwustopniowy filtr paliwa:
I,- wkład filcowy, 2 - wkład papierowy
Zródło: Stolarczyk 1988

Rysunek 7.76.
Przekrój
zespolonego
filtra paliwa
Zródło: matriaĘ
prasowe
MASSEY
FERGUSoN

czyszczącymi (rys. 7.75). W pierwszym stopniu filtrowania stosuje się wkłady filcowe
lub papierowe, natomiast w drugim - wkłady papierowe. Pierwszy stopień filtracji
pełni również funkcję separatora wody.

Na rysunku 7 .76 przedstawiono zespolony filtr paliwa, który obecnie zewzglę-
du na zwarĘbudowę chętniej stosowany w układach filhacyjnych pojazdów. Dolna
ptzeźroczysta część filtra pełni funkcję separatora wody i osadnika zanieczyszczeń.
W dolnej części umieszczono kurek spustowy po mtalajryy na usunięcie wody z filtra
bez konieczności jego demontażu.

7.6.4. Pompa wtryskowa §ekcyjna tłoczkowa

Po raz pierw szy została zaprezentowan aw t927 roku przez firmę Bosch. Pompa
sprężała olej napędowy i podawała go do wtryskiwaczy umieszczonych w silniku.
Kńdy cylinder miał własny zespół tłoczący paliwo pod ciśnieniem 10 MPa. Była to
pierwsza pompa wĘskową lrraz\Iaria sekcyjną (lub tłoczkową).

Pompa wĘskowa sekcyjna składa się z tylu sekcji tłoczących, ile wynosi
liczba cylindrów silnika. W skład sekcji tłoczącej wchodzą cylinderek, tłoczek,
tuleja regulacyjna z wieńcem zębatym,listwa zębata, sprężlyna i zawór odcinający

nowoczesny fitr szeregow dwukomorowy
z_wkŁadami papierowymi i osadnikiem wody

Ęysunek 7.7 4. Zanieczyszczenia w paliwie: A - Iury
ż,awotu, odcinającego, B - luql w rozpylaczu
Q - lrry w sekcji tloczącej
żródło: Skrobabki, Chócńowski I 993
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Rysunek 7.77. §ekcja tłocząca pompy wtryskowej: I - tulejka regulująca
położenie tloczka, 2 - spręĘna, 3 - wieniec zębaĘ, 4 - tloczek, 5 - cylinderek,
6.- zawór odcinający, 7 - listwa zębata
Zródło : Skrobacki, Chochowski l 993

(rys. 7,77). Tłoczek sekcji tłoczącej wykonuje ruch po-
stępowo-zwrotny i ruch obrotowy. Pod działaniem wałka
krzywkowego tłoczek wykonuje ruch tłoczenia paliwa do
wĘskiwacza. Ruch powTotny tłoczka wymusza sprężyna.
Ruch obrotowy tłoczka, tj. jego obrót w lewo lub w prawo,
umożliwia regulację ilości (dawki) wĘskiwanego paliwa.
Obrót tłoczka 4 powoduje listwa zębata 7 zapośrednictwem
tulei regulacyjnej z wieńcem zębatym 3. W tulęi Ę znajdują
się dwa wycięcia, stanowiące prowadnice dla występów
tłoczka, Paliwo pod ciśnieniem wytworzoapprzez pompę
zasilającą doprowadzane jest do cylinderka w chwili, gdy
tłoczek znajduje się w dowolnym położeniu (rys. 7 .78).Pne-
suwający się do góry tłoczekzasłania w pewnym momencie
kanał doprowadzający paliwo. Poniewź paliwo (ciecz) jest
mało ściśliwe, dalszy ruch tłoczkapowoduje wzrost ciśnienia
do wartości, przy której otwiera się wĘskiwacz i następuje
wtryśnięcie paliwa do cylindra silnika. W ściance bocznej
tłoczkaznajduje się wycięcie i przy jego dalszym ruchu ku
górze spiralnakrawędż wycięcia odsłania kanał paliwowy.
Ciśnienie paliwa w kanale doprowadzającym paliwo do
cylinderka wynosi ok. 0,1 MPa, a w cylinderku podczas
tłoczeniapaliwa (wĘsku) 15-20 MPa. Z chwiląodsłonięcia
kanału paliwowego w cylinderku następuje spadek ciśnienia
i zawót odcinający zamyka połączenie sekcji tłoczącęj z
przewodem paliwowym wysokiego ciśnienia. Dalszy ruch
tłoczka do góry powoduj e ptzetłaczanie paliwa z cylinderka
do kanału paliwowego. Tak więc tylko część skoku tłoczka
powoduje tłoczenie paliwa.

Efektywny skok tłoczka, w czasie którego paliwo jest
tłoczone, zaleĘ od odległości między górną krawędzią
tłoczka a krawędziąna jego ściance bocznej. Poniewż dolna
krawędz przebiega spiralnie, dawkę wtryskiwanego paliwa
można regulować w sposób pĘnny. Regulacja ta polega na
obracaniu tłoczka za pomocą listwy zębatej połączonej z
regulatorem prędkości obrotowej.

Rysunek 7.78. Para tłoczeł<-cylinderek: I - zabierak tłoczka, 2 - spiralna
lławędz lłoczka, j - rowek położenia ,,stop", 4 - doprowadzenie paliwa,
5,- przelew paliwa
Zródło : Skrobacki, Chochowski I 99 3
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W pompach wĘskowych wielosekcyjnych bardzo ważne jest dokładne wyregu-
lowanie poszczegó|nychsekcji tak, aby wszystkie podawĄ jednakowąilość paliwa.
W przypadku nierównomiernego podawania paliwa do poszczególnych cylindróq
moc silnika jest niższa od mocy maksymalnej, mozliwej do uzyskaniaprzez dany
silnik. Równomienrość dawkowania paliwa sprawdza się okresowo na specjalnych
stanowiskach badania pomp wĘskowych.

7.6.5. Pompa wtryskowa rozdzielaczowa
Koncepcje pomp rozdzielaczowych pojawiĄ się juz w latach 30. XX wieku.

Główny pomysł polegał na zasĘrieniu wielu drogich sekcji tłoczących w jedną
wyposżoną w rozdzielaczktóry kierowałby paliwo pod ciśnieniem ok. 20 MPa do
odpowiednich wtryskiwaczy. Zastosowanie rozdzielacza umożliwia obniżenie nie
Ęlko kosźów wytwarzania pomp, ale równiez jej wielkości. W latach 40. XX wieku
rozpoczęto powszechne stosowanie promieniowych pomp rozdzielaczowych (Lucas
DPA, pózniej DPC i DPS) . Zasńęptacy pompy promieniowej pompy rozdzielaczowej
przedstawiono na rysunku 7.79.

Pompa zbudowanajest z wimika napędzanego pnezwń $ówny silnika- podobnie
jak w prąrpadku pomp tłoczkowych - obracającego się wewnątrz obudowy pompy /.
Wewnątrz winrika nawiercone sąkanaĘ 3 i 5, na jednym z końców wirnika umiesz-
czono pompkę dwutłoczkowąa.WpŁywające kanałami 2 i 3 pallulo rozsuwa tłoczki,
wypehiając przestrzeń między nimi. Jeżeli rotor obróci się tak, że kanĘ 2 i 3 ńe
bęĄsiępokrywaĘnastąpiodcięcie dopĘwupaliwa. Pojawienie się siĘpromieniowej
dzińającej na tłoczki i skierowanej cenffalnie do osi wimika, powoduje podniesienie
ciśnienia paliwa wewnątrz pompy. Połączenie kanałów 5 i ó spowoduje wypĘw paliwa
dowĘskiwaczy. Podobniejakwpompietłoczkowej,wypĘwpaliwajestmożliwyĘlko
po przekroczeniu granicznej wańości ciśnienia ustalanej pnez sprężynę zaworu odcina-
jącego. Siła promieniowa powodowana jest przez nacisk odpowiednio uksźałtowanej

wimiMrotor

powierzchni bieżni, po której
przetaczają się rolki popy chacza.

Na rysunku 7.80 przed-
stawiono zasadę podnoszenia
ciśnienia paliwa w promienio-
wej pompie rozdzielaczowej. W
czasie napełniania przestrzeni
między tłoczkami paliwo dopływ
tak dfugo jak pozwalają na to
rozsuwające się tłoczki, końcry
się gdy popychacz rolkowy oprze
się o pierścień krzywkowy. Tło-
czenie rozpocTyna się z chwilą
zmniej szenia promienia to częnia
rolki popych acza. Zasada anttany
dawki paliwa jest odmienna nż
w pompie tłoczkowej. Poniewa:ż
V,rryw izna promienia krzywko-

Rysunek 7.79. Zasadla pracy promieniowej pompy rozr|ńa
laczowej: I - o budowa rozdzielacza, 2 - kanał zas ilaj ący,
3 - lranal wlotowy, 4 - tłok, 5 - kanał rozdzielczy,
6 - kanal wylotowy
Zródło: Slęobacki, Ekielski 2006

wimil</rotor
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Rysunek 7.80.
Zasada pracy
części tloczącej
w pompie pro-
mieniowej
Zródlo:
opracowanie
własne

napełnianie komory
między tłoczkami

wego jest stała, ilość paliwa dostarczonego do wtryskiwaczy można zmieniać,przez
zmianę stopnia napełnienia paliwem przestrzeni między tłoczkami. Na rysunku 7.81
przedstawiono schemat układu zasilania silnika wyposażonego w pompę promienio-
wą. Po stronie zasilającej zrrajduje się pompa łopatkowa z równolegle umieszczonym
zaworem przelewowym. Pozwala to na utrzymanie stałego ciśnienia podawanego
do pompy paliwa. Pomiędzy pompą łopatkową a pompą wtryskową umieszczono
regulowany za,wór dławiący. Przesunięcie suwaka zaworu dławiącego powoduje
zmianę oporów przepływu paliwa przez zawór. Zmiana oporu przepływu prowadzi
do zmiany ilości paliwa dopĘwającego w jednostce czasu do pompy wtryskowej.
Mrriej rozsunięte tłoczki wĘsnąmniej paliwa do przewodów wysokiego ciśnienia.

W Europie patent na pompy rozdzie|aczowe promieniowe od 1953 roku miała
angielskafirma CAV Ltd i pod tąnazwąsprzedawanopompy Lucas.ZaleĄpomp roz-
dńelaczowych w porównaniu z tłoczkowymi sąmniejsze gabaryty i masa. KonstrŃcja

zawór regulacji
ciśnienia

pompa
łopatkowa

kanał rozdzielacza

kanał dopĘwu
paliwa

1- zbiomikpaliwa,
2- rtlff/separatoą
3 - pompa paliwowa,
4 - zat+,ór dlawĘcy,
5 - dźwignia dawki paliwa,

a itxi

Rysunek 7.81. Schemat ukladu zasilania
r ozllzielaczolłej pompy wtryskowej
Zródło : opracowanie własne

wzrost ciśnienia

6- dźwignia odcięia paliwa,
7 - regulator prędlaści obrotowej
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pozwalńana uniknięcie czasochłonnej regulacji sekcji tłoczącej, brak jest również
nierównomiernego nżryciasekcji tłoczących. Do wadzalicryć można trudności przy
zasilaniu pojedynczymi pompami pojazdów wyposa:żonych w silniki sześcicylindro-
we i więcej (poprawiono to w pompie DPS). Trudności wynikająz krótkiego czasu
napehiania sekcji tłoczącej w przypadku układów wielocylindrolvych.

Pompy rozdzielaczowe zdobyĘ dużąpopularnośó jako stosunkowo tanie i nie-
zawodne. Efektem tej popularności było opracowanie w połowie lat 60. XX wieku
przezfimtęBosch własne go roz-łliązańa osiowej pompy rozdzielaczowej (rys. 7.82).

z technicznego punktu widzenia było to gorsze romtiązanie niż poprzednie,
ale poniewa:ż rozlltięanie wykorzystujące tłoczki umieszczone promieniowo było
chronione patentem, stąd firma zdecydowała na zastosowanie pojedynczego tłoka

(podobnego j ak w pompi e tłocz-
kowej ), pr zemieszczaj ąc e go si ę
po krzywce i umieszczonego
wzdłaż osi pompy (seria VE).
Pozostałe elementy pompy
byĘ zbliżone w budowie do po-
przedn i e go ro mt ięana. Pompy
Boscha byĘ populame w latach
80. XX wieku i masowo mon-
towane w silnikach samochodo-
wych wyposażonych w komory
wstępne (7.83).

W połowie lat 90. ubie-
głego stulecia wzrost wymagań
stawianych układom zasila-
nia silników wysokoprężnych
spowodował zainteresowanie
wysokoobrotowymi silnikami
z wtryskiem bezpośrednim pa-
liwa. Jednak w przypadku tych
jednostek napędowych, aby
otrrymać zadow alające wyniki
doĘczące czystości spalin nale-
żało podnieść ciśnienie wĘski-
wanego paliwa do ok. 100 MPa.
Do tego celu można było wyko-
rzystać pomp y r ozdzie|aczowe,
jednak badania potwierdziły
możliwość zastosowania jedy-
nie pomp promieniowych. Przy
wysokich obciąieniach pompy
osiowe ulegały szybkiemu zu-
Ęcill, wynikającemu ze zbyt
dużych nacisków występują-
cych w popychaczach tłoczka.

Rysunek 7.82. Przekrój osiowej pompy rozdzielaczowej
serii VE
Żródło : materiaĘ prasowe BOSCH-REXROTH

Rysunek 7.83. Osiowa pompa rozllzielaczowi Bosch

YP-29, będąca zelektronizowaną wersją pomp seńi VE
Zródło : materiały prasowe BOSCH-REXROTH
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Ponieważ romtięanie pompy pro-
mieniowej było zastrzezone paten-
tem, równie dobre wyniki uzyskano
udoskonalając pompowtryskiwacze.
W drugiej połowie lat 90. XX wieku
po wygaśnięciu praw patentowych,
firma Bosch wprowadziła własne
r ozłł iązanie promieniow ej r ozdzie -
laczowej pompy wtryskowej VP-34,
a następnie W-4 (rys. 7.84). Pom-
py wyposażone we własne układy
procesorowe spehiĄ najoshzejsze
wymagania doĘczące ochrony śro-

Rysunek 7.84. Przekrój pompy VP-44
Zródło : materiaĘ prasowe BOSCH-REXROTH

czujnik
obrotów

sterujący

eleWroniczny

dowiska. Jednak wysokie koszĘ prodŃcji w porównaniu do wprowadzanych układów
common rail, spowodowały zmniejszenie zainteresowania Ęm rozłłiązaniem.

7 .6.6. Pompowtryskiwacze

Dfugie przewody wysokociśnieniow e, łączące pompę wĘsk ow ąz wtryskiwa-
czami sąprTyczyną powstawania przesunię cia fazy otwarcia wĘskiwaczy. Było to
szczególnie istotlre, gdy w silnikach wysokoprężnych ciśnienie wĘsku przektoczyło
20 MPa. Aby zapobiec temu zjawisku wprowadzono rozwiązanie, które łączyło w
jednej obudowie wtryskiwacz i pompę podnoszącą ciśnienie paliwa. PompowĘ-
skiwacze mają dzięki temu wiele zalet:

paliwo pod wysokim ciśnieniem
przemieszcza się na stosunkowo
krótkim odcinku pomiędzy sekcją
tłoczącą i wtryskiwaczem; kanały
wykonane wewnątrz obudowy są
szĘwne i nie ulegajądeformacjom,
pompowĘskiwacz może być mon-
towany do kżdego silnika, ńeza-
leżnie od liczby jego cylindrów;
wystarczy dołoĘć kolejną sekcję i
krąnvkę na wałku sterującym,
zmniej szone ryzyko wycieku paliwa
po sfoonie wysokociśnieniowej.
Jako wady związane z konstrukcją

pompowĘskiwaczy można wskazać :

wprowadzenie dodatkowego wałka
krzyr,vkowego lub krzywek na ist-
niej ącym wałku r onządll,
rozbudowę rozrrriarów układu wĘ-
skowego umieszczonego w głowicy
silnika, czylitamgdzie zwykle i tak
jestjuz ciasno.

Rysunek 7.85. Przekrój pompowtryskiwacza:
A - ze sterowlniern elektromechanicznym
(Lu-cas), B - sterowalql mechanicatie (Cummis):
I - tłoczek 2 - lcanal, 3 - wtrysktwae, 4 - spręźyna,
5,-zawór plzelewowy
Zródło: materiaĘ prasowe SCHAEFFLER
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Obecnie stosowane pompowĘskiwa-
cze są napędzane wałkiem kr4nvkowym.
Wielkość dawki paliwa jest ustalana przez
układ elektroniczny, którego elementem
wykonawczym jest elektrozawór upustowy
(rys. 7.85). Tłoczek 1 napędzany wałkiem
krzywkowym (rys. 7.86) tŁoczy paliwo ka-
nałem 2 w kierunku wĘskiwacza 3. Parcie
paliwa ugina sprężynę 4 i otwiera kanał
doprowadzający paliwo do wĘskiwacza.
Paliwo przestaje wypływać z wĘskiwacza
w chwili spadkujego ciśnienia poniżej war-
tości progowej. Może to mieć miejsce, gdy
ustanie ruch tłoczka lub otworzony zostanie
zawór pruelewowy 5. Wykorzystanie stero-
wanego elekĘczrie zaworu przelewowego
pozwala na ustawienie ilości wnyskiwanego
paliwa oraz najego podział na kilka dawek.
W nowych rozllliązariach pompowĘskiwaczy możliwe jest uzyskanie do 5 dawek
paliwa podczas jednego cyklu przy ciśnieu wĘsku dochodzącym do 250 MPa.

7.6.7. Układ Common RaiI
Zasada zasilania w układzie Common Rail (CR) opatentowana zostałajuz w

1913 roku. Jednak brak możliwości zastosowania pewnych układów sterujących
wĘskiem paliwa, odsunęło na wiele lat powszechne wykorzystanie tegorcmłięania.
Dopiero pod koniec lat 80. XX wieku, wskutek zaoshzających się norm ogtaliczają-
cych emisję spalin, ponownie powrócono do tego rozltięalia. Pierwszym systemem
spehiającym waruŃi produkcji masowej był układ CR, opracowany przezkoncem
Fiat. Jednak ze względu na trudności zwięane z dostawcami podzespołów i wysokimi
kosztami prodŃcji, technologia CR został sprzedana firmie Bosch, która od 2000
roku rozpoczęła masową produkcj ę.

Idea pracy układu CR polega na wykorzystaniu ciśnienia cieczy zgromadzonej
w akumulatorze hydraulicmym. Zastosowanie akumulatora pozwala na uniknięcie
pulsacji ciśnienia paliwa doprowadzanego do wĘskiwaczy. Schemat instalacji wĘ-
skowej CR przedstawiono na rysunku 7.87. Paliwo ze zbiornikapodawane jestpompą
niskociśnieniowądo pompy wysokiego ciśnienia. Paliwo pod wysokim ciśnieniem prze-
pĘwa do akumulatora hydraulicmego, z klórego krótkimi przewodami doprowadzane
jest do wĘsttutaczy Sterowane elekĘcznie wĘskiwacze rozpylająpaliwo w komo-
rze spalania silnika. Podniesienie ciśnienia wewnątrz szyny (akumulatorĄ CR nie jest
specjalnym wyzwaniem konsftrrkcyjnym. Podstawowym problemem jest prawidłowe
sterowanie przebiegiem wĘsku do komory spalania. Dlatego podnoszenie ciśnienia
wtysku pomimo, że jest korzystne z puŃtu widzenia pracy silnika, ograniczane jest
technologiąprodukcji wĘskiwaczy. Pierwsza generacja układów CR produkowanych
do 2003 roku wytrvarzała ciśnienia do 160 MPa. W 2006 roku rozpoczęto prodŃcję 2.
generacji układów, pracujących przy ciśnieniu 180 MPa. W 2007 roku uruchomiono

paliwowy

powńt
nadmiaru
paliw

doprowadzenie
paliwa

Rysunek 7.86. Napęd tloczka pompowtry-
skiwacza za pomocą dźwigni napędzanej
wałkiem krzywkowym umieszczonym nad
głowicą silnika - paliwo do pompowtryskiwa-
cza doprowadzane jest kanałami paliwowymi
umieszczonymi w głowicy
Zródło: materiaĘ prasowe CAY
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pompa zbiomik zawór przelewowy
ciśnienia w szvniezasilająca paliwa

wtryskiwacze

czuinik
przepĘwu

Rysunek 7.87. Schemat ukladu wtryskowego Common Rail
Zródło : oprac ow an i e włas ne

produkcję 3. generacji układów CR, wytwarzających ciśnienie do 200 MPa. W 2010
roku pojawiała się 4. generacja układów wĘskowych CR, dostarczająca paliwo pod
ciśnieniem 250 MPa i automaĘcznie zrrrieniająca proporcje pomiędzy wielkościami
p oszczególnych dawek paliwa.

W porównaniu do konkurencyjnych pompowĘskj:waczy, system CR jest rozwią-
zaniem prostszym i tarisrym.

7.6.8. Wtryskiwacze i komory §palania

Wtryskiwacze.Zadaniem wĘskiwacza jest podanie do cylindra paliwa w po-
staci rozpylonej i pod odpowiednim ciśnieniem. Otwarcie wĘskiwacza sterowane
jestprzez ciśnienie paliwa dostarczanego do wejścia wĘskiwaszahlb przezŃład
zewnęhmy (najczęściej elektryczny).

Wtryskiwacz sterowany ciśnieniem paliwa (rys. 7.88) składa się z: korpusu
4, końcówki roąpylającej 7 ziglicąi,popychacza iglicy 5, sprężyny 3, śruby regula-
cyjnej 2 , przewodu wysokiego ciśnienia 8 i przewodu przelewowego 9. WĘskiwacz
spełnia również zadańe zaworu ciśnieniowego.

Paliwo jest dostarczane do komory gniazda iglicy w końcówce wtryskiwacza.
Ponieważ dolna część iglicy ma kształt stożka, ciśnienie paliwa wytwarza siłę, która
unosi iglicę ó. Opór unoszenia iglicy zaleĘ od nacisku sprężyny 3. Opór ten można
regulować za pomocą śruby regulacyjnej 2. W niektórych wtryskiwaczach napięcie
sprężyny reguĘe się za pomocąpodkładek dystansowych. Zawór iglicowy jest otwar-
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Rysunek 7.88. Wtryskiwacz: l - lrołpakwĘskiwacza,
2 - śruba regulacyjna ciśnienia wtrysla4 3 - spręĘna,
4 - korpus wĘskiwacza, 5 - popychacz iglicy, 6 - iglica,
7 - końcówka wtryskiwacza, 8 - doprowadzenie paliwa,
9, - odprowadzenie paliwa
Zródło : Skrobacki, Chochowski I 993

ty, dopóki tłoczone jest paliwo i
ciśnienie nie obniĄ się poniżej
wartoŚci otwarcia wĘskiwacza.
Jednym z warunków dobrego
wymieszania paliwa z powiefuzem
jest wysokie ciśnienie, pod jakim
jest wĘskiwane paliwo (ciśnienie
wtrysku). We współczesnych sil-
nikach ciśnienie wĘsku wynosi
15-20 MPa. Ciśnienie to podlega
okresowej kontroli podczas prze-
glądów technicznych.

Dobremu rozpyleniu paliwa
sprzyja odpowiednie ukształto-
wanie końcówki wtryskiwacza,
nazywanej też rozpy|aczem. W
silnikach z wtryskiem bezpo-
średnim stosuje się końcówki
wielootworowe (rys. 7,89 i7.90).
Ciśnienie otwarcia wĘskiwacza
(ciśnienie wtrysku) z końcówką
otworowąwynosi 15-725 MPa.

W silnikach z wirowymi ko-
morami spalania oraz z komorami
wstępnymi zasobnikowymi stosu-
je się wtryskiwacze z końcówka-

mi czopiko}vymi (rys. 7.91). Nazwa końcówki pochodzi od kształtu końca iglicy.
Dzięki odpowiedniemuukształtowaniuczopikai dobraniujego średnicyuzyskuje się
ksztah strumienia paliwa odpowiedni dla danego silnika (rys,7.9ż i7.93).

Zastosowanie czopika dławiącego (rys.7.9Ą sprawia, iż uzyskuje się dwie fazy
wtrysku paliwa. Podczas otwierania wtryskiwacza początkowo następuje wĘsk
wstępny małej ilości paliwa. Dalsze uniesienie iglicy powoduje całkowite otwarcie

Rysunek 7.89. ElemenĘ
r ozpylacza otworowe go :

A - rozpylacz, B - korpas,
C - iglica:
I - rowek pierścieniowy,
2 - korpus rozpylacza,
j - lranał dopfuwowy,
4 - iglica,
5 - komora ciśnieniowa,
6 - otwór rozpylający,
7 - przylgnia iglicy,
8 - powierzchnia stożkowa,
9 - tnpień iglicy,
I.0 - czop iglicy
Zródło: Kasedorf I 989a,b

ff
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przepływu paliwa. Dzięki zastosowaniu takich końcówek roz-
pylających, praca silnika staje się bardziej ,,tniękka", ponieważ
prędkość narastania ciśnienia w cylindrze jest mniejsza.

Czopikzabezpieczaotwórrozpylającyprzedgromadze-
niem się pozostałości procesu spalania. Zjawisko to często
występuje w końcówkach wtryskiwaczy wielootworowych.

Wtryskiwacze sterowane elektrycznie (stosowane
głównie w układach CR). W porównaniu z mechanicznymi
układami wĘskowymi, wprowadzenie wĘskiwacry sterowa-
nych elektrycmie było wtęczrewolucjąw zasilaniu silników
Diesla. Moment wtrysku i ilość wĘskiwanego paliwa stał
się udziałem wĘskiwaczy, a nie jak w układach klasycmych
- pompy,wĘskowej.

Rysunek 7.91. Elementy
r ozpylacza czopikowego :

A- rozpylacz,
B - kotpus,
C - iglica:
l - rowek pierścieniowy,
2 - kanał dopływowy,
3 - iglica,
4 - komora ciśnieniowa,
5 - czopik rozpylający,
6 - powierzchnia stożkowa,
7 - powierzchnia prowadząca,
8.- czop iglicy
Zródło: Kasedod l 989a,b

Rysunek 7.92. Końcówka
r ozpylacza czopikowe go :

A- czopik stoź*otuy
B - czopik cylindrycaty
C - czopik ze stoż:lriem
korekqljnym
Zródło : Kasedorf I 989a, b

Rysunek 7.93. Ksńald strumienia
paliwa wypływającego z rozpylacza
czopikowego:
A- czopik cylindrycaty,'
B- czopikzestoż*iem
Zródło: Kasedod l 989a,b

Rysunek 7.90. Ksźah
strumienia paliwa
wypływającego z roz-

Ęllacza otworowego
Zródło : Kas edorf l 9 89 a, b

&
W
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Rysunek 7.94.|śńŃa strumienia paliwa wypływającego z rozpylacza czopikowego dławiącego:
A- roryylacz, zltnknięty, B - poaątek otwieranił (stramień wsąrrry), C - pńu otwarcie (stumicń glówny)
Zródło: Kasedod l 989a,b

WĘskiwacz (rys. 7.95) umieszczony w głowicy silnika wyposźony był w
elektromagnes, który powodował w odpowiednim momencie uniesienie iglicy zamy-
kające wypływ paliwa. Zaletątego rczwięania jest prosta i sprawdzona konstrukcja.
Jednak tego typu sterowanie igłąwtryskiwaczapoz\^tala na uzyskanie częstotliwości
unoszenia igĘ ńeprzekłaczającej 400-500 Hz. W szybkoobrotowych silnikach Diesla
poTłłala to na wĘśnięcie co najwyżej dwóch dawek paliwa.

Nowe wymagania doĘczące emisji hałasu izanieczyszczeń wymusiły udosko-
nalanie systemu sterowania wĘskiwaczami. Głównym źródłem hałasu w czasie
pracy silnika wysokoprężnegojest szybko narastające ciśnienie w komorze spala-
nia. Doprowadzenie wstępnie niewielkiej dawki paliwa pozwalana stopniowe jego
podnoszenie. Jednocześnie jednak uboga mieszaŃa może być źtódłem trudnych
do usunięcia tlenków azotu. Dlatego mozliwie jak najszybciej naleĄ jąwzbogacić
kolejnądawkąwstępną. Główna dawka paliwa jest wĘskiwana dopiero po pewnym
czasie, a odpowiednie jej formowanie pozwala na uzyskanie właściwej charakterysĘki
silnika. W końcowej fazie procesu spalania wĘskiwane sąpoĘe dopalające paliwa,
zmniejszające zawartość sadzy w gazach spalinowych i podnoszące temperaturę
gazów spalinowych konieczną do zainicjowania proces! ocayszczania filtra DPF.
Na rysunku 7.96 przedstawiono zńożęnia wtrysku wielofazowego pozwalające na
zredukowanie zawartości NO_ i sadzy.

W 2003 rokuzaptezentowano kolejnągenerację wĘskiwaczy, w których ruch
zaworu dozującego paliwo wymuszany był działaniem elementu piezoelekĘcznego.
Przekrój wtryskiwacza piezoelektrycznego przedstawiono na rysunku 7. 97.

Materiały piezoelektryczne zmieniają jeden z wymiarów (np. grubość), gdy
znajdą się w polu elekĘcmym. WĘskiwacz składa się ze stosu pł5rtek piezo, między
któ§/mi umieszczono elektrody doprowadzające napięcie elekĘczne. Doprowadzenie
napięcia do elektrod powoduje wzrost ich grubości i zmianę położenia iglicy zamy-
kającej wypływ paliwa z wtryskiwacza. Zwiększenie granicznej częstotliwości pracy
wtryskiwacza piezoelekĘcznego jest możliwe dzięki zmniejszeniu bezwładności
elementów przełączalych. W porównaniu do układu z napędem elektromagneĘcz-
nym pozbyto się ciężkiego rdzenia, pozostawiając Ęlko sam element wykonawczy.
Zastosowanie wĘskiwacry z siłownikiem piezoelektryc7lym poz-vtala na pełną
rcaLizację idei wtrysku wielofazowego.



127

dopĘw paliwa

eleWromagnes

igła
rozpylacza

czas +
Rysunek 7.96. \ilymagania stawiane nowoczesnym układom wtry-
skowym powodującym dzielenie wtryskiwanej ilości paliwa na
mniejsze porcje
Zródlo : opracowanie wlas ne

Rysunek l.97.Przekrói i zasada działania wtryskiwacza piezoelek-
trycznego
Zródlo: materiały prasowe CAV

Rysunek 7.95.
Wtryskiwacz
e'lektromagneĘczny
Zródlo: materiały
prasowe CAY

W 2005 rokllzaprezentowano wĘskiwacze z hydraulicnp wzmocnieniem
ciśnienia wĘsku przedstawionym na rysunku 7.98.

W ukła&ie możliwe jest sterowanie wtryskiwaczęm przy ciśnieniu wtrysku
przekrapzającp 250 MPa. Hydrauliczny system wzmacniana wĘsku ponvala na
dwukrofrre podniesienie ciśnienia wĘsku w porównaniu do ciśnienia panującego w
szynie zasilającej. Dzięki temu pompa ciśnieniowa pracująca w układzie Colnrnon RaiI
wytwana ciśnienie Ęlko l35 MPa. Pozwala to obnĘć obcią.zenia męchaniczne w
układziepaliwowlmt, gdyżwtymprzypadkutylkowĘskiwaczmusibyćprojektowany



128

Rysunek 7.98.
Wtryskiwacz
z hydraulicznym
wzmocnieniem
cjśnienia wtrysku
Zródło: materiały
prasowe BOSCH-
REXRoTH

do pracy. przy ciśnieniu 250
MPa. Wtryskiwacze z hy-
draulicznym wzmocnieniem
ciśnienia wĘsku pozwoliły
na uzyskanie wyjątkowo ni-
skiej zawartości szkodliwych
substancji w spalinach. Wlnika
to przede wszystkim z możIi-
wości swobodnego kształto-
wania charakterystyki whysku,
zarówno przez nnianę liczby
dawek wtryskiwanego paliwa,
j ak również pruez kszlahowa-
nie zrrrian ciśnienia wĘskiwa-
nego paliwa.

Komory spalania. Aby nastąpiło jak najlepsze wymieszanie paliwa z powie-
trzem, powietrze należy wprawić w ruch wirowy. Efekt ten mo żnavzyskaó przez od-
powiednie Ńształtowanie komory spalaniaorazwła.ściwe umieszczenie wĘskiwacza.
W zależności od sposobu mieszania się wtryskiwanego paliwa z powietrzem silniki
z zapłonem samoczynnym dzieli się na silniki z: wĘskiem bezpośrednim, komorą
wstępnąi komorąwirową. Na rysunku 7 .99 przedstawiono schematycznieprzykłady
komór spalania. W silnikach z wĘskiem bezpośrednim cała komora spalania jest
umieszczona w denku tłoka (rys. 7.99AB). Jeżeli komora spalaniajest płaska, to po-
wstają stosuŃowo niewielkie.zawirowania powietrza. Aby w takiej komorze spalania
uzyskać dobre wymieszanie paliwa z powietrzem, laleĘ zastosować wĘskiwacze
wielootworkowe. Tak rozsxłięanakomora spalania naryrwa się komorą bezrvirową.

Rysunek 7.99. Komory spalania
silnika z zapłonem §amocą/nnym:
A- komora bąwirowa zwąlskiem

B - komora wirowa w tloka
(apuM),

C - komora wstępna,
D - komora wirowa w glowicyl,
E - komorawirowa zwymienną

czaszq
F-komorazzasobnikiem

powietrza:

I - komora spalania,
2 -wtryskiwacz,
3 - komorawstępna,
4 - komora wirowa,
5 - zasobnik powietrza,
6,- otwór pnelotowy
Zródło: Nowacki ]972

wykonawczy

dysza
vńryskiwacza

wanacn,acz
clsnlenla

82 1

ffi

:n,
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Komora spalania usytuowana w denku tłoka może mieć ksźałt kulisty lub
złożony, np. z kilku wzajemnie przenikających się kul. Powiehze jest wprawiane w
ruch wirowy zarówno podczas suwu dolotu, jakpodczas sprężania. Ponieważ ruch
powiehzajest intensywny (burzliwy), uzyskuje się bardzo dobre wymieszanie paliwa
z powietrzem. Taka komora spalania nazwva się komorą wirową.

Silniki z komorą wstępną mają dzieloną komorę spalania. Główna komora
spalania znajduje się w denku tłoka, natomiast w głowicy jest usytuowana komora
wstępna. Komora wstępna łączy się z komorą główną przewężeniem jedno- lub
wielootworowym, co powoduje powstanie silnych strug powiehza. WĘsk paliwa
następuje do komory wstępnej 3 i tutaj rczpocTpa się proces spalania (rys. 7.99C).
Powstałe spalinowepod du4rm ciśnieniemgazywlrpychająpaliwo dokomorygłównej
1, powodując dobre wymieszanie paliwa z powietrzem.

Silnik z komorąwirową(ry§. 7.99D), to silnik z komoąwstępną w której nastę-
puje zawirowanie powiebza spowodowane kształtem komory. Paliwo jest wĘskiwane
do komory wirowej 4, gdzie zachodzi jego intensywne mieszanie z powietzem oraz
zapłon mieszanki. Powstające gazy spalinowe wyrzucają pod ciśnieniem mieszankę
do Ęomory głównej /.

7.6.9. Regulatory pr$kości obrotowej i ręulator pocąttru wtrysku paliwa

Regulator prędkości obrotowej umożliwiautrzymanie stałej prędkości obrotowej
silnika przy ańeńająpym się obciążeniu orazzapobiegą1uuł rozbieganiu się silnika.
To ostabrie zjawisko pojawia się wyłącznie w silnikach zasilanych wĘskowo. Jego
istota polega na zachwianiu równowagi energetycmej silnika, tzn. równowagi panującej
w określonych warunkach między energiąwytwarzanąz paliwa a energiąodbieranąz
silnika. W przr7padku zmniejszenia obciążenią tj. w pr4padku zrnniejszenia momentu
obrotowego silniką następuje zwiększenie jego prędkości obrotowej. Wzrostprędkości
obrotowej silnika powoduje zwiększenie liczby dawek paliwa dostarczanychdo silnika
w tym samym czasie. W związlru z tym silnik wytwarza w łm czasie więlrszą ilość
energii. Poniewż obciążenie silnika (moment obrotowy) nadal nie ulega wzrostowi,
więc przyrost wytworzonej przez silnik energii mów powoduje wzrost jego prędkości
obrotowej itd., ń do zriszczenia silnika (np. do urwania koła zamachowego). Właśnie
takiemu przebiegowi zjawisk zapobiega regulator prędkości obrotowej. Ze względu na
spełnianą funkcję regulatory prędkości obrotowej można podzielić na trzy grupy:

regulatory jednozakre§owe - utrzymująjedną zadaną przez prodlcenta pręd-
kość obrotową silnika; stosowane są w silnikach w których istotna jest stała
prędkość obrotowa (generatory prądotwórcz e), niezależnie od obcią7enia,
regulatory dwuzakresowe - dopus zczajązmiany prędkości obrotowej silnika
w pewnym zakresie,jednak nie dopuszczajądo spadku prędkości poniżej lub
wzrostu pewnej wartości; stosowane był np. w silniach napędzających pompy
nawadniające,
regulatory wielozakresowe - utrzymuj ązadanąprzez użytkownika prędkość; w
przeciwieństwie do jednozakresowych prędkość tamoże zostać w kźdej chwili
zmieniona ptzez'operatora; stosowane §ąpowszechnie układach, w których w
czasie pracy występuje zmienne obciążenie i wymagana jest zmiana prędkości
obrotowej silnika (pojazdu).
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Rysunek 7.100. Regulator odśrodkowy w położeniu
rozruchowym: I - walek regulatora, 2 - ciężarki
regulatora, 3 - spręina rozruchowa, 4 - listwa pom-
py,5-dź:wigniagłówna
Zródło : Kasedorf l 989a,b

Rysunek 7.101. Regulator odśrodkowy w polożeniu
biegu jałowęo:, I - zdenak biegu jalowego,
2 - zdenak "stop", 3 - spręĄna regulatora,
4 - dźnignia główna, 5 - dodatlawa spręina biegu
jałowego, 6 - dźwignia napinaj ęa
Zródło : Kasedorf 1 989a,b

W silnikach spotkać możlnatrzy
r ozw iĘańa kon'strŃcyj ne re gulato-
rów obrotów:

mechaniczne,
pnerrmatyczne,
elektroniczne.
Zasadę działania regulatora

mechanicznego prędkości obrotowej
silnika zasilanego wĘskowo przęd-
stawiono na rysunkach 7. 100, 7. 10 1 i
7.I02, Regulator odśrodkowy dzińa
na zasadzie zależności między siłą
odśrodkową i prędkością obrotową.
Na wale pompy wĘskowej sązamon-
towane ciężarki, które pod działaniem
siĘ odśrodkowej ulegają odchyleniu
na zewnąftz. Powoduj e to odepchnię-
cie tulei, która oddziaĘe na dźwignię
sterującą położeniem listwy zębatej
pompy. Wzrost prędkości obrotowej
silnika powoduj e pruesuwanie listwy
zębatej w kierunku zmniejszenia
dawki paliwa. Spadek prędkości ob-
rotowej silnika powoduje przesuwanie
listwy zębaĘ w kierunku zwiększenia
dawki paliwa.

Schemat regulatora prędkości
obrotowej podczas uruchamiania
silnika przedstawiono na rysunku
7.100. Poniewa:ż silnik nie pracuje,
więc brak siły odśrodkowej sprawia,
iż ciężarki 2 (pod działaniem sprę-
żyn) znajdują się w najmniejszej
odległości od osi wałka 1 regulato-
ra. Ustawienie dźwigni sterującej 5
w położeniu roboczym powoduje
przesunięcie listwy zębatej 4 i usta-
wienie jej w pozycji maksymal-
nej dawki paliwa. Uruchomienie
silnika powoduje powstanie siły
odśrodkowej i ciężarki regulatora
ulegają rozchyleniu (rys. 7.101).
Przesuwna tuleja regulatora, naci-
skając na dźwignię przesuwa listwę
zębaĘw kierunku zrnniejszenia daw-
ki paliwa. Ustalenie dawki paliwa
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(położenia listwy) nasĘli zchułlląztównowżenia siĘ odśrodkowej siłami sprężyn.
Przestawienie dźwigui sterującej w położenie odpowiadające maksymalnej prędkości
obrotowej (rys. 7.102) powoduje nacisk na tuleję przesuwną regulatora i zmniej-
szenie rozchylenia ciężarków (wskutek wzrostu siĘ oddziaĘwania napinających je
spręzyn). Listwa zębata ustawia się
w położeniu odpowiadającym mak-
symalnej dawce paliwa i pozostaje
w tym położeniu dopóki silnik nie
uzyska malrsymalnej prędkości obro-
towej. Wówczas ciężarki regulatora
ponownie przesuwają tuleję, powo-
dując przesunięcie listwy zębatej w
kierunku znniejszenia dawki paliwa.

W silnikach samochodowych
często stosuje się regulatory pneuma-
tyczrre, dańająse z wykorrystaniem
podciśnienia w kanale dolotowym
silnika. Regulator pneumatycmy (rys.
7. 103), to komorapowietzraprzedzie-
lona membraną 15. W jednej części
komory (połączonej z otoczeniem)
panuje ciśnienie atnosferycme, a w
drusej (połączony z kanałem doloto-
wym silnika) występuje podciśnienie,
którego wartość zaleĘ od stanu pracy
silnika. W części podciśnieniowej maj-
duje się sprężyna regulatora dz ińająca
na membranę. W kanale dolotowym
silnika umieszczone są. zwężka 3,
przepustnica ó i dodatkowa złtężka
2 połączona z komoą podciśnienio-
wą regulatora. Położenie membrany
regulatora zależy od podciśnienia,
jakie wysĘpuje w kanalę dolotowym
silnika. podciśnienie w kanale dolo-
towym znienia się odpowiednio do
położenia przepusfiricy. Jeśli silnik
jest w pehi obciążony (przepustni-

Rysunek 7.102. Regulator odśrodkowy w położeniu
odpowiadającym maksymalnej prędkości obrotowej
Zródło : Kasedorf l 989a,b

Ęsunek 7.103. Regutator pneumatyczny w położeniu spoczynkowym: ,l - zdenak maksymalnego
otwarcia, pnepustnicy, 2 - dodatkowa zwężka Yenturiego, 3 - zwężka Venturiego, 4 -filtr powietrza,
5-zespółprzepustnicy,6-pnepustnica,7-kanałdolotowysilnika,8-cięglowyłączania,9-pedał
przyśpiesznika, l0-dzwigniapźepustnicy, lI -filtrpowietza, l2-pnewódpowietnny, I3-komora
podcśnieniowa, t4 - sprrli4łna regulatora, 15 - membrana, 16 - komora ciśnienia atmosferycznego,
17 - zdenak pełnego obciĘenia, 18 - zespół pżepony, I 9 - pompa wtryslrowa, 20 - dźnlignia dwustłonna,
2,1 - listwa zębata pomw wtryskowe, 22 - dźnignia wyłączania
Zródło : Kas edorf l 9 8 9 a, b
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Rysunek 7.104. Ręulator pneumatyczny pod_
czas regulacji prędkości obrotowej..
A - w położeniu odpowiadająclłm aumionowej
prędkości obrotowej prry peĘm obciążrniu,
B - w położeniu odpotłliadającym maksymalnej
prędkości obrotowej bez obciążrnia:
l,- zdenak maksymalnego otwarcia przepustnicy
Zródło : Kasedorf l 989a,b

ca w pehli otwarta), to regulator pod
wpływem sprężyny i spadku podci-
śnienia ustawia listwę zębaą 2 1 pompy
wĘskowej w położenie odpowiadająpe
pełnej dawce paliwa (rys. 7.104A).
Jeżeli nasĘli zrnniejszenie obciąlenia
silnika, to wzrośnie prędkość obrotowa
silnika, prędkość przeŃwu powiebza
w kanale dolotowym oraz podciśnie-
nie. Wzrost podciśnienia w regulatorze
spowoduje przesunięcie membrany,
a ta z kolei przesunie listwę zębaĘ w
kierunku zmniejszenia dawki paliwa
(rys.7.104B).

Elektroniczne regulatory pręd-
kości (rys. 7.105) współpracująw no-
wych układach wĘskowych z innymi
czujnikami elektronicznymi sterują-
cymi pompą. Czujnik prędkości ob-
rotowej silnika umieszczony jest przy
kole zamachowym silnika i przekazuje
impulsy do układu sterowania silni-
kiem (ECU), gdzie porównywane sąz
sygnałem z dźuligni zmiany prędkości
obrotowej silnika sterowanej przęz
operatora. W zależności od wyniku
porównania, odpowiednio zmieniana
jest prędkość obrotowa silnika.

W silnikach samochodowych
ponadto stosowane są regulatory kąta
wyprzedzenia wtrysku. Rozpoczęcie
wtrysku zanim tłok osiągnię GMP
to warunek właściwego przebiegu
procesu spalania paliwa w cylindrze
silnika. Jeżeli kąt początku wtrysku
paliwa jest staĘ to w miarę wzrostu
prędkości obrotowej silnika skróceniu
będzie ulegał czas wĘsku paliwa. W
przypadku silnika pracującego w sze-
rokim zakresie prędkości obrotowej nie
ma możliwości dobrania takiej wartości
kąta, która byłaby dobra dla każdej
wartości prędkości obrotowej silnika.

W skład regulatora kątawyptze-
dzenia wtrysku paliwa (rys. 7.106)
wchodządwa ciężarki 1, które sądoci-
skane sprężlrnami do Inczy zabierako-

Rysunek 7.105. Schemat układu sterującego
precą pompy wtryskowej
Zródło : materiały prasowe BOSCH-REXROTH
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pżestawienia

Rysunek 7.106. Regulator kąta Rysunek 7.107. §chemat działania regulatora kąta wyprze-
wyprzedzenia wtrysku paliwa: dzania wtrysku paliwa: A _ polożenie pocątkoi,e,
I -ciężarek,2-tarczezabiera- B- popąestawieniuwĄdanepołożeniekątowe: I -tarcza
kowe, 3 -rolką,4 -uszczelka, zabieralawa (nastałe połączonaz tulejązabierakową), 2 -tu-
5 - polcrywa, 6 - tuleja zabie- leja zabierakowa, 3 _ tuleja, 4 _ korpus, 5 - czop prowa&ący,
rgk9ya ! - ri9st1,,! k7rrus 6,_ spręĄny, 7 _ rolka, 8 - ciężarek
Zródło: Kasedorf l989a,b żródło: Kasedorf l989a,b

wej 2 zapośrednictwem rolki 3. Pod wpływem siĘ odśrodkowej ciężarki odsuwają
się na zewnątrz, a zamocowane na nich rolki przesuwają się po krzywiznachtarcTy
zabierakowej, powodując jej obrót względem korpusu 8 regulatora. Tarcza zńiera-
kowa jest połączonazwńemkrzywkowym pompy wtryskowej .Wraz z jej obrotem
następuje obrót wału pompy wĘskowej w kierunku wwruedzeaia wĘsku (rys.
7.I07).

7.6.10. Podstawowe zasady obsługi wtryskowego układu za§ilania

W skład wtryskowego układu zasilaniawchodzązespoły, w których pracująpary
elementówprecyzyjnie do siebie dopasowanych(zbardzomałym luzem). Najmniejsze
nawet zanieczyszczenia paliwa mogą spowodowac zatarcię Ęch elementów.

Do zbiomika w ciągniku (lub w samochodzie) powinno wlewać się jedynie
czyste paliwo. Paliwo powinno być pobierane z nieruchomych zbiorników, w któ-
rych zachodzi jego samooczyszczańe, zanieczyszczenia opadają na dno. Prędkość
opadania zanieczyszczeńza|eĘ od ich wielkości, np. prędkość opadania cząptek o
średnicy 0,005 mm wlmosi ok. 2 mmlh, cząstek o śrerlnicy 0,01 mm - ok. 10 mmlh,
a cząstek o średnicy 0,05 mm - ok. 400 mm/h. Pobieranie paliwa zbeczkimetodąjej
przechylania i przelewania paliwa do naczynia pośrerlnięgo powoduje przedostawanie
się do zbiomkazańeczyszczęń.Naczyniapośrednie, np. wiadro, stanowiądodatkowe
źródło zaaieczyszczeńtafrających do zbiornika paliwa. Prawidłowąmetodąpobie-
rania paliwa jest korzystanie ze zbiomika za pomocą dystrybutorą jak na stacjach
paliwowych lub z beczki ułożonej na leżaku drewnianym za pomocąpompki.

Bardzo waźne jest także zachowanie czystości zbionrika paliwa w ci€niku.
Zbiornik powinien byó szczelnie zamknięty korkiem, a w otworze wlewowym musi
znajdować się siatka flirtująca. Okresowo zbiornik naleĘ przepłukiwać paliwem i
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sprawdzać, czy ńe powstająw nim ogniska korozji (niedopuszczalne),
Istotnajest talcże dbałość o właściwy stan filtrów paliwa. Ich zdolność do filtro-

wania paliwa zrnniejsza się wraz ze wzrostem zaniecryszczenia filtru. Zdarza się, iż
z powodu zbyt maĘ drożności, przerwaniu ulega element filtrujący. Praca silnika w
takich warunkach powoduje przyspieszone anĘcie aparatury paliwowej.

Wałek krąnvkowy wielosekcyjnej pompy wĘskowej smarowany jest olejem.
Poziom oleju w pompie wtryskowej naleĘ sprawdzać i okresowo wymieniaó.

W zbionriku paliwa występuje zjawisko kondensacji pary wodnej. Skroplona
woda może się gromadzió w osadniku przy kr:ańe zbiornika lub przy pompie zasilają-
cej. Osadniknależyokresowo czyścić. Zjawiskokondensacjiparywodnej wzbiomiku
paliwa można ograńczyć przez dopełnianie zbiomika bezpośrednio po ukończeniu
pracy, a nie -jak to często bywa - dopiero przed rozpoczęciem pracy.

WĘskiwacze i pompy wĘskowe powinny być okresowo sprawdzane w wyspe-
cjalizowanych warsżatach naprawczych, wyposżonych w odpowiednie stanowiska
kontrolno-pomiarowe.

7.7. Układ chłodzenia silnika

7.7.1. Bilans cieplny silnika
W silniku spalinowym, w zależności od jego konstrukcji, Ęlko 20-40%o ener

gii cieplnej uzyskanej w procesie spalania paliwa jest zamieniane na energię me-
chaniczną. Na rysunku 7.108 przedstawiono bilans cieplny silnika. Jeżeli energię
dostarczoną w postaci paliwa przyjmie się za I00%o, to jej rozdziń jest następujący:
26-40%- ciepło odprowadzane ze spalinami,26-35Vo - ciepło odprowadzanęprzez
układ chłodzenia,6-8%o- ciepło wypromieniowane, 20-40o/o- ciepło zamienione na

ładunku Qr- 2%

cieplo wykorzystane w tuńosprężarce
Qt"= 6,10oń

ciepło odptowadzane ze spalinami
Q*=2640%

straĘ spowodowane niecakowĘm
i niezupełnym spalaniem paliwa Q*=1-8%o

straĘ na tarcie

ciepło odprowadzane przez promieniowanie
Qr=d0%

ciepło zamienione
na pracę efeWywną

i napęd urządzeń silnika

Rysunek 7.108. Bilans cieplny silnika
Zródlo : Slaobacki, Chochowski I 99 3

ciepło spalania
paliwa Q*t= 100%

Q =24-40% = 
4-6%
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energię mechaniczną.
Silnik spalinowy musi być wyposażony w sprawnie działający układ chło-

dzenia, zdolny do odprowadzenia na zewaątrz odpowiedniej ilości ciepła. Istotne
jest bowiem utrzymanie właściwej temperatury silnika, tzn. nie może nastąpić jego
przechłodzenie (podczas małych obciążeń silnika) aniprzegnańe (w czasie duzych
obciążeń). Jednostkowa ilość ciepła, jaką układ chłodzenia powinien odprowadzić
z silnika, w przypadku silników z zapłonem iskrowym
wynosi 3,57-4,7 MJ/(kWh), a w przypadku silników z
zapłonem samoczynnym 2,0-73,5M[l(kwh). "dfiffi*,:Tl}"#ffiid

Rodzaj
silnika

zl zs

q" 2+30 3042
q 30-32 25-28

q.,.+,q 32-38 25-28

Q^, ok. 8 ok. 10

Żródto : opracow a n ie ńasne

Qro,: Q"+ Qo+ Q,+ Q^* Q,,

gdzie:
Q*- cieplo spalania,
Q" - cieplo zamienione na pracę efekwną,
Q", - cieplo odprowadzone przez ukłąd chłodzenią,
Q, - ciepło odprowadzone ze spalinami,
Q__ - ciepło strącone na slutek niezupełnego spalania,
O - inne stratv.
-ot

7.7.2. Rodzaje układów
chłodzenia

Rozróżnia się dwa podstawowe
rodzaje chłodzenia silników: chłodzenie
bezpośredni e, tm. bez czynnika pośred-
niczącego i chłodzenie pośrednie, żn. z
czynnikiem pq§lgrln i g2ą9ym w wymianie
ciepła.

IJkład chłodzenia bezpośredniego,
zotany potoczrie chłodzeniem powietrz-
nym, wyróżnia się prostoĘbudowy. Cy-
linĘ i głowice mająścianyużebrowane w
celu zwięłszenia powierzchni oddawania
ciepła. PrzepĘwające między żebrami
powietrze odbiera ciepło z silnika. W sil-
nikach otwarĘch, tzn. niezabudowanych
w pojeźdae (np.w silnikach motocyklo-
wycĘ, przepływ powietrza j est naj częściej
wystarczająpy do zapewnienia odpowied-
niej wymiany ciefia. Natomiast w silni-
kach zabudowanych, np. w samochodach,
konieczne jest zwiększenie przepływu
powieftza. W tym celu na użebrowanie
silnika tłoczony jest strrmień powietrza,
wytwarzany przez wimik dmuchawy (rys.
7. 109). Dmuchawajest mocowana na wale

Rys. 7.109. Silnik chłodzony powietrzem:
1 -wentylatoti 2 - obudowa kanału
powietrznego, 3 - ńebrowanie cylindra
Zródlo: Stolarczyk l988
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korbowym. Drnuchawęumieszczasięczasemzbokusilnikainapędzapaskiemklinowym
od wału korbowego. W obuĘch rozwią7aniach intensywność przepĘwu pńetzazaleĘ
Ęlko od prędkości silnika. Stozuje się także rozwiązańa z przepĘwem po-
wietza regulowanym w zależności od temperatury silnika. W takim przypadku termostat
reguĘe ustawienie zasłon na wlocie lub wylocie powietza.

Silniki z chłodzeniembezpośrednim charakteryzująsię małąszĘwnościąkadłuba
i głowicy (oddzielne cylinĘ) oraz hałaśliwąpracą.

[Jkłady chlodzenia pośredniego to układy chłodzenia silnika cieczą. Rozróżnia
się układy chłodzenia ciecząprzezodparowanie czynnika, z wymuszonym obiegiem
cąmnika Ępu otwartego orazzwymuszonym obiegiem czynnika typu zamkniętego.

Najprostszy jest układ chłodzenia przez odparowanie wody (rys. 7.110), sto-
sowany wyłącznie w silnikach stacjonamych. Wokoł cylindra i w głowicy znajdują
się komory wlpełnione wodą(płaszcz wodny 3), które sąpołączone ze zbiornikiem
wody 4 umieszczonym powyżej silnika. Zbiornik wody jest otwarty. Woda naparLa
w płaszczu wodnym silnika pĘnie ku górze, żn. do zbionrika, a chłodna ze zbiornika
przepływu do płaszcza,W ten sposób następuje wymiana ciepła. Podczas tego procesu
woda paruje, pobieĄąc ciepło parowania, co dodatkowo wzmacnia efekt chłodzenia.
Poniewaz zbionrik jest otwarty, więc para wodna uchodzi do atmosfery. Ubytek wody
sygnalizuje wskźnik prętowy połączony z pĘwakiem 6.Przęd uruchomieniem sil-
nikazbiomik naleĘ napehić wodą. Ilość wody naleĘ okresowo uzupełniać. Wady
takiego roz-łłiązania, to możliwość stosowania Ęlko w silnikach stacjonarnych oruz
intensywne osadzanie się kamienia kotłowego na ściaŃach, spowodowane częstym

Rysunek 7.110. Sitnik z chlodzeniem przez odparowanie wody: l - lradłub silnilea, 2 - tuleja cylin&o-
wa,3-plaszczwodłty,4-zbiornikwoĄchło&ęej,5-zbiornikpaliwa,6-wslraźnikpoziotruwoÓ
Zródło: Stolarczyk I988
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dolewaniem wody.
W układzie chłodzenia z obiegiem wymu§zonym typu otwartego (rys. 7.IID

przepĘw cieczy między płaszczem wodnym 1 silnika a chłodnicą wymusza pompa
7. Ciecz chłodzącaprzepływając przez chłodnicę oddaje ciepło do otoczenia. Inten-
sywność wymiany ciepła reguĘe termostat 2,kóry otwiera lub zamyka przepĘw
cieczy z silnika do chłodnicy,w za|eimości od temperatury cieczy chłodzącej. Prost-
szą wersją cieczowego układu chłodzenia było stosowane dawniej roz-ltliązaniebez
pompy wodnej, tzn. ztak zwanym termosyfonowym ftonwekcyjnym) przepływem
cieczymiędzyfaszczemwodnymachłodnicą. Przepływ cieczy chłodzącej odbywał
się na zasadzie różnicy gęstości cieczy chłodnej i cieczy goącej. Zewzględu na niską
sprawność wymiany ciepła 3 2

Rysunek 7.111. Silnik
z wymu§zonym obiegiem
cieczy chłodzącej:
l -płaszczwodny,
2 - termostat,
3 - zbiornik górny chłodnicy,
4 - rdzeń chłodnicy,
5 - zbiornik dolrly chłodnicy,
6 -wenĘlato4
7,-pompawody
Zródlo: Stolarczyk l988

Rysunek 7.112. Sitnik
z wymuszonym obiegiem
cieczy i zbiornikiem wyrów-
nawczym:
I - zbiornik wyrównawcł,
2 - zawór nadciśnieniowo-
-podciśnieniowy,
3 - termostat,
4 -pompawody,
5,- rdzeń chłodnicy
Zródło: Stolarczyk l988
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termosyfonowe układy chłodzenia rzadko bywają obecnie stosowane w silnikach
spalinowych.

Układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem typu zamkniętego jest podobny
do układu typu otwartego. Różnica polega na tym, że w tym przypadku chłodnica
jest szczelnie zamknięta korkiem i połączona ze zbiomikiem wyrównawczym (rys.
7.II2). PrzepĘwem cieczy między chłodnicąa zbiornikiem wyrównawczym steruje
zawór nadciśnieniowo-podciśnieniowy. W układzie zamkniętym taki zawór jest
niezbędny, poniewż zmiana temperatury cieczy chłodzącej powoduje zrnianę jej
objętości. Układy chłodzenia z obiegiem zamknięĘm sąpowszechnie stosowane w
nowoczesnych silnikach ci€ników i samochodów.

7.7,3, Elementy pośredniego układu chłodzenia
Chłodnica stanowi wymiennik ciepła - pośprlnię7y w przekarywaniu ciepła z

cieczy chłodzącej do otoczenia. Aby zapewnić sprawną wymianę ciefa, chłodnica
powinnamieć dużąpowierzchnię, naktóĘ tawynianazachodzi. Podstawowączęścią
chłodnicy jest rdzeń (rys. 7.1 13), składający się z rurek i żeberek. Ciecz chłodząca,
przepĘwając rurkami ftanałami) rdzenia chłodnicy, ptzekan$e cielo ich ściankom,
a dalej - żeberkom. Zkolęipowietrze, przepĘwając przezrdzeńchłodnicy, odbiera
ciepło ze ścianek rurek i z powierzchni żeberek. Aby uzyskać duząpowierzchnię wy-

Rysunek 7.113. Chłodnica: A-widok chlodnicy ztuyhrojem, B - ilzeń zł spłaszłzonymi ralkami,
C - rdzłń z okrągĘmi rurhami, D - rdzeń ulowy: I - zbioruik górny, 2 - wlew, 3 - rdzeń, 4 - lurek
spustow5i7-pnewodyprzepływowe,6-zbiornikdolny,8-rurkiwodne,9-żeberlra
Zródło: Skrobacki, Chochowski 1 99j
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miany 9ięła, elementom rdzenianadaje się różne ksńałĘ. Rdzeń chłodnicy może się
więc składać z rurek okągĘch lub spłaszczonych,możeteżbyć wypehiony zeberkami
pr99tymi lń falistymi. Powierzchnia oddawania ciepła do otoczenia jest 5-8-krotnie
!1eks.za od powierzchni odblerania ciepła od cieczy chłodzącej. Rdzeń chłodnicy z
jednej 

.shony zartyka zbiornik dolny Ą a z drugiej - górny /. w zbiorniku gómym
4ajduje się wlew do napehtiania chłodnicy i płaszcza wodnego ciecząchłódzącą.
w zbionriku dolnym jest umieszczoly kran do spuszczania óieczy chłodzącei. z
tego ńionrika ciecz jest doprowadzana do pompy. chłodnice nu ogół wykoĄó się
1bla9hy mosiężnej. Aby zabezpieczyć chłodnicę przed szkodliwymóaaziatywanień
drgan silnika , łączy się ją z silnikiem za pomocą elasĘcznych przewodów.-

_ 
, pompa wody wymusza obieg cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia (rys.

7.1l1). Powszechnie stozuje lie n9mpy odśrodkowe z wirnikiem o łopatkach pio-
§_t{c| lu.b spiralnyc! (rys.7.114). Ciecz dopĘwa do komory przyosiowej, skąd - pod
działaniem sĘ odśrodkoyej - jest plzetłaczanado spirańeJ kómory o6*od-o*Ó3, u
następnie dopłaszczawodne_go silniĘ. wpompie takiej wyśtępuje óuzy fuzmtędzy
wimikiem a_jego obudową. umożliwia to termosyfonówe 1tónwekcyjne) krąeinió
cieczy chłodzącej po zgaszeniu silnika. pompa jest napędzana wałem-iorbo*}-,u

Rysunek 7.114.
Pompa wody:
A-plzekĄ,
B - schemat dzżalania:
I - koło paska klinowego,
2 -wirnik pompy,
j - uszczelnienie pompy,
4.-wenĘlator
Zródło : Stolarczyk I 988

pośrednictwem paska klinowego. pompa wody i wenĘlator często znajdują się na
jednym wałku.

. ,WenĘ,tator w)rmusza plzeptfi powiefrza przezrdzeńchłodnicy i tym samym
zwiększa zdolność oddawania ciepła do otoczenia (rys. 7.110). Napęa ńentylatóra
Pochłania 2- 6%o mocy silnika (zależnie od prędkości obrotowej). Poniiwaz ńe Źawsze
jest Pohzebna intensywna wymiana ciefa, w wielu silnikich istnieje możliwość
odłączania napędu wenĘlatora. Można to uzyskać np. za pomocą.prręgłu elektroma-
gneĘcznego, automa§l_czniewłączającego napędwentylatora, gd} silnikosiryazbyt
wysoką temperaturę. .Włączenjem napędu wentylatori sterujJczujnik tempiratury
cieczy chłodzącej. Innym rozwiąaniem, spotykńym w nowoózesoycn rcnstrutclacń
samochodów, jest niezależny napęd wentylatora za pomocą silnika elektrycńgo
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zmniejsza sprawność silnika
oruz ptzyspiesza procesy jego
zvżycia. Powszechne zasto-
sowanie znalazły termostaty
cieczowe i woskowe.

Podstawowym elementem
termostatu cieczowego (rys.
7.116) jest spręzysty mieszek 1

z cienkiej blachy mosiężnej, !vy-
pełniony mieszaniną alkoholu z
wodą lub eterem. Dolna część
mieszka jest przymocowana do
obudowy termostatu, a w jego
górnej części zrajduje się zawór
grzybkowy. Gdy temperatura
silnika spada, mieszek się kur-
czy i ciecz chłodząca z powro-
tempłynie do pompy. Wskutek
wzrostu temperatury cieczy
chłodzącej paruje ciecz majdu-
jąca się w mieszku. Ponieważ
ciśnienie w mieszkurośnie, ule-
ga on wydfużeniu. Rozpoczyra
się otwieranie przepĘwu cieczy
chłodzącej do chłodnicy. Pełne
otwarcie termostatu następuje w
temperaturze ok. 800C.

w skład termostatu wo-
skowego (rys. 7.117) wchodzi

Rysunek 7.115. Charakterystyka poboru mocy
przez wentylator: 1 - wentylator włączony,
2 - wyłączony, n* - prQdkość obrotowa wenĘla-
t9ra, P*- moc pobierana przez wenĘlator
Zródło: Stolarczyk I 988

lub hydrostatyaznęgo włączanego auto-
matycznie. Moc zaoszczędzoną dzięki
odłączeniu wenĘlatora ilustruje zakte-
skowane pole na rysunku 7.II5.

Termostat to zawór regulujący
przepĘw cieczy w zależmości odjej tem-
peratury. Temperatura cieczy chłodzącej
powinna być utrzymywan a w przedziale
70-90'C. Niezachowanie tego warunku

doplyw
cieczv
^._'
z glowicy
silnika

Rysunek 7.116. Termostat cieczow. A- termostat zamknĘ-
o., B - temostat otwańy: I - mieszek 2, 3 - zawory
Zródlo: Stolarcryk 1988

Rysunek 7.117. Termostat woskowy: l - zamknĘty,
B - otwaĘ: I - wosk, 2 - pocłwa gumowa, 3 - lnpień,
4.- sprężyna
Zródlo: Stolarczyk l 988
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grubościenny zbiomiczek wypehiony woskiem synteĘcznym. W zbiomiczku jest za-
nuruony tzpien 3 oddzielony od wosku / pochwągumową2.Tnpień, zamocowany do
obudowy terrrrostatu, nie może się przemieszczać. Gdy zbiorniczek jest nasunięty
na trzpień, sprężyna 4 zamyka termostat. W miarę wzrostu temperatury zlliększa
się objętość wosku i zbiorniczek, pokonując opór sprężyny, zsuwa się z hzpienia.
Następuje otwarcie pruepĘwu cieczy chłodzącej do chłodnicy.

7.7.4. Obsługa układu chłodzenia

Od prawidłowego działania ukhdu cbłodzenia
zaleĘ ufrzyneuntewhściwej turrperatury silniĘ a tym
samym zapewnienie mu whściwych wanmków pracy.

Podstawową czynnością codziennej obsługi
układu chłodzenia jest sprawdzanie poziomu cieczy
chłodzącej w gónrym zbionriku chłodnicy lub w
zbiomiku wyrównawczym.

Jako czynnikchłodzący na|eĘ stosować cie-
cze niezartarzaj ące. W Po ls ce naj czę śc iej sto suj e
się pĘn Borygo. Temperatura zamarzania tego
pĘnu zaleĘ od jego gęstości, tzr. od zawańości
w nim wody (tab. 7.8). Ubytki płynu w układzie
chłodzenia spowodowane jego parowaniem należy
uzupehić dolewając wody desĘlowanej. W razie
stwierdzenia wycieków, na|eĘ uzupełnió brak
płynu przez dolanie pĘnu chłodniczego. Trwałość pĘnu Borygo wynosi ok. 3 lat.

Należy pamiętać, że wszelkie cieczę niezarlarzające mają właściwości trujące.
Bywa, ż w sezonie letnim jako ciecz chłodząpą stosuje się wodę. Należy pamiętać, że
zarówno w wodzie studziennej, jak i wodociągowej sąroą)u§zczone sole mineralne,

Rysunek 7.118. Napęd wenĘla-
tora i pompy wodnej: A- sche-
mat napędu, B - sprawdzanie
naciqgu paska, C - łegulacja
naciągu pasha napinaczem rol-
lrorq^, D - regulacja naciqgu
paska wychyleniem prądniqt:
I -lałlanq@owenawale

2 - kółko napinające,
3 - kółko wentylalora,
4 - pasek klinowy,
5 - rollra napinająca,
6 - śruba regulacyjna,
7.- śruba mocująca
zródło : skrobacki, chochowski
1993

*.pĘn rczptowadzany przez stacie paliw
Zródło: opracowanie na podstawie
danych producenta

Tabela 7.8. Charakterys§/<a płynu
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które wytrącają się na ściankacb,płaszcza wodnego silnika oraz chłodnicy, tworząc
kamień kotłowy, utrudniający wymianę ciefia. Aby temu zapobiec, naleĘ stosować
wodę o mńej zawartości soli mineralnych, tzn. wodę miękką najlepiej wodę desty-
lowaną.

Sprawność działania układu chłodzenia zaleĘ również od pracy pompy wodnej,
napędzanej paskiem klinowym. Jeźrcli pasek klinowyjest zbyt lekko naciągnięty, to !vyĘ-
pująpypoślizg powoduje spadekpędkości obrotowej wimikapompy. Zkoleizbl mocne
naciągnięcie paska klinowego powoduje przyspieszone alĘcie łozysk pompy i prąlnicy
(która często jest napędzana tym samym paskiem). Napięcie paska sprawdzamy nacisĘąp
goĘĘ(rys.7.118)zsĘ30-50N. Ugięciepaskapowinnowynosić 15-20mm.Naciągnięcie
paska reguluje się przez odchylenie prądniry |ub przez dociśnięcie rolki napinająpej.

Sprawność układu chłodzenia maleje, gdy rdzeń chłodnicyjest zanieczyszczony
pyłem lub czą5tkami roślinnymi, np.: plewami lub słomą. Należy okresowo dokonywać
oględzin chłodnicy (z częstościązależmąod warunków pracy) i sprawdzać stan jej
czystości. Czyszczenie chłodnicypoleganaprzedmuchiwaniujej rdzenia sprężonym
powietrzem (od shony wentylatora). Po usunięciu luźnych zalieczyszczeń rdzeń
chłorlnicynaleĘpnephftńsilnym strumieniemwodykierowanym od shony silnika.



8. MECHANIZVIY PRZENOSZĄCE NAPĘD
8.1. Ogólna budowa układu przenoszenia napędu

Zadaniem układu przenoszenia napędu w pojeżdzie jest przekazanie mocy
(momentu obrotowego i prędkości obrotowej) z silnika do poszczególnych punktów
jej odbioru. W pojazdach roboczych głównymi puŃtami odbioru mocy są koła
napędzane (lub gąsienice), wałek odbioru mocy (WOM), podnośnik hydrauliczny
i pozostałe zewnętrzne wządzenia hydrauliczne ciągnika (rys. 8.1). W mniejszym
stopniu energia silnika wykorzysĘwana jest do napędu układu pneumaĘcznego i
elekĘcznego. Należy jednak zanaczyć, że za|eĘ to od koncepcji konstrukcyjnej
poj azdu i jego przeznaczenia.

W większości pojazdów wykorzystujących siłę uciągu, największa część mocy
jest przekazywana do mechanizmów jezdnych. Jednocześnie moc możebyćprzeka-
zywanarównolegle do wałka odbioru mocy i do podnośnika hydraulicznego, dzięki
temu wałek odbioru mocy i podnośnik hydraulicmy mogąpracować zarówno podczas
jazdy cirynika, jak w czasie jego postoju.

We wspołczesnych pojazdach przekarywalie energii do mechanizmu jezdnego
może być realizowane w różnorodny sposób. Wybór nośnika energii zaleĘ od cech
użytkowych pojazdu i charakteru wykonywanej pracy. Obecnie nadal najbardziej
populamy jest napęd mechaniczny, jednak coraz więcej pojazdów wykorzystuje
energię hydraulicznąlub elekĘczną. PojawiĘ się również rozlltięanianapędów, w
których isbrieje możliwość wykorzystania dwóch nośników energii (np. elekĘcmego
i mechanicznego) - nosząonę wspólnąnazwę hybrydowych układów napędowych.
Pomysł ich zastosowania wynika z konieczności zwiększenia sprawności układów
napędowych w warunkach, w których tradycyjny układ mechanicmy zawodził (np.
częstazsnianaprzyspieszenia jazdy,obciąZenia).

Rysunek 8.1. Schemat układu przeniesienia napędu pojazdu
Zródło : op racow anie wł as ne
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8.2. Sprzęgła główne
Sprzę gło główne to mechanizm służący do r ozłączania oruz pĘnnego łączeńa

wafu korbowego silnika z pozostńączęścią układu przenoszenia napędu. Płynne
włączanie sprzęgła umożliwia łagodne ruszanie pojazdu z miejsca. Najczęściej są
spoĘkane sprzęgła cieme tarczowe lub hydrokinetyczne.

Sprzęgło cieme (rys. 8.2) zamocowane do koła zamachowego / składa się z: tar-
czy sprzęgłowej 2,tarczy dociskowej 3, wałka sprzęgłowego 8, sprężyn dociskowych
4idżwigńrońączającej ó. §prężynydociskowe 4,zamocowanewobudowie sprzęgła
5, wywierająnacisk natarczędociskową3 w kierunku koła zamachowego 1, co po-
woduje zaciśnięcie tnczy sprzęgłowej 2. Jeże|i silnik pracuje, to moment obrotowy
zkołazamachowego przenosi się na tarczę sprzęgłową dzięki tarciu występującemu
pomiędzy okładzinami sprzęgla. Rozłączanie sprzęgła polega na odciągnięciu tarczy
dociskowej, przez pokonanie oporu sprężyn dociskowych. Podczas włączaniasprzę-
gła, stopniowe zwalnianie dzwigni rońączającejpowoduje wzrost siĘ docisku tarczy
dociskowej do tarczy sprzęgłowej. Występujący początkowo poślizg jednej tarczy
po drugiej powoli ulega zmniejszeniu, czemu towarzyszy równie powolny wzrost
prędkości obrotowej tarcty sprzęgłowej.

Rysunek 8.2. Zasada dzialania
sprzęgła tarczowego:
A- sprzęglo tńąc7one,
B - spnęglo tuylącune:
I - koło zamachowe,
2 - tarcza sprzęgłowa,
3 - tarcza dociskowa,
4 - spręĘna,
5 - obudowa sptzęgła,
6 - d:źwignia wyłączaj ąca,
7 -wał korbowy,
8,-wałek spnęgło,łvy
Zródło: Nowacki 1972

W prawidłowo wyregulowanym sprzęgle siła docisku powinna być taka, aby
maksymalny moment tarcia sprzęgła był większy od maksymalnej wartości momentu
obrotowego silnika. Zapewńa to pracę sprzęgła bez poślizgu. Stosunek maksymal-
nego tarcia sprzęgła do maksymalnego momentu obrotowego silnika nazywany jest
wskaźnikiem nadmiaru momentu sprzęgła, który wynosi w samochodach od 1,2
do 1,5, a w pojazdach terenowych (ciągnikach) od 2 do 3. Siła docisku tarcz sprzę-
głowych ustalana jest przez wstępne ugięcie sprężyn dociskowych. W pojazdach
roboczychsprzęgładociskane sązwykle sprężynami śrubowymi, jednakwmniejszych
pojazdach stosowane są sprężlmy płaskie (talerzowe). Zaletą sprężyny talerzowej jest
uproszczona obsfuga sprzęgła oraz nieliniowa charakterysĘka sprężyny, szczególnie
przydatnaw układach sprzęgłowych, w których nie zastosowano wspomagania.
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Moment przenoszony przez jednotarczowe sprzęgło płaskie można obliczyć
korzystając zewzoru:

uF (D3 -D3)\,ł:' '" u .nlYro- 
3 ą-Ą)

gdzie:
M" -wartość momentu obrotowego przenoszonego przez parę tarcz ciernych,
D_ - średnicą zewnętrzna tarczy,
Ó* - średnica wewnętrzną tąrczy,
F - siłądocisku tarcz,
n - liczba współpracujących powierzchni ciernych.

Wartość docisku tarcz sprzęgłowych ograniczonajest przede wszystkim wytrzy-
małościąmateriału, z którego wykonane sąokładziny sprzęgła. Dopuszczalne naprę-
żenia ściskające w mateńałach wykorzysĘwanych na okładziny sprzęgieł wynoszą
od 350 do 2800 kPa. Dlatego w przypadku koniecz-
ności przeniesienia wyższych wartości momentu
obrotowego bez zvłiększania średnicy sprzęgła, sto-
sowane sąsprzęgła wielotarczowe. Na rysunku 8.3
przedstawiono schemat sprzęgła wielotarczowego.
Sprzęgło składa się z zespofu tarcz sprzęgłowych
zamocowanych na wałku wewnętrznym oraz od-
powiedniej Liczby tarcz umie s zczony ch wewnąhz
obudowy sprzęgła. Doprowadzenie sĘ osiowej F
do wałka i obudowy powoduje dociśniecie tarcz
sprzęgłowych. Na rysunku 8.3 przedstawiono sprzę-
gło, w którym moment obrotowy przenoszony jest

F
_-_-}

Rysunek 8.3. Schemat sprzęgła
wielotarczowego
Zró dl o : opracowanie wł as ne

przez 5 powierzchni ciemych.
Podstawowym problemem w przypadku eksploatacji sprzęgieł ciemych jest

odprowadzenie ciepła wytwarzanego podczaswłączania napędu. Sprzęgła chłodzone
powietrzęm nazywane sąsprzęgłami suchymi i zwykle sąto sprzęgłajednotarczowe.
W sprzęgłach wielotarczowych, ze względu na zamkniętą konstrukcję, chłodzenie
powietrzem jest nieskuteczne, dlatego do odprowadzenia wytwarzanego ciepła wy-
korzystano olej. Tarcze sprzęgła pracujązanwzone w oleju, tego typu sprzęgła noszą
nźLzwę sprzęgieł typu mokrego (rys. 8.4). Umieszczęnię tarcz w oleju zmniejsza
współczynnik tarcia pomiędzy okładzinami, który dla sprzęgieł suchych wynosi
m:0,25, zaś dla mokrych zmniejsza się do wańości m = 0,05 (tab. 8.1). Pomimo

Tabela 8.1. Parametry wybranych okładzin clernych

Materiał okładziny wsoółczvnnik tarcia Maksymalne
naprężenia

ściskaJące [kPa]

Temperatura
pracy ["Cltarcie suche tarcle mokre

Włókniste (welna stalowa,
mosieżna. weolowa). tekstolit 0,25-0,45 0,08-0,10 345-690 204-260

stopv ceramiczne 0,25_0,45 0,06-0,09 1030-2070 20+260
proszki spiekane 0,15-0,25 0,05-0,08 1030_2070 232s77
żeliwo 0,15_0,25 0,03-0,06 690-720 2@

wrasneopracowanie
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Rysunek 8.4. Sprzęgto napędu WOM:
1 - wałek napędowy, 2 - obudowa spzęgła,
3 - tłok dociskowy, 4 - tarcza sprzęgłowa,
5,- dopruwadzenie oleju, 6 -wałek odbioru mocy
Zródlo: Slvobacki, Chochowski I 993

wy ższy ch kosźów produkcji,
sprzęgła typu mokrego stoso-
wane są w układach wyma-
gaj ących częstego włączania
napędu pracującego pod du-
Ęm obciążeniem, w których
sprzęgła suche mogłyby ulec
prueglzaniu.

W małych ciągnikach
(mikrociągnikach) i moto-
narzędziach do przenoszenia
napędu zamiast sprzęgieł tar-
czowych stosuje się sprzęgła
odśrodkowe (rys. 8.5). We-
wnąftz bębna takiego sprzęgła

Rysunek 8.5. Sprzęgło
odśrodkowe:
l -wał korbowy,
2 - koło ząmachowe,
3 - klocki sprzęgłowe,
4 - spręzyny,
5 - bęben sprzęgła,
6.- wałek sptzęgłowy
zródlo : s lcro backi, chochows ki
1993

wYchYlnie zamocowane sądwa klocki z okładzinami ciemymi. Jeżeli prędkość obrotowa
silnikajest mała, to sp_ręzyny dociągająszczęki do siebie, dzięki teń obracająsię one
sYobodnie w bębnie. Wzrostowi prędkości obrotowej silnika tówalzyszy pojawienie się
siłY odŚrodkowej. Gdy siłaodśrodkowapokona opóriprężyn,szczęU,,lzóstalądociśnięte
do bębna, lłóry zacryna się obracać pod wpływim pbwstalącego wówczas ,rro-"oto
!1rcia. Sprzęgło odśrodkowe włącz-asię prz} prędkoŚci otrótówĆ3 1200-1 600 obr/min.
W łrłp{Ę przeciążeńa silnika nie następuje jego zatrymańe, poniewź spadek
pr.ędkości obrotowej powoduje rońączeń€ spnę§ła. silnik ciągnika ze sprzęgłem
odśrodkovrym powinien.prac9yać z dużą prę-dkoŚcią obrotową edyz p.r/ s.ÓÓni".;
PrędkoŚci obrotowej istni9je niebe?pieczeństwo wysĘlieniapośńzgu'w spŹęgle.

__ Pod9zas pracy niektorych unąĄzeńbardzo często występuje pot""ua wĘzania i
odłączania ich napędu -dotycry to np. pilarek spalinowyctr. WÓ wsp?lłczesnych pilarkach
włąpzenie napędu utządzeniatnąpego następuje przy prędkości :3oołooó owlmn, ze
względu na duĘ częstotliwoś ć włryzaniabańzo wańyjest czas pofizebny do całkowi-
tego włąpzenialub rcńąszeńa sprzęgłą poniewż od niógo nlą mvałoŚć elementow
ciemych.sprzęgła. DoĘchczas powszechnie byĘ stosoivane spizęgła odśrodkowe z
prowadnikami p,romieniowymi (rys. 8.6). LepszącharakterystyĘwĘzania cechująsię
sprzęgła odśrodkowe z prowadnikami skośn}mi lub łukowŃ.
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Rysunek 8.6. Sprzęgło odśrodkowe z prowadnikami: A- promieniowe, B - skośne, C - lakowe:
l, - piasta tarczy, 2 - prowadnik, 3 - spręĘna, 4 - szczęki
Zródło: Węsik (red.) 2002

Istnieje takżę możliwość
przenoszenia momentu obroto-
wego przez wykorzystanie energii
kineĘcmej ciecry, tzll. sprzężeńa
hydrokinetycmego. Praca układu
polega na przekazywaniu energii
wyłącznie dzięki parciu cieczy
krążącej pomiędzy łopatkami
pędnika i turbiny (rys. 8.7). Przy-
pominato pracę dwóch wiatraków
ustawionych naprzeciwko siebie,
z których jeden podłączony jest
do silnika, aazpany pędnikiem
lub pompą. Obracający się pędnik
wyłrzarca czpteczki cieczy w kie-

Rysunek 8.8.
Sprzęgło
hydrokineĘczne
Zródło: materiały
prasowe CNH

Rysunek 8.7. Zasada działania sprzężenia hydro-
kineĘcznego
Zró dł o : opracow anie włas ne
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runku trubiny. Parcie cieczy uderzając w turbinę wprawiająw ruch obrotowy. Wartość
momentu obrotowego pędnika zaleĘ od prędkości i masy przeinieszczanej cieczy.

Na podobnej zasadzie działa sprzęgło hydrokinetyczne (rys. 8.8). Ciecząro-
bocząw sprzęgłach hydrokinetycmych jest olej hydraulicmy. Ze względu narozsze-
rzalność oleju pod wpływem nnian temperahrry, sprzęgło wypehia się olejem w ok.
90% objętości. Wimik zźrmocowany na wale napędowym ftorbowym) jest nazywany
pomp{pędnikiem, a wirnik zamocowany na wałku napędzanym (sprzęgłowym) - tur-
biną. Zarówno Ęa&i pompy, jak i turbiny mająkszlak czasTy. Pod wpływem ruchu
obrotowego pompy olej przepływa po ściankach jej czaszy w kierunku odśrodkowym
i dzięki kulistemu tszlakowiczaszy jest wprawiany w ruch okrężny. Ponieważ łopatki
turbiny sątalcże odpowiednio ukształtowane, olej naciskając na ścianki czaszy turbiny
wprawia jąw ruch. W sprzęgle hydrokinetyczrym zawsze występuje poślizg, a więc
podczas przekazywaniazajego pośrednictwem napędu zawsze występuje sftata energii.

HnI
o o,2 o,4 0.6 0.8 1.0 Ę

W celu zwiększenia sprawności
przenoszenia napędu, w dużych samo-
chodach ze sprzęgłem hydrokineĘczrym
połączone jest sprzęgło cienre, które włą-
cza się po ustaleniuwarunków obciążenia
(rys. 8.8). Na rysunku 8.9 przedstawiono
charakterysĘkę pracy sprzęgła hydro-
kinetycznego wyposżonego w sprzęgło
blokujące. Sprawność h spnęgla hydro-
kineĘcznego zmienia się w funkcjiprze-
łożenia kinematyc mego i,Sprawność naj-
większą wańośó (h = 0,95) przyjmuje dla
i 7r: 0 ,97 -0 ,98 . Brak mechanicznego połą-
czeńa pomiędzy silnikiem i przekładnią
pozllala na łagodne włączanie napędu,
dzięki temu unika się ryzyka zdławienia
silnika oraz poślizgu koł napędowych.

8.3. Skrzynie przekładniowe
Skrzynia przekładniowa (skrzynia biegów) umożliwia ruch p ojazdu ze zmienną

prędkościąprzy stałej (lub zrrrieniającej się w niewielkim zakresie) prędkości obroto-
wej silnika, atakże jazdę do tyfu oraztrwńerozłączenie napędu. Zmianaprzełożęńa
w skrzyni przekładniowej ma zazadanie:

pozwolió na uzyskanie odpowiedniej wartości momentu obrotowego doprowa-
dzonego do koła napędowego, potrzebnego na pokonanie oporów ruchu pojazdu,
a w przypadku ciągników dodatkowo oporu stawianego przez ciągnięte przez
ci€nik nazędzie lub masTqę oczywiście zwiększenie wartości momenfu obro-
towego zwią,zane jest ze zmniejszeniem prędkości obrotowej napędzanego koła,
pozwolić na uzyskanie odpowiedniej prędkości obrotowej kół napędzanych
kosźem nniany momenfu obrotowego,
zmianę kierunku jazdy pojazdu.

Rysunek 8.9. CharakterysĘka pracy sprzęgła
hydrokinetycz negol ą - sprawność spnęgła,
ir- przełożenie kineĘczne, L - poślizg sprzęgła,
g,- gęstość cieczy
Zró dł o : op rac owani e włas ne
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CharakterysĘcmymparametrem każdej przekładni jest przełożenie. Przełoże-
niem przekładni inazywamy stosunekprędkości obrotowej kołanapędzanego nrdo
prędkości obrotowej koła napędzającego n,:

.flz
n ft,

Poniewż jedna przekładnia (np. jedna para kół zębatych) ma tylko jedną stałą
wartość przełożenią stozuje się zestawy przekładni o różnych wartościach przełożenia.
Zestaw taki nazywamy skrzyniąprzekładniową(skrąmiąbiegów). Jeżeli napędjest
przenoszony kolejno (szeregowo) przezkilka przekładni, to przełożenie całkowite
równa się iloczynowi przełożeń tych przekładni:

i:i,,ir,...,i,
W tabeli 8.2 przedstawiono klasyfikację skrzyń przekładniowych wykorTysty-

wanych w pojazdach.

opracowan,e

W pojazdach rolniczych nadal najczęściej stosowane są przekładnie zębate,
które zestawione w zespĄ tworząskrzynie przekładniowe. Rozróżniamy przekładnie
zębate zkołami przesuwnymi (osadzonymi na wałku przesuwnie), z kołami zębaĘmi
na stałe ze sobązazębionymi lub z kołami zębatymi o wirujących osiach obrotu, czyli
przekładnie planetarne.

Przekładnia z kołami zębaĘmi przesuwnymi zostaje rozłączona lub włączona
wskutek przesunięcia kołazębatego,zamocowanego przesuwnie na wałku głównym.
Wielowypustowe połączenie koła przesuwnego z wałkiem sprawia, iż elemenĘ te
mają taką samą prędkość obrotową. Na rysunku 8.10 przedstawiono skrzynię prze-
kładniową z kołami przesuwnymi.

W przekladni z kołami stale zazębionymi przeniesienie napędu odbywa się
nieco inaczej. Koło zębate (rys. 8.11) na wałku głównym jest osadzone luzno (nie
ma wielowlrpustu) i może się obracać niezależnie od wałka. Można je teżpołączyć z
wałkiem zapomocąsprzęglazębatego, którego jedna część jest osadzonaprzesuwnie
na wałku, a druga połączona z kołem zębatym. Włączenie tego sprzęgła powoduje
włączenie przekładni, a więc przenoszenie napędu.

Podczaswłączaniasprzęgłazębatego,podobnie jakpodczaswłączańakclłzę-
baĘch przesuwanych, oba łączone elementy na ogół obracająsię z różnąprędkością
obrotową. Ich nagłe połączenie powoduje więc uderuenia elementów o siebie. W
celu wyeliminowania tego zjawiska stosuje się synchronżatory lrtórych zadaniem

TabeIa 8.2. KlasyfikacJa budowy skrzyń przekładnlowych

cechy skrryni przekładniowei
stooniowe mieszane bezstooniowe

Reczna zmlana orzełożeń automatvczna zmiana orzełożenla

z kołami
zębatymi
przesuw-
nymi

o stalym
zazębieniu
koł
zębatych

o stałym za-
zębieniu koł
zębatych,
synchronizo-
Wane

power-
-shlfi

hybrydo-
We szere_
gowe

hybrydo-
we równo-
ległe

cleme

mecha-
niczno-
-hydrau-
liczne

hydrosta-
tyczne

ńasne
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Rysunek 8.10. Przeknój skrzyni przekładnio-
wej z kołami przesuwnymi: I- d:źwignia zmiany
biegów, 2 -wodzikl 3 -wałek glówny, 4 - koło
zębate wstecznego biegu, 5 - walek pośredni,
6,-wałek sprzęłowy, 7 -widełki
Zródło: Orzełowski l 992

Rysunek 8.12. Przekrój §ynchronizatora
ciernego: l - wałek główłty, 2 - koło zębate
wałka sprzęgłowego, 3 - koło zębate na wałku,
4 - piasta synchronizatora, 5 - pnesuwka,
6 - wieniec spnęgła zębatego, 7 - sprzęgło
cierne stozkowe, 8 - spręina zatnasku,
9 - lulka zatrzaslu
Żródło : Orzełowski I 992

Rysunek 8.11. Zasada działania sprzęgła
zębatego: l - wałek spnęgłowy, 2 - widełki,
3 -wałek główny, 4 - łoĘsko ślizgowe,
5.- wpust, 6 - wałek pośredni
Zródlo: Orzełowski l 992

jest mechaniczne wyrównanie prędkości
obrotowej sprzęganych elementów zę-
baĘch. Istnieje kilka odmian synchroni-
zatorów: cieme, zapadkowe, blokujące i
progresywne. podstawowym paxametrem
pracy synchronizatora jest czas synchro-
ńzacji sprzęganych elementów. Jednym
z najprostszy ch rozłlięń j est synchro-
ńzator ciemy.

Synchronizator ciemy (rys. 8.12 i
8.13) składa się z piasĘ 4, na której jest
osadzona (przesuwnie) przesuwka 5 z
wewnętrunym wieńcem zębatym. Piasta
4ma stożkowąpowierzchnię cienrą 7. W
pierwszej fazie włączania sprzęgla zęba-
tego następuje przesunięcie przesuwki
waz z piasą 4. Powierzchnia stozkowa
piasĘ 7 łącry się ciernie ze stożkiem
koła zębatego i na§tępuje wyrównanie
prędkości obrotowej. Dalsze przesuwanie
przesuwki 5 wymaga pokonania oporu
sprężyny 8 zatrzaskv Całkowite włą-
czeńe następuje z chwilą zazębienia się
wieńca zębatego przesuwki z wieńcem
kołazębatego 6.
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Rysunek 8.13. Etapy pracy synchronŁatora: A- rozlączony, B -ńąclanie, C -ńączony
Zródło: Orzelowski I 992

W pojazdach plzeznacmnych do przemieszczania się po podłożu o różnych oporach
jazdy, w celu właściwego dostosowania momentu obrotowego wytwarzanego przez sil-
nik do oporów ruchq konieczre stało się zwiększenie ltczĘ pruełożeń uzyskiwanych w
skrzyniprzekładniowej.Zewzględówekonomicmychrzadkobywająstosowane skrzynie
przekładniowe o liczbie przełożeń większejnnsześć. W celu rozszerzęńazakresu moż-
liwych do uryskania pnełożnń stozuje się dodatkowąprzekładnię, zwanąreduktorem,
połączoną szeregowo z główną skr4mią
przekładniową (t^. ze skrzynią biegów).
W lekkich ciągnikach reduktorjest na ogoł
przekładnią dwu- lub hójstopniową. W
ciągnikach ciężkich spotyka się reduktory
fiój- i więcej stopniowe. Wniektórych cią-
gnikach przekładnia biegu wstecmego jest
umieszczona w skrzyni reduktora. Całko-
wita liczba przęłożeńtakiego zdwojonego
układq tzr. sloąmi przekładniowej i reduk-
torą równa się iloczynowi liczĘ pruełożeń
możliwych do uzyskania w każdym z Ę ch
zespołów(np.3,2:6).

Na rysunku 8.14 przedstawiono
schemat dzińania skrzyni przekładnio-
wej z reduktorem dwustopniowym.

8.4. Przekładnie stopniowe przełączalne pod obciążeniem
(Power Shtft)
Stosowane powszechnie rozlllięaniaw postaci skrzyń przekładniowych stopnio-

wych mająwadę, polegajapąna konieczrości chwilowego przerywania dostarczania
napędu (rozłączańa sprzęgła), w celu dokonania zmiany przełożeńa. W pracach polo-
wych, odbywających się przy stosunkowo maĘ prędkości jazdy agregatu ciągnikowe-
go (1-2 rr/s), przy duąych zaś oporach narzędzia lub maszyny, chwilowe rońryzeńe
napędu w celu zrniany przełożeńa powoduje zafrtymańe się agregatu. Zdarza się
wówczas, ż ponowne ruszenie z miejsca pod pehym obciążeniem nie jest możliwe
(np. z zag!ębionym pługiem). Zmienność występujących w pracy obciążeń wskazuje
na potrzebę zastosowania takiego arzńz.ęllią, które umożliwiłoby zrrrianę przełożeńa
bezpneryvłańanapędu. Pierwszymrozwią.zaniembyło zastosowanie dwubiegowowej
przekładni planetanrej, nazywanej wzmacniaczem momentu obrotowego.

Rysunek 8.14. Schemat skrzyni przekladniowej
z reduktoremz l - koło zębate biegów drugiego
i trzeciego, 2 - koło zębate biegów pierwszego i
wstecznego, 3 - koło zębate reduktora, 4 - koło
poś rednie b i e gu w s t ecznego
Zródło : Slcrobacki, Chochowski 1 993
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Rysunek 8.15. Schemat działania planetarnego wzmacniacza
momentu obrotowego,, A- schemat, B - pnekrój poprzecary2
I - koło pieńcieniowe, 2 - kolo słoneczne, 3 - satelita, 4 - hamulec,
5 - spnęgło, 6 - kosz satelitóą 7 - walek sprzęgłowy, 8 - wałek
zdawczy
Zródło: Skrobacki, Chochowski I 993

Planetarny wzmac-
niacz momentu obrotowego
umieszcza się międry sprzę-
głem głównym a skrzynią
przekładniową. Wzmac-
niacz momentu obrotowego
(rys. 8.15) składa się z koła
zębatego pierścieniowego
(o uzębieniu wewnębznym)
zamocowanego na wałku
sprzęgłowym, kosza sate-
litów ó zamocowanego na
wałku zdawczym 8 oraz
koła zębatego §łoneczlego
2 połączonego z hamulcem
i sprzęgłem.

Rozpatrzmy przypadek wzma cńacza rozłączonego. J ego ptzełożenie wynosi l:1,

a więc nie powoduje zmiany momentu obrotowego. Napęd z silnika jest dostarczany
na koło pierścieniowe 1. Kosz satelitów 6 przez włączone sprzęgło 5 jest połączony
z kołem słonecznym 2, w złtiękll z tym nie może się on obracać względem tego
koła. Poniewż sateliĘ 3 nie mogą się obracać na swoich osiach, więc obrót koła
pieńcieniowego 1 powoduje obracanie się kosza satelitów 6 ikoŁa słonecznego 2.
Kosz satelitów ójest zamocowany na wałku zdawcTp8. W omawianym przypadku
wałek zdawczy ma więc taką samą prędkość obrotową jak wałek sprzęgłowy 7,

Gdy wzmacniaczjest włączoay)napęd nadaljest dostarczanynakołopierścienio-
we ,/, ale sprzęgło 5 łączące kosz satelitów 6 zkołem słonecznym 2, jestrozłączone,
włączony zaś jest hamulec 4 blokujący koło słoneczne 2. JężeIi koło pierścieniowe 1
się obraca, a koło słoneczne 2 jest zablokowane, to sateliĘ 3 popychane przezkoło
pierścieniowe / obracają się wokół własnych osi i toczą się po nieruchomym kole
słonecznym 2, powodując obracanie kosza satelitów 6. Kosz satelitów obraca się z
prędkościąmniejsząniż wynosi prędkość obrotowa koła pierścieniowego 1. Przeło-
żenie przekładni planetamej wynacza się według wzoru:

i:1:(I+z/zr)
gdzie:
z, - liczba zębów koła słonecznego,
z, - liczba zębów koła pierścieniowego,

Wczasie eksploatacji ciągnikówzciężkiminarzędziami wniektórych sytuacjach
z:.liana przełożeńa we wzmacniaczu momentu nie wystarczała do pokonania wzra-
stających oporów ruchu, sĘd pojawienie się wznacńacty dwu i hójstopniowych, a
w dalszej kolejności przekładni, w których kolejnych kilka lub kilkanaście biegów
ma możliwość przełapzańa pod obciąeniem. Skrz5mia składa się z szeregowo po-
łączonych przekładni planetarnych, dzięki którym po zablokowaniujednego zkół
możliwa jestanianaprzełożenia. Stosowane początkowo do blokowania elementów
przekładni hamulce taśmowe wymagaĘ częstychregulacji, dlatego szybko zasĘliono
je sprzęgłami ciemymi (rys. 8.16).
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Rysunek 8.16. Hydraulicznie sterowane
sprzęgła cierne pełniące funkcję hamulca
y przekladni planetarnej
Zródło: materiaĘ prasowe AGCO (marka
FENDT)

Skrzynie przekładniowe zbudowanę
z pruekładni planetamych miĄ wszystkie
zaletyprzekładni obiegowej takie, jak cicho-
biemość i wytrymałość. Jednataka skrrynia
przekładniowa uniemożliwia uzyskanie du-
żejhczĘprzełożęńbezma§męjrozbudowy
samej przekładni. W}nika to z konieczności
blokowania poszczególnych jej elementów
or az w spółzależnoś ci uzyskiwanych przeło-
żeń. W nowszych rozwią_zaniach wrócono do
klasyczrej skrzyni przekładniowej o staĘm
zazębieńu koł zębatych, w któĘ synchro-
nizatory zasĘliono sprzęgłami cienrymi. WielopĄrtkowe sprzęgła cieme znakomicie
zasĘlĘ synchronżatory umoż|tńającrozpowszechnienie tego typu przekładni. Noszą
one obecnie handlowąnazwę plz ekładni Power Shifi.W pnekładniach typu Power Shirt
zwykłe biegi zostaĘ zebrane w grupy biegów. Grupa biegów wybierana jest taĘ jak w
klasycznej skr4mi przekładniowej. Wewnąbz grupy biegów zrniana przełożeńamoże
byó dokonywanabez wykorzystania sprzęgła (rys. 8.17).

W niektórych skrzyniach
przekładniowych możliwe jest
przełączanie biegów w caĘm za-
kresie bez koni ecmości r ozłączańa
napędu, tego Ępu skrzynie noszą
nazwę slaąń z pehym Power Shifi
(fuII Power Shft) - rysunek 8.18.

Rysunek 8.18. Przekrój skrzyni przekła-
dniowej z biegami przelączanymi pod
obciążeniem - Power Shifi
Zródlo: materiały prasowe AGCO (marka
FENDT)

Rysunek 8.17. Zespolona dźwignia zmiany
biegów - zakres przełożeń wybierany jest jak
w zrvykłej manualnej skrzyni przekładniowej
(zakres 1-6), zmiana biegów pod obciążeniem
realizowana jest za pomocą przełącznika
s,uwakowego
Zródło: materialy prasowe AGCO (marka
FENDT)
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8.5. Przekładnia nawrotna (Shuttle)

Wprzypadkuprzel<ładniPowerShift,podczasprzełączaniaobciĘeniamłięarrc
z wyrównaniem prędkości zńączanych koł, przenoszone sąprzez sprzęgło cieme
synchronizowanego biegu. Mała energia synchronizacji młiązana z koniecmością
wyrównania prędkości obrotowych załączalych zespołów pozwala na budowę
kompaktowych sprzęgieł synchronizacyjnych. Częstotliwość zmian biegów w
czasie Ępowych prac polowych jest niewielka, dlatego sprzęgła synchronizacyjne
obliczane sąna 200-300 tys. cykli pracy. Inaczej wygląda obciążenie układu,jeżeli
pojazd używany jest do załadunku i wspóĘracuj e z ładowaczem czołowym. Częsta
zrrriana kierunkujazdypowoduje dużywzrost obciążeniaukładunapędowego, w tym
i sprzęgieł synchronizacyjnych. W duzej części pojazdów stosowanajest specjalna
przekładnia zrnieniająca kierunekjazdy i przystosowana do przenoszenianncmych
obciążeń - określana jako Power Shuttle lub przekładnia nawrotna.

Zmiana kierunku jazdy, po -
lega na przesunięci dźwi d maj-
dującej się w kabinie (rys.S.19).
Dźwi gnia umi eszczona w przed-
nim położeniu umożliwia jazdę
do przodu, przemieszczenie jej
do tyfu powoduje zmniejszenie
prędkości jazdy ciągnika i nnla-
nę kierunku do Ęłu z Ę samą
prędkością. Położenie pośrerlnie,
najczęściej oznaczanę liteąĄ powoduje odłączeńe napędu koł. Wtedy do zatzymańa
ciąnika konieczne jest użycie hamulców. W coraz większej liczbie rozwią.zan pojawia się
ustawienie dźwigniw czwartympołożeniu, wktórymnapędkołzostaje odłączony, akoła
sąhamowane. Jest to szczególnie wygodne rozwiryarie w czasie pracy złńowaczem na
pryzrnach i wzriesieniach, gdyż eliminuje konieczrrość wciskania pedału hamulcapned
zatrzymaniem i zapobiega staczaniu się ciągnika z pochyłości.

Przekładnia nawrotna zbudowana jest zgodnie zklasycznym układem mecha-
nicznej skrami przekładniowej, składającej się zwaŁkawejściowego, pośredniego i
wyjściowego (rys.8.20). Sprzęgło cierne umieszczone pomiędzy wałkiem wejścio-
lvym i wyjściowym oraz na wałku pośrednim umożliwia łagodnązmianę przełożenia

przekładni. Napęd doprowadzony
jest do wałka wejściowego. Zamo-
cowane na nim koło zębate jest
stale zazębione z kołem osadzonym
na dzielonym wałku pośrednim.
Przękazanie momentu obrotowego
do wałka wyjściowego jest możliwe
bezpośrednio z wałka wejściowego
za pośrednictwem sprzęgła §/ lub
przez dzietony wałek pośredni. Jeżeli
operator przesunie dzwignię kierunku
jazdy w położenie ,,do przodu", zawór

Rysunek 8.19. Obsługa
przekładni nawrotnej
Żródło: materiaĘ prasowe JOHN DEENE

z2
Rysunek 8.20. Przekrój przekładni nawrotnej
Zródło : opracowanie wlas ne
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sterujący doprowadza olej do wejścia Z1. OIej pod ciśnieniem ok. 20 MPa dopływa
kanałem do pehiącej rolę tłoczyskatarczy dociskowej i przemieszcza jąw kierunku
okładzin sprzęgła. Okładziny sprzęgła zamocowane są na wielowypustach, dzięki
temu mają możliwość przemieszczania się wzdłuż osi podfużnej sprzęgła. Tarcze
sprzęgłowe p rzemieszczane ptzez tarczę dociskową są dociskane i wskutek występu-
jącej między mini siĘ tarciałącząwałek wejściowy z wyjściowym. Ciryńkzacryna
się przemieszczać do przodu.

Przesunięcie dźwigni w położenie neutralne Nzamyka dopĘw oleju do siłownika
sprzęgła §1. Olej przez lieszczelności w tłoku spĘwa do dolnej części przekładni,
powodując spadek siły wywieranej na tarczę dociskową. Umieszczone w sprzęgle
sprężyny odsuwajątarczę dociskową. Występuje przerwa w przekazywaniu napędu.

Umieszczenie dzwigni w położeńu jazdy do tyfu otwiera dopływ oleju do wejścia
22,vrachamiającsiłownikdociskającytarczesprzęgła,§2. Napędprzekazywanyjest
do wałka wyjściowego przezkoło zębate umieszczone na wałku pośrednim, sprzęgło
cierne §2 i pomocnicze koło zębate biegu wsteczlego. W droższych rozwiązaniach
przekładni nawrotnych istnieje możliwość zahamowania koł ciągnika. Umieszczenie
dzwigni w położeniu blokady P powoduje doprowadzenie oleju pod ciśnieniem do
dwóch wejść Zl i 22, powodując zablokowanie przekładni nawrotnej. Jednocześnie,
aby zapobie c zakTymaniu silniką w przekładni Power Shift zostajązwolnionę sprzę-
gła. Takie dzińante zapobiega staczaniu się zatrzymanego ciągnika. Jest to ważne,
jeżeli operator chce utrrymaó wysokie obroty silnika, wymagane np.przy pracy z
ładowaczem i jednocześnie zafrrymŃ pojazd. Nalezy jednak podkreślić, że fuŃcja
ta nie eliminuje stosowania hamulców gdyż jej skutecznośó jest zbyt niska, aby
wykorzysĘw aó jązamiast zasadniczego układu hamulcowego.

8.6. Przekładnie bezstopniowe - CVT
Bezstopniowa skrzynia przekładniowa, nazlwara CVT (Continously Variable

Transmission), jest skrzyniąo nieskończonej możliwej do uzyskania liczbieptzełożeń,
uzyskiwanychbez odłączaniaźródła napędu. Oczywiście pĘnna zmianaprzełożenia
jest realizowana w pewnym ograniczonym zakresie.

Jednym z możliwych rozwiązań do zastosowania w pojazdach roboczych jest
wykorzystanie przekładni planetarnej i przekłarlni hydrostaĘcznej. Jest to rozwią-
zanie łączące wysoką sprawność przekładni mechanicznej i elastyczność regulacji
przekładni hydrostatycznej.

Schemat układu napędowego ciągnika wyposażonego w przekładnie CVT
przedstawiono na rysunku 8.21. Układ napędowy składa się z dwóch równolegle
pracujących przekładni:

przekładni hydrostatycznej,
przekładni mechanicznej.
Napęd z silnika 1 przekazywany jest bezpośrednio do przekładni planetamej

2, napędzając kosz satelitów. W przekładni planetanej następuje rozdzielenie stnr-
mienia energii. Część napędu przezkoło pierścienioweprzękaTywana jest do pompy
hydrostaĘcmej 3, druga część przezkoło słoneczne do przekładni mechanicznej 4.
Wydatek pompy ustawiany jest przez odpowiednie pochylenie jej korpusu względem
osi obrofu. Olej tłoczony pod ciśnieniem 300400 barów dostarczany jest do silników
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Rysunek 8.21. Schemat ukła_
du hapędowego CVT:
l - koło zamachowe,
2 - przekladnia planetarna,
3 - popmpa lrydrostatyczna,
4 - pnekładnia pośrednia,
5 - silnik hydrostatyczny,
6, - p ruekladnia dwus t opniowa
Zródło: materiały prasowe
AGCO (marka FENDT)

hydrostaĘcznycho zmiennej chłonności 5. Silniki hydrostatyczne przekazljąnapęd
doprzekładni zębaĘ napędzanej Wezczęśćmechaniczną. Wkońcowej części skrąmi
przekładniowej umieszczono dwustopniowąprzekładnię ó umożliwiająca otrzyma-
nie dwóch zakresów prędkości. W czasie ruszania i jazdy z niskimi prędkościami
większość energii przekaTryana jestprzez przekładnię hydrostatyczną. W miarę
wzrostu prędkości coraz większa cześć energii zostaje ptzeniesiona prz ezkoła zębate.

Rozdzielenie przenoszonego momentu obrotowego polega na odpowiednim
sterowaniu oporem sekcji hydraulicznej. Przekładnia planetarna ma tę szczególną
właściwość, że w płynny sposób umożliwia zmianę przełożerria wskutek przyhamo-
waniajednegozlapędzanych koł. Zwiększeńe chłonności silnikapowoduje zmianę
propoĘi oporu stawianego przez układ hydraulicmy w stosunku do mechanicznego.
W skrajnym przypadku, gdy chłonność układu hydraulicznegojest zerowa, powoduje
zablokowanie koła pierścieniowego przekładni - cała energia przekazywana jestprzez
część mechanicznąukładu. Na rysunku 8.2 l przedstawiono ustawienie przekładni CVT
przy maksymalnej prędkości jazdy. Cała energia wytvtarzanaw silnikuprzekarywana
jest do kół za pośrednictwem przekładni mechanicznej.

Silnik hydraulicmy 5 ustawiony został wzdłuż osi obrotu, w tym położeniu
silnik ma zerowąchłonność. Brak chłonności silnika powoduje zablokowanie pom-
py hydrostatycntej 3,kńra za pośrednictwem przekładni zębatej blokuje (hamuje)
koło pierścieniowe przekładni planetamej. Wobec tego cĄ napęd przenoszony jest
przezkoło słonecme i dalej przekładnię zębaĄ. Stopniowe odchylanie od osi obrotu
silnika hydrostatycmego powoduje wzrost jego chłonności i odblokowywanie koła
pierścieniowego przekładni słonecznej, dzięki temu część energii przekazywana jest
za pośrednictwem przekładni hydrostatycznej (rys. 8,22). System pozycjonujący
pompy i silników hydrostaĘcmych, konholowany przez mikroprocesor, dba o wła-
ściwe ustawienie tych elementów w za|eżnościod obciążenia i wymaganej prędkości
jazdy cirynika. Jeżeli pompa hydrauliczna zostanie ustawiona wzdłaż osi obrotu, to
przestanie ona tłoczyć olej - Ęm samym przestanie hamować napędzające ją koło
pierścieniowe. Całkowite odblokowanie koła pieścieniowego spowoduje prz etapzańe
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Rysunek 8.22. Ustalenie przekladni CWz A - napęd tłylącaie przez ptzskladnie mechanicatq
B-napędmieszany: I -kołozamachowe- silnik,2-przekladniaplanetarna,3-popmpahydrosta-
Ęczna,4-przekładniapośrednia,5-silniklrydrostaĘcztly,6-pnekładniadwustopniowa/zmienna
zakresu prędkości
Zródło: maleriaĘ prasowe AGCO (marka FENDT)

się satelitów po kole słonecznym i przerwanie napędu przekazwyanego do Ńładu
mechanicznęgo. Pojazd pomimo pracującego silnika zostanie zatrzymany,

Pomimo duzej wygody stosowania przekładni CVl podstawową jej wadą jest
niższa sprawność nż w przypadku układu mechanicznego. w}nika to przsde wszystkim
ze stosuŃowo niskiej sprawności układu hydrostaĘczre go. Zmńejszenie udziafu części
hydraulicznej w pżeniesieniu napędujest możiliwe dzięki dwu§prz€lowej skrąyni prze
kładniowej CVT,Zasadajej działaniapoleganarównoczesnymzazębieniudwochparkoł
w skrzyni przekładniowej. Jednak tylko jedna z nich przekazuje napęd za pośrednictwem
pienvszego sprzęgła. Drugapara przy rońączonym drugim sprzęgle obraca się swoborlnie.
Zmianabiegupoleganaroźąpzeniupienwego sprzęgłai włąpzeniu drugiego-łąpząpego
drugąparę kołzębaĘch zukłademnapędowym. PodstawowązaleĄtallego rozwią,zania
jest szybka nńana przdożeńa. W skrzyniach przekładniowych najdłużej trwającym
procesem jest rymchronizacja pr$kości i przemieszczęńe sprzęgła kłowego zńączanej
pary koł. W przypadku skrzyni dwusprzęgłowej,
koła nasĘnego biegu sąjużzazębione. Podobnie
jak w innych przekładniach C\Il równolegle połą-
czono bezstopniową przekładnię hydrostatycmą i
w tym przypadku dwusprzęgłową cźerobiegową
przekładnię mechanicmą.

Moment obrotowy wytworzony w §ilniku
przekazywarry jest do przekładni planetamej (rys.
8.23). Zespolona przekładnia planetama od prosĘ
przekładni różni się zastosowaniem dwóch par
satelitów oraz dwoch koł słonecznych (dużego i
małego). Warto pr4pomnieć, że podobne rozwią-
zańebyło już stosowane w latach 50. )O( wieku w
hój stopniowych wzna'cniaczach momentu obroto-
wego. Charakterystyczrą cechą takiej przekładni
planetamej jest stałe połąpzenie ze sobąkoł słonecz-

koło pier-
ścieniowe podwójne koło

słoneczne
kosz
sateliów

koła satelitamego

Rysunek 8.23. Przekrój podwójnej
przekładni planetarnej przekladni
cvT
Źródło : oprac ow anie w łas ne

podwójny układ satel itów
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nychoprzez osadzenie najednej osi zespołu satelitów. Dzięki takiemu rozwią,zaniu można
uzyskać dwa pzełożeńąw tymjedno ze zrrianąkierunku obrotu wafu wyjściowego oraz
możliwość przerywania napędu. Przekładnia nie będzie przenosiła momentu obrotowego
jeżeli jeden z elementów tej przekładni nie zostanie przyhamowany. W tym rozwiąlaniu
kluczowym dla poprawnej pracy jest napędzanie koła pieńcieniowego.

Schemat na rysunku 8.24 przedstawia przekładnię CVT realizującą fuŃcję ak-
tywnego zatrzymańa, np. podczas podjazdu pod wzniesienie - koła ciągnika powinny
być zablokowane, jednak bez odłączania napędu. Na rysunku pary koł odpowiadające
zaprzełożenia na kolejnych biegach oznaczono jako Fl do F4. Synchronizatory S1/
§3 synchronizują odpowiednio biegi 1 i 3, SR2/S4 - bieg 4 i drugi wstecmy, ,Sł1l
§2 - bieg 2 i pierwszy wstecmy. Sprzęgła 1 i 2 odpowiadają za przekazanie napę-
du do skrzynirozdzielającej napęd i przekładni głównej. Sprzęgło / jest włączone
podczas pracy na biegach I i3 oraz drugim biegu jazdy do tyfu. Sprzęgło 2 praclje
w czasie jazdy na biegu 2 i 4 oraz 1 wstecznym. Silnik pnekantje napęd do dwóch
odbiomików-dużego koła słonecznego i zapośrednictwemprosĘ przekładni zębaĘ
do pompy hydrostaĘcznej. Kierunek obrotu poszczególnych elementów omaczono
literami P - prawy, Z - lewy. Koła ciągnika są połączone ze skrzynią napędową za
pośrednictwem sprzęgła 1 , sprzęgło 2 jestrozłączone. Silnik spalinowy napędza małe
satelity, które obracają się tazem z duĘmi satelitami w kierunku przeciwnym do
obrotu wafu silnika. Kosz satelitów zacmie się obracać wtedy, gdy wysĘli różnica
prędkości obwodowej pomiędzy napędzanymi przez silnik dużymi satelitami i kołem
pierścieniowym. Jeżeli nie będzie różnicy prędkości, to sateliĘ będą obracaĘ się
wyłącznie dookoła swojej osi, co spowoduje unieruchomienie kosza satelitów, pro-
wadząc do zablokowania układu napędowego i kół ciągnika. Prędkość obrotowa koła
pierścieniow ego zaleĘ od prędkości obrotowej silnika hydrostatycznego sterowanego
przez system sterowania NM (Integrated Vehicle Management).

Rysunek 8.24.
pnekładńa w stanie
aktywnĘo zatrzymania:
1,2 - sptzęgła,
Fl-F4 - paly koł,
L- lewy kierunek obotu,
P -prawy kierunek oblofu,
sl/S3, sRl/S2 ,

SR2/S4 - synchrcnizatory
W, O M - wal e k odb io ru mo cy
Zródło: materiaĘ
prasowe CNH

siInik

sRl/s2 F2
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Funkcja akĘwnego zafrzymańa może być uruchomiona pfty włączonym do-
wolnym biegu, dlatego roląIVM jest dostosowanie wydajności układu hydraulicmego
do panujących warunków. Przesunięcie manetki sterującej jazdądo przodu powoduje
zrnniejszenie prędkości obrotowej silnika hydrostaĘcznego. Pojawiająca się 1$żnica
prędkości pomiędzy kołem pierścieniowym i satelitami uruchamia obrót kosza satelitów,
pruenosząc napęd do koł jezdnych. Wraz ze zrviększaniem prędkości jazdy ci€nika
obroty silnika hydraulicznego spadają. Przy prędkości ok. 6 km/h silnik hydraulicmy
blokuje ruch obwodowy koła pierścieniow ego, dzińającjak hamulec i powodując prze-
noszenie całej energii przez mechanicmączęść układu napędowego. Jest to prędkość,
przy której układ napędowy ma najwyższą sprawnośó. Jeżeli konieczne jest dalsze
podniesienie prędkości, rVM zmienia kierunek obrotów silnika hydrostaĘcznego i
stopniowo zwiększajegoprędkość obrotową. Działanie topowodujełagodne zwiększe-
nie róznicy prędkości między kołem pierścieniowym a satelitami, podnosząp prędkość
jazdy oraz zwiększając udzińukładu hydrostaĘcznego w napędzie.

Zmianaprzełożeniapomiędzybiegiempienvsrymidrugimprzebiegadwustopniowo
(rys. 8.25). Synchronżator SRL/S2 łączy koło zębats biegu drugiego z wałkiem pośred-
nim i rozłąpzonym sprzęgłem 2,które zaczynająobracac się napędzane maĘm kołem
słoneczrym. Po wykonaniu zazębieńabiegu drugiego, układ powinien przygotować się
do wyrównania prędkości obrotowej wałka pośredniego pierwszego i drugiego biegu.
IVM zrnieniając prędkość obrotowąkoła pieścieniowego majduje taki stan, w którym
nasĘpuje wyrównanie prędkości obrotowych wałka pośredniego biegu pierwszego i dru-
giego. Zrównanie tych prędkości umożliwia zńączeńe spzęgła 2 irońączmie spnęgła
1. Dzięki wyrównaniu prędkości dla operatora zrniana biegu jest praktyczrie niezauwa-
żalna. Skrz5mia pracuje zzńączonymirównocześnie dwoma sprzęgłami / i 2. Jest to o
Ęle istotre, że nie ma tutaj sytuacji, w któĘ nawet na krótkąchwilę zostanie pruerwane
przekazywane napędu do koł ciągnika. W czasie jazdy na biegu 1 napęd odbieranyjest z
kosza satelitów, podczas gdy na biegu 2 elementem napędowymjest małe koło słoneczre.

Rysunek 8.25.
Przygotowanie
do zmiany biegu 1 i 2:
1,2 - spnęgła,
Fl-F4-pary lroł,

L - lewy kierunek obtotu,
P - prawy kierunek obrotu,
Sl/S3, SRI/S2, SR2/S4 -
synchoruizatory,
Zródło: materiaĘ
prasowe CNH

wyjście do
pnekładni
głównej

wstępna synch ronizacja
biegu 2

silnik

sRl/s2 F2
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Zmiana prędkości na biegu Z.Zwiększańe prędkości małego koła słonecmego
i pojazdu na 2 biegu wymaga stopniowego przyhamowania prę'dkości obrotowej koła
pierścieniowego przez APM. Przy prędkości jazdy około 18 kmlh, koło pierścienio-
we zostanie zahrymane i cała energia będzie przeniesionaprzez część mechaniczną
skrzyni. Dalsze zwiększanie prędkości na biegu 2 jest mozliwe przezzmianękierunku
napędu koła pierścieniowego (podobnie jak prty biegu 1). Zwiększanie prędkości
powoduje zazębienie synchronizatora S l /S3 z kołem zębatym F3 biegu 3 i przygo-
towanie się do załączenia sprzęgła 1 (rys. 8.26). Biegi 1 i 3 napędzane sąprzez kosz
satelitów przekłaclni planetarnej i przekan!ąnapęd dzięki sprzęgłu I , zaś biegi 2 i 4
odbierająnapęd od małego koła słonecmego i wspołpracĄąze sprzęgjem 2.

sil n i k hyd ro statyczny pom p a
Bieg wsteczrry. Włączenie

biegu wsteczlęgo odbywa się
podobnie jak wszystkich pozosta-

Ęch biegów. Napęd przenoszony
jest pzez w ńek biegu wsteczre-
go do koła R1 (rys. 8.27). Syn-
chronizator biegu wstecznego
SRI/S2łąszy koło biegu wstecz-
nego R1 z wałkiem spnęgłaZ.
Sprzęgło przekazvje napęd do
koł po ich pehym załączeniu.
Zńana kierunku jazdy odbywa
się ptzez powolne zafrzymante
pojazdu przez zejście do biegu
1, gdy praĄe sprzęgło 1 i po
zaftzymańu pojazdu włączenie
sprzęgła 2 irozłączeńe sprzęgła
1, Taka kolejność operacji za-
pewnia równi eż podczas zrniany
kierunku jazdy nieprzerwane
połąpzenie silnika z kołami napę-
dowymi. Zwiększanie prędkości
jazdy do Ęfu spowoduje wstęp-
ne zńączenie synchron izator a
SR2/S4 i kolejno włączenie
sprzęgła 1. Odpowiednie ze-
stopniowanie kół zębatych
pomlala na uzyskanie pĘnnej
miarry prędkości jazdy do Ęfu
w zakresie od 0 do 30 kmlh.

Rysunek 8.27.'Włączenie biegu
wstecznego: 1,2 - sprzęgła, Fl-F4 -
pary kół, L- lewy kierunek obrotu,
P - prav,ry kierunek obrotu, SI/S3,
S.RI/S2, SR2/S4 - synchronizatory
Zródło: materiab prasowe CNH

P

1 sRl/s2 F2

przekładni
głównej

Rysunek 8.26. Praca przekładni na 2 biegu: I,2 - sprzęgła,
F I -F4 - pary kół, L - lewy kierunek obrotu, P - prawy kierunek
obrotu, SI/S3, SRI/S2, SR2/S4 - synchronizatory
Żródło: materiaĘ prasowe CNH

rozĘ-
czony
bieg

waĘk biegu
wstecznego

włączony
synchronizator
biegu 1

sil nik hydrostatyczny_ pompa
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8.6. Most napędowy
Kolejnym mechanizmem pośredniczącym w przenoszeniu napędu od silnika do

mechanizrnów jezdnych ciągnika jest łlny most napędowy. Ciągniki z przednim na-
pędemmajądodatkowoprzednimostnapędowy. Zewzględunabrakistotnychróżnic
w działaniu mostów napędowych przedniego i tylnego, ich budowę rozpatrzymy na
przykładziemostu tylnego. W skład mostu napędowego wchodzą przekładnia główna,
mechanizm różnicowy, blokada mechanizmu różnicowego i przekładnie końcowe,
zwane zwolnicami.

Przekładnia główna to zwykle przekładnia kątowa, któĘ zadaniemjest zmia-
na kierunku przenoszenia napędu. Na rysunku 8.28 przedstawiono przykładowe
rodzaje przekładni stosowanych jako przekładnie główne. Do Ęlnego mostu napęd
dostarcza wałek zdawczy redŃtora (lub skrzr7ni biegów), na którym jest osadzone
koło atakujące 2. Zkoła atakującego (o mniejszej średnicy) napęd jest przenoszony
na koło talerzowe 3 (o znacnie większej średnicy). Przełożenie przekładni głównej
w ci€nikach wynosi ok. 1:4,5. Do koła talerzowego jest przymocowana obudowa
mechanizmu różnicowego.

Mechanżm różnicowy (rys. 8.29) umożliwia różnicowanie prędkości obro-
towej koł napędzanych pojazdu, cojest niezbędne podczas ruchu pojazdu po łuku
(na zakręcie). Mechanizm ten składa się z: obudowy, którą stanowi kosz satelitów
3, satelitów 4 oruz z kół stożkowych 5 (nazywanych kołami koronowymi), zamoco-
wanych napołosiach ptzenoszących napęd do koł ciągnika. Napęd zkoszasatęlitów
3 jest przekaTryany na satelity 4,które zazębiająsię z dwoma kołami koronowymi
5. Satelity 4 sąosadzone swobodnie, mogąsię więc obracać w lewo lub w prawo, w
zalężności od dzińającej siĘ wypadkowej.

Schemat działania mechanizmu różnicowego przedstawiono na rysunku 8.30.
Jeżeli siĘ oporu występujące na kołach koronowych 2lewym i prawym sąjedna-
kowe, to satelita / jest'w stanie równowagi. Zkosza satelitów napęd jest przenoszony
na koła koronowe. W omawianym przypadku prędkość obrotowa koł jest taka sama.
Natomiast jeżeli siĘ oporu działające na koła koronowe lewe iarawe są różne, to



162

Rysunek 8.30. Zasada działa-
nia mechanizmu różnicowego:
I - satelita, 2 - koła koronowe
żródło: Nowacki 1972

Rysunek 8.29.
Mechanizm różnicowy;
l - koło atalaljące,
2 - kało talerzowe,
3 - kasz satelitów,
4 - satelity,
5 - koła koronowe,
6 - półosie,
7,- oś satelity
Zródło: Skrobacki,
Chochowski 1993

wypadkowa Ęch sił powoduje obracanie się sateliĘ
wokół własnej osi. W takim przypadku prędkość
obrotowa kół koronowych, a tym samym także pręd-
kość obrotowa napędzanych kół jezdnych ciągnika,
będzie różma(rys. 8.3 1). Sytuacja taka występuje, gdy
ciągnik porusza się po hrku (na zakręcie), albo gdy
istnieje duża ńżnica przyczepaości kół do podłoża,
Koło, którego ptzyczępaość do podłoża jest mała (np.
koło na mokrej glinie lub lodzie), stawia mĄ opór.
MĄ opór występuje także na odpowiednim kole
koronowym - wtedy satelita obraca się wokoł własnej
osi i cĄ napęd zostanie skierowany najedno koło.

W stożkowym mechanizrnie różnicowym różnica
momentu obrotowego przenoszonego na obie osie
nie może przelrłaczać wartości tarcia wewnętrzrrego
mechanizmu:

lM._Ml<Ml l p|- ,

W warunkach polowych mogąwystępować takie sytuacje, poniewaz w takich
warunkach praca agregatu ciągnikowego staje się niemożliwa, ciągniki rolnicze
wyposa:ża się w blokadę mechanizmu różnicowego lub układy zwiększające tarcie
wewnętrzne w mechanizmie różnicowym.

Blokada mechanizmu różnicowego (rys. 8.31) to sprzęgło zębate, umożliwiająpe
połączenie połosi ciągnika z obudowąmechanizrnu różnicowego. Blokadę włączaope-
rator ciągnika, natomiast rońącza się ona samoczynnie dzięki zastosowaniu sprężyny.

Mechanizmy o zwiększonym tarciu wewnętrzrrym (Limited SĘ Dilferentials).
Konstrukcyjnie sąto w większości nadal stoź:kowe mechanizmy różnicowe wyposa-
żone w sprzęgła cierne zamiast blokady mechanizrnu róźnicowego (rys.8.32).

Pb/tki cienre osadzone sąna wałach napędzających każde z kół. W niektórych
rozwią7aniach zamiast laskich pĘtek ciemych stozuje się sprzęgła stożkowe przy-
pominające synchronizatory. Płytki sprzęgieł dociskane są sprężynami lub hydrau-
licznie. Jeżeli jedno z koł pracuje ze zbyt duzym poślizgiem, przyhamowanie koła
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Rysunek 8.31. Blokada
mechanizmu różnicowego:
I - koło koronowe półosi lewej,
2 - sateliĘ,
3 - oś satelitów,
4 - koło koronowe półosi prawej,
5 - sprzęgło zębate blokady,
6,7 - łoĄska stożkpwe,
8 - czynne koło zębate,
9 - bierne koło zębate,
l0 -półoś prawa,
Il -wałekatahtjący,
]2 -osłona,
IJ - półoś lewa
Zródło : Skrobacki, Chochowski I 993

pierścień dociskow
sprzęgłem powoduje §ymulację
niewystępuj ącego obciążenia
i umożliwia przękazanie do-
statecznej wartości momentu
obrotowego na drugie koło. Ela-
styczność i łatwość sterowania
siłami napędowymi koł okupiona
jest niską sprawnością układu.
Sprzęgło cierne pracujące jako
hamulec jest źródłem dużych
strat w układzie napędowym.
Takie sprzęgło spotykanejest w
samochodach terenowych lub
,,uterenowionych" (SUV). W
niektórych ciągnikach spoĘka-
ne jest podobne rozwięqnię, uI
którym sprzęgła cieme blokują
z obudowąjednązosi razem. W
tym przypadku sprzęgło cieme
zasą)iło §plzęgło kłowe.

Bardzo popularne romliązanie mechanianu różnicowego o zwiększonym tarciu
wewnętrznym przedstawiono na rysunku 8.33 i 8.34.

Rysunek 8.32. AkĘwny uklad rozdzielenia momentu
o}rotowego w,yposażony w sprzęgła cierne
Zródło : materiały prasowe CHRYSLER
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Rysunek 8.33. Przekrój mechanŁmu różnicowego o zwiększonym tarciu wewnętrznym
Zródło: materiaĘ prasowe CHRYSLER

Rysunek 8.34. Mechanizmu różnicowe-
go o zwiększonym tarciu wewnętrznym
Zródło: materiały prasowe FOfuD

Na podobnej zasadzie pracują
krzywkowe mechanizmy różnicowe
o zwiększonym tarciu wewnętrz-
nym. Na rysunku 8.35 przedstawiono
przekrój klasycznego mechanizmu
różnicowego o zwiększonym tarciu
wewnętrznym wykorzystujące sprzę-
gło kształtowe.

Mechanizrrr składa się z pienścienia
wewnętrznego 1 osadzonego najednej z
nap$zanych osi i pieścieni a zęwnętz-
nego 5 osadzonego na drugiej osi oraz
kamieni, elementów pehiąpych fi,nkcję
sprzęgła kształtowego ó. Mechanizm
zamknięty jest w skręcanej z dwóch
części obudowie. Napęd z przek}adń

l - łoĘsko
2 '- koło stożkowe
3 - satelity
4 - oś satelity
5 - tarczki
6 - prowadnice tarczek
7 -pierścień dystansu
8 - pierścień naciskowy
9 - osie
I0 - zderzak osi
I1 - śruby monttżowe
12 - obudowa

Stożkowy mechanizrn ńmicowy, w którym
satelity 3 wspóĘracują z stożkowymi kołami
zębaĘmi umieszczonymi na połosiach 9. Po-
wierzchnie cylinĘczre Ęch satelitów współpra-
cująz tarczkami naciskająpymi na stalowe płytki
sprzęgła cienrego. Tilrcze sprzęgieł naprzemiennie
osadzone sąna wielowypŃcie na połosiach napę-
dowych. Jeżeli męchanizrn różnicowy nie pfilctde,
sĘ działająpe na satelityńwnowźąsię. Z chwilą
pojawienia się momentu obrotowego pnenoszo-
nego plzgz osie napędowe, satelity w)pychane

ąna zewnątż obudowy. Powoduje to wywarcie
nacisku na powierzchnie tarczek sprzęgłowych i
dociśnięcie ich do siebie i powstanie określonego
momentu tarcia w sprzęgle ciemym.

Rysunek 8.35. Krzywkowy mechanizm 16ż-
nicowy o zrłiększonym tarciu wewnętrznym:
l - pierścień weywrętrzny, 2 - obudowa kosza,
3 - lało talerzowe, 4 - obudowa mechaniztnu,
5.- pierścień zewnętrzny, 6 - kamienie
Zródło : opracowanie wlasne
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głównej pruenoszony jestpnezpierścienie 1 i 5 do osi napędowych za pośreclnictwem
kamieni. Jeżeli różńca momentów oporu wspóĘraĘących osi przelr,roczy wartość
potrzebnądo uruchomieniamechanizrnuróżnicowego, nasĘli przesunięcie względem
siebie pierścieni 1 i 5. Kamienie umieszczone między nimi będąprzeciwdziałĄ temu
ruchowi blokując się w krzywkach pierścieni, hamując jednąz osi.

Odmianątego typu mechani-
zmu jest mechanŁm różnicowy
NO-SPIN. Jak nazwa sugeruje
jest to mechanizm pozbawiony
Ępowych dla stożkowego me-
chanizmu różnicowego części
obrotowych. Mechanizm różni-
cowy NO-SPINjest stosowany w
przednich mostach napędowych
ciągników rolniczych. Przenie-
sienie napędu na przednie koła
ciągnika (w wersjach napędu uzu-
pełniaj ącego) powoduj e utrudnie-
nia eksploatacyjne w postacizbyt
częstego różnicowania prędkości
obrotowej koł, wywołan e go zrńa-
nami chwilow ej przy czepności. W
przypadku zastosowania blokady
NO-SPIN (rys. 8.36), napęd z
koła talerzowego na półosie jest
przenoszony przez d,wa sprzęgŁa zębate (kłowe). Ponieważ kĘ tych sprzęgieł mają
kształt fuapezowy, więc istnieje możliwość samoczyrrnego rozłączenia się sprzęgła,
gdy prędkość obrotowa półosi napędowej przekroczy prędkość obrotową koła ta\e-
rzowego (np. podczas skrętu). Z chwiląwyrównania się prędkości obrotowej obu tych
elementów sprężyna powoduje włączenie sprzęgła zębatego. W takim mechanizrrrie
różnicowym nie ma satelitów ani kół koronowych. Różnicowanie prędkości obroto-
wej koł następuje dzięki rozłączeniu się sprzęgła kłowego. Rozłącza się to sprzęgło,
które przekazywało napęd na koło zmuszone do obracania się z większąprędkością
a więc koło zewnętrzne podczas skręcania.

Zastosowane w przednim moście sprzęgła zębak naTywarrry sprzęgłami prze-
ciążeniowymi jednokierunkowymi. Zastosowańe takich sprzęgieł eliminuje moż-
liwość różnicowania prędkości obrotowej kół podczas jazdy na wprost w sytuacji,
gdy przyczepność obu kół nie jest taka sama. Zastosowanie automaĘcznej blokady
NO-SPIN zwiększa sprawność przeniesienia napędu.

Mechanizm różnicowy Ępu Torsen jest wyłącznie mechanicznym rozwią-
zaniem sprzęgieł niemających Ńładów elektronicznych. Nazwa pochodzi od słów
torque - moment obrotowy i sensing - wyczuwanie, odnoszących się do sposobu
pracy mechanizmu. Jpżeli moment doprowadzany do osi napędowych jest równy, to
mechanizm pracuje jak stożkowy mechanizm różnicowy. Jeżeli jedno z koł ma mniej-
sze obcią.zenie (np. zacznie się ślizgać), różnica momentu obrotowego dostarczanego
do kżdej osi powoduje blokowanie kół w mechanizmie. Zmianaparamehów wyko-

Rysunek 8.36. Mechanżm różnicowy NO-SPIN:
I - tarczą środkowa, 2 - ustalacz, 3 - półoś napędowa,
4.- pierścień ustalający, 5 - spręĘna, 6 - sprzęglo zębate
Zródło : Przegląd Techniki Rolniczej
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Rysunek 8.38. Przekładnia końco-
wa walcowa:
l -pochwapółosi,
2 - półoś,
3 - zwolnica,
4 - oś kołajezdnego napędzanego,
5 - łoĄsko,
6 - uszczelka,
7,- korpus zwolnicy
Zródło: Slłobacki, ChochowsH 1993

Rysunek 8.37. Przekładnia typu
Torsen
Źródło : materiaĘ prasowe S\}BAR{J

rzy§tywanych w układzie koł jezdnych pozwala
na określenie stosunku wartości przekazryv anlego
momentu obrotowego. Zwykle wartoŚĆ ta poda-
wana jest w specńkacji przekładni.

Mechanizm Torsen stosowany jest przede
wszystkim w pojazdachz ciągłym napędem dwóch
osi, jako międry osiowy mechanizrrr różnicowy (rys.
8.37). Mozliwość przekazywania momentu obroto-
wego w okreŚlonej proporcjijest w tym przypadku
wyjątkowąza|eĄponłalającąnapnekazańewyż-
szej mocy do osi o większej przyczepności. Jednak
w przypadku, gdy kołajednej z napędzanych osi
stracą całkowicie przy czepność, mechani zm róż-
nicowy nie będzie w stanie przekazń napędu po-
zostałym kołom. Tak jak w przypadku stożkowego
mechanizrnu różnicowego, istrieje ścisła zależność
w proporcji pnekazywalego do osi momentu obro-
towego, dlatego jeżeli proporcja wartości momentu
obrotowego przekazywalego do kół przednich
M,ikół Ęlnych Ę wynosi M,:M,:1:3, to jeżeli
jeidna zosi nie będzie obciążałó układu napędowe-
go, czy|i M,= 0, to i do drugiej osi dostarczony
moment będzie wynosił M,: 3 M,: 0.W celu
podniesienia właściwości trakcyj nych pojazdów
wspołcześnie wlposaźa się je w systemyhamujące
koła każdej z osi, dzięki temu możliwe jest w sze-
rokim zakresie rozdzielanie momentu obrotowego
dostarczanego do każdej osi pojazdu.

Dwie osie przekazująnapęd z mechanizmu
róznicowego do przekładni końcowych. Prze-
kładnie te, podobnie jak przekładnia główna, są
przekładniami zwalniającymi (i = 1:5), dlatego
riaTywanę są zwolnicami. Jako zwolnice są stoso-
wane przekładnie zębate walcowe lub planetame.
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Przekładnia końcowa walcowa (rys. 8.38) składa się z dwu kół zębaĘch wal-
cowych. Wzajemne połozenie tych kół zaleĘ od położenia obudowy przekładni
względem pochwy tylnego mostu, dzięki temu moma regulować prześwit pod tylnym
mostem ciągnika.

W wielu typach ciągników jako przekładnie końcowe zastosowano przekładnie
planetame. Na końcu półosi jest zamocowany kosz satelitów 4 (ry*8.39). Koło
pierścieniowe 3 jest przymocowane do nieruchomej obudowy całej przekładni, a
koło słoneczne / jest osadzone na osi kołajezdnego. Napędjest dostarczany na kosz
satelitów 4.Poniewń koło pierścieniowe 3 jest nieruchomeo więc satelity 2, tocząc
się wewnątrz koła pierścieniowego, obracają się wokoł swoich osi i wprawiająw ruch
koło słonecme 1. ZaleĄtakiej przekładni końcowej jest większa sztywność mostu.
Przęłożeńe przekładni planetarnej oblicza się wg wzoru:

1

l-
z-1+ ,
Zt

gdzie:
z, -liczbazębów
koła słonecznego,
z, -Iiczbazębów
koła pierścieniowego,

Rysunek 8.39. Przekładnia końcowa planetarna: 1 - koło słoneczne,

'z*:ń!,"! ł;,j ; łi i3 
P i e r ś c i e n i ow e, 4 - ko s z s at e l i t óą 5 _ p ó ł o ś

8.7. Wałek odbioru mocy
Wałek odbioru mocy

(WOM) słuzy do przeka-
zywania napędu do współ-
pracujących z ci€nikiem ma-
szyn. Do wałka odbioru mocy
napęd jest przekazywany z
głównego sprzęgła ciągnika
- równolegle do napędu prze-
noszonego do układu j ezdnego,
a więc z pominięciem skrzyni
przekładniowej. Taki sposób
przeniesienia napędu do WOM
nazywamy napędem nieza-
leznym, ponieważ prędkość
obrotowa WOM jest .ni ęza|eż-
na od prędkości ciągnika. W
ciągnikach lekkich i średnich
włączanie napędu wałka odbio-

Rysunek 8.40. Schemat układu napędowego lekkiego
ciągnika: I - wałek sprzęgłowy, 2 - tuleia sprzęgłowa,
3 - wałek napędu niezaleźnego WOM, 4 - wałek pośredni
skrzyni przekladniowej (tulejovly), 5 - wałek pośredni
reduktora, 6 - wałek główny skrzyni przekładniowej,
7 - wałek zdawczy reduktora, 8 - mechanizm różnicowy,
9 - blokada mechanizmu różnicowego, I0 - przekladnia
końcowa (zwolnica), 1I - sprzęgło tulejowe napędu WOM
Zr ódł o : o pracow anie włas n e
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napęd pompy podnośnika

Rysunek8.41.Schematukładunapędowegociężkiegociągaika:1-1arczasprzęgłowa,2-obudowaspnąła,3-wałeksprzęłowy,4-tulejasprzęgłowa,
5_spnęglonapęduWOMIiIIprędkości,6-sprzęgłonapęduzależnegoiniezależnegoWOM,7-wałeknapęduniezależnego,8-wałeknapędusprzęgła
WOM, 9 - sprzęgło WOM, I0 -wałek zdawczy planetarnego wzmacniacza momentu obrotowego, II - sprzęgło wzmacniacza, 12 - hamulecwzmacniaczą,
I j - walek pośredni skrzyni pnekładniowej , l 4 , l 5 - sprzęglo zębate włączania biegów, 1 6 - wałek zdawczy skrzyni przekładniowej , l 7 , l 8 - sprzęgła
zębate włączania reduktora i biegu wstecznego, 19 - wałek zdawcry reduhora, 20 - koło atakujące, 2l - blokada mechanizmu różnicowego, 22 - półoś,
23 - oś koła napędowego, 24 - WOM, Z,_rr- koła zębate
Żródto: Nowacki 1972
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ru mocy polega na połączeniu wałka pośredniego WOM z wałkiem głównym WOM
za pomocą sprzęgŁa tulejowego (rys. 8.40). W ciężkich ciągnikach włączanie WOM
następuje za pomocą sprzęgła WOM (rys. 8.a1).

Maszyny i ciągniki rolnicze produkuje wielu producentów. W celu zapewnienia
prawidłowej wspóĘracy maszyn i ci€ników wyprodukowanych w różnych krajach
ustanowiono międzynarodową nonnę na prędkość obrotową WOM. Podstawowa
prędkość obrotowa WOM wynosi 540 obr/min. Takąprędkość obrotowąWOM po-
winien uzyskiwać przy nominalnej prędkości obrotowej silnika. Jeżeli jest inaczej,
to na pulpicie sterowniczym musi być wyruźnie podana prędkość obrotowa silnika,
przy której WOM uzyskuje znormalizowanąprędkość obrotową.

W miarę wzrostu mocy stosowanych w ciągnikach silników pojawia się możli-
wośó przekazywania większej mocy do współpracują-
cych maszyn. Przy stałej prędkości obrotowej wartość
przekazyw anej mocy jest ograni czon a wartością
momentu obrotowego. Dlatego w ciągnikach ciężkich
dopuszczono drugąznormalizowanąprędkość WOM,
która wynosi 1020 obr/min. Niedopuszczalne jest
pomyłkowe włączenie nieodpowiedniej prędkości
obrotowej WOM, dlatego końcówka WOM w wersji
540 obr/min ma 6 wypustów, a końcówka w wersji
1 020 obr/min - 32 wypusty.

W niektórych konstrukcjach ciągników wałek
odbioru mocy ma pięć prędkości: 450, 540,750,
1000 i 1400 obr/min (rys. 8.42). Prędkość pośred-
nią (750 obr/min) wprowadzono do napędu maszyn
pracujących z prędkością540 obr/
min, lecz niewymagających dużej
mocynapędowej. Wtej sytuacji, aby
uzyskać prędkość obrotową WOM
wynoszącą 540 obr/min, mając
włączony napęd na 750 obr/min,
prędkość obrotową silnika na|eży
obniżyć o 30-40%o. Taki wariant
napędu stosuje się w przypadku,
gdy podczas pracy wykorzystanie
mocy silnikajest małe. Dzięki pracy
przy obliżonej prędkości obrotowej
silnika można zmniejsryć zlttżycie
paliwa nawet do 25% (rys. 8.a3).

W przypadku niektórych ma-
szyn istniej e ścisła zalężność między
pracąelementów roboczych a poko-
nywaną przez maszynlę drogą. Jeśli
jest to maszynazawieszana, to napęd
WOM musi mieć prędkość obrotową
dokładnie zsynchronizowaną z pręd-

Rysunek 8.42. Dźwignie ste-
rujące ustawieniem prędkości
ekonomicznej WOM (EC0-750,
1.400 obr/min)
Zródło: materiĄ prasowe AGCO
(młkaYALTM)

Rysunek 8.43. Redukcja obrotów silnika w celu
obnżenia zużycia paliwa. Przy dźwigni ustawieniu
750,1400 obrJmin. możliwe jest uzyskanie prędkości
WOM 540, 1020 obr/min przy prędkości obrotowej
silnika 1500 obr/min. Pozwala to pracować przy
mniejszym jednostkowym zuĘciu paliwa
Zró dło : op rac ow anie w ł as ne

kW
83
77
71
65
59
53
47
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kości jazdy ciągnika. Taki rodzaj napędu WOM riazrya się napędem zależnym. W
takim rozwiązaniunapęd na WOM jest przekazywany zwaŁkazdawczego reduktora
(rys. 8.a0). Obroty zależne, skorelowane sązprzełożeniem skrzyni przekładniowej
i prędkościąjazdy ciąnika. Wałek wyjściowy obraca się z prędkością 3,5 obrotu
na 1 metr drogi przebytej ptzez ciągnik. Napęd za|eżly wykorzystywany jest przy
wspóĘracy ciągników zprzyczepani z własnym napędem, niektórymi siewnikami,
rozrzutnikami nawozu.

Przy czepy zjedną osią napędową mi Ę nlięksryć możliwości takcyjne zespofu ,
jednak wyższacenaiciężar takich przyczep spowodowń,żenie sąobecnie populame.
W przypadku siewników i rozrzutników nawozów nltięańe wielkości wysiewu z
prędkością teoreĘczną ciągnika j est mocno zawodne.

Obecnie większość ciągników w wersji podstawowej jest wyposżona wyłącmie
w niezależny napęd WOM.

W latach 70. XX wieku pojawiĘ się modele ci€ników wlposażone w wałek
odbioru mocy umieszczony z przodu lub z boku ciągnika. Obecnie ciągniki z silnikami
o mocy powyżej 40kW często mająprzedni WOM i przedni podnośnik hydraulicmy.

8.8. \ilaĘ napędowe i przeguby
Przedstawione na rysunkach 8.40 i 8.41 układy napędowe ci€ników charaktery-

zują się zwartąbudową. W przypadku ciągników z napędem na dwie osie oraz w wielu
samochodach stosuje się wały napędowe, umożliwiające doprowadzenie napędu do
oddalonych od siebie zespołów układu napędowego. Na rysunku 8.44 przedstawiono
ptzykJady zastosowania wałów napędowych w samochodach.

/\l lrTktĘ.="
Wał napędowy przedstawiony na rysunku 8.45 składa się z dwu odciŃów połą-

czonych wielowypustem. Na końcach wafu majdują się przeguby umożliwiająpe prze-
noszenie napędu podczas z,miany położenia zespołów połączonych wałem. Ponieważ
od długości wałuza|eżry dopuszczalnaprędkość obrotowa, zjakąwałmożepracować,
więc przy większych odległościach między zespołami napędowymi zamiast wałów
pojedynczych stozuje się wĄ dzielone (rys. 8.a6). Przy mńej prędkości obrotowej
wafu lub przy maĘch kątach nachylenia stosuje się przeguby knlżakowe (rys. 8.47).
W celu zapewnienia właściwej pracy wału napędowego przegubyfuzyżakowe na obu
jego końcach musząbyć ustawione w Ę samej płaszcryźnie (rys. 8.48).

Przeguby krzyżakowe umożliwiająprzenoszenie momenfu obrotowego dla kąta
skręcenia przegubu (y) poniżej 25-30'. Występują wtedy (y > 0') różne prędkości

Rysunek 8.44. Przykłady
rozmieszczenia wałów
napędowych:
A- uklad klasyczłty,
B -wal dwucąściolły,
C - napęd na dwie osie,
D - napęd na tą1l osie
Zródło : Orzełowski I 992
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Rysunek 8.45. \ilał napędowy z przegubami krzyżakowymi: l - złącze kołnierzowe, 2 - przegub
krzyżakouły, 3 -złączewielowypustowe,4 -ciężarekłvyrównoważający,5 -rura,6-smarowniczki
Zródło : Orzełowski l 992

Rysunek8.46.Wałnapędowydzielony:I-przegubelasĘczny,2-smarowniczlra,3-wkładkąela-
stycznawspornika,4*łoźyskowspornika,5-rura,6-złączekołnierzowe,7-przegublcrzyżakovly,
8,* wspornik, 9 - złącze wielwypustowe
Zródło: Orzełowski 1 992

Rysunek 8.47. Zasadl działania
przegubu krzyżakowego:
l -widełki,
2 - krzyżak,
3 -wał napędzający,
4.-wał napędzany
Zródło: Orzełowski 1 992

Rysunek 8.48. Wał napędowy:
A- złożpny ptawidlowo,
B - niepratłlidlowo
Zródlo: Onelowski 1992

obńcone względem §ebie o g@
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wałów, powstajądrgania oraz następuje spadek
sprawno śc i mechanicznej prze gubu k rzy żako-
we5o 4_(rys. 8.a9).

Zachowanie jednakowej prędkości ką-
towej wałów połączonych przegubem (dla y
> 0o) zapewniają przeguby homokinetyczne.
Należądo nich:

przeguby podwójne krzyżakowe,
przeguby kulowe (w tym Weissa i Rzeppa),
ze specjalnej Ńształtowanymi kamienia-
mi (typu Tracta).
Prrykłady budowy przegubów homokine-

Ę cntychprzedstawiono na rysuŃach 8.50-8.53.

Rysunek 8.51. Przegub kulowy typu Weissa:
I - wał napędzany, 2 - kołek zabezpieczający
sworzeń, 3 - sworzeń, 4 - kula środkująca
5 - lula, 6 - wał napędzający
Źródło: Dajniak 1985

Tohl

Rysunek 8.49. Zależnośc sprawności me-
chanicznej ł. przegubu krzyżakowego
od kąta o§i wałków (1)

Zródlo: Dainiak 1985

Rysunek 8.52. Przegub kulowy typu Rzeppa:
1 - wał napę&any, 2 - spręźyna pilota, 3 - pilot,
4 - czasza póllallista, 5 - leoszyk kul przegubu, 6 -
wał napędzający, 7 - htla pnegubu, 8 - bieżnia
wewnętrzna, 9 - wkładka lożyskowa
Żródło: Dajniak t985

Rysunek 8.50. Podwójny przegub krzPakorvy: I - wał z otworem na środlłowanie, 2 - obudową
pizegubu,3_smarowiiĆzia,4-uszczelkaobudowy,5-wałzczopemśrodkującym,6-uszczelka
szktinki,7_pierścieńszklanki,8-krzyzak,9-łoĄskoigielkoweczopkalcrzyżaka, l0-szHankaPrze-
gubu, t l - ńzczellra osi wału, 12 - łoĄsko igiełkowe osi wału, 13 - oś wału, 14 - pokrywlra osi wału,

l5 - osłona środkowania, I6 - kąmień kulisty, 17 - łoĘsko ślizgowe kamienia
Żródło: Dajniak I985
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Ęsunek 8.53. HomokineĘczny
przegub Ępu Tracta:
I -widełkiwału,
2 - katnień z płaskim wystq)em,
3.- kamień z wycięciem
Zródło: Dainiak I985

8.9. Napęd elektry czny (quasi-hybrydowy)
W ostafinich latach populamość uzyskaĘ elekĘczne układy napędowe składają-

ce się z silnika spalinowego napędzającego generatorprądu, który ładuje baterię aku-
mulatorów. Napędpojazdu zapewniĄ silniki elekĘczne zasilaneprądemczerpanym
z akumulatora. Hybrydowe układy napędowe tego typu mająjednak powa:żnąwadę

- wymagają stosowania akumulatorów. Chcąc uzyskaó możliwość zmagatynowania
maczrrcj ilości energii, konieczne jest stosowanie drogich akumulatorów litowych.
Rozwią7aniem jest połączenie wafu wyjściowego silnika z trdfazowąprądnicąprądu
przemiennego wfiarzającą napięcie 3 80 V.

ukŁad kontrolno-

dwustopniowa
nia przekładniowa
typu

Rysunek 8.54. Schemat ukła-
du napędowego ciągnika wy-
posażonego w przekładnię
elektromagnetyczną
Zródł o : opracowan ie włas n e

""yr"łro-*rry 
zź

przedni
most

skżynia
rozdzielcza
napędu
przódt'tył

silnik elektryczny

Prądnica może pracowaćtakżę w cyklu odwrofirym, pehiąc funkcję romrsznika
silnika spalinowego. Bezpośrednio za pĘdnicąumieszczono asynchroniczly ftój fazowy
silnik elekĘczny. Pądnica i silnik elekłycnry majdująsię w jednej obudowie tworząc
monolitycmy układ. Do bocmej powierzchni obudowy bloku generator-silnik przytwier-
dzona jest pokaźnych rozrrriarów skrąmka, zawierająca system sterowania układem.

Dzięki zastosowaniu sprzężenia generator-silnik eleknryc zny, otzymano moż-
liwość bezstopniowego dopasowania prędkości obrotowej i momentu obrotowego
wytwarzanego przez silnik elektryczny. Takie romlięaaie w klasycznych układach
napędowych jest możliwe do uzyskania w prrypadku przekładni bezstopniowych.
W tym przypadku, dzięki zastosowaniu napędu elekbrycznego, unika się stosowania
kosztownych układów sterowania hydraulicznego, problemów z ich smarowaniem
i rozbudowanych zespołów filtracyjnych. Również ważnejest, aby w niskich tem-
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3x380V,50Hz

Akumulator ę

elekryczny napęd

nadrzędny komputer
sterujący

wentylatora chłodnicy

Rysunek 8.55. Schemat układu sterowania pojazdu wyposażonego w przekładnię elektroma-
gnetyczną
Żródło: opracowanie własne na pońtawie materiałów prasowych MTZ

peraturach system odrant-bezogrzewania, był gotowy do pracy. Bardzo ciekawie
tozlłłiązano problem napędu. silnik elekĘczny napędza klasyczny układ napędowy
wyposażony w dwustopniowąskrzynię przekładniowąi skr4mię rozdzielającąnapęd
na przednią i Ęlną oś napędową. Podobne roz\^tięania wykorzystujące silnik spa-
linowy i dla odmiany mechaniczno-hydrostaĘczny układ napędowy można często
spotkać w innych pojazdach ufikowych (rys. 8.54 i 8.55).

przedniego
napęd
WoM

silnikgenerator



9. MECHANIZD'{Y NOŚNE I JEZDNE POJAZDÓW

9.1. Wstęp
Zadaniem męchan i zmów nośnych i j ezdnych

jest przeniesienie obcią7eń pojawiających się w
czasie eksploatacji pojazdu. Dodatkowo układ
jezdny przez kontakt z podłożem umożliwia
przetńeszczanie się pojazdu. Mechanizmem no-
śnym można nazwń konstrŃcję umożliwiającą
zamocowanie elementów składowych pojazdu
oraz przenoszącą siĘ generowane w czasie pra-
cy. Najstarszym rozwięaniem stosowanym w
pojazdach jest wykotzystanie ramy wykonanej z
odpowiednio ukształtowanych profili (rys. 9. l ). Do
ramy mocowane sąwsrystkie elementy konsfiŃcji
pojazdu takie, jak silnĘ przekładnie, mechanizrny
jezdne, skrąmia ładunkowa i kabina operatora.
Mechanizmy mocowane poniżej i na poziomie
ramy tworzązespĘ podwozia, części mocowane
powyżej ramy no§ząnazwę składników nadwozia. Stosowanie ramy, umożliwia np. w
przypadku ciąników drogowych, zróżnicowanie montowanych skr4ń ładuŃowych.

Jeżelipojazdma zwartąkonstrukcję, w któĘ elemenĘ układu przeniesienia na-
pędu umieszczone sąblisko siebie, możnanezygnować zvmieszczania ich na ramie.
Takie rozwięanie nosi nazwę mocowania samonośnego. Nawiercone w obudowie
układu napędowego ptmkĘ mocowania pozrvalająna umieszczenie na nim nadwo-
zia i mechanizmów roboczych, dzięki temu można wyeliminować ramę nośną. W
większości ciągnikówrolniczych wyposażonychw samonośnąkonstrukcję podwozia
stosuje się ramy pomocnicze, do których mocowane jest dodatkowe wyposżenie lub
elasĘczne zawieszenie kół przednich (rys. 9.ż i9.3).

Rysunek 9.2. Przykład
konstrukcji samonośnej
ciągnika wyposaż,onęo w
ramę pomocniczą umiesz-
czoną przed przednią osią
gojazdu
bódo : opracawol ie włas ne

Rysunek 9.3. Kon-
strukcja zt^mą
pomocniczą wykorzy_
sĘwaną do mocowania
układu zawieszenia kół
przednich
Zródło: opracowanie
własne i materiaĘ
prasowe AGCO (tnarka
FENDT)

Rysunek 9.1. Rama ładowarki na
linii produkcyjnej - w ramie zamo-
cowano silnik i widoczną oś przednią
Foto: A. Ekielski
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9.2. Układ zawieszenia
Zawieszenięm pojazdu nazywamy zespoł łączący układ jezdny z konstrukcją

nośną pojazdu (rama, nadwozie). Zadaniemukładu zawieszenia pojazdu jest:
zapewnienie poprawnej wspĘracy układu jezdnego z podłożem, umożliwiające
przeniesienie wymaganej sĘ napędowej do podłoża; w większości wypadków
zawieszenie powinno umożliwić ciągł nacisk wywierany przez mechanizm
jezdny na podłoże, nięzależnie od uksźałtowania,
przeniesienie na powozie sił wywołanych obcią.zeniami statycznyrrri i dynamicz-
nymi pojazdu; ograniczenie dynamiki zmian wartości Ęch sił przez wprowadze-
nie elementów elasĘcmych,' 
ograniczenie drgń wywołanych nierównościami podłoża.
Rozróżnia się następujące typy zawieszeń (rys. 9.4):
sńywne - mechanizrny jezdne nie mają możliwości pneńeszrzańa się względem
podwoziapojazdr:"brakelementówelastycznychpomiędzynimi;proskiwytrymałe,
niepozwĄąpe jednak na dopasowanie się mechanizrnu jezdnego do koŃguracji
podłoza; stosowane są w pojazdach których pędko ść jańy ńe pruebacz-a 1 m/s (nie-
które walce drogowe, ciągniki gą5ienicowe, pojazdy specjalne) lub przezraczonych
do przemieszczania się po płaskich powierzchniach (wózki harrsportu wewnęfizrrego),
ruchome - elemenĘ jezdne mogą ptzemieszczać się względem podwoziapo-
jazdu,lecz nie występująelementy zmniejszające siĘ przenoszone na podwozie,
semielasĘczne - zawieszenie, w którym część elementów jezdnych (opony pneu-
matyczne, elasĘcme łączniki) odkształcając się, zrnniejszająsiĘ przenoszone na
nadwozie; stosowane wpojazdachwolnobieżnych, którychprędkość nieprzdrc,;apza
l0 m/s; powszechnie stosowane jako zawieszenie tylnej osi ciągników rolniczych,

Rysunek 9.4. Wybrane rozwiązania układów zrvieszenia w pojazdach rolnicrych:
A- zawieszcnie ruchome, B - zawieszenie zlleżne, C, D - zpwiesunie szlywne
Zró dło : oprac ow anie włas ne
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elastyczne - rama lub podwozie
pojazdu oddzielone sąod układu
jezdnego elementami spręzysty-
mi i tfumiącymi; powszechnie
stosowane w pojazdach, których
prędkość j azdy pzekacza 1 0 m/s.
Części pojazdu nieoddzielone od

podłoża elementem sprężystym, noszą
nazwę mas nieresorowanych - do
ńch zalicza się: osie, koła i hamulce.

Masa resorowana to: rama no-
śną silnĘ układ napędowy i nadwozie.

W prąrpadku stosowania pod-
wozia samonośnego, zwykle w
ciągnikach rolniczych, przednia oś
ciągnika jest zawieszona elasĘcznie
a tylna semielasĘcznie, stanowiąc
częśó Ęlnego mostu pojazdu. Elementy elastyczne mocowane sądo ramy pomocniczej
(rys. 9.5). Zawieszenie elastyczne tylnej osi stosowane jest w ciągnikach wyposażo-
nych w pełną ramę nośną (rys. 9.6). Ze względu na komplikację budowy niewielu
producentów ciągników stosuję to rozwięanie. Jednak powszechnie stosowane jest
w innych pojazdach rolniczych (quady, pojazdy dostawcze).

Zawieszeńe elastyczne pomłalanaprzemieszczenie koł w płaszczyzrie pionowej.
Jeżeli nńanapołożeńa koła ma wpływ na położenie innego koła w pojeździe, zawię-
szenie naąnvanejest zależnym (rys. 9.7A), w
przeciwnym wypadku mówimy o zawieszeniu
ńezależmym (rys. 9.7B).

Zawieszeńę elasĘcme wymag a zasto -
sowania trzech grrłp elementów: elementów
nośnych, sprężysĘch i tłumiących.

Elementy sprężyste układu zawie-
szenia dzieli się na: metalowe (sprężyny
płaskie i śrubowe), grrmowe, pneumatyczne,
hydrauliczno -pneumatyczne.

akumulator

Rysunek 9.5. Zawieszenie elastyczne ramy
opryskiwacza samojezdnego
Zródło: maleriały prasowe AGNfulC

Rysunek 9.7. ElasĘczne zawieszenie:
A- zależne mocowanie prrsdniej osi ktil (Fen&),

Ę - przednie zawieszenie niezależne
Zródło: mąteriały prasowe DANA

Rysunek 9.6. Elastyczne mocowanie przed-
niej i tytnej osi ciągnika (JCB Fastrac)
Zródło: materiaĘ prasowe JBC

amortyzatora
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Sprężyny płaskie, nazywane re§oraml
piórowymi, ą zbudowane z kilku piór o różnej
długości i rómym promieniu l<rzy\ńny Pióra ą
połączone śrubą 2, która powoduje ich wstępne
napięcie (rys. 9.8). Sruba ustala jednocześnie
wzajemne położenie piór, a opaski 3 zńezpie-
czająprzed rozsuwaniem się końców piór na
boki. Podczas pracy długość resoru ulega zrrianie
i dlatego koniec re§oru musi mieć możliwość
przenieszcz,ańa się względem ramy (rys. 9.9).
W celu zwiększenia właściwości sprężynująpycĘ
pomi$ąl pióra wstawiane ąprzeldadki znniejsza-
jące tarcie pomiędzy nimi. PodstawowązaleĄre-
sońw piórowychjest przenovenie sił wzdłu:żnycĘ
dlatego zawieszenia w kórym zastosowano resory
piórowe, nie wymagają stosowania dodatkowych

Rysunek 9.9.
Mocowanie resoru
piórowego:
A-wahac7em,
B -podparty
na ślizgaczu:
l - przedni wspornik

resoru,
2 - swozeń resoru,
3 - resot
4 - belka osi,
5 - strzemię,
6 - zderzak gumowy,
7 - tylny wspornik

resoru,
8 -wahacz,
9 - ślizgacz,
1,0 - rama pojudu
Zródło: Dajniak 1985

Rysunek 9.8. Budołva, półeliptycznego
resoru piórowąoz I - pióro, 2 - śruba
ustalająca, 3 - opaska ściągĘąca, 4 - ucho
Zródło: Orzełowski I 992

elementów przenoszących takie siĘ.
Wymagane j est zastosow alie porzecz-
nych dĘżków reakcyjnych przenoszą-
cych siły poprzęczne. Wadą resorów
piórowych sąznaczrrcrozrniary i duża
mź§a w porównaniu do innych spręzyn.

§pręźryny śrubowe. W odróżnie-
niu od resorów piórowych, spręzyny
nie wymagają smarowania w miej scach
ich mocowania (rys. 9.I0). Znaczną
za|eąspręzyn śrubowych są mniejsze

Rysunek 9.10. Przykład mocowania zawieszenia
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Rysunek 9.11. Wózek zawieszenia ciągnika gą§ienicowego:
l - spręĘna, 2 - oś wózka, 3 - ramiona, 4 - kołka dociskające
gąsienicę
Zródło: Dajniak I985

wymiay w porównaniu do
resorów piórowych. Jednak
ze względu na przenoszenie
sił tylko w jednym kierunku,
wymagane jest stosowanie
drążków reakcyjnych lub
wńaczy pruejmujących re-
akcje wzdłu:żne i poprzecme.
Sprężyny śrubowe są rów-
nież stosowane w pojazdach
gąsienicowych (rys. 9. 1 1).

Drążki skrętne to ele-
menĘ spręzyste w postaci
pręta (lub rury), którego
jeden koniec jest unierucho-

miony w ramie lub elementach nośnych
nadwozia, a drugi jest połączony z wa-
haczem (Iys. 9.12). Podczas obciążenia
nadwozia 5 następuje skręcenie drązków
skrętnych 3 i 4, wychylęnię wabacza 2 i
zmiana odległości koła 1 od nadwozia 5.
Dr€ki skrętne stosuje się najczęściej w
niezależny ch zawieszeniach samocho-
dów osobowych oraz pojazdów tereno-
wych (rys. 9.13).

Gumowe elemenĘ sprężyste mają
szerokie zastosowanie jako elemenĘ po-
mocnicze. Podstawowącechąelementów

drążek skrętny

swobodny
koniec
dążka

Rysunek 9.13. Mocowanie drążka skrętnego
w zawieszeniu
Źró dło : opracow anie wlas n e

Rysunek 9.12. §tne niezależne zawieszenie
samochodu z drążkami skrętnymi: I -koło,2 -
wąhacz wleczotty, 3 - drĘek skrętny lewego koła,
4 - drĘek slcrętny prawego koła, 5 - nadwozie
Żródto: Onełowski 1992
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gumowychjest duża zdolność pochłania-
nia energii. Elementy gumowe pracująna
ściskanie i skręcanie (rys.9.1a).

Pneumatyczne elementy sprę-
żyste mają możliwość zmiany cha-
rakterystyki przez zmianę ciśnienia
powietrza. W zależności od warunków
judy, kierowca mo że mieniń ciśnienie
powietrza wewnątrz elementu spręzy-
stego (rys. 9.15). Spręzystość powietrza
wykorzystano także w hydrauliczno-
-pneumatycznych elementach sprę-
źrystych (rys. 9. 1 6). Zasadnicza różnica
między pneumaĘcznym a hydrauliczno-
-pneumaĘcznym elementem spręzy-
stym polega na sposobie przenoszenia
obciążenia. W pierwszym przypadku
obcią7enie z części mechanicznych jest
przenoszone bezpośrednio na mieszek
pneumatyczny (rys. 9.15), w drugim
zaś obciążenie z części mechanicznych

Rysunek 9.15. Dwufałdowy mieszek z za-
sobnikiem powietrza: I - mieszek gumowy,
2 - zasobnik powietrza, 3 - króciec powietrza,
4,- zderzak gumowy
Zródło: Oruełowski 1992

Rysunek 9.14. Przykłady elementów gumowych
stosowanych w zawieszeniul A i C - walcowe,
B - plytkowy, D - stożliotłły
Zródło : Orzełowski 1 992

na mieszek pneumatyczny jest przenoszo-
ne za pośrednictwem oleju. Powiązanie
dwóch czynników pĘnnych (gazu i oleju)
stwarza dodatkowe możliwości wyko-
rzystania takich elementów spręzysĘch.
Na rysunku 9.17 przedstawiono zasadę
dziŃania hydroaktywnego zawieszenia
kół tej §amej osi. ElemenĘ hydraulicz-
no-pneumatyczne 1 poszczególnych

Rysunek 9.1 6. Hydrauliczno-pneumatyczny
element zawieszenia
Żró dł o : Au t o -Te c h n i ka Mo t o ryz acyj na

A 19,3 kN
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Rysunek 9.17. Zawieszenie hydroakĘwne:
A - pozycja ,zawieszenie miękkie", B - po4lcja
yzawieszenie twarde': I - element hydrauliczno-
-pneunatyczny koła, 2 - dodatkowy element hy-
drauliczno-pneumatyczny, 3 - tłumiki przepływu,
4,- zawór pnepływu
Zródło : Auto-Tec hn ika Motoryzacyj na

kół mogą być ze sobą połączone
(rys. 9.17A). Dodatkowy element 2
jeszcze bardziej łagodzi chwilowe
obciążenia działające na jedno z
kół. Zamknięcie przepływu oleju
między kołami (rys. 9.17B) sprawia,
iż obciążenie jednego koła powodu-
je reakcję Ęlko jednego elementu
hydrauliczno-pneumatycznego. W
ten sposób uzyskuje się efekt twar-
dego zawieszenia. ElemenĘ hydrau-
liczno-pneumatyczne umożliwiaj ą
regulację wysokości zawieszenia
pojazdu względem nawierzchni
przez zmniejszenie lub zwiększenie
ilości oleju w układzie zawieszenia
(rys. 9.18).

Amortyzatory służą do tłu-
mienia drgń układu koła-nadwozie,
powstaĘch pod wpĘwem zrrriennych
obciąźeń podczas jazdy. Obecnie naj-
bardziej rozpowszechnione są amor-

Ęzatory hydrauliczne dwustronnego

unoszenle ramy

Rysunek 9.18. System zawieszenia pneumatycznego tylnych osi pojazdu ciężarowego
Zródło: nateriĄ prasowe IvIAN
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działania. Na rysunku 9. 19 przedstawiono budowę takiego amońyzatora. W skład źlmor-

Ęzatora wchodządwie komory cylindrycme, umieszczone jedna w drugiej. Komora we-
wnębznato cylinderroboczy a:noĘzatora.Znajdujący się wĘ komorze tłok 1dzieliją
nakomoręnadtłokową5ipodtłokowąó. Wtłokujestumieszczonyzawórjednosfronny2
umożliwiającyprzepĘwolejunadtłok. Dolnaczęśćkomorypodtłokowej jestzamknięta
zaworemjednostonnym 4, któryumożliwia dopĘw do niej oleju z komory zewnętrznej.

Tłumiące działanie amoĄzatorapolega na dławieniuprzepływu oleju między komorą
nad- i podtłokową. Podczas powolnego ruchu tłoka oĘ możeprzepĘwńprzez kanaliki

Ęczące komorę nadtłokowąz komoąpodtłokową tęzaś z
komorązewnęfrzną. W chwili wysĘlienia dużego obciążenia
następuje otwarcie odpowiedniego zatfiloru pżeń^ilowego - w
zależności od kierunku działania sił (ściskanie lub rozcrąganie).

Amortyzator może być umieszczony obok sprężyny śrubowej
(rys. 9.17B) lub wewnąbz niej. W tym ostafirim przypadku
zawięszenie tworzy bardziej zwartą konstrŃcję (rys. 9.20).

W samochodach, tzn. w pojazdach rozwijająpych duże
prędkości, bardzo waźne jest zachowanie właściwego poło,żenia

koła względem pojazdu pomimo jego przemieszczania się w

Rysunek 9.19. Amortyza-
tor systemu Armstronga:
I - tłok,
2 - zawór tłokowy,
3 - zawór odciĘający,
4 - zawór dolny,
5 - komora nadtlolawa,
6 - komora podtlokowa,
7 - komora zewnęttzna
Żródło: Otzełowski I 992

Rysunek 9.20. Zawieszenie przednięo kola nienapędzanęo:
I - spręĘna, 2 - anortyzator 3 -wahaa górry, 4 -wńacz dolłty,

5 -uopy zwtotnicy,6- oś koła
Żródło : Orzelowski I 992
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A - zawie s ze nie ni ezlle żne B-ulebte ztwicszenie dwóch osż

C - współzaleźne zpwieszenie
z kompens acj ą o bciążenia

D - zawicszenic progregwne

Rysunek 9.21 .Zasada budowy zawieszenia w pojazdach wieloosiowych
Zródło : opracowanie własne

Rysunek 9.22. Podlużna rama samochodu ciężarowegoz 1 - podłużnice, 2 - poprzeczki, 3 -wieszaki
resorów, 4 - hak holowniczy
Żródło: Orzelowski 1 992

Rysunek 9żl. Rama szczątkowa ciągnika:
1 - podfu:źnice, 2 - łapy podłuźnic, 3 - po-
pzeczka ramy, 4 - otwory do mocowania
nanędzi rolniczych, 5 - śruby mocujące
podfużnice do obudowy spzegła
Zródło: Dajniak 1985
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płaszczyźńe pionowej podczas jazdy po nierównościach drogi. W.tym celu stozuje się
czworobokprzegubowy, którego dwaboki stanowiąwńacze gómy i dolny.

W przyczepach rolniczych dlżej ładowności (o masie całkowitej po-
wyżej 8 ton) stosuje się osie podwójne, potocznie zwane tandemami, z od-
dzielnym resorowaniem kół i wahaczowym wyrównywaniem ich obciążeń
(rys. 9.21). Rozwiązanie takie poprawia właściwości jezdne prTyczepy po nierów-
nym podłożu.

W samochodach ciężarowych i prryczepach elementem nośnym pojazdu jest
rama (rys. 9.22).W samochodach osobowychzadaniaramypojazdllprzejęło nadwo-
zie,nazywane nadwoziem samonośnym. Ciągniki rolnicze - dzięki nłartej budowie
silnika i układu napędowego - na ogół stanowią konstrukcję samonośną. Przednią
część ciągnika wzmacnia się czasem ramąszczątkową(rys. 9.23).

9.3. Kołowe mechanumy jezdne

W skład kołowego mechanizmu jezdnego ciągnika wchodzą koła jezdne na-
pędzane i nienapędzane. W ciągnikach z klasycznym układem jezdnym napędzane
sąkoła Ęlne, a koła przednie, o mniejszej śred-
nicy, są kołami kierowanymi. Ciągniki z takim
układem jezdnym oznacza się symbolem 4K2
(cztery koła, w tym dwa napędzane). Ciągnik,
którego obie osie sąnapędzane, a wszystkie mają
jednakową średnicę ozlaczasię symbolem 4K4.
Bywają też produkowane ciągniki z dwiema
osiami napędzanymi,lecz o kołach przednich o
mniejszej średnicy niż koła tylne. Sąto ciągniki
z vntpehiającym napędem przednim, oznaczane
symbolem 4K2a,

Koło jezdne składa sięztarczy 2,obręczy
7, dętki9 i opony 8 (rys. 9.24). Tarcza koła 2 jest
przymocowana do tarcnl osi koła 1 za pomocą
śrub 3. Tarcza koła 2 jest połączona z obręczą
7, naktórej jest osadzona opona 8. Wewnątrz
opony znajduje się dętka 9. Asymetryczne
umieszczenie uchwytu 11 moĘącego tarczę 2
do obręczy 7umożliwia zmianę ich wzajemnego
położenia. Umożliwia to regulację rozstawu kół.
W niektóry ch rozutięaniach konstrukcyjnych
tarcza koła jest połączona z obręcząza pomocą

Rysunek 9.24. Koło napędzane (z oponą 11-28):
l - tarcza osi koła, 2 - tarcza koła, 3 - śruba mocająca
lroło, 4 - śruba łącząca tarczę koła z obręczq 5 - śrubą
mocająca obciĘniki, 6- śrubamocująca obciqźnik środko-
wy,7 - obręczkoła,8- opona,9 - dętka, l0-obudowa
pzekladni lańcowej, l I- uchwt mocowania obręczy
Źródło : Sloobacki, Chochowski l 99 3
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zacisków, umieszczonych w spiralnych pro-
wadnicach, TŁrkie połączenie umożliwia pĘnne
przesunięcie obr ęczy w zględem tarczy, a więc
płynną regulację rozstawu koł. Tarczę koła i
obręcz wykonuje się z grubej blachy stalowej.
Elastycznym elementem koła jest opona wTźrz

z dętką. Opona przenosi siłę napędowąz obrę-
czy na podłoże. Opona i obręcz połączone są
ze sobą dzięki sile tarcia powstającej wskutek
dociśnięcia Ęch elementów do siebie. Dzięki
napehieniu dętki sprężonym powietrzem brzegi
opony sądociskane do obręczy z odpowiednio
dużą siłą. Wypeftriona powietrzem opona jest
elasĘczna (odksźałca się) iprzenosi obciąże-
nia pionowe oraz moment napędowy.

Na rysunku 9.25 przedstawiono budowę
opony. Część zewnętrzna opony, bezpośrednio
wspóĘracująca z nawienchnią drogi, nazywa
się bieżnikiem. Bieźnik wykonuje się z gumy
odpornej na ścieranie. Od strony zewnębzrrej
bieżnik jest odpowiednio uksztaftowany (row-
kowany), a od wewnątrz wzrnocniony specjalną
wkładĘ. Bark opony jestzrLaczrtie cieńszy od
bieżniką nie jest bowiem narazony na ścieranie.
Stanowi on osłonę osnowy. Elementemprzyle-
gającym do obręczy jest stopa opony. Osnowa
zbudowana z kilku warstw tkaniny bawehianej,
tworzyw sztucznych lub siatki stalowej - jest
elementem nośnym opony. W zależności od
układu włókien osnowy rcnóżńa się opony:
ksryżowe, promieniowe (radialne) i opasane,
czyli diagonalne (rys. 9.26).

Najstarsze rozltięańe to opony Wzyżowe charakteryzujące się dużą sztyw-
nością. W latach 60. XX wieku pojawiły się samochodowe opony promieniowe o
dużej elasĘczności, poprawiającej przyczepność opony do podłoza.

W latach 70. XX wieku uruchomiono produkcję ciągnikowych opon pro-
mieniowych, lecz ich zastosowanie jest bardzo ograniczone, gdyż są droższe od
zwykĘch opon, a korzyści z ich zastosowaniasąmacznie mniejsze niż w przypadku
opon samochodowych.

Bieżniki opon ciągnikowych znacznie ńżnią się od bieżników opon samo-
chodowych. Wypehienie opony samochodowej bieżnikiem wynosi 80-900ń, a opony
ci€nikowej 30-50%. Różnice w budowie opon samochodowych i ci€nikowych są
spowodowane odmiennyni warunkami ich pracy. Podstawowym podłożem pracy cią-
gnikajest gleba. Aby uzyskać dużąsiłę na kole, bieźnikowi opony ciągnikowej nadaje
się ksźałt ostróg zagłębiających się w podłoże. Występy bieżnika koł napędzanych
sąułożone skośnie i mająnóżnicowany ksńŃ (rys.9.27). Opony koł nienapędza-

Rysunek 9.25. Budowa opony: 1 - przy-
lgnia, 2 - bieżnik, 3 - wkładka wzmacnĘą-
ca, 4 - osnowa, 5 - bark bieżnika, 6 - stopa
opołly,7 - linka stalowa, 8 -farnch ochron-
n2l, 9 - dętka, l 0 - obręcz koła
Zródlo : Skrobacki, Chochowski l 993

mmm
Rysunek 9.26. Rodzaje o§nowy opon:
A - osnowa krzyżowa, B - plomieniowa
(radialna), C - opasana (diagonalna)
Źródło : Skrobacki, Chochowski I 993
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ffi
Rysunek 9.27. Odmiany bieżników kół
cjłsników
Zródło : Skrobacki, Chochowski l 993

napędzanych Rysunek 9.28. Odmiany bieżników
kół kierowanych ciągników
Źródło : Skrobacki, Chochowski t 99 3

Rysunek 9.29. KsztaĘ
opon specjalnych:
A-poszeĘona,
B -lukowa,
C -walcowa
żródło: Slcrobacki,
Chochowski 1993

nych charakteryzująsię większym wypełnieniem i mniejszym nóżnicowanierzeźby
bieżnika (rys. 9.28). Początkowo stosowano opony o przekroju poprzecznym bardzo
zblizonym do okręgu. Nacisk jednostkowy na glebę jest wprost proporcjonalny do
siły nacisku i odwrotnie proporcjonalny do powierzchni sĘku opony z Elebą.Istnieje
więc tendencja do zwiększania powierzchni styku opony z glebąw celu zmniej szenia
nacisków jednostkowych na glebę. Można to uzyskŃ przez zwiększenie średnicy lub
szerokości koła albo obu tych wymiarów jednocześnie.

Nacisk jednostkowy napędzanego koła ciągnika rolniczego wynosi 100- 150 kPa.
Wciągnikuuniwersalnym szerokość oponjest ograniczona szerokościąmięĘlrzędzi.
Natomiast w ci€nikach specjalnych dąlenie do uzyskaniabardzo mĄch nacisków
jednostkowych, wynoszących 10-20 kPa, jest ograniczone Ęlko kosztami. Przy tak

małym nacisku jednostkowym
ciągnik może się poruszać
po polu obsianym młodymi
roślinami, np. pszenicy lub
kŃurydzy, nie powodując ich
uszkodzenia (rys. 9,29).

Na rysunku 9.30 podano
sposób wymiarowania opony
ci€nikowej. Do niedawna wy-
miary opon podawano wyłącz-
nie w calach (inch). Na boku
opony można odczytaćjej o"y-

Rysunek 930. Wymiary opon: c - szerolrość opony,
d - średnica wewnętrzna, D - średnica zailnętrzna,
h -wysokość opony
Żródło : Slcrobacki, Chochowski t 993
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miary cłt-d, tn; szerokość/wysokość opony-średnicę wewnętrzną. Przykładowo,
ozrakowanie opony II,2/I0-28 oznlacza wymiary w calach: c: II,2 mm, h: I0 i d
:28. Przykładowe oznakowanie opony samochodowej 185/65R 15 oznaczawymia-
ry: c : 185 mm, h : 65%o (wskźnik wysokości opony określany nłżwą wskaźnika
profilu opony), ł - radialna (promieniowa siatka włókienwewnątrz),d- 15 (średnica
osadzenia na obręczy w calach). Oprócz wymiarów opony podaje się również klasę jej
nośności, np. PR4. Skrót PRpochodztz języka angielskiego @ly Rating) i w połączeniu
zcyfrąomaszaumownąliczbę przekładek osnowy. Oznaczenie to informuje o zakresie
ciśnienia powietrza, jakie moż:na stosowac w danej oponie. Nośność opony zaleĘ od
jej wymiarów i ciśnienia zawartsgo w niej powietrza. Maksymalna wartość ciśnienia
w oponie jest ograniczona jej wytąmałością (określa ją symbol PR). Opony o Ęch
samych wymiarach mo gąbyć wykonywane w dwu lub nawęt w tzech wariantach wy-
fiąrmałości @R). W tabeli 9. 1 (fragment katalogu opon) podano wartości nośności opon
przy r óżmy ch wartościach ciśnienia.
Opona PR4 nośność maksymalną
osiąga przy ciśnieniu 0,1 MPa. W
takich oponach nie nalezy stosować
ciśnienia wyższego niż 0,1 MPa.
W drugim i bzecim wierszu tabeli
podano oznaczenia opon o takim
samym wyr.rljalze,lecz o większej
liczbie PR. W pewnym zakresie
ciśnienia nośnośó tych oponjest taka
sama jak opon o mniejszej liczbie
PR. W oponach o większej liczbie
PR można jednak stosowaćwyższe ciśnienie.

Na rysunku 9.31 przedstawiono wykres nośności opon (o wymia:ze I2,4|II-28)
w funkcji ciśnienia. Wykresy wykonano na podstawie wartości podanych w tabeli 9.1 .

Poniewż wykresy nośności doĘczątrzech opon o Ęm samym wymiarze, tworzą
więc jedną wspólną linię. Naleźry jednak pamiętać, że w oponię I2,4lI1-28 PR-4
ciśnienie dopuszczalne wlmosi 0,1 MPa. Katalog umożliwia dokonanie doboru opon
na podstawie nmlnej wartości obciążenia. W łm celu mierzy się obcią7enie danej
osi (ciągnika lub maszyny) i dzieli przez dwa. Uzyskany wynik to właśnie nośność
jednej opony. Jeżeli ma to być opona napędzanego koła ciągnika do prac polowych,
to za wartość granicznąciśnienia przyj-
muje się 0,1 MPa. W przypadku opony
koła nienapę dzanego graniczna wartość
ciśnienia wynosi 0,14 MPa. Znając
wartość ciśnienia, jakie można stosować
w oponie i wymaganą nośność opony,
z katalogu dobiera się odpowiedni jej
wymiar. Należy pami ętać, że w przypad-
ku prędkości jazdy mniejszej niż 5 mls
opony mają2O%o zapas noŚnoŚci.

Wydatki na opony stanowi ąww ń-
ny składnik kosztów eksploatacji ciąg-

Tabela 9.'l. Fragment katalogu opon

Wtmiary opon Nośność opony [kN] prry
ciśnienlu ]MPal

0,08 0,10 0,12 o,14 0,16

12,4l11-28 PR4 8,3 9,5

12,4l11-28 PR6 8,3 9,5 10,6 11,6

12,4l11-28 PRg 8,3 9,5 10,6 11,6 12,6

12,4111-28 PR$ 11,1 12,4 13,6 14,8

Żródto : opracowan ie własne

ś§
§.o
§Ę,8
§

0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 MPa
ciśnienie

Rysunek 931. Nośność opoay t2,4l 11-28
Zródlo: Skrobacki, Chochowski I 993



188

/

/
/

za nislie
n

zaws
lna

\
ot
oq
o
G

E

20 40 60 80 100 120%
ciśnienie pońetza w oponach
[w %o ciśnienia nominalnego]

Rysunek 9.32. Wpływ ciśnienia na trwalość
oPony
Zródło : Slcrobacki, Chochowski l 99 3

nika, wlmoszący 20-300ń kosztów całko-
wtych. KoszĘ eksploatacji opon zależąod
sposobu ich uĄltkowania. Na rysunku 9.32
zilustrowano wpływ ciśnienia w oponie
najej trwałość. Zarówno zbyt niskie, jak i
zbyt wysokie ciśnienie zmniej sza trwałość
opon i zwiększa koszty ich eksploatacji.
Należy więc systematycmie dokonywać
pomiaru ciśnienia powietrza w ogumie-
niu ciągnika (rys. 9.33.). Duzy wpływ na
trwałość opon mająteż warunki atmosfe-
rycale. Należy unikać wystawiania opon
na działanie promieni słonecznych. Gdy
ciągnik nie pracuje, naleĘ go umieścić
pod dachem lub osłonić opony.

Warunki eksploatacji ciągników
rolniczych są bardzo zróżnicowane. W
okresie wczesnej wiosny ciągnik porusza
się po glebie o dużej wilgotrości. Gleba
taka powoduje duże opory toczenia kół
ci€nika, ajednocześnie jest mało odporna
na zgniatanie. W celu poprawienia hakcyj-
nych właściwości ci€nika zmniejsza się
naciski jednostkow e ptzez zastosowanie
kół dodatkowych (koła blizniacze) lub
kół drabinkowych (rys. 9.3a). Takie roz-
wiązaniaumożliwiająwcześniejsze rozpoczęcie (o 7-10 dni) prac polowych. Nieko-
rzystne w{lrunki trakryjne występujątalcżezimą gdy ciągnikrolniczyjest stosowany
jako środek fransportu drogowego. W celu zwiększenia przyczeplości ciągnika do

Rysunek 9.33. §ystem kontroli ciśnienia w
ggumieniu
Zródlo: materiały prasowe DANA

Rysunek 9.34. Kola drabinkowe i blźniacze
Zródło : Slcrobacki. Chochowski l 993

pślizg kół
Rysunek 935. Wpływ łańcuchów na przyczep-
ność kół na śniegu
Zródło : Skrobacki, Chochowski l 993
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ośniezonego podŁoża, na koła napędzane zakłada się łańcuchy przeciwpoślizgowe.
Na rysunku 9.35 przedstawiono wykres przyrostu siĘ uciągu ciągnika, uzyskanego
dzięki wlposazeniu kół w łńcuchy. Przyrost siĘ uciągu wyrazono w procentach w
odniesieniu do sĘ uciągu ciągnika niewyposażonego w łańcuchy.

Niektóre prace uprawowe charakteryzują się tak duzymi oporami (np. orka), że
siła uciągu ci€nika w standardowej wersj i nie wystarcza do ich pokonani a. Zwiększe-
niesiĘuciągujestmożliweprzezz-łłiększeniemasyciągnika, awięcprzezdodatkowe
jego obciążenie. Obciążniki zakładane sązazwczaj natarczę koł lub ramę pojazdu.
Jeże|i pojazd wlrposżony jest w przedni układ zawieszenia narzędzi możliwe jest
również zawieszenie na nim dodatkowych obciążników.

Konsbrrkcja ciągnika rolniczego z reglĘ umożliwia regulację rozstawu jego
kół, stosownie do warunków uprawy poszczególnych roślin. Szerokość mędryrzę-
dzia zaleĘ od gatunku uprawianej rośliny, ezęsto też od tradycji oraz od szerokości
kół stosowanego ci€nika. Przykładowo, w uprawie ziemniaków w Polsce stosuje
się mięĘnzędzia 625 i 750 mm, a w USA- 900 mm. Używanie corazto większych
ciągnikóq wyposżonych w coraz szersze opony, powoduje tendencję do zwiększa-
nia szerokości międąrrzędzi oraz do stosowania upraw pasowych. Na rysunku 9.36
przedstawiono przykładowe sposoby zrniany rozstawu koł w ciągnikach. Rozstaw koł
przednich również można regulować, lecznaogoł w mniejszym zakresie (rys. 9.37).

Rysunek9.36. Sposoby
regulowania rozstawu
kół ĘInych
Zródło: Skrobacki,
Chochowski 1993

Rysunek937. Sposoby
regulowania rozstawu
kół przednich
Zródło: Skrobącki,
Chochowski 1993
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9.4. Gąsienicowy układ jezdny
Powierzchnia sĘku gąsienicy z glebąjest nacnie większa niż powierzchnia

styku kół. Dlatego zastosowanie gąsienicowego układu jezdnego zmniejsza naciski
jednostkowe, zwiększając jednocześlie przyczepność do podłoża. Wady ciągnika
gąsienicowego to wysoki koszt zakupu i eksploatacjinliązany zdużymi oporami przy
odksźałcaniu gąsienicy. Obecnie w ciężkich maszynach nadal stosowane sągąsienice
składające się z segmentów stalowych, jednak w większość pojazdów wykorzystuje
się gąsienice wykonane ztwowyw sztucznych.

Wukładzie jezdnym (rys. 9.38) ciągnika gą,sienicowego taśma gą5ienicy opasuje
kołanapędzane i napinające, opiera sięnakołachwózkajezdnego ijestpodpartlakółkami
podbrymującymi. Przedstawiony na rysunku 9.39 układ jezdny ma zawieszenie elastycz-
ne. Wjego skład wchodzi kilka wózków, z których każdy mazamocowane elastycmie
koła. W wózku szĘwnym wszystkie koła prowadzące gąsienicę przymocowane sądo
wspolnej ramy i nie mogąwykonywać niezaLeżmych względem siebie ruchów. Porów-
nanie pracy ciągników gą5ienicowych z wózkiem elastycmym i wózkiem sztywnym
przedstawiono na rysunku 9.39. W ten sposób zapewniono dużą elasĘczność i cichą
pracę układu. Poziom hałasu w kabinie ciągnika nie przekracza 75 dB.

Rysunek 938. Gąsienicowy układ jezdny., I - kolo napinające, 2 - urzą&enie napinające, j 
- podparcie

napinacza,4-kołkopodtrzymujące,5 - wózek,6-tńmagąsienicy,7 -kołanapędzane
Zródło : Skrobącki, Chochowski I 993

Rysunek 9.39.Zańeszenie gąsienicowego układu jezdnego: A- sztywne, B - elaslycue
Zródło : Skrobacki, Chochowski I 993
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W ciągniku gą,sienicowym lnaczej niż w ciągniku kołowym rozwią7any jest
mechanizm umożliwiający zmianę kierunku jazdy (rys. 9.40). W celu uzyskania
zmiany kierunku jazdy (na zalręcie) w ciągpiku gąpienicowym wyłączasię napęd jed-
nej z gąpienic. Aby nnńejszyó promień skrętu, hamuje się gąsienicę nienapędząną. Na
rysunku 9.41 przedstawiono most napędowy ciągnika gą,sienicowego, wlposażony w
wielotarczowe sprzęgła bo cme 1 . Rozłączenie sprzęgła boczlego powoduje odłączenie
napędu gąpienicy. Hamulce 4 gąsienic mająniezależne sterowanie.

Rysunek 9.40.
widok układu
gąsienicowego
z elasĘczną
gąsienicą
Foto: A. Ekielski

Rysunek 9.41. Schemat układu kierowniczego ciągnika gąsienicowego (ze sprzęgłami bocznymi):
l.-wielotarczowe sprzęgło boczne,2-koło atakujące,3 -koło talerzowe,4 -hamulec,5 - zwolnice
Zródło : Skrobacki, Chochowski 1 993
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Rysunek 9.42. Schemat planetarnego układu
kierowniczego ciągnika gąsienicowego:
I - koło słoneczne, 2 - kosz satelitarny, 3 - sate-
l ita, 4 - półoś, 5 - zwo lnica, 6 - Iało napędzaj ące,
7, 8 - hamulce
Żródto : Slcrobacki, Chochowsd I 993

Schemat plaletarnego mechani-
zmu skrętu ciągnika gąsienicowego
przedstawiono na rysunku 9.42. Napęd
z przekładni głównej jest dostarczany do
koła słonecmego ,l. Kosz satelitów 2jest
połączoly z pru ekładnią końcową nato-
miast koło pieńcięniowe możebyć zaha-
mowane lub swobodne. Jeżeli hamulec 8
blokuje koło pierścieniowe, to następuje
przenoszenie napędu do gąsienicy. Z
chwilą zwolnienia koła pierścieniowego
za§Tyna się ono obracać i przenoszenie
napędu zostaje przerwane. Ciągnik za-
czyna wówczas skręcaĆ. Aby zrnniejszyĆ
promień skręą włącza się hamulec Ą
blokuj ący przekładnię końcową.



10. MECHANIZMY PROWADZENIA
KoŁowYCH

10.1. Układ kierowniczy A

PoJAZDÓw

Układ kierowniczy umoż-
liwia zrnianę kierunku jazdy po-
jazdu. Prawidłowe prowadzenie
pojazdu kołowego podczas zakrę-
cania jest możliwe Ęlko wtedy,
gdy wszystkie koła toczą się po
łukach o wspólnym środku §
(rys. 1 0. 1). lWarunek ten spehiają
pojazdy dwukołowe, trójkołowe i
czterokołowe o skręfirej osiprzed-
nie. Sytuacja się komplikuje, gdy
oś przednia pojazdu jest sztywna,
a możliwość skrętu mają tylko

Rysunek 10.2. Obrót kół jednej osi umoż-
liwiający obrót pojazdu (rozwiązanie
mechaniczne)
Zródło: tnateriĄ prasowe ZFAG PASSAU
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oś symeĘi pojazdu

Rysunek 10.1. Przykład realizacji mechanżmu skrętu:
A- mechanian trapezow
B - mechanian obrotnicowy
Żródło: opracowanie własne

koła zamocowane na zwrotnicach. wów-
czas w pojeździe cźerokołowym spełnienie
wspomnianego wyżej warunku uzyskuje się
przez zastosowanie fr apezowego mechanizrru
zlxnońiczego lub obrotnicy (rys. 10.1).

W niektórych pojazdach, np. ci€nikach
i ładowarkach, ze względu na wymaganą dużą
zwrotność stosowany jest skręt wszystkich
kół. Odchylenie kół przedniej Ęlnej osi w
przeciwnym kierunku (rys. 10.2) pozwala na
zrnniejszenie promienia skrętu pojazdu. Od-
chylenie koł w tym samym kierunku (crape
drive) pomtalana równolegle poprzeczne ptzę-
mieszczenie pojaz&l-przydafrre przy prasy z

ładowaczem czołowym lub wyjeżdżanllz kolein albo jazdę po okręgu lub poprzecmie.
Dalsze zwiększenie manewTowości pojazdów wymaga skrętu kźdego koła jednej osi
w różnym kierunku, dzięki temu możliwy jest obrót pojazdu dookoła swojej osi.

W celu zapewnienia dobrego prowadzenia pojazdu (jazda wprost i na zakręcie)
naleĘ odpowiednio ustawić koła przedniej osi. Kąt pochylenia kola 7, to kąt jaki
twotzy płaszczymakoła z płaszczymąpionową (rys. 10.34).

Kąt pochylenia sworznia zrvrotnicy P, to kąt zawarĘ między osią sworznia
zwrotnicy i pionem (rys. 10.38). Wskutek pochylenia koła i sworznia zwrofiricy na-
stępuje zmniejszenie odległości l międry puŃtami przecięcia podłoża osią symetrii
koła i osią sworznia zwrotnicy. Odległo ść ta, narywana promieniem zataczańa kołą
ma wpĘw na wańość momentu oporu, jaki napotykająkoła podczas skręcania.

Kąt wlprzedzania sworznia zwrotnicy a, to kąt zavłarty między osiąsworz_
nia zwrotnicy a pionem, mierzony w rzucie napłaszctyznę pionowąrównoległądo



191

pionowa oś

gome
mocowanie

Rysunek 10.3. Kąt:
A - pochylenia koła,
B - pochylenia $,oĘnil zh,rotnic!,,

9 - wprzedzenia sworznia ałrotniqt
Zródło : opracowanie własne

Rydunek 10.4. Zbieżność kół:
A - zswies ze nie zal e żne,
B - zswieszenie niezdeżne
Źr ó dło : op rrac owan i e wlas ne

podfużnej osi symetrii pojazdu (rys. 10.3C).
Zastosowanie odpowiedniego Ęta wyplz edzeńa
sworznia zwrotnicy ułatwia powrót kół (po wyj-
ściu z zakrętu) do jazdy na wprost.

Zbieżnością kół (rys. I0.4) nazywamy
różnicę między rozstawem koł kierowanych mie-
rzonym z Ęłu i z przodu w płaszczy źnie równo-
ległej dojezdni i przechodzącej przez środki kół
ustawionych symetrycmie względem podfu:żnej
osi pojazdu. Zbieżność kół reguluje się w celu
eliminowania luzów w układzie kierowniczym,
aby zapobiec zjawisku tzart. trzepotalia kół. W
pojazdach z napędzaląprzednią osią koła mogą
być ustawione rozbieżnie.

W ci€nikach rolniczych regulować można
Ęlko zbieźność kół. Pozostałe parameĘ - po-
mimo iż nie ma możliwości ich regulowania -
laleĘ kontrolować, poniewż może wystąpić,
np. skrzr7wienie przedniej osi ciągnika, trudno
zalul ńa|ne gołym okiem.

Układ kierowniczy ciągnika przedstawiony
na rysunku L0.4,narywanyjest układemz drĘ-
kiem popruecznp, w odróżnieniu od układu z
dwoma drą7kami podfużnymi (montowanym w
Ursusie C-330). Duże obciążenie jednej zwrotni-
cy powoduj e, że obecnie stosowane j est bardziej
twałe rozwięanie w którym zastosowano dzie-
lony drążek poprzecny (rys. 10.5).

Jako przekładnie kierownicze stosuje się
przekładnie stożkowe (rys. 10.6), śrubowe lub
ślimakowe. Prostą budowę ma przekładnia
kierownicza ci€nika Ursus C-330, któĘ koło
stożkowe o zębach łukowych, umieszczone na
wale kierownicy 1, zazębia się z dwoma łvycin-

dodatnie
pochylenie

c
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Rysunek 10.5. tJkład kierowniczy
z dzielonym drążkiem poprzecznym:
A- zańe s rp nie z,aleźn e,
B - zawieszłnie niezależle
Zródło: Zródo: maerialy prasowe ZF AG
PA§AU

kami 2 kół st9żkowych (talerzowych). Na osiach wycinków 2 kclł zamocowane są
ramiona 3 połączone zdrĘkarnipodfużnymi 4.

_ Na rysunku 10.7.przedstawiono,przekładnię śrubową z kulkami obiegowymi.
Gw|nj §rubY i gwint nakrętki stanowiąkulki umieszcrorre * i.aoale utrvorzon}m przez
rowkiśrubowe wykonane.w śrubie i nakrętce. Dzięki kulkom tarcie międz} sńtąa
nakrętkąiest bardzo małe i.dlatego opór występujący podczas skręcania:irt i""i.i.ij,
niżw przypadku zwykłej śruby z nakrętką.

I - pnekładnia,
2 -wał kierownicy,
3 -wąs pzeHadni kieruwnicy,
4 - cięgno,
5 - drĘek poptzeczny,
6- amortyator dtgń,
7 -wąs zwrotnicy

1 - wal kiełowniczy,
2 - wycinek koła,
3 - ramiona l<ola,

talerzowego,
4 - drążki podłźne

Rysunek 10.6. Przekładnia
kierownicza stożkowa:
żródło: Skrobacki, Chochowski 1 993

l - gwintowana część wału
kieruwnicy,

2 - nalłętka,
3 - fulki,
4 - rynienka (lranał) fuleĘ
5 - zębatlranakrętki,
6- wycinekkoła

zębatego,
7 - roniępzeHadni kierow-

niaej,
8 - drĘekpdlńny

Rysunek 10.7. Przekładnia kierownicza śrubowa
Zródło : Slaobacki, Chochowski I 993
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Opory występujące na kołach ciągnika podczas skręcania zależąod rodzaju
podłoża i obciryenia koł kierowanych. W ciężlkich ciągnikach stozuje się mechanizrrry
wspomagające, zmniejszające opory obracania kołem kierownicy.

Na rysunku 10.8 przedstawiono schemat hydraulicznego urządzenia wspomaga-
jącego stosowanego w ciężkich ci€nikach Ursus. Kierowca obracając kołem kierow-
nicy / powoduje wkręcanie (lub wykręcanie, w zależności od kierunku obracania)
gwintowanej końcówki 4 w tłok 5 siłownika. Końcówka ta jest osadzona na wielowy-
puście wału 2 kierownicy, co umożliwiajej przesuwanie względem wału. Przesunięcie
końcówki powoduje przesunięcie suwaka 8,rozdzięlacza9 olejui skierowanie oleju
do siłownika. Podany do siłownika olej przesuwa tłok 5, awraz z nim końcówkę 4
oraz suwak 8 rozdzielacza. Następuje wtedy zamknięcie przepływu oleju do siłow-
nika. Ruch tłoka 5 powoduje skręcenie koł, poniewń jestonzazębiony z wycinkiem
7 koła zębatego, połączonym z &żwigniądrĘka kierowniczego.

l - lłnlo kiercwnicze,
2 -wal kierowniczy,
3 - spnęglo nlejowe,
4 - l<ońcówka gwintowana,
5 - tlok,
6 - cylinder
7 - wycinek koła zębatego
pnekładn i kieruwn iczej,
8 - suwak roz&ielacza,
9 - rczdzielacz,
l0 - sprężyna,
II - tłoczki centrujące,
I2 - zm+,orki zwrotne,
I3 - zbiornik oleju,
14 - pompa,
15 - zawór zwrolny,
16 - zawór przeciĘeniowy,
17 -fittr
18 - zawór pnelewowy

ls-LL-!i
Rysunek 10.8. Przekladnia kierownicza ze wspomaganiem
Zródlo : Skrobacki, Chochowski I 99 3

Podobny sposób wspomagania jest stosowany w samochodach. Na rysunku
10.9 przedstawiono schemat hydraulicznego utządzęnia wspomagania mechanizmu
kierowniczego ZF (Zahnradfabrick Friedrichshafen AG). Rotacyjna pompa hydrau-
licmajest napędzana wałem korbowym silnika za pośrednictwem przekładni pasowej
z paskiem klinowym. Podczas jazdy na wprost olej jest podawany po obu stronach
tłoka 2 przekładni kierowniczej. Podczas obrotu koła kierownicy następuje otwiera-
nie i zamykanie odpowiednich zaworów i olej jest podawany pod ciśnieniem Ęlko
zjednej shony tłoka. W przypadku uszkodzenia układu hydraulicznego przekładnia
pracuje jak zltykła mechaniczna przekładnia kierownicza.
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Rysunek 10.9.
Urządzenie
hydraulicznego
wspomagania
mechanizmu
kierowniczego ZF:
A -położenieneutralne,
B -położcniepracy:
I -obudowa,
2 -tłok,
3 - wycinek zębaĘ wału,
4 - śruba przekładni

kierowniczej,
5 - fulki obiegowe,
6 -rurkakulekobiegolvych,
7,8 -rowki olejowe,
9 -wał zbierakowy,
10 -wał Herownicy,
I1,12 -zawory,
I3, 14 - rowki dopływowe,
l5,16 - rowki odpływowe,
l7 -zbiornikoleju,
18 - ponpa rotacyjna,
19 -zawórredukcyjny
Źródło: Auto-Techniką
Motoryzacyjna

W pojazdach których przekazanie napędu na drodze mechanicznej jest trudne
dorca|izacj,stosowanyjesthydrostatycmlyzespóŁsterowania(rys. 10.10).Nakońcu
wału kierowni czego 1 znajduje się zawór sterujący 2, do którego jest dostarczany olej
z pompy ó. Obrócenie koła kierownicy powoduje podanie oleju do jednej ze stron
siłownika 9.Ponieważjest to siłownik dwustronnego działania, kierunek ruchu jego
tłoka zaleĘ od tego, zl<tórej strony jest podawany olej. Tłoczysko 8 jest przymoco-
wane do osi pojazdu, a koniec siłownika 9 jest połączony z dźwignią kierowniczą.
Zmiana całkowitej dfugości siłownika (wraz z tłoczyskiem) powoduje przesuwanie
dźwigni kierowniczej, co wywofuje skręcenie koł pojazdu.

Zastosowanie wspomagania hydraulicznego jest kosztowne, dlatego w czę-
ści układów wspomagania systemy hydrostatyczne zastryione zostĄ sy§temami
wspomagania silnikiem elekĘcznym, systemy nosząnazwę elektromechanicznych
układów kierowniczych (rys. 10.11). ZaleĄromliąania jest zmniejszenie wymiarów
układu orazrealizacja funkcji wspomaganiaprzy niepracującym silnikupojazdu. Sil-
nik elekĘczny umieszczony w przekładni kierowniczej w chwili wykrycia momentu
obrotowego występującego na wale kierownicy zacTpa wspomagać obrót wałka.
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I -wal kiercwnicy,
2 - zawór sterujący,
3, 7 - przewody hydrauliczne,
4 - kadłub ciqgnika,
5 - kolo napędu pompy,
6 - pompa,
8 - tloczysko,
9_siłomik
I0 - oś obrotu d:źwigni

kierowniczej 7

Rysunek 10.10. Hydrostatycz-
nJ ze§pół §terowania Orbitrol:
zródło : slęobacki, chochowski
I993

Rysunek 10.11. Układ w§pomagania silnikiem elektrycznym:
A- schemat ukladu,

Ę - czujnik momentu skrętnego
Zródlo: Skrobacki, Ekielski 2006

Rysunek 10.12. Uklad kierowniczy przegubowy: A - jazda na wplosl, B - jazda na zaklęcie:
1-zawórredukcyjny,2-pompaoleju,3-zbiornikoleju,4-otwórnapelnianiazbiornika,5-Iroło
kierownicy,6-walkierownicy,7-pnekladniakierownicza,8-drĘekśledzqcy,9-popychacze,
10-zawory odcinające, Il -siłownik, l2 -zawórroz&ielczy, l3 -suwak, I4-uną&enie centnljące
Żródło: Skrobacki, Chochowski 1993
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Wspomagające działanie silnika trwa do momentu, gdy czujnik wykrywa moment
skręcający wałka kierownicy. Podobnie jak w przypadku wspomagania hydrostatycz-
nego, usterka w układzie wspomagania nie pnerywa możliwości kierowania pojazdem_

W ciągnikach z dwoma napędzanymi osiami często stosuje się przegubowy układ
kierowniczy (rys. 10. 12) - ciągnik wówczas składa się z dwu ,połówek" połączonych
przegubowo. Wzajemnym położeniem tych ,połówek" sterują siłowniki hydrauliczne.

Przegubowy Ńład kierowniczy zastosowano w ciągnikach T-14-K 4, K-700 i
K-701, atakże w ci€nikach do prac leśnych.

10.2. Układy hamulcowe
Zmniej szenie prędkości Lub zaf: zy -

manie pojazdu polega na zamianie jego
energii mechanicznej (kineĘcznej) na
energię cieplną. Pojazd o masie całko-
witej m poruszający się z prędkością v
ma energię kineĘczną

m,t'
E,-k

gdzie:
m - masa [kgJ,
v -prędkość [m/s],
Eo - enelgia kineĘczna [JJ

'l0 20 30 40 m 5h

Rysunek 10.1a. Wptyw prędkości po-
czątkowej na długość drogi hamowania:
a, - opóźn i en ie hamowania,
s, - droga hamowania,
v. - prędkość początkowa
Zr ódlo : oprac owan i e wł as ne

Rysunek 10.13. Przebieg pnocesu hamowania:
t r czas opóźnienia reakcji, tr- czas opóźnienia
hamowania, t3- czas uruchamiania pelnego
działąnia ukladu, to- czas pełnego hamowania,
t5- czas luzowąnia hamulców, F^- siła nacisku
ng pedał, ar- opóźnienie hamowania
zródło: pracownia techniczna. prąca zbiorowa
l973

W celu zatrtymania pojazdu nie-
zbędna jest siła hamująca Fh. Od chwili
wysą)ienia siły F hdo chwili zafrrymania
pojazd przebywa drogę s. Oznacza to,
iż energia potrzebna do zahamowania
pojazdu wynosi:

Er: Fr. s
gdzie:

Er- energia hamowania [J],
Fr- sila hamowania [Ę,
s - droga hamowania [m].

Aby zatrzymać pojazd, energia
hamowaniamusi być równa energii kine-
Ęcmej pojazdu, tzn.:

E.=E.hk

= 40 km/h = 11,1 m/5

Vo = 20 km/h = 5,5 m/s
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Makryrrnalna wartość siĘ hamowania jest ograniczona wartością wspołczynnika
przyczepności p oraz obciążeniem prrypadając}rrn na hamowane koła:

Fr*: p.g.m
gdzie:
Fr*- maksymalna siła hamowania [NJ,
p -współczynnik przyczepności ftezwymiarovły),
g - prąspieszenie ziemskie [m/s2],
m, - część masy pojazdu, odpowiadająca obciążeniu kól hamowanych.

Na rysunku 10.13 przedstawiono wykres zmiall opóźnienia pojazdu w po-
szczegó|lych fazach procesu hamowania, a la rysunku l0.14 wykresy średniej
wartości opóźnienia dla róznych wartości prędkości początkowej

Siłę hamującąpojazd wytwarzająhamulce cierne umieszczone w kołach lub na
wałach napędowych. Hamulce cieme dzieli się na: taśmowe, szczękowe, klockowe
i tarczowe.

Hamulec taśmowy (rys. 10. 15) składa się z bębna 6 z okładziną ciemą 5, wokół
którego jest owinięta taśma stalowa 4. Hamowanie polega na zaciskaniu taśmy na
bębnie za pomocą dzwigni 1. Po zwolnieniu hamulca sprężyna 7 odcirya taśmę od
bębna. Hamulce taśmowe sąstosowane w pojazdach wolnobieżnych.

Hamulec szczękowy (rys. 1 0. l 6) składa się z bębna 1, wewnątrz którego znajdują
się szczęki 5 z okładznami ciemymi. Końce szczęk hamulcowych najczęściej z jednej
stronysąosadzonenasworzniach. Zdrugiej strony, żn.między swobodymikońcami
szczęk, umieszczony jest rozpieraczmęchaniczny (krzywkowy) 3 lub hydrauliczny.
Siła tarcia (siła hamująca) powstaje na skutek dociskania szczękdo bębnaprzeztoz-
pieracz. Po zwolnieniu docisku sprężyna 11 odcirya szczęki od bębna.

Rysunek 10.15. Ilamulec taśmowy:
A-ręcalyB-nożny:
1- d:źwignia,2 - wienieczębaty blokady,3 -zapadka,
4 - taśma zaciskowa, 5 - okładzina cierna, 6 - bęben
hamulca, 7 - sprężyna
Zródło: Nowacki 1972

Rysunek 10.16. Ilamulec szczę-
kowy: 1 - bęben hamulcowy,
2 - rozpieracz, 3 - oś obrofu roz-
pieracza, 4 - dźwignia łozpieracza,
5 - szczęki hamulcowe, 6 - okładzi-
nacierna,7-spręĘna
Zródło: Nowacki 1972
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W hamulcach taśmowych i szczękowych siła tarcia (siła hamowania) powstaje
na powierzchni walcowej. W hamulcach tarczowych i klockowych, które można
traktować jako tarczowe niepełne, siła tarcia powstaje na powierzchniach tarczy
hamulcowych, tzn. na powierzchniach laskich prostopaĘch do osi obrotu.

Hamulec klockowy, czyIitarczowy niepełny, przedstawiono na rysunku 10. 17.
Docisk klocków 1 do tarczy 2 może być wywierany w sposób mechaniczny lub hy-
drauliczny.

Hamulec tarczowy przedstawiono na rysunku 10.18 ma kulkowy mechanizm
rozpierający. Elementami dociskowymi są dwie tarcze dociskowe 3, które można
obracać względem siebie. Kulki 9 umieszczone między tymi tarczami w odpowied-
nio ukształtowanych zagłębieniach podczas obracania tarcz dociskowych powodują
powstawanie siĘ docisku , dzińającej natarczę cienre hamulca. Wzajemne przemiesz-
czenie tarcz następuje, gdy są one rozepchnięte przez kulki. Tarcze 2 z okładznami
ciemymi majdująsię między tarczani dociskowymi a obudowąhamulca.

Rysunek 10.17. Hamulec klockowy:
1 - klocki hamulcowe,
2 - tarcza hamulca
żródto: Skrobacki, Chochowski I 993

Rysunek 10.18. Hamulec tarczowy:
1 - półoś, 2 - tarcza cierna, 3 - tarcza dociskowa,
4 - spręina, 5 - cięgła, 6 - siłownik, 7 - cięgło hamulca
ręcznego, 8 - dźwignia, 9 - lulka rozpierająca
Zródlo: Nowacki 1972

Hamulce pojazdu sąuruchamiane przez kierowcę. Uruchomienie hamulca polega
na naciśnięciu dźwigni nożnej (lub ręcznej). Siła ta zostaje pnekazana do hamulca za
pośrednictwem układu uruchamiającego. Układy uruchamiania hamulców dzieli
się na mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne i elektrycme.

W ciągnikach rolniczych stozuje się żw. hamulce niezależne, które umożliwiają
oddzielne hamowanie lewego lub prawego koła. Hamowanie jednego koła ciągnika
stosuje się w celu zrnniejszenia promienia skrętu ciągnika, co jest szczególnie wgżme
w czasie pracy na miękkim podłożu.

Na rysunku 10.19 przedstawiono przykład mechanicznego ukladu urucha-
miania hamulców. Układ taki składa się z dwóch dzwigni i cięgieł sztywnych lub
elasĘcznych. W układzie takim trudno jest tak wyregulować poszczególne cięgła,
aby wszystkie koła byĘ jednakowo hamowane.
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A

Rysunek 10.19.Mechaniczny uklad uruchamiania hamulców:, A-schemat, B -rysunekprzestrzenny:
I -bęben,2 -lłzywkarozpierająca, j -wałeklcrzywki, 4 -dźwigniawałka,5 -spręĘna amorĘzują-
ca,6-cięgło,7-nakrętkiregulacyjne,8-widełki,9-dźnignia, l0-oś obrotupedałów, II -pedał
lewy, I2 - pedał prawy, I 3 - śruba mocująca pedał, I4 - zapadka łącząca pedały, 15 - smarowniczką,
I6 - zębatla, 17 - zapadka hamulca postojowego, 18 - oś obrotu dzwigni, 19 - zaczep cięła zaworu
p,neumatycznego do hamowania prryczep, 20 - spręĘna
Zródło: Nowacki 1972

Wady tej pozbawiony jest hydrauliczny układ uruchamiania hamulców
(rys. 10.20). Siła wywierana na pedał hamulca zostaje w tym układzie zamieniona
na ciśnienie płynu hamulcowego, które jest przękazywane przewodami hamulcowy-
mi do cylinderków hamulcowych w poszczególnych kołach. Układy takte malazĘ
szerokie zastosowanie w samochodach. Ich wadę stanowi zanik siły hamowania w
przypadku zapowietrzenia układu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa stosuje się
układy dwuobwodowe.

Na rysunku I0.2L przedstawiono prosąpompę hamulcową. Naciskając pedał
hamulca powoduje się przesuwanie popychacza I, który przesuwa tłok 14 pompy,
Tłok zmyka otwór 6,łączący zbiomrkz cylindrem hamulcowym. Dalsze jego przesu-
wanie powoduje wnost ciśnienia pĘnu hamulcowego w przewodach i rozpieraczach
hydraulicmych. Na rysunku 10.22 przedstawiono pompę hydraulicmą dwuobwodo-
wego układu uruchamiania hamulców, a na rysunku 10.23 -rozpieracz hydraulicnry,
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RYsunek 10,20, IlYdrauliczny uklad uruchamiania hamulców: 1 - zbiorniki na pĘn hamulcowy,
)-.rymąlhanylcowa,3-przewódhamulcowy,4-tozpieraczhydr""i;;Ó,Ś-szczękiZródlo: Nowacki ]972

RYsunek 10, 21, PomPa hamulcowa: I - popychacz, 2 - zbiornik pĘnu hamulcowego, 3 _ korek wlewu,4 - otwór odpowjetrnją?,.5 - otwór umońńiający_przepĘ p:i,;;; ;;;;']-oho.r"go odhamowa_nia, 6 - otwór do uzupełnienia płynu w cylindźi,"z'- o'ńa-r^'g;ini-"rry'ai poałąu*ia pzewodówhamulcowYch, 8 - zawór zwrońy,' c - rńar pnipustowy, l0.-- 
_spręi4,ntł zń|ru zwrotnego i powrotutłokg, 

,l1 .- qllinder PomPY, l 2 - uszczelka, i 3 -'otwory umożliwiające wyrównanie ciśnienia w obuqeściach cylindra w razie gwałtownego odhamowania, t ł - tło,k płńpy 
"' ' - '

Zródlo: Dajniak 1985

przedstawione układy uruchamiania hamulców mają jedną wspólną cechę, amianowicie siła z pedafu hamulca jes tprzekarywana do ńańulca. w hydraulicmymukładzie hamulcowym wymagane jest storo*ń." ,p".i"ńv"n ńo w. Ze względunawłaściwości producent zaleca stosówanie pĘnu qńyrŹ,9ń!"'oiipo*i.aoiej klasie.PĘny hamulcowe podzielono na trzy tate§ńe, watoIych po?rii"r"y- pźlrametremjest temperatura wrzenia płynu 6iu. rolr;. roastawoffi-.tłuaoiu.. starszych
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Rysunek 10.22. Pompa hamulcowa ukladu dwuobwodowego: 1 - tłok pompy, 2 - końcówką do
płzewodu zasilającego pompę, j - pompa zasilająca siłowniki hamulców kół tylnych, 4 - zawór odpo-
wietnający, 5 - pbwający tłok pompy, 6 - pompa zasilająca siłowniki hamulców kal przednich,
7.- zawór przepustowy, 8 - zawór zwrotny, 9 - śruba ograniczająca skok tłoka pŁywającego
Zródło: Dajniak 1985

Rysunek 10.23. Rozpieracz hydrauliczny: I - cylindex 2 - nalłętka do regulacji luzu między szczęką
abębnemhamulca,3-tłoczek,4-uszczelka,5-trzpieńrozpierającyszczęki,6-tarczauszczelki,
7.- spręzyna rozpierająca, 8 - spręĘna zabezpieczająca nakrętkę, 9 - zawór oĘowietrzający
Zródło: Dajniak I985

pĘnów hamulcowych jest glikol, który jest ciecząhigroskopijnąłatwo wchłaniającą
wodę. Woda zawarta w płynie obniża temperaturę wTzenia płynu , nłiększając ryzyko
wystąpienia,,korków parowych". Dodatkowo woda przyspiesza korozję elementów
układu hamulcowego. Nowe pĘny tworzone §ąna bazie hydrofobowych silikonów,
dlatego mogąbyć dfużej eksploatowane bez obniżenia temperatury wrzęnia.
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Odmiennie rozwiąza-
ny jest pneumatyczny układ
uruchamiania hamulców
(rys. 10.24). Układ taki składa
się ze: sprężarki I, zaworu
redukcyjnego 3, zbiornika
na sprężone powieftze 4, za-
woru sterującego 5, siłow-
ników pneumatycznych 8
(rys. 10.25) i przewodów
pneumaĘcznych. Naciśnięcie
pedafu hamulca ó powoduje
otwarcie zaworu 5 i sprężone
powietrze zę zbiomika 4 do-

Rysunek 10.24. Pneum^ty czny
układ uruchamiania
hamulców:
I - sprężarka,
2 - odolejacz,
3 - zawór redukcyjny,
4 - zbiornik spręlonego powietza,
5 - zawór sterujący,
6 - pedał hamulca,
7 - przewód pneumatyczny ,

8 - zawót
9,- zlącze pneumaaczne
Zródlo: Skrobacki,
Chochowski 1993

Tabela 10.t. Oznaczenia iwłaściwości płynów
hamulcowych (wg SAE 1703)

oprĘrcowanE

staje się do siłowników pneumatycmych 8 (rys. 10.25). Naciśnięcie pedafu inicjuje
więc tylko działanie układu pneumaĘczrego, a siła przekazana do hamulców nie po-
chodzi od kierowcy. PneumaĘczre układy uruchamiania hamulców są powszechnie
stosowane w dużych samochodach ciężarowych i autobusach. W rolnictwie układ taki
4a|azł zastosowanie w przyczepach i dlatego w Polsce wymagane jest wyposźenie
ciągnikaw instalacjępneumatyczną. Podczas spręźznia irozprężnńapowietzanasĘpuje
skraplanie się pary wodnej. Należy więc pamiętać, szczególńe w sezonie zimowym,
o czyszczeniu odwadniacza i zbiomika powiehza. Przyczepa ma własną instalację
pneumatyczną napełnianąsprężonym powietrzem sprężarkąumieszczonąw ci€niku.

Na rysunku 10.25 przedstawiono zawór sterujący przepĘwem powietrza w
instalacji przyczepy. JeżeLi z ciągnika jest podawane sprężone powietrze (w prze-
wodzie panuje ciśnienie), to zawór kieruje je do zbiornika 10. Z chwi|ąrozpoczęcia
przez kierowcę hamowaniaprzerywa się dopływ sprężonego powietrza do instalacji
hamująpej przyczepy..Jednocześnie następuje połączenie przewodu ciągnik-ptzyczepa
z otoczeniem (brak ciśnieniaw przewodzie). Wówczas w zaworze sterującym 3 przy-
czepyprzesuwa się suwak, copowoduje zamknięciepołączeruaprzewoduzasilająpego
ze zbiornikiemoraz otwarcie połączenia zbiornik-siłowniki pneumaĘcme 8. W ten

oznaczenle Podstawowy
składnik

Temperatura
wtzenla
nowego

płynu ltl

Temperatura
wrzenia płynu
zanlecrysz-

czonego
woda ltl

DoT 3 Związki glikolu 2o5 140

DoT 4
Związki glikolu
- mieszalny
zDOT3

23o 155

DoT 5

Silikony
lub alviązki
syntetyczne -
niemieszalny z
DoT4iDoT3

260 180

własne
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Rysunek 10.25. Zawór pneumatyczny uruchamiania hamulców ptzyczepy: A- hamulce zahamo-
wane, B-hamulce odhamowane: I -złącze,2 -zawórtĄdrożny,3 -zawórrozdzielczy,4 -kołnien
suwaka,5-grąbekgórny,6-grzybekdolny,7-zawórodpowietrzający,8-siłownikpneumatyczny,
9,- hamulec szczękowy, I0 - zbiornikpowietrza
Zródło: Nowacki 1972

sposób zostająuruchomione hamulcęprzyczepy. Hamulce przyczepy zacTpajądziałń
również w prąpadku odłączenia sięprzyczepy od ciągnika, poniewż impulsem do
zadziałaniazaworu sterującegojest spadek ciśnieniaw przewodzięłączącymciągnik
zprzyczępą. W instalacji pneumatycmejprzyczepy znajduje się zawór ttój&ożny 2
(ręcznie sterowany), zapomocąktórego można odblokować hamulce lub z powrotem
je zablokować, gdy prTyczepa jest odłączona od ciągnika.

Sprawne działanie hamulców i układu ich uruchamiania to podstawowy warunek
bezpieczeństwa. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu pojazdów na drogach pojawiło
się zapotrzebowanie na systemy zapobiegające zjawisku blokowania koł podczas
hamowania (ABS).W Europie wprowadzono obowiąek wlposa:żania w takie urzą-
dzeńa autobusy dalekobieżne i turystyczne (o masie maksymalnej powyżej 12 ton)
oruz pojzdy ciężarowe (powyżej 16 ton). Dzińanie sy§temu przeciwblokującego
(rys. 10.26) polega na wykorzystaniu informacji o chwilowej prędkości kołaprzez
elekhoniczny moduł 3, sterujący modulatorem 4 ciśnienia w układzie hydraulicmego
lub pneumatycznego uruchamiania hamulców. Dwustanołvy modulator ciśnienia po-
wietrza (rys. 10.27) składa się z dwóch komór połączonych kanałem i oddzielonych
przeponą3. W stanie spoczynku (rys. 10.274) ciśnienie w obu komorach jest jedna-
kowe i otwaĘ jest przepĘw do siłownika pneumaĘcznego. Z cbwiląwystąpienia
tendencji doblokowaniakoła(rys. l0.27B) sygnałzmodułuelektronicmegopowoduje
przepĘw prąduprzez cewkę 1 zaworu indukcyjnego. Zawór 2 otwiera połączenie
komory górnej z otoczeniem i jednocześnie zamyka dopĘw do niej sprężonego po-
wieluza. Spadek ciśnienia w komorze gónrej umożliwia przesunięcie przepony 3 do
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A

Rysunek 10.26. Schemat ukladu
AB§:
1 - indukqjny czujnik prędlaści,
2 -pierścieńzębaty,j - elektronicztty moduł sterujący,
4 - modulalor ciśnienia,
5. - siłownik hamulcowy,
Zródlo: Auto-Technika
Motoryzacyjna

Rysunek 10.27. Dwustanowy modulator układu ABS: A - stan spocrynku, B - stan pracy:
l-elektromagnes,2-zawórmodulatoraciśnienia,3-przepona,4-przeponaperforowana,
5,- kanał odpowietrzający, 6 - główny zawór hamulcowy
Zródło: Auto-Technika Motoryzacyjna

góry (pod u4rłJrwem sprężyny). Wówczas zostaje zamknięĘ przepb^v sprężonego
powietrza do siłownika, a otwarty kanał odpowietzający 5. W siłowniku hamulca
nastą)i spadek ciśnienia, a więc siła hamowania zmaleje.

Stosuje się różne systemy regulacji siĘ hamowania (rys. 10.28): regulacja in-
dywidualna QR), modyfikowana regulacja osi (MAR) i modyfikowana regulacja
stron pojazdu (MSR). W przypadku regulacji indywidualnej kżdym kołem steruje
oddzielny obwód (czujnik 1, moduł 2, modulator 3). System taki dostosowuje siłę
hamowania kazdego koła do jego prTyczepności, zapewniając uzyskanie minimalnej
drogi hamowania. Obwód modyfikowanej regulacji osi (MAR) zawiera dwa czujniki
i jeden modulator. W siłownikach obu kół jednej osi panuje takie samo ciśnienie.
Modyfikowana regulacja sfron pojazdu MSR) polega na stosowaniu oddzielnego
układu dla prawej i oddzielnego dla lewej strony pojazdu. Zastosowanie elektro-
nicznego układu śledzenia prędkości kół zapobiega wysą)ieniu poślizgu zaró:vrtro z



208

B

Rysunek 10.28. §ystemy regulacji sĘ hamowania: A- IR, B - MAR, C - MSR:
l,- czujnik prędkości, 2 - moduł sterujący, 3 - modulator ciśnienia, 4 - siłownik hamulcow
Zródlo : Auto-Technika Motoryzacyjna

powodu blokowania koła podczas ha:rrowania na gorszej nawierzchni, jak z powodu
wystąpienia zbyt dużej siĘ napędowej (ASR). W tym ostahim przypadku oddziałuje
on na układ zasilania silnika.

Najbardziej zaawansowane elekhonicmie systemybezpieczeństwajazdy zbierają
informacje o; przełożeaiu koł skrętnych, przyśpieszeniach popźecalych i kierunku
siły poprzecznej (poślizg boczny). W wyniku analĘ komputerowej chwilowego sknu
pojazdu i wysĘlienia odpowiedniej reakcji sił na poszczególnych kołach zapewniona
jest stabilŁacja ruchu pojazdu (ESP).



11. IJRZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE
W POJAZDACH
W skład elekĘcznego wyposżenia pojazdu wchodzą: źródłapĘdu, trrządzeńa

rozruchowe, instalacja zafonową instalacja oświetleniową urządzenia sygnalżacyjne.

11.1. Żródła prądu
Żródłarriprądu w ciągniku sąakumulator i prądnica. Akumulatory dostarczają

energii niezbędnej do uruchomienia silnika i do zasilania instalacji elektryczrej, gdy
nie praĘe prądnica. Podczas pracy prądnicy energia elektryczna gromadzi się w
akumulatorz e na zasadzie reakcji elektrochemicznych.

11.1.1. Akumulator
W pojazdach powszechnie stosuje się akumulatory kwasowo-ołowiowe, w

klórych napięcie nominalne pojedynczego ogniwa wynosi 2 V. Proste ogniwo składa
się z pĘty dodatniej (dwutlenek ołowiu) i z p$y ujemnej (ołów) zanurzonych w
eleknolicie (roztwór kwasu siarkowego).

W rzecrywistości kazde ogniwo składa się z kilku pĘt ułożonych na przemian.
Poszczególne pĄĘ są cienkie, ciasno upakowane i oddzielone przekładkami izo-
lacyjnymi w celu niedopuszczenia do zwarcia. Przekładki, wykonane z falistego i
perforowanego tworzywa, umożliwiają swobodny przepĘw elekholitu. Akumulator
moze się składać z trzech, sześciu lub nawet dwunastu ognlw, a ponieważ ogniwa
sąpołączone szeregowo, napięcie nominalne akumulatora wlmosi odpowiednio 6,
12 lub 24 V. Końcówki skrajnych ogniw sąwyprowadzone nazewnątrz akumulatora
w postaci ścięĘch stożków, zwanych zaciskami. Różnią się one średnicą - zacisk
bieguna dodatniego jest grubszy niż bieguna ujemnego (rys.11.1). Komory ogniw są
wlrpehione elektrolitem o gęstości I,265-I,280 elcŃ . Podczas pobierania prądu, tzn.
podczas rozładowywania akumulatora, zachodzi następująca reakcja:

katoda elektrolit anoda

O@
Pb + 2H2So4+ Pbo,

8.- zespół pĘt ujemnych, 9 - przekładki, l0 - mostek
Zródlo : Skrobacki, Chochowski I 993

katoda elektrolit anoda

O@
PbSo4+2H2o+PbSo4

12 3

Rysunek 11.1. Budowa akumulatora olowiowego: I - larekwlewu, 2 - biegun ujemny, 3 - biegun
dodatni,4-płytaujemna,5-przekladkaizolacyjna,6-płytadodatnia,7-zespółpłytdodanich,
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Podczas ładowania akumulatora następuje nrńanakierunku przepływu prądu i
zachodzi reakcj a odwrotna :

Oprócz napięcia nominalnego cechą charakterysĘczną akumulatora jest jego
pojemność. Pojemnością akumulatora narywa się iloczyn prądu wyładowania i

wyŁadowany
czasu wyładowania.

Pojemność akumula-
tora podaje się w ampero-
godzinach (Ah). Pojęciem
charakterysĘcmym lĘ-
wanym w odniesieniu do
akumulatorów jest prąd
dwudziestogodzinny. Jest
to wartość prądu uzyskana
z podzielenia pojemności
nominalnej akumulatora
przez 20. Więlrszość pro-
ducentów zaleca stoso-
wać pąd 2O-godzinny do
ładowania akumulatorów.
Jeżeli więc mamy aku-
mulator o pojemności 120
Ah, to prawidłowa wartość
prądu ładowania wynosi
6 A. Akumulator należy
ładować do momentu wy-

katoda elektrolit anoda

O@
PbSo4+2H2o+Pbo2

Rysunek 11.2. Pomiar stanu naładowania akumulatora:
l,- gumowa gruszka, 2 - areomeĘ 3 - rurka zasysająca elehrclit
Zródło : Slcrobacki, Chochowski l 99 3

sĘlienia objawów pehrego naładowania,
które polegają na: zwiększeniu napięcia
ogniwa do 2,4 Y oraz na intensywnym
gazowaniu (elektrolża wody). Po stwier-
dzeniuĘch objawów stozuje się ładowanie
wyrównawc ze, pokegajrye na dalszym łado-
waniu akumul atorapnez?godziny prądem
4O-godzinnym (tzn. o natężeniu dwukrobrie
nżsrym od 20-godzinnego).

Podczas eksploatacji akumulatora po-
ziom elekfolitu powinien majdowac się ok.
10 mmpowyżej pĘlt, a stężenie eleknolitrr
nie powinno byćńższe niż 1,15 glcŃ,co
omacząiżnapięcie w ogniwie nie powin-
no spadać poniZej I,75Y. Na rysunku 11.2

katoda elekholit anoda

O@
Pb + 2H2So4+Pbo2

/
I

l

l
,
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Rysunek 113. WpĘw temperatury elektrolitu
na poiemność ekumulatora
Zródlo: Slapbacki, Chochowski l 993

nahadowany
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pokazano sposób sprawdzania areometrem stanu naładowania akumulatora. Na-
leżry pamiętŃ, że wartość nominalna pojemności akumulatora jest określona przy
temperaturze elektrolitu 25"C. W miarę spadku temperatury elektrolitu pojemność
akumulatora się mmiejsza (rys. 11.3).

Oprócz akumulatorów ołowiowych stosowane są również akumulatory:
niklowo-kadmowe,
niklowo-żelaz owe,
siarkowo-sodowe,
siarkowo-litowe.
Akumulatory charakteryzują się różną wartością energeĘcmego wskaźnika

masowego,,który kształtuje się na poziomie: 40 Whlkg w akumulatorach ołowiowych,
33 Wh/kg w niklowo-kadmowych, 100 Wh/kg w niklowo-żelazowych, 100 Wh/kg
w siarkowo-sodowych i l30 Wt/kg w siarkowo-litowych.

11.1.2. Prądnice
Drugim źródłem prądu w pojeździe jest prądnica. Jest to vrztdzenie,które prze-

twarza energię mechaniczną na energię elektryczną. Rozróżnia się prądnice prądu
stałego oraz prądu przemiennego. W pojazdach powszechnie stosowane sąprądnice
prądu przemiennego

Prądnica prądu przemiennego ma korzystniej s zą charakterysĘkę pracy niż
prądnica prądu stałego. Na rysunku 1 1 .4 przedstawiono schemat prądnicy frójfazowej.
WaĘtakiej prądnicy jest wytwarzanie prądu przemiennego, podczas gdy instalacja
pojazdu jest zasilana prądem stałym. Prądnice prądu przemiennego (altenratory) są
szeroko stosowane w pojazdach od momentu, gdy dostępne staĘ się prostowniki
póĘrzewodnikowe. W uzwojeniach twomika indukuje się (wytwarza) prąd prze-
mienny fuójfazowy. Prąd ten jest kierowany do prostownika złożonego z sześciu diod
krzemowych, w tym z trzech diod ujemny ch i z frzech dodatnich. Na rysunku 1 1 .5
przedstawiono schemat prądnicy prądu przemiennego (altematorĄ wyposażonej w
układ prostowniczy. CharakterysĘkę prądu, jakim za pośrednictwem prostownika
pądnica pądu przemiennego zasila instalację pojazdu, przedstawiono na rysunku l 1 .6.

Rysunek 11.4. Schemat
prądnicy prądu prze-
miennego:
A- schema' budottly,
B- ukladpołączłń:
I - stojan,
2 -wirnik
Źródło: Skrobacki,
ChochowsH I993
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Ęsunek 115. §chematpądnicypądu przemien-
nego (alternatorĄ wyposłżonej w układ pros-
townicz]: I - uzwoj enie wzbu&enia, 2 - tlzwoj enie
nvornika, 3 - dioĘ ukladu ptostowniczego
Zródło : Skrobacki, Chochowski I 99 3

CharakterysĘka prądu wytwarzanego
przez altemator jest korzystną ponieważ już
przy stosuŃowo małej prędkości obrotowej
silnika prąd osiąga wystarczająco duĄwartość,
a przy duźej prędkości obrotowej następuje
samoczynne ograniczenie pądu (rys. 11.6).
Przebieg mrian napięcia altematora jest podob-
ny do przebiegu mrian napięcia prądnicy prądu
stałego, dlatego alternator również musi być
wlrposżony w regulator napięcia (rys. 11.7),

l1.2. Urządzenia rozruchowe
Aby silnik spalinowy mógł rozpocząć

pracę, musi otrzymać z zewlątrz energię
niezbędnądo wprawienia wału korbowego w
ruch obrotowy. Do tego celu słuźąrozruszniki.
Znanę sąrozrtrszniki: mechaniczne,pneumatyczne, sprężlynowe, spalinowe (wpostaci
dodatkowego silnika rozruchowego) i najbardziej rozpowszechnione - elekĘczne.

Stosowane w ciągnikach rozruszniki elektryczne (rys. 1 1.8) to silniki szeregowe
lub szeregowo-bocznikowe prądu stałego. Rozrusznik jest wyposazony w urządzenie
sprzęgające go z kołem zamachowym silnika. Przełożeńę między rozrusmikiem a
silnikiemwynosi 1:15-1:20.ZchwiląuruchomieniasilnikamusinasĘlićsamoczynne
odłączenie się rozrusznika (np.: za pomocą sprzęgła jednokierunkowego). W prze-
ciwnym tazie może nasĘlić uszkodzenie rozrusznika, gdyż wysĘliłoby zjawisko
napędzania Eo ptlzez wał korbowy silnika, obracający się z dużąprędkością.

Schemat działania rozrusznika przedstawiono na rysunku l 1 .9. Wąpzenie rozrusz-
nika powoduje przepĘw prądu przez uzwojenie włącznika elektromagnetycznego
4. Wówczas następuje jednocześnie przesunięcie zllory magnetycznej, włączającej
przepĘw prądu do rozrusznika oraz przesunięcie koła zębatego 9na wałku rozruszrika
ń do zazębienia się z wieńcem zębatym na kole zamachowym silnika. Rozrusznik roz-

pĘdkość obrotowa 1 [obr. /minJ

Rysunek 11.6. CharakterysĘka prądowa
alternatora
żródło : Slrrobacki, Chochowski l 99j

Rysunek 11.7. §chemat regulatora napig
cia alternatoraz 1 - zwora magnetyczna,
2 - spręĘna, 3 - styki regulatora, 4 - elek-
tromagnes, 5 - rezystory
Zródło : Slqobacki, Chochowski I 993
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Rysunek 11.8. Budowa rozruszńka:
I - wirnik rozrusznika,
2 - koło zębate rozrusznika,
3 - sprzęgło jednokierunkowe,
4, - wlqczn ik e l ektromagneĘczny
Zródło: Slcrobacki,
Chochowski 1993

Rysunek 11.9. Schemat ilustrujący
działanie rozrusznike:
I - wirnik, 2 - dźwignia wlącznika,
3 - nabiegunniki stojana, 4 -włącz-
nik elektromagnetyczlly, 5 - prącisk
włączania rozrusznika, 6 - złącze
prądu prądowego, 7 - styki w-
łącznika, 8 - komutator, 9 - koło
zębate rozrusznika, I0 , sprzęgło
jednokierunkowe, 1I - uałojenie
wzbudzenia, 1 2 - uzwojenie wirnilca,
]3 - szczotka, 14 - uzwojenie trzy-
maj ące, 1 5 - ttzwoj enie wciągaj ące
Zródło: Skrobacki,
Chochowski 1993

poczyna pracę od prędkości zerowej i od
maksymalnego obciąlenią gdyż musi po-
konac nie tylko opory poruszania układem
korbowo-tłokowym i opory sprężania, ale
także opory bezwładności całego układu.

Charakterystykę pracy rozrusz-
nika przedstawiono na rysunku 11.10.
Maksymalna wartość pobieranego przez
rozrusznik prądu wynosi ok. 600 A (w
początkowej fazie rozruchu pr ąd zllł ar cia
dochodzi do ok. 1500 A). Jest tojedyne
wządzeńe elekĘczne w ci€niku, które
nie ma zabezpieczenia elektrycznego
(be4piecznika). Rozruszniki to przeważ-
nie silniki l2-voltowe, Ęlko w ciężkich
ciągnikach stosuje się rozruszniki o
napięciu nominalnym 24 Y. Ponieważ

100 200 300 400 500 600 A
natężenie pądu

Rysunek 11.10. CharakterysĘka pracy roz-
rusznika: n - prędkość obrotowa rozntsznika,
M - moment obrotowy, P - moc, U - napięcie
Zródło: Skrobacki, Chochowski l 993
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napięcie w instalacji wszystkich ciągni-
ków wlmosi 12 V, więc dla uzyskania
prądu rozruchowego o napięcil24 Y
stosuje się automaĘcme przełącznilrj
zmieniające równoległe połączenie aku-
mulatorów na szeregowe. Dużo kłopotu
nastręcza uruchomienie silnika w niskiej
temperaturze. Minimalna temperatura
uruchomienia silnika to temperatura, w
której można jeszcze silnik uruchomić.
Zgodnie z wymaganiami Krajowego
Systemu Maszyn Rolniczych ciągnik
rolniczy powinien się dać uruchomić
w temperaturze -15oC. Jest to lvymóg

dość trudny do spełnieniabez zastosowania dodatkowychvrządzeń, ułatwiających
rozruch silnika. Ze spadkiem temperatury rosnąbowiem opory silnika (rys. 11.11),
utrudniony jest samozapłon, a ponadto maleje pojemność akumulatora.

Jakowządzenia ułatwiające uruchomienie silnika stosuje się: odprężnik, świecę
żarową świecę płomieniowąlub grzaĘ w zespole chłodzenia. Czasem w celu uła-
twienia rouuchu silnik zasila się początkowo paliwem o niskiej temperaturze zapłonu.

Działanie odprężnika polega na takim zablokowaniu
zaworów silnika, aby się nie zamykały. Dzięki temu w
cylindrach silnika nie następuje sprężanie czynnika i wał
korbowy łatwiej uzyskuje odpowiednią prędkość obrotową.
Wówczas odprężnik się wyłącza. Zastosowanie odprężnika
obniża minimalną temperaturę uruchamiania silnika o l -2" C.

We wspołczesnych ci€nikach zamiast odprężnika stosuje
się świecę żarcwą (rys. 11.12), umieszczoną w kolektorze
dolotowym. Do włączania świecy żarowej służy ten sam
włącznik, którym włącza się rozrusznik. Rozruch silnika od-
bywa się dwustopniowo: najpierw włącza się świecę żarową
a następnie - rozrusznik, Czas podgrzewania wynosi od l do
3 sekund. Zastosowanie świecy żarowej obniża minimalną
ternpert§uręlmrthąririąniąsi\Ńks.o2-3"C(wsihrikachzwĘ-
skiem bezpośrednim).

W duĘch wielocylindrowych silnikach producenci sto-
sują świece płomieniowe. Na rysunku 11.13 przedstawiono
przykładowo świecę płomieniową Thermostart. Po włączeniu
świecy prąd przepĘwaprzez uzwojenie podgrzewające 5.
Następuje nagrzewanie się korpusu / świecy. Pręt 8 dociska-
jący zawór kulkoovy 3, odsuwa się i do świecy przedostaje się
paliwo, któr.e zapalasię pod wpływem temperatury uzwojenia
grzejnego. Świecę płomieniową podobnie jak żarowąurucha-
mia się wcześniej niż roztuszńki dzińa ona w czasie pracy
rozrusznika. Zastosowanie świecy płomieniowej powoduje ob-
niżenie minimalnej temperatury uruchamiania silnika o 4-6oC.

_20 -10 0 10 20 oC

temperafura

Rysunek 11.11. Zaleźność momentu rozruchowęo
od temperatury
Zródlo : Skrobacki, Chochowski 199j

Rysunek 11.12. Świeca
żarowa: I -obudowa,
2 - rdzeń świecy,
3,- uzwojenie grzejne
Zródlo: Slcrobacki,
Chochowski 1993
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Rysunek 11.13. Świeca płomieniowa:
l - korpus, 2 - doprowadzenie paliwa,
3 - zawór kulkowy, 4 - zlącze prądowe,
5 - uzwoj enie podgrzewaj ące, 6 - uzwo-
jenie zapalające, 7 - osłona z otworami
ptzepływu powietrza, 8 -pręt dociskowy,
9.- kanaĘ paliwowe
Zródło : Skrobacki, Chochows ki I 993

Tnn ą metodą ułatwienia roz-
ruchu zimą lub rano silnika jest
podgrzewanie przez noc silnika
(cieczy chłodzącej lub oleju) za
pomocą grzałek elekĘcznych
zasilanych z sieci energetycznej.
Sposób ten jest szeroko stosowa-
ny w klajach skandynawskich,
USAi Kanadzie.

W celu ułatwienia rozruchu silnika samochodowego możTa także w czasie
rozruchu zasilać silnik paliwem o niskiej temperaturze zapłonu. Paliwo ulatwiające
rozruch - mieszaninę eteru i lekkich węglowodorów - można nabyć w opakowa-
niach aerozolowych. Paliwo takie wĘskuje się do komory z filtrem powietrzaptzed
włączeniem roznrsmika.

11.3. Instalacja zapłonowa
W silnikach zzapłonem iskrowym niezbędne sąurządzenia zapłonowe, które w

odpowiednim momencie wytwarzająprąd wysokiego napięcia, powodującyprzeskok
iskry elektrycznej między elektrodami świecy zapłonowej. Rozróżnia się układy
zapłonowe bateryjne (akumulatorowe) i iskrownikowe.

11.3.1. Bateryjny układ zapłonowy

Bateryjny układ zapłonowy (rys. 1 1 . 14) składa się ze: zródła prądu stałego (aku-
mulatorĄ ,l, cewki zapłonowej 3, przeryv,lacza 6, kondensatora 5, rozdzielacza 4 i
świec zapłonowych 7.Przerywaczzrozdzięlaczem sąumieszczone wjednej obudowie
i tworzą aparat zapłonowy. Po włączeniu obwodu niskiego napięcia prąd przepĘwa
przezuzwojenie pierwotne cewki zapłonowej do przerywacza.Z chwiląprzerwania
przepĘwu ptąduprzezprzerywacz w uzwojeniu wtómym cewki zapłonowej zostaje
wzbudzony prąd wysokiego napięcia. Prąd ten przezrczdzielaczzostaje skierowany
do odpowiedniej świecy zapłonowej.

Cewka zapłonowa (rys. 1 1 . 15) to ftansformator, którego zadaniem jest wytwo-
rzenie prądu wysokiego napięcia(IL-Z4 kV).W środku cewki majduje się rdzeń, na
który jest nawinięte uzwojenie wtónre (ok. 20 Ęs. zwojów). Na uzwojenie wtóme
jest nałożona tuleja izolacyjna, na którą z kolei jest nawinięte uzwojenie pierwotne
(200-400 zwojów). Całość znajduje się w nierozbieralnej obudowie. Jeżeli nastąpi
uszkodzenie izo|acji (przebicie cewki), to cewkę zapłonowątrzeba wymienić.

powiększony



216

Rysunek 11.14. §chemat star§zego typu bateryjnego układu zaplonowegoz l - akumulatot 2 -yńącz-
nikzapłonu,j-cewkazapłonowa,4-rozdzielacz,5-kondensatotif-pnerywacz,7-świecezapłonowe
Zródło : Slcrobacki, Chochowski I 993

7

8

Rysunek 11.15. Cewka zapłonowa: l - budowa cewki B - schemat polącrsó: I - rdzeń,
2-uzwojeniewtórne,3-uzwojeniepierwotne,4-izolatoli5-obudowa,6-plaszczmagnetyczny,
7,- zaciskwysokiego napięcia, 8 - zaciski niskiego napięcia, 9 - głowica bakielitowa
Zródlo : Skrobacki, Chochowski 1993
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Rysunek 11.16. Aparat zaplonowy: A - pnekrój, B - przeryłacz silnika cźeroqllindrowego:
l - korpus, 2 - wałek napędowy, 3 - ońrodkowy regulator kąta wypne&enia zapłonu, 4 - prze-
rywacz,5-palectozdzielacza,6-pokrywarozdzielacza,7-doprowadzenieprądu,8-izolatory
9 - młoteczek, 10, ll - styki przerywacza, l2 - kowadełko, l3 - śruba zaciskowa, 14 - mimośrodowa
śruba regulacyjna, I 5 - ślizg młoteczka, 16 - krzywka
Zródlo : Skrobacki, Chochowski I 993

Aparat zapłonowy (rys. 11.16) składa się z przerywacza 4,rozdzie|acza,kon-
densatora i odśrodkowego regulatora 3 kątawwrzedzenia zapłonu. Wałek 2 aparatu
zapłonowego odbiera napęd od silnika, np. od wałka ronzEJu, którego położenie jest
ściśle zsynchronizowane z położeniem wału
korbowego. Na wałku napędowym apilatu
są umieszczone krzywka 1 6 przeryv,lacza i
palec 5 rozdzielacza. Przerywacz składa się
zmłoteczka9, kowadełka 12 itłrywkt 16.
Kowadełko jest przymocowane do płytki
śrubami. Umożliwia to regulację przerwy
między młoteczkiem a kowadełkiem (prze-
ważmie 0,4 mm).

Kondensator (rys. I1.I7) zbudowany
z dwu taśm aluminiowych rozdzielonych
papierem parafinowym, jest podłączony do
młoteczka i masy. Zapobiegaon powstawa-
niu iskry między stykami przerywacza.W
kondensatorze jest chwilowo gromadzony
ładunek elektryczny -(w celu zmniejszenia
iskrzenia na sĘkach), oddawany następnie
do cewki zapłonowej, w celu zwiększenia
prądu indŃcyjnego.

Rysunek 11.17. Kondensatorz I -folia alumi-
niowa, 2 - podkladki izolacyjne
Zródło: SkrobacH, Chochowski 1993

2
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Rysunek 11.18. Regulatory Ęta wypnze-
dzenia zapłonu z A - łusuwtty, B - od,środ-
kołyy Q - mala prędkość obrotowa, II
- duża prędkość obrotowa), C - podci-
śnieniolły:
1 - obudowa silniką, 2 - płytka górna,
3 - znacznik kąta wyprzedzenia zapło-
nu, 4 - podziałlra, 5 - śruba ustalająca,
6, 16 - korpus aparątu zapłonowego,
7 -wałek nap@owy, 8 - lwywlca pzerywa-
aą, 9 - ciężatek I 0 - sprężyna, I I - gźnik,
I 2 - pruepustnica, l 3 - rurka lącząca, I 4
- przepona, l 5 - cięgło, I 7 - tarcza ze sĘ-
kami przerywacza, a - kąt wyprzedzenia
Zródło : Slcrobacki, Chochowski I 993

Kąt wlrprzedzenia zapłonu powinien się zmieniać wtaz z prędkościąobrotową
silnika, tak aby zapewaić utrąmanie stałego czasu wyprzedzeniazapłonu. Automa-
Ęcznąregulację kąta wyprzedzeniazapłonu zapewniająregulator odśrodkołvy (rys.
1 1.18A,B), umieszczony w aparacie zapłonowym na wałku napędowym orźu regulator
podc iśnieniowy - połączony z guźnikjem.

Regulator odśrodkowy składa się
z dwu ciężarków przymocowanych wy-
chylnie do wałka napędowego i połączo-
nych z wałkiem krzyrvkowym. Wychy-
lenie ciężarków powoduje przesunięcie
wałka krzywkowego względem wałka
napędowego aparatu zapłonowego. Na
rysunku 11.19 przedstawiono charak-
terystykę regulatora odśrodkowego.
Regulator zaczyna oddziaĘwać na kąt
wyprzedzenia zapłonu dopiero po prue-
kroczeniu prędkości obrotowej silnika
wynoszącej ok. 800 obr/min.
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lll
1000 2000 3000 4000 5000
pądkość obrotowa n [obr/min]

Rysunek 11.19. Charakterystyka regulatora
odśrodkowego
Zródło : Slcrobącki, Chochowski I 993
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Regulator podciśnieniowy (rys. 11.18C) składa się z puszki z przeponą 14 i
sprężyny. Położenie przepony zaleĘ od wypadkowej sĘ sprężyny i sĘ podciśnienia
w garźniku. Prueponajestpołączonaztarcząl7,na któĘ jest umocowany przerywacz,
Chara,kterystykę regulatora podciśnieniowego przedstawiono na rysunku I1.20.

Swiecazaplonowajestumieszczonawkomorze spalanią awięcnarażonanadziała-
niewysokiej temperaturyoraz wysokiegociśnienia. Swiecamusi zachowywń szczelność
oraz dobre właściwości izolaryjne (wysokie napięcie). Musi ją także cechować prze-
wodność cieplna zapewniająca utrzymanie temperatury silmooczyszczenia (ok. 500'C).

Swieca zapłonowa (rys. II.2I) składa się ze stalowego korpusu 2 i ceramicznego
izolatora 1, wewnątrz którego znajduje się stalowy rdzeń stanowiący eleknodę środ-
kową4. Clarakterystycznymparamefiem świecyzalonowej jestjej wartość cieplna,

01020304050
podcisnienie lkPa]

Rysunek 11.20. Charakterystyka regulatora
podciśnieniowego
Zródło : Skrobacki, Chochowski I 99 3

Rvsunek 11.21.
Śroi"." zaplonowa:
l - izolator,
2 - korpus,
3 - podkładka

uszczelniająca,
4 - elektroda

środkowa,
5- elektrodaboczna
żródło: Skrobacki,
Chochowski 1993

Rysunek 11.22. Rodzaje świec zapłonowych., A- nieruńieralna, B - rońieralna, C - trimna,
D-średniąE-gorąca
Zródlo: SbobacH. Chochowski I993
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oTlaczającazdolność świecy do odprowadzaniaciepła. Świece. dzieli się na zimne

- o duZej zdolności odprowadzania ciepła (wysoka wartość cieplna) oraz gorące -
o małej zdolności odprowadzania ciepła (niska wartość cieplna).

Powszechnie przyjęło się określenie wartości cieplnej świec zgodnie z oznacze-
niami stosow alymi pruezfirmę Bosch, np. 240 oznacza Wsoką wartość cieplną świe-
cy, a I75 - niską. Należy stosować świece zapłonowe o wartości cieplnej zgodnej z
zalecęniami instrukcji fabrycznej. Na rysunku I1,22przedstawiono przykłady świec
zapłonowych o różnych wartościach cieplnych.

11.3,2. Iskrownikowy układ zapłonowy

Iskrownikowy układ zapłonowy jest stosowany w mĄch silnikach dwu-
suwowych. Magnesy 2 typowego iskrownika (rys. 11.23), np. stosowanego w
motocyklach, są rozmieszczone w kole zamachowym 1, a wewnątrz znajdują się
nieruchome cewki.

Rysunek 11.23.Iskrownikz{ -zespółcewebB-kolo umachowe 7magnesami C-schematislcrownika:
l-kołozamachowe,2-magnestrwaĘ,3-nakładkabiegunowa,4-kruywkaprzerywacza,5-po"ry,
wacz, 6 - cewka zapłonowa, 7 - kondensatot 8 - cewki oświetleniowe, 9 - cewlca ładowania akumulatora
Zródlo : Skrobacki, Chochowski I 993

1 - zacisk do świecy
zapłonowej,

2 - przyciskwyłączania
zapłonu,

3 - kondensator
4- lazywlrapnerymacza,
5 - cewlu indukcyjna

islłownika,
ó - świeca zapłonowa,
7 - cewki prądnicy,

lą 8 -ńącznikreflchora,
9 - reflelłor
SIł - podłączenie

rcflektora,
W - podlączenie

wyłącznika

Rysunek 1t.24. Iskrownikowy uklad zapłonowy mikrociągnika
Zródlo : Skrobacki, Chochowski l 99 3
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Cewka zafonowa ó ma dwa uzwojenia. W skład omawianego urządzenia zapło-
nowego wchodzi przerywacz, alebezrozdzielacza. poniewaz jest to silnik jednocy-
lindrowy. Na rysunku II.24 przedstawiono typolvy układ iskrownikowy stosowany
w maĘch cią8nikach (nośnikach narzędzi).

11.3.3. Elektroniczne układy zapłonowe

W nowoczesnych pojazdach przerywacz mechaniczny (młoteczek i kowadełko)
sterujący przepĘwem prądu i wzbudzaniem prądu wysokiego napięcia w cewc e zapło-
nowej zasĘliono elementami elektronicznymi (dioda, tyrystor), które charakteryzują
się większą niezawodnością i trwałością.

Na rysunku 11.25 przed-
stawiono schemat elekhonicz-
nego układu zapłonowego z
ftzema cewkami. Wirujący
magnes 1 wywofuje zmien-
ny strumień magnetyczny w
uzwojeniu cewki ładowania
kondensatora i w uzwojeniu
ó cewki sterującej tyrystorem
7 . OddziaŁywanie zmiennego
strumienia magneĘcznego na
uzwojenie 2 cewki ładowania
powoduje przepĘw prądu do
kondensatora (rys. 1 1.26).

zainstalowana w ukła-
dzie dioda 9 blokuje przepĘw
prądu w kierunku odwrotnym,
dlatego kondensator pozostaj e

Rysunek 11.26. Schemat działania elektronicznego
układu zapłonowego:
A - ładowanie hondensatora,
B - otwarcie bramH kondensatora,
C - odblokowanie kondensatoru i zapłonu
Żródło: Pnegląd Techniki Rotniczej i Leśnej

Rysunek 11.25. Elektroniczny uklad zapłonowy:
l - magnes, 2 - uzwojenie ładowania kondensatora,
3 - kondensator, 4 -wyłącznik zapłonu, 5 - cewka zapłonowa
6 - uzwoj enie sterowania tyrystorem, 7 - tyrystor, 8 - świeca
zapłonowa, 9 - dioda
Zródło: PrzeglądTechniki Rolniczej i Leśnej
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Rysunek 11.27. Uproszczony sche-
mat bezstykowego tranzy§toro-
wego układu zaplonowego silnika
4-cylindrowego:
1 - akumulatoti
2 -wyłącznik zaplonu,
3 - cewka zapłonowa,
4 - tranzystoli
5 - uzwojenie obwodu tranzystora,
6,- magnes
Zródło: Sokolik 1995

naładowany. Przepływ prądu z kondensato t a pr zęz
uzwojenie pierwohe cewki zapłonowej 5 jest z
kolei blokowarty przez tyrystor 7. Aby umożliwić
przepływ prądu przez !^łł ojenie pierwobre cewki
zapłonowej i musi nasĘtić odblokowanie tyry-
stora. Następuje to w wyniku przęmięszazenia się
magnesu / i powstania strumienia magneĘcznego
w uzwojeniu sterowania tyrystora 7 (rys, lI.25).
Wówczas pĄdz kondensatora 3 przepŁywaptzez
uzwojenie pierwotne cewki indukcyjnej. W
uzwojeniu wtórnym wytwarza się prąd wysokiego
napięcia i następuje przeskok ładuŃów elektrycz-
nych (iskry) na świecy zapłonowej 8.

Na rysunku II.27 przedstawiono upro szczo-
ny schemat bateryjnego układu zapłonowego ze
sterowaniem bezsĘkowym. W aparacie zapłono-
wym zamiast przerywaczaznajduje się wirujący
magnes ó i uzwojenie elektryczne 5 obwodu
tranzystora 4. Zespcń złożony z elementów 5 i ó
stanowi magnetoindukcyjny czujnik tranzystora.
Tranzystor 4 otwierulub zamykaprzepfi prądu
przez cewkę zapłonową3, co powoduje wzbudze-
nie prądu wysokiego napięcia.

Na rysunku lI.28 przedstawiono schemat
czujnika magnetoindukcyjnego. Nabiegunniki sto-
jana są osadzone na pierścieniu 2. Regulacja kąta

wyprzedzenia zapłonu polega na zrrrianie kątowego położenia pierścienia ź. Na wałku
aparatu zapłonowego jest osadzony winrik 1. Na skutek obrotu wałka nabiegunniki
stojana 2 i wimika / kolejno zamykająobwód magneĘcmy. W ten sposób w cewce
zapłonowej 3 (rys. L1.27) podczas jednego obrotu wałka rozdzielacza indukują się
cztery impulsy elektryczne. Jest to bowiem układ zapłonowy silnika 4-cylindrowego.

Rysunek 11.28. Schemat czujnika
magnetoindukcyjnego: 1 - wirnik,
2 - pierścień stojana z nabiegunnika-
mi,3 -magnes trwaĘ,4 -podstawa
stojana, 5 - cewka, @ - strumień
maanetyczny
Zródlo: Sokolik 1995
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11.4. Instalacja oświetleniowa
Ci€Bik powinien być wyposażony w światła: drogowe, mijania, pozycyjne,

hamowania i kierunkowskazy. Szczegółowe wymagania dotyczące rozmieszczenia
i natężenia poszczególnych świateł określająprzepisy ruchu drogowego. Tu podano

Ęlko wymagania podstawowe :

światła drogowe powinny oświetlać drogę na odległość co najmniej 100 m,
światła mijania powinny oświetlać drogę na odległość co najmniej 40 m,
światła porycyjne powinny być widoczne z odległości co najmniej 300 m,
kierunkowskazy musząmieć częstotliwość 60-120 bĘsków na minutę.
Reflektor składa się z obudowy,lustraodblaskowego, żarówki iszybyrozprasza-

jącej(rys. I1,29).Reflektorjestrozbieralny-zptzodamajdujesięrarnka,którąmbZna
zdjąć @o ńlzowaniu śrub mocujących i obróceniujej), a nasĘnie wyjąć wkład. Reflek-
tor rozbiera się w celu wymiany żarówki lub całego wkładu. Powszechnie stosuje się

Rysunek 11.29. Budowa reflektora: l - reflektor zewnętraly, B - łeflektor wbudowany:
I - śruba mocująca rałnkę szyby, 2,7 - ramki mocujące szybę, 3 - szyba, 4 - żarówka dw.rwłóblowa,
5 - lustro, 6 - uszczelka szyby, 8,9,10 - układ regulacji świateł, Il - kosz osłonołvy, 12 - oprawa ża-
rówki, 1 3 - złącze przewodów, 14 - śruba mocująca, l 5 - żarówka światła postojowego, l 6 - pnewody,
I.7 - przegub kulowy
Zródło: Skrobacki, Chochowski I 99 3

Rysunek 1130. Budowa
żarówkiz A- źptówka,
B - światlo drogowe,
C - światlo mijania:
1 -ńólan łświatła dtogowego,
2 - włólłto światła mijailia,
3.- styki doprcwa&,enia prądu
Zródło: Skłobacki,
Chochowski 1993
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Rysunek 11.31. Pole powierzchni drogi
oświetlone światłami drogowymi i światłami

ryijania: 1 - światło drogowe, 2 - światło mijania
Zródło : Skrobacki, Chochowski 1 99 3

żarówki dwuwłóknowe (rys. l1.30),
które dająbądz światło drogowe, bądź
światło mijania-w zalężności od tego,
które włókno siężarzy. Pod włóknem
świateł mijaniajest umieszczona osło-
na odblaskową zapobiegająpa padaniu
promieni światła na dolną część lustra
reflelr:tora. Aby zwiększyć b eryieczeir
stwo podczas mijania się pojazdóq
reflektory dają asymeĘcmy rozkJń
światła (rys. 11.3l).

Przedstawione na rysunku l 1.29
reflektory mają lustro paraboidalne,
szyby w kształcie koła, kwadratu lub
w ksńałcie zbliżonym do kwadratu.
Tendencje panujące w modzie spra-
wĘ, że w samochodach osobowych
stosuje się reflektory spłaszczone, z
lustrem elipsoidalnym. Na rysunku
1 1.32 przedstawiono reflektor elipso-
idalny typu DE (niem. Dreiachsiger
Ellipsoid - elipsoida bzyosiowa). W
reflektorach takich, pomimo spłasz-
czenia wylotu światła, uzyskuje się
oświetlenie drogi porównywalne z

oświetleniem, jakie dawaĘ zwyĘ reflektor z lusfrem paraboidalnym średnicy cźe-
rokohie większej nż normalna.

Pomimo tak dużej sprawności tych reflektorów, ich szczegołowaanaluawyh,azńą
że I5oń światła emitowanego ptzez żarówkę nie jest odbijane przez zlłierciadło. Naj-
nowsza generacja reflektorów ma zwierciadła projektowane za pomocąkomputerów.
Sąto reflektory typu DE-F F lub Super DE.

PosĘ obserwuje się też w zakresie stosowanych źródełświatła. Napoczątku lat
70. )O(wiekupojawiĘ siężarówki halogenowe HI,HI (jednowłóknowe) iH4 dwuw-
łóknowe. Na początku lat 90. )O( wieku roąpoczęto badania nad żarówkami wyladow-
crymiDl (ang.discharye-wyładowanie). BankaŁrówkiwyładowczej (oobjętości0,03
crrf) jest wykonana ze szkła kwarcowego. Wewnątrz banki sąwtopione dwie elektrody,
oddalone od siebie o 4 mm. Pomimo mikroskopijnych wyrrriaróq żarówki te charakte-

ryzuje bardzo duża sprawność świetlna (80 lmĄD. Zaletażarówek wyładowczych jest
temperatura baxwowa światła zbliżona do światła słonecznego (6500 K).

Corazwiększa liczbapojazdów wyposżona jest w oświetlenie diodami LED,
które emitrrją światło w wyniku przeskoku elekfronów pomiędzy orbitami w póĘrze-
wodnikach. ZaleĄświateł LED jest wysoka sprawnośó źródła światła (makrylrrralnie
500 lm/W), odporność na wstrzą,sy oraz dłaga żrywofirość (50 000 godzin). Wadąjest
trudna technologia budowy diod o dużej mocy oraz kierunkowość emisji światła.
Dlatego do oświetlenia wykorzysĘwane są zespĄ diod składające się często z
kilkudziesięciu pojedyn czych elementów.

Rysunek 11.32. Reflektor elipsoidalny:
l - zwierciadło, 2 - pruesłona, 3 - soczewka,
4 - szyba rozpraszająca, F, - pierwsza ogniskowa,
Fr- druga ogniskowa
Zródło: Auto-kchnika Motoryzacyjna
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Rysunek 11.33. Lampa Ęlna zespolona:
l - lampa światła hamowania (stop),
2 - lampa światła pozycyjnego,
3 - lampa światłą kierunkowskazu,
4 - obudowa,
5 - śruba mocująca,
6 - gniazdo przyłączeniowe,
7,8,9-żarówki,
I,0, lI, 12, 13 -zaciskipnewodów
Zródło: Slłobacki, Chochowski I 993

Światła pozycyjne informują
innych użytkowników drogi o obec-
ności pojazdu i umożliwiają ocenę
jego szerokości. Przednie światła
pozycyjne mająbarwę biaĘ a Ęlne
- czerwoną. Tylne Światła pozy-
cyjne są zblokowane ze światłami
hamowania (stop) 1 i światłami
kierunkowskazów 3 (rys. l1.33).
Pojazd musi być też wyposażony
w lampę oświetlającą Ęlną tablicę
Ęestracyjną.

W pojazdach stosuje się następujące żarówki: światła pozycyjne - 5 W; światła
kierunkowskazów i hamowania-2D Ę światła drogowe i mijania-40 W.

11.5. Urządzenia sygnalizacyjne
Sygnał dzwiękowy (rys. 11.34) uzyskuje się za pomocą membrany stalowej

wprawionej w drgania przez ęIęktromagnes. Włączenie sygnafu powoduje przepĘw
prądu przezluzwojeńe 2 eleknomagnesu, który przycirya rdzeń połączony z mem-
braną8. Przesuwający się rdzeń rozłącza styki przerywacza 3,prąd przestaje płynąć
przez cewkę i sprężyna ó przesuwa zwolniony rdzeń w pierwotne położenie. Nastę-

Rysunek 1134. Elektryczny
sygnał dihviękowy:
l - ahlmulator
2 - uzwojenie

elehromagnesu,
3 - przerywacz,
4 - kondensatot
5 -wyłącznik,
6 - sprężyna,
7 - zwora,
8 - membrana,
9, - grzybek akustyczłty
Zródło: Skrobacki,
Chochowski 1993
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Rysunek 11.35. Wskaźnik tem-
peratury: l - czujnik temperafury,
2 - dodatkowy opór 3 -wskńnik
temperatury, 4 - wyłącznih 5 - płyt-
ką bimetalowa czujnika, 6 - pfuka
bimetalowawskńnika
żródło : skrobacki, chochowski
I993

puje kolejne włączenie obwodu przez przerywacz i
znów elektromagnes przycirya rdzeń. Częstotliwość
drgń membrany zaleĘ od luzu między sĘkami
pnęrywacza. Zalęca się częstotliwoŚĆ w przedziale
2,5 -3,5 kIIz, gdyż odpowiada ona dźwiękom najlepiej
sĘszalnym pruęz człow ieka,

Ciśnienie oleju w układzie olejenia silnika ope-
rator sprawdzazapomocąmanometru (rys. 11.35 i
rys. 1 1 .36) lub wskaźnika (rys. IL37), którego lamp-
ka kontolna sygnalizuje nadmiemy spadek ciśnienia.

Wskźnik temperatury ciecry chłodzącej jest
zbudowany podobnie jak manometr elektryczny.
Czujnik temperatury / (rys. 11.35) składa się z ele-
mentu bimetalowego w postaci pĄńki 5 z uzwojeniem
grzejnym. PrzepĘw ający prąd nagtzew a pł;/.kę 5 ń
nastąi rozwarcie styków. Ponowne połączenie ob-
wodu następuje po osĘgnięciu pĘtki bimetalowej 5.

Czas stygnięcia pĄrtki czuj ntka za|eĘ od temperafury
jego otoczenia (cieczy chłodzącej).

Gdy silnik jest zimny, czas rozłączenia jest
krótki w porównaniu z czasem włączeńa, W takiej
sytuacji płytka bimetalowa powoduje maksymalne

wychylenie wskazówki wska:źnika Ą co odpowiada niskiej temperaturze. Gdy silnik
jest ciepĘ, zrnienia się propoĘa cza§u ptzerw do czasu włączeń i wskaznik wskazuje
wyższątemperaturę.

Wskaźnik poziomu paliwa w zbiomiku (rys. 11.36) ma czujnik w postaci
pływaka 2.Umieszczony w zbiorniku paliwa pĘwak 2 jestpołączony z opomikiem
(rezystorem) 4.W zależności od położenia dzwigni pĘwaka w obwodzie występuje
mniejszalub większarezystancja. PropoĄonalnydo niej pądwskazuje amperomierz.
Amperomierz -przeważnie wyskalowany w częściach całkowitej pojemności zbior-
nika - stanowi w tym przypadku wskźnik poziomu paliwa.

Rysunek 11.36. Wskaźnik
poziomu paliwa:
A-widok,
B - schemal połączeń:
1- zbiornik paliwa,
2 - pływah
3 - dźnignia,
4 - opornik (re4lstor),
5 - rdzeń wskaźnika,
6 - uzwoj enie wypychaj ące,
7 - wwojenie pierwotne,
8,-wyłącznik
Zródło: Slvobacki,
Chochowski 1993
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Rysunek 11.37. Przerywacz
kierunkowskazów:
A-budowa,B-schemat:
l - element złącza,
2 - podstawka izolacyjna,
3 - obudowa,
4 - śruba regulacyjna,
5 - drut sterujący,
6 - uzwojenie grzejne,
7 - ałora,
8 - sĘki główne,
9 -uchwyt mocujący,
10 - styki lampki kontrolnej,
1 1 - ogranicznik wychylenia

zwory l amp ki ko nt ro lnej,
I2 - zwora lampki kontrolnej,
l 3 - rdzeń eleHromagnesu,
14 - spręźyna,
15 - uzwojenie elektromagnesu
Zródło: Skrobacki,
Chochowski 1993

Pruerylv aczkłerunkowskazów steruj e pracą kierunkowskazów, czyl:, wzaśzeniem
sygnalizacji świetlnej. Narysunku II.37 przedstawiono budowę elektrotermiczne9o
przęrywaaza kierunkowskazów. Elementem sterującym przęrywacza jest oporowy
drut stalowy 5, który uniemożliwiapołączenie styków 8, a więc bezpośredni dopływ
prądu przez elektromagnes do żarówek kierunkowskazów. Włączenie kierunkow-
skazów powoduje przepływ prąduprzez drut oporowy 5. Pod wpĘwem prądu drut
5 się nagrzewa, co powoduje jego wydfu]żenie. Wówczas następuje zlvaxcie styków
8 i zapalająsię żarówki kierunkowskazów. Zkolęi występuje przerwa w dopływie
prądu, drut oporowy 5 sĘgnie i kurcząc się rozwiera styki & żarówki gasną. Cykl taki
powtarza się do chwili wyłączenia kierunkowskazów przez kierowcę.

II.6. Urządzenia elektroniczne
Urządzenia elektroniczne znajdują obecnie zastosowanie we wszelkich dzie-

dzinach zycia. PojawiĘ się one talże w ciągnikach rolniczych. Łatwość naĘchmia-
stowego dokonywaniaprzeliczeń danych stworzyła szanse informowania operatora
ciągnika w sposób ciąsĘ o wartościach takich wskaźników eksploatacyjnych, jak:
wydajność pracy agregatu ciąnikowego, czasowe mĘcie paliwa, zttĘcie paliwa na
1 ha, stopień wykorzystania mocy dyspozycyjnej silnika. Skonstruowanie zestawu
czujników dostarczających informacji i układów przetvłarzających te informacje
umożliwiło zbudowanie ciągnikowego komputera pokładowego (ang. board com-
puter). Dość długopracowanonad sposobempomiararzecrywistej prędkości ciągnika.

Na początku lat80. XX wieku podjęto badania nad zastosowaniem radarowego
przyrządttdo pomiaru prędkości rzeczywistej, co z kolei umożliwiłoby wymaczanie
poślizgukółnapędowych. Dopomiarurzeczywistej prędkości ciągnika stosuje sięteż
prryrządy ultradzwiękowe (np. Sonar), pracujące w paśmie o częstotliwości 60 kHz.
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Rysunek 1138. Przykładowy widok wskłźników komputera
pokładowęo., l - widok monitora, B - umiejscowienie monitora
Foto: A. Ekielski

Na przeszkodzie praĘczlego zastosowania w ciągnikach stał wy-
sokie koszĘ. W latach 80. )O( wieku ceny elementów elekfroniczrych zaczęły szybko
spadac.W 1987rokupojawiĘsiępierw§ze seryjnieprodukowanekomputerypokładowe.
Obecnie wszystkie duże firmyprodukująmodele ciągnikówz takimwlposżeniem (rys.
11.38). SpoĘkasięrozwią7aniainformująceoperatoraomożliwościzrrrianyparameftów
pracy agregatu (np. biegu) lub nawet samoczynnie dokonujące regulacji.

Komputery pokładowe, jako wyposżenie standardowe, stosuje się w ciągnikach
o mocy większej niż 50 kW.

11.6.1. Systemy przesylania danych w ciągnikach rolniczych
(Iso_BUs)
Wzrost wydajności narzędzi jest możliwy nie Ęlko przez zwiększenie wymiarów

ale również przezwłńciwe dopasowanie parametrów pracy do nieustannie zmienia-
jących się warunków środowiskołvych. CiryĘ wnost kosźów produkcji prowadzi do
silnej konkurencji na rynku maszyn iurządzeńrolniczych. Prowadzi to do lokowania
w ciągnikach i maszynach coraz większej liczby czujników i mechanizrrrów wykonaw-
czych, pozltalających na opĘmalizację pracy ciągnika lub agregatu ciągnikowego.
Nieltóre z nich,jak np. EHR, GPS wymagają ciągłego śledzenia warunków pracy
agregatu i szybkiej reakcji na ich nliany Coraz większa Liczba informacji pĘnących
od czujników jest ptzetvlarzana automaĘcznie i reakcje na nie są spowodowane
ustawieniem odpowiednich wańości ptzez operatora,

W przeszłości przesłanie informacji pomiędzy czujnikami a np. wskaźnikami,
możliwe było pnez połączenie tych dwóch unądzeń parąprzewodów. Wzrost tczby
czujników i wskazrików powodował szybki rozrost dfugości przewodów konieczrrych
do ich obsługi. Z cz,asempowodowało to problemy z wybraniem właściwego przewodu
podczas naprawy instalĘi. Ponadto, zbiegsemczazu wskutek korozji, wibracji lub przy-
padkowych uszkodzeń mechaniczrych, jakość połąpzeń ulegała pogorszeniu. Prowadziło
to do nięrawidłowych wskazan przyrządów poldadowych. Znaldeńe takiej usterki w
gubej wią.zce kabli było często nie lada wyzwaniem dla elekĘka. Należało to zrrrienić.

W ciągnikach i maszynach rolniczych wykorzystuje się system przesyłania da-
nych noszący aazwę CAN-BUS, opracowany i zaprezentowany w Defuoit w 1986
roku przez firmę Bosch. System ten bardzo szybko zdobył populamość i juz w 2000
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roku sprzedano ponad l00 mln wządzeń obsługujących protokoł CAN. Standard
początkowo stosowany w przemyśle samochodowym szybko został adoptowany do
pojazdów rolniczych.

t1.6.2. cAN-BUs
System CAN-BUS jest dość złożonym elek-

tronicznym układem pozwalającym na pn esyłanie
informacj i pomiędzy elektronicznymi modrrłami
umieszczonymi w ciągniku i współpracującymi
maszynami. Nazwa CAN jest skrótem od an-
gielskiej nrazw:- controller (sterownik) - area
(kierunkowej) - network (sieci).

Co zadeqldowało o zastosowaniu tego systemu?
Przede wszystkim duże korzyści przy sto-

sunkowo niskiej jego cenie. Dzięki zastosowaniu
sieci CAN, możliwe jest usprawnienie działania
sieci elektrycznej w pojazdach przez nnńejsze-
nie liczby przewodów, połączeń i bezpieczników
koniecznych do jej obsfugi.Również podłąpzenie
dodatkowych wskazrików, czujników i przesyłanie
danych pomiędzy ciągnikiem i maszynąjest wyjąt-
kowo proste. Wystarczy p odłączy ć i system zaczyna
dzińń. Warunek jest jeden: podłączane elemenĘ
ml§ząpracowac w odpowiednim standardzi ę . Oana-
cza to , że dołączane tlrz$zeńe musi być zaopatzone w odpowiedni e ńącze i powinno
przyjmować oraz wysyłać sygnĄ o odpowiednim napięciu.

Nieskomplikowana stała się także diagnosĘka - po podpięciu komputera do
sieci można łatwo sprawdzić,który element sieci pracuje niepoprawnie (rys. 11.39).

Obecnie funkcjonuje jeden wspólny dla wszystkich ,tządzeń standard opisa-
ny normąISO 11783. Standard ISO 11783 zawiera wcześniej opracowane normy
przesyłania danych takie, jak: DIN 9684 i J1339. Od momentu opracowania nowej
normyrrmozliwiającej obsfugę sygnałówzurządzeńzevnęhmych, systemprzesyłańa
danych CAN jest nazwyany ISO-BUS.

Obecnie praktycznie wszyscy wiodący producenci ciągników, jak i maszyn
rolniczych korzystająze standardu ISO 11783.

11.6.3. Sieć ISO
Podstawowym zńaniem sieci jest wymiana informacji pomiędzy urządzeniami.

System ISO-BUS jest układem wykorzystująpym do przesyfu informacji system bi-
nanry. System binarny pozwala wysłać sygnaĘ które przyjmujątylko dwie określone
wartości,,0" lub,,1", noszące nazwę bitu. DlategokaZdaprzesyłana wartość danej
wielkości, np. napięcie musi być zakodowana w systemie binarnym. O dokładności
zamiany na postać cyfrową decyduje rozdzielczość przetwornika. Rozdzielczość
mierzona jest liczbąbitów, na które możebyć przeksńńcony sygnał - im większa
liczbabitów na które przekładany jest sygnał, Ęmwyższadokładność pomiaru.

Rysunek 11.39. Przykładowe umiesz-
czeniezlącza CAN-BUS w ciągniku
Foto: A. Ekielski



Tabela 11.1 Prrykładowe wańości podczas
przesyłu naplęcia

Naplęcle przetwornik

3-bitowy 4-bitowy
Liczba wańości
możliwych do
uzvskania

'l11 = 8 1111 = 16

Rozdzielczość 15/8 = '1,87 V 'l5/16 =0,93 V
lsa fi 783
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W tabeli 11.1 przedstawiono przykładowe wartości, które można uzyskać w
przypadku przesyłania napięcia odczytranego z akumulatora, w ltórym maksymalne
napięcie wynosi 15Y.Przy zastosowaniu przetwomika 3-bitowego można uzyskać
dokładnośó określenia napięcia +1,87 V, a już wprowadzenie przetwomika 4-bitowego

pozwala podnieść dokładność do +0,93 V.
Sygnał cyfrowy może być przesy-

łany równolegle lub szeregowo. W przy-
padku przesyfu równoległego wszystkie
bity sąwysyłane w tej samej chwili, czyll
potrzebny jest przewód składający się
z prTynajrnniej tylu łączy i|e jest bitów
Szeregowy przesył jest trochę wolniejszy,
ale wymaga tylko dwóch przewodów.

Na rysunku 11.40 przedstawiono
schemat fragmentu sieci zainstalowanej w ciągniku rolniczym. Miejsce podłączenia
wzldzęalvzewnętrznego do sieci nosi nazwę węzła,Urządzeńe podłączane jest za
pomocą wtyczki, w której znajdują się pr4majmniej 4 przewody. Dwa z nich łączą
się z szyną danych, dwa pozostałe pozwalają zasilać szynę i układy zasilaniaprze-
twomika. Kńdy czujnik dołączany jest za pośrednictwem układu dopasowującego,
w skład którego wchodzi: układ we/wy (wejście/wyjście) oraz połączony z nim
opĘcznie kreator protokofu, czyli układ zanieniający napięcie podawane z cnljnika
na jęryk zronxniĘ dla komputera analizującego. Kńde lrządzenie, które jest
dołączone otrzymuje swój adres vlub jeżeli jest typowe, ma już przypisany własny
staĘ adres. Bezpośrednio najednej szynie mozna stworzyć I27 węńów dołączając do
nich urządzeniazewnętrzne. Poniewż w tym przypadku sygnał wysyłany jest szere-
gowo, do poprawnej pracy szyny CAN potrzebne sątylko dwa przewody. Przewody
te połączone sąmiędzy sobąopornikami. Jeżeli sieć nie praĄe, w obu przewodach
napięcie mierzone względem masy pojazdu wlmosi ok. 2,5 V. Jeżeli któryś z cnljni-
ków zacznie przesyłać sygnał, napięcie w przewodzie oznaczonym jako Hi wnasta

Rysunek 11.40. Schemat sieci
zainstalowanej w ciągniku
Zródło : opracowanie własne
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do ok. 3,7 Y, a w przewodzie oznaczonym jako Lo spada do I ,25 V względem masy
pojazdu. Dzięki temu różnica napięcia pomiędzy przewodami wzrasta do 2,5 V. W
standardzieISO 11783, ,,|'Iogicmajestodczfiwanawtedy, gdyróżmicanapięćjest
mniejsza od 0,5 Y &,,0" logiczne, wtedy gdy różnica napięć wynosi więcej niż2,2
V. Takie rcmlięanie pozwala wykryć usterki w układzie transmisji. Jeżeli zostanie
przerwany któryś zprzewodów, napięcie na nim spadnie do 0 V względem masy.

Energia potrzebna do zasilania szyny podawanajest zwykle wspóInym pruewo-
dem, dlatego w przypadku dołączańanowych elementów do węzłów sieci, gniazdo
zasilającejestgniazdem z4wĘkaniakĘwnymi. Typowe ontaczęnie koloru izo|acji
w przewodach ISO-BUS przedstawiono na rysunku 11.41. Nalezy pamiętać, że służą
one Ęlko do przesyłania danych, takjak droga szybkiego ruchu (BUS). To, gdzie te
danettafiązaLeĘ odadresu, który jest generowany protokole. Protokoł jest to sposób
zapisu danych i kolejność przesyłanych informacji - składa się z 8 części (rys. 11.42).

Wielką zaleĘ sytemu ISO-BUS jest jego otwarta
strŃtura, Oznacza ona, że możliwe jest podłączenie
w węzłach dwóch vz\dzeń, które będątylko z sobą
wspóĘracowaĘ. Najczęściej jest to wykorzystywane
do montażu monitora wyświetlającego informacje o
warunkach pracy maszyny w kabinie ciągnika. W
kóinie kierowcy jest kilka wejść do szlny, w które
wystarczy wpiąć wtyczkę od monitora, a w tylnym
gnieździe wło Ę ć vĘ czkę n l iązanąze wspóĘracuj ą-
cą maszyną. Takie rozwiąanie stosowane jest wtedy,
gdy własny monitor nie jest w stanie wyświetlaó

po, pole DoleNl€| końca mianvdze- danych słowĆ

zasilanie
czerul/ony

cAN_H
,.,żw

masa
czamy .cAN_L' zielony

Rysunek 11.41. Oznaczenie koloru
izolacji w przewodach I§O-BUS
Zródlo: opracowanie własne

polą dostępu pde danych

€ iH.+

Rysunek 11.42. Pola wchodzące w skład slowa przesyłanego w sieci BUS:
pole SOF stanowi pierwszy człon, który oznacza rozpoczęcie pnesyłania danych,
pole dostęqlu, składające się z 1I znaków, olcreśla isnność informacji i adres urządze-
nia do hórego jest przeznaczona; jeżeli informacja jest istotna, to ma pierwszeństwo w
magistrali przed innymi danymi, jeżeli informacji nądano wysokąważność, to nie może
ona czekać dłużej niż 5 ms, w Ęm czasie informacje o niższej randze musząpoczekać,
pola sterujące sprawdzajązgodność sygnału ze stąndardem orąz olcreślajq jakie długie
będzie pole danych,
pole darych-w tympoluprzesyłanesąinformacjeo długościpodanej wpolusterującym,
pole CRC - skłąda się z 15 bitów służy do diagnosĘki i wylrywania powtarzających
się informacj,
pole ponłierdzenia - ]-bitowe pole kończące stan diagnosĘki,
pole końca danych zamyka przesyłanie danych,

. pole zmiarry słową - informuje o ząkończeniu pruesyłania modułu znaków
Zródlo : oprac owan i e włas n e
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informacji pochodzących od tej właśnie maszyny. Oczywiście istnieje możliwość
łączeniakilku urządzeń, np. szeregowo, umożliwiając macmąrozbudowę systemu.

Z rcglĘ nowoczesne urznrlzeńazewnętrzne mająwłasne komputery sterujące i
w takim przypadku zadaniem monitorajest obserwacja i ewentualna zrniana nastawień
danego rrrządzgdą. Otwartość stnrktury powoduje również pewne komplikacje, np.
utrudnienia prry różnych wymiarach wtyczek ufianych do podłączenia maszyn.
Ępową wĘczkę stosowaną do łączenia vządzeńprzedstawiono na rysunku II.43.

W niektórych pojazdach możma spotkać złącza cźerowĘkowe przedstawione
na rysunku II.4I, w któn,m kolejność wĘków jest następująca: 1 - zasilanie,2 -
CAN_H, 3 - masa, 4 - CAN_L.

Nadal j ednak wielu producentów mas ryn wyposńa swoj e masąmy we wtyczki
uniemożliwiające ich bezpośrednie podłączenie do szyny ISO-BUS. W takich sytu-
acjach konieczne jest stosowanie układów przejściowych.

Rysunek 11.43. WĘczka podłączenia urzą-
llzeń zewnęttznych ISO11 783.
Rozmieszczenie pinów i ich funkcje są
znormalŁowane - wĘk:
A_ECU_GND (_),
B _ ECU_PWR (+),
C - sygnał szyny Bus CAN_H,
D - sygnał szyny Bus CAN_L,
E - rezerwowy,
F - rezerwow
G-rezerwow
H - sygnał szytly urządzeń zewnętrznych
(narzędzia) Bus CAN_H,
J - sygnał szytty urządzeń zewnętrznych
(nanędzia) Bus CAN_L
Zródlo: zgodnie z ISO II783

11.6.4. Systemy określania pozycji pojazdu

Określenie położenia pojazdu jest możliwe, dzięki wykorzystaniu sygnałów
wysyłanych przez satelity. Kżdy system nawigacji składa się z fuzech zespołów:
satelit, części naziemnej i części użytkownika. Obecnie na rynku isfirieje kilka sys-
temów określania pozycji.

GP§ - najbardziej popularny ,,Globalny System Pozycjonowania" (określania
pozycji) nazywany skrótowo GPS (Global Positioning System). Jest to system nawi-
gacji satelitamej (rys. I1.44). System ten jest własnościąMinisterstwa Obrony USA,
który został udostępniony bezpłafirie wszystkim użytkownikom w l985 roku. System
składa sięz24 satelitów krąiących po 6 orbitach wokoł Ziemi na wysokości20 200
km, przy inklinacji orbity 56o. Poniewńkażdy satelita obiega Ziemię w ciągu 12
godzin, to o kżdej porze i w dowolnym miejscu można ,,obserwować" co najmniej
4 satelity. Umożliwia to dokładne określenie położenia punktu obserwacji, jak np.:
samolotu, statku, samochodu i ciągnika.
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Glonass - system rosyjski składający się z 24 sate-
litów, przy inklinacji orbĘ 64,8".

Ga[Ieo - 30 satelitów (27 akĘwnych + 3 zapasowe),
przy inklinacji orbity 56", wysokość orbity 23 616 km
(system w budowie).

Compass - system w opracowaniu (35 satelitów).
Dla użykowników systemów nawigacji zkrajów

Europy Środkowej i Północnej, system rosyjski jest
często lepiej odbierany ńż amerykński. Wynika to z
innego pochylenia orbit satelitów. Satelity Glonass kążą
po trzech orbitach, których płaszczyzny pochylone sąo
64,8" wzg|ędem równika, podczas gdy płaszczyzny orbit

Rysunek 11.44. Satelita
systemu GPS
Zródło: Skrobącki 2000

satelitów obsługujących system GPS, tylko o 55o. Wyższy kątpochyleńapłaszczymy
orbit satelit pozlla|a łatwiej dotrzeć sygnałom do odbiorników pracujących, np. na
dnie dolin lub na skraju lasu, dzięki temuukłady wspóĘracujące z systemem Glonass
rzńziej tracąsygnał niż te wykorzystujące tylko GPS. Zjawisko to wzrasta wrazze
zwiększaniem szerokości geograficznej. Obecnie wielu producentów prowadziprace
nad dostosowaniem swoich vządzeń do obu systemów, jednak prace te wymagają
czasu. Gdy układ prowadzenia wykorzystujący sygnał GPS w najlepszym przypadku
widzi 9 satelitów, to układy dwusystemowe (GPS, Glonass) mogą odbierać sygnał
nawet z 16 satelitów. Dlatego ryzyko zmniejszenia|lczĘwidzianych satelitówponiżej
kryĘcznej granicy 5 satelitów jest dużo niższe.

Pojęcie ,,dokładne określenie położenia" jest pojęciem bardzo względnym.
System GPS dla cywilnych użytkowników, w wyniku celowo wprowadzanych za,
kłóceń sygnafu, pozwala określić położenie z dokładnościąokoło 100 m, natomiast
bez zakłóceń (systemy wojskowe) z dokładnością kilku metrów. W tym wydaniu
system GPS do określania położenia maszyny na polu jest nieprzydatny. Zbudowano
także satelitame systemy do zbierania informacji o stanie powierzchni Ziemi, a w
uproszczeniu mozna je określić jako system do fotografowania (w rzecrywistości
skanowaniapowierzchn|).Znane systemy, to: Landsat (USA) orozdzię|czości 30 m,
SPOT (Francja, Belgia i Szwecja) orozdzięlczości 10 m. Systemem o dużo większej
dokładności określania położenia od systemu GPS jest system DGPS. Polega on na

Ęm, że oprócz satelitów systemu GPS wykorzystuje się nadajnik naziemny o ściśle
określonym położeniu (rys. 11.45). Obecnie jako żródło sygnału korekcyjnego wy-
korzysyuje się stacje: przenośne (RTK), radiowe (FM) i GSM. W ten sposób można
określić położenie obiektu z dokładnością do 1 cm. Tę dokładność możnalznaó za
wystarczającą dla potrzeb rolnictwa precyzyjnego.

Pojęcie ,,rolnictwo precyzyj ne" onaczazróż-nicowanie poziomu i intensywności
zabiegów agrotechnicznych w obrębiejednego pola. Chodzi o to, aby uwzględnić na-
turalne zrófuicowanie waruŃów glebowych, Ęmościi wilgotności gleby oraz stanu
roślin. Jeżeli to zróimicowanie zostanie określone, to jest możliwość zróżnicowania
poziomunawożenia, siewu iruĘciachemicznych środków ochrony roślin. Pracujący
kombajn zbożowy, którego chwilowe położenie można określić podczas pracy (rys.
II.45), wlposażony w eleknoniczny czujnik plonu może stworzyć na planie danego
polarozkładplonu,l<tórynarywamymapąplonowaniapola(rys.IL46).Jeżelibędzie-
my mieli wyniki z kilku Lat,to zapamiętane w komputerze centralnym gospodarstwa
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a Rysunek 11.45. Schemat systemu DGPS

Zródło: Skrobacki 2000

mapy plonowania posfu:źą do sterowania parametrami pracy po szczególnych agrega-
tów uprawolvych, W ten sposób powstanie komputerowy system Ęestracji zdarzeń
gospodarczych i możliwość autom aĘzacji przebiegu poszczególnych procesów
agrotechnicznych (rys. 11.47). W Polsce występujągospodarstwa wielkotowarowe,
w których już sąużytkowane GPS.

Obecnie dostępne maszyny i ciągniki rolnicze są (lub mogą być) wyposa-
żone w elektronikę umożliwiającą nie Ęlko na bieżąco informowanie operatora
o zdarzeniach, ale także dająmożliwość gromadzenia informacji w komputerze
stacjonarnym po zakończeniu pracy lub stałej łączności komputera pokładowego
agregatu polowego z komputerem stacjonarnym.

Istniejące systemy satelitarne
umożliwiają dokładne określanie
położenia agregatu i stanu upralw
na polu. Powiązanie Ęch informa-
cji w jednym komputerze pozw ala
nie Ęlko na podejmowanie traf-
niejszych decyzj| ale również na
zdalne, automatyczne sterowanie
parametrami pracy ciągnikowego
agregatu polowego.

Obraz altomaĘ cznego ste-
rowania pracą na polu w duzy,m
gospodarstwie rolnym ńe jest tak
odlegĘ jaknam się często wydaje.

Rysunek 11.46. Mapa plonowania
Zródlo: Skrobacki 2000
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Prace nad poszczególnymi modułami
informatycznego systemu sterowania
gospodarstwem rolnym prowadzone są
od wielu lat, łącmie z normalizacjąna-
zewnictwa.

Dla potrzeb transportu samochodo-
wego wPolsce działakilka systemów (np.:
Elte, LibeĘ GPS, Mobite|, Zarz+łlzanię
Flotą). Systemyte mająrózny zakres ofe-
rowanych usfug. Przykładowo zestawiono
oferowane usfugi:

aktualna pory cja pojazdu,
przebyla droga wraz z oznaczeniem
na elektronicznej mapie,
aktualna i średnia prędkość pojazdu,
poziom paliwa w zbiomiku,
aktualne i średnie zużycie paliwa,
zaznaczęnie miejsc i czasu postoju,
azas ptacy kierowców,
precyzyjne określenie miejsc zała-
dunku i wyładunku,
parameĘ ładunku (np. temperatura),
infonnacj a o kł adzieĘ htb napńzie

1cm

10 cm

1m

Rysunek 11.47. Schemat komputerowego
systemu produkcji polowej
Zródło: Skrobacki 2000

11.6.5. Systemy prowadzenia pojazdów

W latach 20. i 30. ubiegłego wieku, niewielkie ciągniki wyposżone w silniki spa-
laniawewnębznegozasilanebenzynąbyĘmasowoprodukowanew stosunkowoniskiej
cenie, pozwalającej naich zakup przezcoruzwiększąliczbęrolników. Zapocząlkowńoto
wzrost zainteresowania automatyzacjąmasrynrolńczych. lnne opracowania doĘczyĘ
mobilnej hydrauliki i eleknoniki, umożliwiającej automatyzację bardziej złożonychza-
dńwmaszynachrolniczych. Mobilnahydraulikapozwalałanawytwarzaniewiększych
sił w cylindrach hydraulicznych. Dodatkowo układ hydrauliczny pozwalał na umiesz-
czenie silnika hydraulicznego
w pewnej odległości od silnika
napędowego, bez potzeĘ two-
rzenia skomplikowanego me-
chanizrrru przeniesienia napędu.
Elektroniczre układy konfrolne
@CII) pozwalaj ą na sterowanie
zaworami hydraulicznymi ste-
rującymi przepĘwem ciecry
hydraulicznej do elementów
wykonawczych. Moduł ECU
wykorzystuje informację z sen-
sorów do sterowania działaniem

Lokalne stacje RTK,
sygnał korekcyJny sleci 6P§

prowadzenie
poiazdu

Rysunek 11.48. Wymagania stawiane układom pozycjono-
wania dla różnycb romtiązań logistycznych
Zró dło : o prac owan ie włas n e
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Rysunek 11.49. Pierwszy system prowadzenia pojazdu
Zródło: opracowanie na pońtwie Biura Patentowego
US Tractor guide, patent I 900, 5 2 5- I 930
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systemóww pojeździe,takichjak 7aczep,wałekodbiorumocy,ukł. adnapędowyiukład
kierowniczy. Rozwój układów hydraulicznych i elekhonicznych odgrywa głównąrolę
w opracowaniu bardziej złożonychmaszyn. W ostafiriej dekadzie dwudziestego wieku
połąpzenie układów hydraulicznych i elektronicznych pozwoliło na otrzymanie bardziej
wyszŃanychromtiązń sfrategii prowadzeniapojazdu. Niektóre zńchwykorzystują
precyzyjne czujniki mechaniczne,po^yalające na prowadzenie ci€nika lub narzędzia
wykorzystując jego położenie za pomocąukładu GPS.

W celu ograniczeńa strat
spowodowanych błędami ope-
ratora pojazdu podczas pracy,
szczególnie w sytuacjach nie-
jednoznaczrych, stosowane są
układy prowadzenia automa-
tyczrego. Stosowanie prowa-
dzenia automatycznego nie j est
nową koncepcją. Jedną z naj-
starszych propozycji było wy-
korzystanie koła sterującego,
toczącego się wewnątrz bruzdy
i połączonego z układem kie-
rowniczym ciągnika parowego,
W chwili zboczeńa cirynka z
obranej ścieżki, koło prowa-
dzące zrnieniało ustawienie koł

kierowanych. System ten zapewniał poprawne prowadzenie w utworzonej brużdzie,
lecznie było pewności, ze ciąnik przenieszcza się kierowany właściwąbruzdą(rys.
IL49), Udady GPS pozwalająnapoprawnąlokalizację pojazdu w ścieżkach, Iecztaka
dokładność określeniapozycjimożebyćniewystarczającadolprawmiędryzędowych.
Do poprawy jakości prowadzenia systemu mogąbyó stosowane dwa rozsltiązańa. ECU
może wykorzysĘwać system nawigacji GPS do zapewnienia popral,vnego położenia
w odpowiednich mięĘnzędziach oraz system czujnikowy umożliwiający poprawne
prowadzenie pomiędzy rzędami roślin.

WpraĘce możnaspotkać się z czterema §y§temami prowadzenia pojazdów:
prowadzenie ręczne - operator kieruje pojazdem obserwując otoczenie,
prowadzenie wspomagane - operator kieruje pojazdem wykorzystując sygnały
z systemu prowadzącego,
semiautomatycme - system prowadzący steruje pojazdem, ale operator jest
obecny i kontroĘe poprawnąpracę systemu, obsfuguje również inne fuŃcje,
które nie zostaĘ zautomaĘzowane,
automatyczne prowadzenie - operator nie jest potrzebny.
Prowadzenie ręczne. System prowadzenia ręcznego wykorzystuje obserwacje

otoczenia operatora ijego reakcje. Jednak, np. ocena odległości przez operatorajest
stosunkowo sŁaba, szczególnie jeżeli brak jest punktów odniesienia. Dlatego ocena
połozenia poj azdumożebyć nieprawidłowa, powodując nadmieme zachodzeniaprze-
jazdów, pozostawienie przerw lub miszczeniaw uprawach. V/ fym systemie operator
potrzebuje większego marginesu nakładania się kolejnych pruejazdów ńżw przypadku
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innych systemów prowadzenia. Często prowadzi to do spadku wydajności, nrp.przy
opryskach o 5-I0%o. W przypadku upraw międzyrzędowych operator ze względu na
pojawiające się zmęczenie jest w stanie ltrzymaćpojazdwe właściwej ścieżce Ęlko
przez stosunkowo krótki okres czasu.

Prowadzenie ze wspomaganiem (asystentem) operatora. System stosowany
jest do pokonania niedoskonałości oceny dystansu przez operatora. Najczęściej stosowa-
nym systemem wspomaganiajest układ świecących linii. Swiecąca linia zostałapo raz
pierwszy użyta do oprysków pestycydami zpowietrza, tak ńy pilot mógł nadlałwać
nad obszar równolegle do poprzerlniego przelotu. Było to szczególnie istotne z powodu
braku możliwości uzyskania punktów odniesienia w poprzednich przelotach. Swiecąca
lintazostałazaadoptowana do szerokich opryskiwaczy z dfugimi lancami. System wspo-
magania używa zwykle odbiomika GPS do śledzenia położenia pojazdu. Obecne układy
prowadzenia równoległego pozwalająna prowadzenie nie tylko po liniach prosĘch, ale
i po krzr7wych. Wspolnym problemem jest takie sterowanie położeniem naIzędzilpra-
wowych i koł pojazdu, aby uniemożliwić aiszczęnię uprawy podczas skrętu pojazdu.
Zniszczeńe upraw możma ograńczy ć przez uĘ cie pojazdów z kierowanymi kołami
przedniej i Ęlnej osi lub przegubowych. Dodatkowo może być używany system do
przesuwania narzędziatak, aby ufrzymń go w środku międryrzędzia.

System prowadzenia ze wskaźnikiem świetlnym ma kilka zalet. Jest względnie
tani, łatwy do montażu, zmniejsza ominięte i nakładające się obszary. System wy-
korzystuje układ GPS o niskiej dokładności, ponieważ operator nie może sterować
pojazdem z większądokładnością tak jak w droższych systemach. Ponadto, system
prowadzeniazewskuźmikiem świetlnym nie steruje pojazdem, nie potrzebuje zatem
elementów wykonawczych, czyniąc go tańszym niż układy semiautomaĘcznego lub
automaĘcznego prowadzenia -jedynymi komponentami montowanymi w pojeździe,
sąwskaźniki świetlne i odbionrik GPS.

SemiautomaĘczny układ prowadzący jest Ńładem umożliwiającym prowa-
dzenie samodzielne pojazdu. Podstawowąza|eĄtego typu systemów jest możliwośó
prowadzenia pojazdu zwyższąprecyzjąniżw przypadku prowadzenia z asystentem.
System semiautomatycmybierze pod uwagę wiele kształtów i rozmiarów. Niektóre
z nich wyposażane są w proste czujniki, tak aby prowadzić pojazd dokładnie w
rzędach, inne wykorzystują sygnał GPS do sterowania pojazdem w przejazdach
równolegĘch, podobnie jak układ z asystentem prowadzenia. Układ prowadzenia
za pomocą GPS wykazuje się znacznymi za|etami podczas pielęgnacji lub opry-
sków równolegĘch pokosów albo konturowych przejazdów po uprawie. W takich
prrrypadkach operatorowi bardzo trudno jest określić precyzyjnie kierunek jazdy
pojazdu. SemiautomaĘczne prowadzenie przewyższa układ prowadzenia z asy-
stentem podczas pracy na łukach, gdyż operatorowi jest trudno kierowaó odnosząc
się do prostoliniowych wskźników świetlnych.

Całkowicie automaĘczny system prowadzenia pojazdów. System rozsze-
rza pomysł semiautomatycznego prowadzenia pojazdu, przez dodanie układów
umozliwiających sterowanie wszystkimi układami pojazdu, eliminując potrzebę
zatrudniania operatora. Całkowicie automaĘczne prowadzenie wykorzystuje GPS
jako podstawowe źródło informacji o położeniu oraz kilka czujników do określania
położenia względem upraw lub beąpieczeństwa. Odbiornik GPS jest wykorzystany do
określenia położenia pojazdu na polu. W prrypadku odbioru sygnafu GPS o wyższej
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rozdzielczości (l cm dokładności), może być stosowany do prowadzenia pojazdu w
uprawach pielęgnacyjnych, ale jest to system bardzo kosźown}. Odbiomiki sygnafu
o niższej dokładności (10 cm) wykorzystane sądo określania właściwego położenia
w rzędach, następnie lokalny czujnik, tak jak doĘkowe czujniki wizyjne, sfuzy do
sterowania pojazdem, uwzględniając minimalizację uszko dzeńw nędach roślin. Układ
GPS ma również za zadanie zasygnalizowanie końca rzędu i konieczności zawró-
cenia pojazdu lub automatyzację funkcji nniany parametrów uprawy i pielęgnacji.
Wadąautomatycznego prowadzenia pojazdów jest odpowiedzialność producenta za
ich poprawnąpracę. Jednak istnieje wiele sytuacji, w których ryTyko towarzyszące
uzyciu systemu automatycznego jest o wiele mniejsze niżryzyko odpowiedzialności
operatora. Dobrym przykładem mogąbyć opryski chemiczne, które sązagrożeniem
dla operatora lub praca na obszarach zdegradowanych albo polach minowych.

11.6.6. Układy prowadzenia narzędzi
Prostym układem prowadzenia jest układ stosowany w halach fabrycznych. Robot

przemieszcza się wzdhź namalowanych linii na podłodze. Tiakie układy mogąpracować
wydajnie i bezpiecznie tylko w odpowiednim otoczeniu bez przeszkód i niemanych
obiektów. Jednak w rolnictwie warunki zewnęftare wymagają sprostania wyzwaniom,
wymagającymzastosowaniawięcej niż jednej technologii prowadzeniapojazdu.

Większość systemów prowadzących w rolnictwie wykorzystuje sygnał nawigacji
do określaniapołożenia, prędkości i kierunku jazdy pojazdu, oraz sterowania kierun-
kiem jazdy pojazdu. System GPS do obliczenia pozycji odbiomika wykorzystuje
sygnał emitowany z24 satelitów krążących wokół zieni. Satelity emitują sygnał na
dwóch częstotliwościach Ll i L2. Nominalna dokładnośó sygnafu GPS, wynosząca
10-20 m, osiągana jest przy jednej częstotliwości, dokładność do 5 do 10 mehów
wymaga dostępnych dwóch częstotliwości. Dostępność sygnafu moż ebyć zakJócona
warunkami atmosferycmymi lub uksżałtowaniem terenu (odbicia od przeszkód),
powodując pojawienie się nawet macmychbłędów w określeniu położenia.

Isbrieje kilka metod sfużąpych do zrnniejszenia wartości błędu określenia położenia.
§ygnał różnicowy GPS (DGP§) wykorzystuje isfrriejący odbiomik GPS i stacjonamą
stację naziemną nazywaną stacj ąbazowąo n:ełnej lokalizacji, sfużącądo wnoszenia po-
prawki w błędach pozycjonowania ruchomego odbiomika. Róznicapomi ędzy fakĘcmą
lokalizacjąnieruchomego odbiomika (stacji bazowej) i odcrytanymjego położeniem (w
danej chwili), czylibłąd, jest obliczana i nadawana na drodze radiowej do odbionrika
GPS. Ruchomy odbionrik GPS odejmuje błąd ze zstierzonej lokalizacji, poprawiając
błędy powodowane widocznością satelitów lub waruŃami atrrosferycznymi. Gdy
odległość odbiomika mobilnego od stacji bazowej jest zbt dużą dokładność sygnału
korekcji maleje. Spowodowane jest to tym, że sygnał odbierany przez stacjębazową
może być nieco inny niż sygnał odbierany przez mobilny odbionrik GPS. Dokładność
typowych systemów GPRS wlmosi mniej nż 1 meh. Poprawki korekcyjne w Europie
dostarcza system EGNOS (Euro Geostetionary Navigation Overlay Service).

Innym rodzajem systemu GPS umożliwiającym wysoką dokładność określenia
pozycji, jest system RrK- GPS (Real Time Kinematic). W systemie RTK-GPS w celu
emitowania danych do odbiornika mobilnego GPS, również wykorzysĘwane sąstacje
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bazowe. W cęlu podniesienia dokładności odbiomiki RTK-GPS otrzymują od stacji
bazowej poprawkę synchronżacji fazowej. Dokładność systemu RTK-GPS wlmosi
ok. 1 cm i jest możliwa do uzyskania w promieniu kilku- lub kilkunastu kilometów
wokoł stacji bazowej. Niestetyukłady RTK-GPS wymagajądodatkowej stacji bazowej
i z tego powodu sąurządzeniami dość drogimi. Bezpłatnie dostępne §ygnały DGPS (z
sygnałempoprawki korekcyjnej) pozwalająna dokładność wykorzysĘwanąw układach
wspomagania operatora. Sypał z płatnymi poprawkami korekcyjnymi pomla|ają
na uzyskanie sygnafu o dokładności dla układów semiautomaĘcmego prowadzenia
dla siewu i oprysków. Jednalrże systemy RTK-GPS sączęsto wymagane, gdy istrieje
pohzeba uzyskania centymefrowej dokładności podczas takich operacji, jak uprawa.

11.6.7. Układy analĘ obrazu

Postrzeganie obrazów może być użryteczle w wielu przr7padkach. RoboĘ
fabryczne przemieszczające się po liniach kreślonych na podłodze, wykorzystują
wyłącznie kontrast pomiędzy liniąa tłem, na którym została namalowana. Kamera w
sposób ciągĘ obserwuj eltnięprzezporównanie intensywności linii do intensywności
podłogi. Wykorzystując położenie linii na obrazie kamery system sterowania kieruje
robotem przemieszczając go wzdłllZ linii (tab. 11.2).

Na polach układy optyczne mogą być wykorzystywane do identyfikowania
rozmieszczenia plonu i prowadzenia pojazdu wzdłaż rzędów przy uprawach lub
opryskach. Typowym rozwiązaniem jest stosowanie kamer podczerwieni (NIR) do
wykrywania roślin. WykorzysĘwane sąwłściwości chlorofilu zawańego w roślinach
do odbijania promieniowania w zakresie podczerwieni. Różne techniki przetwarzania
obrazu sąstosowane do oddzielenia obrazu roślin od podłoża i określenia rozmiesz-
częnia rzędów na obrazie. Układ procesora przekształca rozmieszczęnie rzędów na
koordynaĘ dla systemu sterowania pojazdu, w celu ograniczeniamiszczeń w uprawie.
Układ wizyjny nawigacji zawsze ustawiony jest do przodu -przedpojazd, w celu
określenia krzywizny lub nl:,ialy ścieżki w rzędach roślin. Dodatkowo układ wizyjny
może być wykorzysĘwany do określenia innych informacji, takich jak zdrowotność

Tabela 11.2. Porównanle prowadzenia pojazdu wykorrystującego sygnał nawlgacJl satelitarneJ
l układ wlzyJny

Technologla Zaletv Wady

Nawigacja
satelitama

. łatwo dostępny bezpłatnie. względnie dokładny przez
caĘ czas. sygnał dostępny wszędzie. nie wymaga specjalnego
wvoosażenia

może stać się drogi z chwilą aiviększania
dokładności
wymaga stosowania stacji bazowej RTK-GPS
moźliwe jest zmniejszenie jakości lub gubienie
sygnału w niektórych warunkach
svonał poprawki korekcvinei iest ołatnv

Układ
wizyjny

. obrazmożeprzekazać
mnóstwo informacji,
dotyczących zdrowia roślin,
zachwaszczen ia, wykrytych
pżeszkód. wykrywanie odmian roślin
i możliwość prowadzenia
wzo|ędem nich

informacja może być trudna do wydobycia z
obrazu
wysokie koszty, ale szybko spadająw czasie
szybkość przelwarzania obrazów może być zbyt
wolna, technologia idzie do przodu
zmienne obrazy spowodowane zmianą
parametrów oświetlenia i warunkami otoczenia

wtasneopracowanie
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upraw lub stan zachwaszczenia uprawy. Niektóre firmy opracowaĘ systemy, które
automatycznie zmieniająwielkość nawożenia lub dawkowanie środków chemicmych
do wartości poprawnej, z punktu widzenia potrzeb danego odcinka pola.

Innym typem układów wizyjnych są systemy, które dostarczaj ą informacj i 3 D o
otoczeniu, czyli systemy stereoskopowe. Układy steroskopowe pracująw podobnie
sposób jak sposób odbierania głębipnez ludzkie oko. Dwie kamery sąumieszczone
osobno w znanej odległości. Gdy zostanie wykryty puŃt na obrazie jednej kamery
w danym fragmencie obrazu orazw innym fragmencie obrazu drugiej kamery układ
triangulacji możę zostŃ wykorzystany do określenia dystansu punktu od kamer.
Układ trójwymiarowej informacji moze być wykorzystany do pomocy w określeniu
lokalizacji rzędów względem pojazdu.



12. MECHANIZMY IIYDRAULICZNE l ZACZEPOWE

12.1. Podnośnik hydrauliczny
Podnośnik hydrauliczny w ciągniku po rM

pierwszy zastosowano w latach 30. XX wieku.
Podnośnik hydrauliczny sfuży do zawieszenia
na ciągniku narzędzi i maszyn, umożliwiając
zarazem zmianę ich położenia oraz zmianę głę-
bokości pracy narzędzia. Tradycyjnie urządzenie
j est umieszc zane z Ęłu ciągnika. Wybrane modele
ciągników wyposażane są w dwa podnośniki -
tylny i przedni.

Podnośnik przedni rozszerza możliwości
agregatowania ciągnika z różnymi maszynami.
Dzięki zastosowaniu agregatu złożonego z kilku
maszyn znniejsza się liczba pnejazdów ciągnika
po polu (mniejsze ugniatanie gleby) orazzltiększa
wykorzystanie jego mocy dyspozycyjnej. Podno-
śnik hydrauliczny składa się z układu hydraulicz-
nego i zespofu zawięszenia. Na rysunku I2.IA
przedstawiono schemat tr4lpuŃtowego zespołu
zawieszenia podnośnika hydrauliczlrego. Ramiona
4 podnośnika sąpołączone zwieszakami 6, ate z
kolei z cięgłami dolnymi 7. Ruch ramion podnośni-
ka do górypowoduje podnoszenie końców cięgieł
dolnych. Trzeci punkt zaw ieszenia stanowi łącznik
gómy 5, połączony prze gubowo z ciągnikiem. Cię-
gła dolne i łącmik gónry mająna końcu specjalne
przeguby kulowe, w które wkładany jest sworzeń
mocujący narzędzia (rys. l 2. 1 B).

Przeguby kulowe w mniejszych ciągnikach
montowane sąw cięgłach na stałe i zabezpiecza-
ne przed wysunięciem pierścieniem osadczym.
W większych ci€nikach stanowią one element
wymienny, który jest zakłńany na punkty moco-
wania maszyny i mocowany jest w specjalnych
hakowych końcówkach cięgieł trzypunktowego
układu zawieszenia narzędzi. Końcówka hakowa
ułatwia agregatowanie maszyn dzięki §amonapro-
wadzaniu kul w czasie podnoszenia cięgieł. Górne
cięgło składa się ze śruby rzymskiej lub siłownika
dwusfr onnego, umożliw iający ch zmianę dfu go ści

Rysunek 12.18. PunkĘ mocowania końcówek cięgieł
i lącznika górnego w pługu
Foto: A. Ekielski

Rysunek 12.1A. Schemat trzypunkto-
wego układu zawieszenia podnośnika
hydraulicznegoz l - oś kół Ęlnych
ciągnika, 2 - siłownik, 3 - dźwignia,
4 - ramię podnośnika, 5 - łącznik górny,
6,- wieszak, 7 - cięglo dolne
Zródło: Slcrobacki, Chochowski l 99 3

widok z górv 
,
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kula niewymienna kula wymienna

Ęcznik gómy ze śrubąrzymską

Rysunek l2.1C.Zaczepy stosowane w TUZ oraz końcówki
cję8iel dolnych i zaczepu górnego
Zródlo : opracowanie własne

wykorzysĘwanego cięgła. Na rysunku l2,ICprzedstawiono zaczępy oraz końcówki
stosowane w TUZ ciągników rolniczych, a na rysunku l2.2 widok TUZ.

Zgodnie z nonną ISO 789-1
zespoł trojpunktowego zawiesze-
nianarzędzi został podzielony na
cztery kategorie odpowiadające
mocy silnika wykorzystanego
w ciągniku (tab. 12.1), W skład
prostego układu hydraulicznego
podnośnika wchodzą zbiomik na
olej, fi ltr oleju, pompa olej v, zaw ót
redukcyjny, zawór sterujący oraz

Rysunek 12.2. Widok trzypunkto-
wego ukladu zawieszenia podnośni-
ka hydraulicznego:
I- cięgła dolne, 2 - cięgło górne
(ącznik), 3 - wieszak lew, 4 - ramię
podnośnika, 5 - przyciski sterowania
zewnętrznego po dnoś n ika
Fot. A. Slcrobacki

Ęcznik gómy z siłownikiem
dwustronnego dziaŁan ia

@
@

Tabela 12.1. Wlmiary otworów w cięgnach TUZ

Kategoria Moc
silnika
tkvvl

Srednica
otworów

w górnym
clęgle lmml

Srednlca
otworów

w dolnych
cieqłach fmml

1 (0) do 48 ,l6 16

2(1 do92 ,l9 22
3Q\ 80 - 185 25 28
4 (3) 150 - 350 32 36

:ASA, S21 7.1 2. lSO 730-1 :1 994-

końcówka hakowa

końcówka hakowa

Jll
i,
lr.-
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Rysunek 123. Tłoczkowa
pompa podnośnika:
l - pnewód tłoczony,
2 -wodzik,j -janmo,
4 - spręĘna zaworu tłocznego,
5 - zawór tloczny,
6 - spręĘna zaworu ssawnego,
7 - komora lłoczka,
8 - zawór ssawny,
9 -wał napędu pompy i WOM,
l0 - lcrzywka wału,
1l - przewód ssawny,
I 2 - tłoczek,
l3 - komora tłoczka
żródło: Humanowski I 990

siłownik. W ciągnikach zbiomikiem oleju dla podnośnikajest skrzynia przekładniowa
wrazz łlnym mostem. Do oczyszczania oleju stosuje się przeważnie filtry siatkowe
(ptafrzrczdział olejenie silników). W układach hydraulicmych podnośnika stosuje się
pompy zębate lub tłoczkowe (rys. 12.3). W niektórych ciągnikach bywa stosowana
dodatkowo pompa uzupełniaj ąca.

W podnośnikach mogąbyć mon-
towane siłowniki hydrauliczne jedno-
stronnego działania (rys. 12.4). W
siłowniku jednoshonnego działania olej
pod ciśnieniem może się znajdować
ĘIko zjednej strony tłoka. Jeżeli do
siłownika do starczy się olej pod ciśnie-
niem i siła parcia oleju będzie większa
od oporu przesuwania tłoka (podnoszenia), nastąpi podnoszenie ramion podnośnika.
Ramiona podnośnika opuszczająsię, gdy nasĘli otwarcie odpływu oleju z siłow-
nika. Olej zostaje wypchnięĘ przez przesulwający się tłok, którego ruch powoduje
obciążenie masą zawieszonego narzędzia,

W siłowniku dwustronnego dziaŁańaolej może być podawany z obu stron tłoka,
a zatęm zarówno podnoszenie podnośnika, jak i jego opuszczanie jest wymuszane
ciśnieniem oleju podawanego do siłownika (rys. 12.a). Przekroczeniu dopuszczalnej
wartości ciśnienia oleju, co może się zduzyó przy podnoszeńuzbyt ciężkich narzędń
lub masryn, zapobiegazawór redukcyjny (rys. 12.5), nazywany też zautorembezpie-
czeństwa. Regulacja ciśnienia polega na odpowiednim napięciu sprężyny 2 zapomocą
wkręta regulacyjnego 3 lub podkładek dystansowych. Na połączeniu pompa-siłownik
zrajduje się zawór sterujący, zwany zaworem rozdzielcrym (rys. 12.6). Zawór ten ma
następujące położenia robocze: neutralne - olej z pompy jest kierowany do zbiomika,
a wypływ z siłownika jest zamknięĘ; podno§zenia - olej z pompy jest podawany do
siłownika, a z komory podtłokowej wypĘwa do zbionriką opuszczania - olej z pompy
jestpodawanydokomorypodtłokowej siłowniką azkomorynadtłokowej dozbiornika.

Rysunek 12.4. SchemaĘ silowników: A - jedno-
stronnego dzialania, B - dwustronnego dzialania
Zródło: Skrobacki, Chochowski l 993
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Rysunek t2.6.Zawór rozllńelczy: l - doprowadzenie
oleju, 2 - odprowadzenie oleju, j, 4 - połączenie zaworu
z odbiornikietn
Źródło : Skrobacki, Chochowski t 993

Rysunek \2.5. Zawór
redukcyjny,,
1 - kulka,
2 - spręĄna,
j - wkręt regulacyjny,
4 - śruba
Żródło: Skrobacki,
Chochowski 1993

W rzeczywistości zespoł sten{ w W-
cą podnośnika hydrauliczrego jest o
wiele bardziej złożony nń topżedsta-
wiono nauproszczonych schernatach.

Podnośnik hydrauliczny sfu:ży
również do regulacji głębokości pracy
narzerdzia. Stozuje się różne systemy
sterowania pracąpodnośnika hydrau-
licznego (pracą narzę dńa), a miano-
wicie: kopĘ ący, pozy gyjny, siłowy i
mieszany (pozyryjno-siłowy).

Kopiujący §y§tem sterowania (rys. Iz.7)jest najprostszy i od dawna stoso-
wany. W Ęm przypadku podnośnik nie ma vządzęają sterującego, a położeniem
roboczym narzędzia, np. głębokością orki, steruje koło kopĘące, Zawór sterujący
umożliwia wykonanie takich czynności, jak: podnoszenie, utrzymywanie w położe-
niu podniesionym oraz opuszczanie naruędzia. Zniana głębokości pracy polega na
ustaleniu położenia koła kopĘącego względem ramy narzędzia, W takim systemie

Rysunek12.7. Scbematdziałaniasystemusterowaniakopiującego: 1-pompapodnośnika,2 -siłow-
nikpodnośnika, 3 -podnośnik,4-ramiępodnośnika,5 -wieszak,6-cięgło dolne,7 - łącznikgórny,
8.- pług, 9 - korba regulacji szerokości orki, l0 - karba regulacji głębokości orki, I1 - koło kopiujące
Zródło : Slcrobacki, Chochowski I 993
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Rysunek 12.8. Schemat
działania uruądzenia
dociążającego:
A - połoźrnic neutralne,
B -podnos4enie,
C - dociążanic,
D - opuszczanie:
1- filtr
2 - pompa,
3 - zawór redukcyjny,
4 - zawór unądzenia
dociĘającego,
5 - pokrętło zaworu.
6 - przewód odpływowy,
7 - zawór sterujący,
8 - dźwignia zaworu
sterującego,
9 - siłownik,
10 - otwór odpbro.y,
lI -ramiępodnośnika,
12 -wieszak,
13 - cięgło dolne,
l4 - łącznik górny,
15 - pług,
O - opuszczanie,
P - podnoszenie,
D - dociążenie,

Ę - położenie neutralne
Zródło: Skrobacki,
Chochowski 1993

caĘ ciężar nałzędziadziała na glebę za pośrednictwem koła kopĘącego i elementów
roboczych. Nie ma więc możliwości wykorzystania tego ciężaru do dociąenia cią-
gnika. Modyfikację tego systemu stanowi system kopiujący zdocią7eniem (rys. 12.8).
W t/m przypadku w zaworze sterującym jest dodatkowo umieszczony zawór re-
dukcyjny (zawór dociążający) o regulowanym ciśnieniu. Gdy zawór sterujący jest
ustawiony w położeniu dociążenia, olej jest kierowany do siłownika i jednocześnie
na§tępuje połączenie z zaworem dociążającym. Zawór dociĘający powinien być
wyregulowany na ciśnienie bliskie ciśnieniu podnoszenia, ale takie, aby nie nastę-
powało podnoszenie narzędzia. Urządzenie dociĘające stozuje się w przypadkach
zwiększonego poślizgu koł napędzartych ciągnika. WysĘtienie ciśnienia w siłowniku
podnośnika powoduje zrównowńenie prawie całego ciężaranarzędzia, a więc docią-
żenie ciągnika, co poprawia jego prTyczepność do podłoża. stosowanie urządzenia
dociążającego ptzez dłuższy czas nie jest wskazane, poniewż olej przepływający
przez zawót szybko się nagrzewa. Za|eĄsterowania kopiującego jest utrzymywanie
stałej głębokości roboczej narzędzi,

System pozycyjnego sterowania podnośnika hydraulicznego polega na utrzy-
mywaniu żądanego położenianarzędzia bez względu na wartość sił dziaĘących na
narzędzie. Narzędzie jest utrzymywane w stałym położeniu względem cią8nika, a
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Rysunek 12.9. Schemat działania
regulacji pozycyjnej:
I - pompa,
2 - rozdzielacz,
3 - d:źwignia sterująca,
4 - koło ciągnika,
5 - lozywka,
6 - narzędzie zawieszane,
7 - sprężyna regulacyjna,
8,- ramię podnośnika
Zródło: Skrobacki,
Chochowski I993

więckołaci€nikastanowiąukładkoptujący(rys.12.9).CĄciężarnarzędziadociĘa
ciągnik. Taki system sterowania dobrze pracuje na polach równych. Natomiast gdy
pole jest nierówne, układ kopiujący w postaci dwóch osi kół ciągnika powoduje dużą
nierównomiemość głębokości pracy narzędzia.

Siłowy system sterowania podnośnika hydraulicznego reguĘe głębokość
pracy narzędziaw zależności od siĘ działającej na łącznik górny lub cięgło dolne
zespołu zawieszeniapodnośnika.SygnĄ doĘczące wartości tej siły przesyłaczaj-
nik 4 umieszczony na jednym z Ęch elementów. Zasńę działania takiego systemu
sterowania opartonazńożeniu, że opór robocry narzędziazaleĘ od głębokości jego
pracy. Zńożeńe to jest prawdziwe w przypadku pracy na glebach jednorodnych.

Schemat siłowego układu sterowania z czujnikiem siĘ 4 umieszczonpw miej-
scu mocowaniałącntkaprzedstawiono na rysunku lż,l0.Dźy,ńgnia sterująca 3 słuĘ
do wstępnego napinania sprężyny czujnika siĘ. Gdy slła dzińająca na czujnik maleje,
następuje opuszczanie narzędzia do chwili, gdy siĘ w czujniku się nównowńą Jeże|i
podczas pracy opór roboczy narzędzia wzrośnie lub zmaleje, to naĘchmiast zadzińa
system automaĘcznej regulacji i nasĘli korekta położenia narzędzia. W takim systemie
sterowania istotne maczenie ma właściwe ustawienie nanędzia na żądanągłębokość.
Brak umiejętrości w tym zakresie często jest prrycrynąńekorzystania z układu stero-
wania siłowego nawet wówczas, gdy ciągnik jest w taki układ wyposźźony.

Rysunek 12.10. Schemat
działania regulacji siłowej :
I -pompa,
2 - rozdzielacz,
3 - d:źwignia sterująca,
4 - cĄnik siły,
5 - koło ciągnika,
6 - narzędzie zawieszane
Źródło: Slłobacki,
Chochowski l99j
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Rysunek 12.11.
Dźwignie sterujące
podnośnika:
A, C - zespół dżwigni sterująqlch,
B - dźwignia są,bkości reakcji:
I - dźwignia podnośnika,
2 - dźwignia hydrauliki zewnętnnej,
3 - dźwigniawyboru układu sterowania,
4 - d:źwignia szybkości reakcji,
5 - zderzak oporowy,
S - sterowąnie siłowe,
Poz. - sterowanie pozycyjne,
M - sterowanie mieszane,
P - podnoszenie,
N - położenie neutralne,

Q - opuszczanie
Zródło: Skrobacki, Chochowski 1 993

lal

duża szybkość

Położenie dźwigni sterującej ustala się eksperymentalnie. W tym celu należy
wykonać przejazd kontrolny z zagłębionym pfugiem, z prędkością odpowiadającą
zakJńanejprędkości roboczęj.Zdęrzakiem oporowpza7:nacza się położenie dzwigni
sterującej i sprawdza głębokośó orki. Jeżeli głębokość ta jest niewłaściwa , to naleĘ
zdęrzak oporowy plzesrrnąó w lewo lub w prawo (zależńe od potrzeby), a następnie
wykonać kolejny przejazd kontrolny (rys. 12.11). W ciężkich ci€nikach czujnik siĘ
jest mocowany w dolnej części Ęlnego mostu i odbiera sygnały od cięgła dolnego.

Mieszany system sterowania podnośnika hydraulicznego polega na połączeniu
działańa dwóch systemów regulacji, tj. regulacji pozycyjnej i siłowej. System taki
zapewnia zmniejszenie wrżliwości układu sterowania nazmiarty oporu roboczego.
Mieszany system sterowania stosuje się na polach o glebie mozaikowej oruzw przy-
padku występowania nierówności.

System MHR Układ regulacji siłowej składa się z części wykonawczej, w skład
której wchodzi: hydrauliczna stacja zasilająca, wlposażona w pompę zębatązasila-
ną z układu napędowego ci€nika, siłownik hydrauliczny jednostronnego działania
napędzający podnośnik układu zawieszęnia narzędzi oruz części sterującej, któĘ
podstawowym elementem jest dźwignia głębokości pracy umieszczona w kabinie
ciągnika (rys. I2,I2), Dźwignia poz:lvalanawprowadzenie wartości zadanej do ukła-
du regulacji głębokości orki, Przemieszenie d:źwigni do przodu (głębiej) powoduje
przemieszczenie zaworu sterującego i umożliwienie spływu oleju z siłownika do
zbionrika oleju hydraulicnego,również olej tłoczony pnez pompę jest tam kierowany
ponownie. Doczepione narzędzie jest opuszczane izagłębiając się w glebie zaczyna
stawiać coraz większy opór.

Siła oporu narzędzia F dzińając na rłunę pfuga, powoduje wytrvorzenie sił roz-
ciągających w cięgłach dolnych układu i siĘ ściskającej w cięgle gómym podnośnika.
ElasĘczne mocowanie cięgła góme go zranąciągnika pozwala najego przesunięcie
w zalezności od wartości sĘ występującej w cięgle gónrym. Wielkość przesunięcia
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gĘbiejra
silownik

dźwignia ustawienia zadanĄ
gĘbokości

mocowanie hcznika
gómego

jest.proporcjonalna do
wartości siĘ występu-
jącej w cięgle górnym
i wymuszającej ugięcie
sprężyny. Zmechanicz-
nego punktu widzenia,
samo zastosowanie
sprężyny powoduje Ęl-
ko zmniejszenie drgań
przenoszonych na ramę
ciągnika. Dopiero je-
żeli do układu zostanie
dołożony popychacz,
możla mówió o poja-
wieniu się przetwomika

ooó

sprężyna

,'r*j l9u*j

Rysunek 12.12. tJkład regulacji siłowej systemu Fergusona
Zródło : opracowanie własne

cięgŁa sterujące
zaworem hydraulicznym

mechaniczny układ
pomiaru sĘ

Rysunek 12.13. Pomiar sił w dolnych cięgłach układu
zawieszenia narzędzi
Zródło : materiaĘ prasowe B OSCH-REXROTH

przemieszczenia. Popychacz przemieszczając się razem z uginaną sprężyną dzińa
na dźwignię sterującą zaworem w hydraulicmej stacji zasilającej. Zawór zarrlyka
kanał przelewowy i powoduje skierowanie oleju do siłownika. W miarę podnoszenia
narzędzia maleje wartość siĘ ściskającej w cięgle gómym i sprężyna przemieszcza
popychacz w odwrotnym kierunku. Siłownik przestanie być unoszony, gdy zawór
otworzy ponownie kanał spĘwowy oleju i pojawia się stan równowagi. W tym po-
łożeniu narzędzie pracuje z niewielkimi oscylacjami głębokości.

System Fergusona wyposżony w spręzynę śrubowąstosowany był przez długie
lata w Polsce w populamych ciągnikach licenryjnych Massey-Ferguson (MF255).

W miarę jak zaczęto stosować pługi o większej liczbie korpusów oraz pfugipćńza-
wieszane okazało się, że ntinawartości siĘ w gómym cięglemoże macznie rómić się
od siĘ oporu stawianego ptzeznatzędzie i nie pozwala naustalenie oporów stawianych
ptzeznarzędńe. Pomiar siĘ uciągu zostałprzeniesiony beąpośrednio na dolne cięgła.

obudowa podnośnika Pomiar siĘ oporu stawianegoprzez
narzędzie wymagał umieszczenia
dwóch czujników siły, których
wskazania byĘ sumowane i prze-
kazywane do układu sterującego.

Na rysunku l2,I3 przedsta-
wiono układ do pomiaru sił wy-
stępujących w dolnych cięgłach
trójpunktowego układu zaulię-
szenia narzędzi. Podobnie jak w
poprzednim rozwiązaniu, pomiar
siĘ realizowany jest przez układ
sprężyn. Wduzej części tozvtięań
wprowadzono sprężyny płaskie w
miejsce śrubowych, które zajmują
mniej miejsca. Wskutek dzińańa
sił w dolnych cięgłach, krzyw-
ka przemieszcza zespół dźwigni
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ramię
podnośnika

spĘzyna dźwignia
pomiarowa wyboru systemu

" regulacji
część regulacyjna
l]popychacz

sterujący

.! 'S 
popychacz czujnika sĘ

t

tok siłownika
suwak sterujący

dopływ oleju

spłyat oleju (strona niskociśnieniowa)

Rysunek 12.14. tJkład regulacji głębokości orki MHR
Zródło : materiaĘ prasowe BOSCH-REXROTH

napędzających zawór sterujący, W przypadku pracy ci€nika na podłożu o dużej
zmienności zvvięńości gleby, systemy regulacji wykorzystujące siłę oporu narzędzia
jako wskźnik głębokości pracy, nie sąw stanie ustabilizować położenia narzędzia.
W takim przypadku głębokość orki zmienia się wraz z oporem stawianym przez
glebę - na mtięzłej glebie występuje spĘcenie głębokości orki, a na mniej zwięzłej
jej pogłębienie. Zmniejszenie amplitudy zmian głębokości orki zostało zręalizowane
ptzez wrowadzęnie regulacji mieszanej (pozycyjnosiłowej).

Wprowadzenie regulacj i pozycyjno-siłowejm, polegaj ącej na wprowadzeniu
układów dławiących znniejszających szybkość dzińania regulacji siłowej oraz
pozycjonowania ustawienia ramion siłownika, spowodowało znaczne zmiany w
hydraulicmych układach sterowania. Pojawiło się kilka konkurujących konstrukcji
realizljącychzadaniaregulacji siłowej mieszanej i pozycyjnej. Układy te uzyskały na-
zwę mechanicmo-hydraulicznych układów regulacji podnośnikaNftIR(Mechanische
Hubwerlu Regulung). Na rysunku I2.I4 przedstawiono jedno z najpopularniejszych
rozwiązańukładu mechanicznej regulacji głębokości orki (MHR) opracowane przez
firmę Robert Bosch GmbH. Rozwią7anie to, w którym spręzynę śrubowązastąpiono
sprężynąpłaską stosowane było przezwielelatprzez różnych producentów ci€ni-
ków rolniczych. Podobnie jak w rozwięańl przedstawionym na rysunku 12.13,
układ regulacji pozwala na zastosowanie regulacji siłowej, pozycyjnej i mieszanej.
Do pomiaru położenia ramion podnośnika sfuł układ krarwkowy wspĘracujący
z układem pomiaru siły. Dźwignia wyboru systemu regulacji pozwala na wybór
pomiędzy rodzajami regulacji. Podobny układ regulacji stosowany był w cięż:kich
ciągnikach produkowany ch przez Ursus i Zetor.

Układ hydrauliczny popularnego w Polsce ciągnika MTZ wyposńony został
w podobne rcnłięanie (rys. 12.15), ciekawym ronłięaniem jest modułowa kon-

I
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dżwignia sterowania regulacją siłową

Rysunek 12.15. Schemat ukladu regulacji podnośnika w ciągnikach MTZ
Zródło: materiały prasowe PRONAR

strukcja układu którego elementy połączone są dfugimi d:źwigniami i elasĘcznymi
przewodami hydraulicznymi.

Wprowadzenie kilku układów regulacji podnośnika hydraulicznego spowodo-
wało znaczne skomplikowanie konstrŃcji systemów sterowania oraz pojawiające
się problemy z precyzyjnym dzińańęm całego układu regulacji.

Na początku lat70. XX wieku prowadzono prace badawczenad systemami re-
gulacji pracy podnośników, w których możliwe byłoby ograniczeńeliczby zespołów
mechanicznych i hydraulicznych w torze pomiaru siĘ i położeniaorazzasĘlienie ich
obwodami i przetwomikami elektromechanicznymi. Jednym zpierutszych tego typu
układów opracowanym ptzezfirmęBosch był w pełni elektroniczny układ regulacji
mechanizrrrów podnośnika nazwany EHR (Elektrohydraulische Hubwerlaregelung),

W 1978 roku firma Massey-Ferguson jako pierwsz zastosowała to roz:lliązanie
seryjnie. System regulacji składa się z zespofu przetwomików wlposażonych w
czujniki olaeślonych wielkości, pozwalających mierzyć pral<tyczrie dowolne wielkości
wejściowe. Wartości zrnierzonych wielkości pruekarywne sądo jednostki sterującej,
która wysyła sygnał do odpowiedniego układu wykonawczego. Swoboda dostosowania
torów pomiarowych pozwoliłanaobzymanie dodatkowych obwodówregulacji niedo-
stępnych bądz tudno dostępnych w układach mechaniczno-hydraulicznych.

Obecne stosowane układy EHR pozwalają na realizację systemów regulacji
dostępnych w układach MHR, takich jak regulacja siłowa, mieszana i pozycyjna
oraz nowych wykorzystujących możliwości czujników elekĘcznych.

Regulacja poślŁgowa polega na sterowaniu położeniem narzędzia tak, aby
wartość poślizgu koł napędowych nie przelrłaczała zakładanej wartości lub była w
przedzia|e ustawionym przez operatora,Poz:llala to utrzymać wańość poślizgu unie-
możliwiającego niszczenie strŃtury gleby i jednocześnie uzyskanie maksymalnej
siĘ uciągu w danych warunkach. Możliwe jest to dzięki mierzeniu prędkości jazdy
ci€nika za pomocąumieszczonego z boku ci€nika radaru i porównaniu ze wska-
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zaniami czujników umieszczonych na obręczach koł napędowych, pozwalających
określić prędkość teoreĘcznąjazdy pojazdu.

Regulacja ciśnieniowa umożliwia dociązanie przedniego lub tylnego podnośnika
i pozwala na właściwe dociąlenie przedniej osi napędowej i zrniejszenie poślizgu
kcń, atakże ogranicza oscylację ciąguika występującąw czasie nawrotów wykony-
wanych z cięż:kimi maszynami zawieszanymi. W tym przypadku układ elektronicmy
w połączeniu z układem hydraulicznym twotzy akĘrwny system amorĘzacji drgan

- ograniczając ich amplitudę, zutiększa bezpieczeństwo poruszania się pojazdu.
Rozwią,zania EHR rnająbudowę modułowąpozwalającą na za§tosowanie j ej rów-

nież w starszych układach hydraulicznych. Takie rozwią,zanie pozwala na adoptowanie
układów EHR bez konieczności znacmych znian systemów hydraulicznych ciągników.

Na rysunku 1,2.16 przedsta-
wiono rozmieszczenie c,ujników
w ciągniku (system Rextroth).
W kabinie kierowcy znajduje się
pulpit sterujący pozwalający na
wprowadzenie wartości zadanych
dla układu regutacji oraz dokonanie
wyboru systemu regulacji. Wybrane
nastawieniay ptzekazywane są do
jednostki sterującej, której zada-
niem jest sterowanie elementami
wykonawczymi oraz ciągła ob-
serwacja wartości odczytywanych
z przetw orników pomiarowych.
Jednostka centralna steruje hydrau-
liczrrym zespołem zasilającym wy-
posa:żonym w pompę hydraulicmą
oraz zespclł zaworów, sterujących
parametrami dostarczanego do
siłowników oleju, takimi jak: ciśnienie, natężenie przepĘwu, dynamika narastania
ciśnięnia. ZjednostkącentralnąwspóĘracująprzetwomiki położeniaumieszczonelna
ramionach przedniego i tylnego podnośnika, pozwalająna monitorowanie aktualnego
ich położenia. Wartość sĘ uciągu mierzona jest dzięki czujnikom tensomeĘcznym
umieszczonym w dolnych cięgłach podnośnika.

Do regulacji poślżgowej wykorzystano indŃcyjne czujniki unig52g26ng na kołach
napędowych. Czujniki te zwieĘąobwód elektryczny w chwili pojawienia się w ich
pobliżru fenomagnetyka, reagując np. na śrubę. Liczba sygnałów generowanychprzez
czujnik w określonym czasie pomlalana obliczenie prędkości obrotowej koła. Znając
promieńkołanapędowego możnawyllczyćprędkośćteoreĘcmązjaĘpv.enteszszałby
się ciągnĘ gdybynie istniałpoślizgkołnapędowych. Poniewazptawiezautszepoślizg
występuje, dojego obliczenia konieczrajest zrrajomość prędkości rzeczywistej pojazdu.
Do tego celu służy radar umieszczony pod pewnym kątem do podłoża. W większości
wlpadków jest to radar wykorzysĘący zjawisko Dopplerą czyli pozonrej zniany
częstotliwości fali odbitej odruchomej przeszkody. Wprrypadkuciągnikaprzesz,koĄ
jest podłoże, po którym ponrsza się ciągnik. Ze względuna wysoĘ częstotliwość fali

Rysunek 12.16. Rozmieszczenie elementów pomiaro_
wych i sterujących w ciągniku wyposażonym w układ
EHRI A-palpit sterujący, B -jednostka sterująca,
C - przetworniki polożenia, D - zawór sterowania
przedniego TIIZ, F - hydraulicaty zespół ńi@ąry,
G - ladar, H - koło napędowe, I - czujniki tensomc-

Ęcau sil cięgłach dolttych
Zródło : materiały prasowe BOSC H-RDROTH
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Rysunek 12.17. Pulpit sterujący w kabinie ciągnika
Zródło : materiały prasowe BOSCH-REXROTH
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emitowanej ptzez rada\ błąd pomiaru przebytej drogi wynosi ok.2-3oń i zaleĘ od
podłoża po jakim porusza się ciąnik.

Zastosowanie mechatroniki w układach kontroli zawie§zenianarzędzi pozwoliło
pokonać barierę kosztówjakie stwarzaĘukładymechaniczne wprzypadkuroz:ltiązń
o wysokim stopniu skomplikowania. Możliwość montażu stosuŃowo tanich czuj-
ników, pozlłala rozbudowywać układy sterujące o nowe możliwości. W tej chwili
układy EHR są standardem w ciągnikach o mocy powyżej 50 kW oraz dostępne są
dla prawie wszystkich ciągników średnich. Na rynek wprowadzono trzecią generacj ę
układów EHR, wyposżonych w szybsze magisfoale przesyłania danych oraz nowe
rozs^liązania tęchniczne. w niektórych z nich kńde ramię podnośnika wyposńone
jest w oddzielny siłownik hydrauliczny dwustronnego dzińania i czujnik. Takie roz-

panel us?awień

wiąpanie jest szczególnie przydatne
w czasie pra§y z opryskiwaczami,
umożliwia bowiem automaĘczne
poziomowanie belki opryskiwacza.

Zwykle cięgło gónre wlrposa-
zone jest w zespół śruby rzymskiej,
jednak w niektórych rozwiązaniach
układów zaw ięszenia narzędzi spo-
tkać możnacięgła góme wlrposźo-
ne w siłownik hydrauliczny,urtoż-
liwiający zmianę jego wymiarów z
miejsca kierowcy cĘnika, często
atttomaĘcznie tak, aby maszyna

zawsze była we właściwym położeniu względem podłoża. Takie rozwięanie choć
drogie, jest niezwykle przydatne w czasie orki lub innych prac, masmie zmniejszając
wysiłek kierowcy (rys. 12.17).

Rysunek 12.18. Elektroniczny układ sterowania podnośnikiem hydraulicznymz 1 - pulpit ste-
rowniczy, 2 - elelaroniczłty cĄnik położenia ramion podnośnika, 3 - elektroniczłty czujnik w cięgłach
dolnych, 4 - elektroniczny moduł sterujący, 5 - zawór sterujęy hydrauliki, 6 - siłolnik podnośnika,
7,- połnpa podnośnika
Zródło : Slcrobącki, Chochowski l 993
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W przedstawionych wyżej tradyryjnych i powszechnie jeszcze spoĘkanych
roz:llięaniach układów sterowania pracą podnośnika hydraulicznego, stosuje się
mechaniczne czujniki położenia i siĘ (rys. 12.10). W nowoczesnych ciągnikach
mechaniczne układy sterowania zastąpiono układami elektronicznymi, które cha-
rakteryzują się dużą dokładnościądzińania i szybsząreakcją na zmiarly sygnałów
płynących z czajńków. Na rysunku I2,I8 ptzedstawiono schemat elektronicznego
układu sterowania podnośnikiem hydraulic znym.

W najnowszych roz-łl,ięaniach, w których stosuje się komputery pokładowe
(board computer), oprócz monitorowania paramehów pracy agregatu spoĘka się
układy regulacji położenia narzędzi na podstawie wartości poślizgu koł napędza-
nych ci€nika. Cięlaocena wartości poślizgu kół napędzanychjest dokonywana na
podstawie pomiaru prędkości obwodowej koła napędzanego (prędkośó teoretyczna)
i pędkości rzeczywistej (mierzonej np. czujnikiem radarowym). W komputerzs cią-
gnika jest zakodowana dopuszczalna wartość poślizgu (przeważnie l0%), Z chwilą
przekroczenia tej wartości następuje przekazanie sygnafu do podnośnika i zrnniejszenie
głęb oko śc i pr acy narzędzia.

12.2. Hydrauliczne arządzenia zewnętrzne
Zastosowanie (oprócz podnośnika hydraulicznego) hydraulicznych urządzeń

sterowania pracąnarzędzia, pracąłńowacza czołowego lttb przyczepą-wywrotką
(rys. 12.19)stworzyłonowemozliwościwykorzystaniaci€nika.Hydraulicznyukład
zewnętmy, często nazywany drugim układem hydrauliczny, składa się z przewodów
ciśnieniowych, zaworu sterującego i gniazd srybkozłąszy.

W zależności od typu lub wersji wlposa:żenia ciągnik może mieć od 2 do 8
gniazd szybkozłączy, Na jeden siłownik przypadają dwa gniazda, chociaż czasem
wystarcza Ęlko jedno (np. siłownikjednostronny przyczepy wywrotki). Na rysunku
12.20przedstawionoprzekroje dwutypów szybkońączy,Podczasłryzeniaprzewodów
hydrauliczrychnaleĘ zwacać uwagę na czystość szybkozłąszy. Układ hydrauliczny
zawięra precyzyjnie wykonane urzrylz ęail, wymagające zachowania wyjątkowej

Rysunek 12.19. t]kład hydrauliczny podnoszenia przyczepy-wywrotki: 1 - dźwignia sterowania
podnośnikiem, 2 - pnewód ciśnieniovvy, j - tłok podnośnika skrzyni przyczepy
Zródło: Skłobacki, Chochowski 1 993
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Rysunek 12.20. Szybkozłącze hydraulicznez A- złączr skręcane, B - zlącze zaciskowe,
Q - zawór dlawĘcy: 1 - kulka, 2 - kołek, j - pĘtka zaworu dławiącego
Zródło: Slcrobącki, Chochowski l 993

czystości. Jest to zadaniebardzo trudne, gdyż ciągnik pracuje w środowisku o duzym
zapyleniu, apowieruchnie szybkozłączy sąlepkie. WŃładziehydraulicznympanuje
ciśnienie 10-20 MPa.

Dopóki układy hydrauliczne w ciągnikach rolniczych sfuzyĘ do napędu pod-
nośnika narzędzi lub siłownika tłokowego stosowanegow prTyczepach, wymagania
stawiane przed nimi nie byĘ zbyt wygórowane. Jednak coraz więcej maszyn do
napędu wymaga energii hydraulicznej.Inaczej mówiąc, coraz większa1|ość energii
wytwarzanej w silniku musi być przekazylvanazapomocąukładu hydraulicznego.
W takich przypadkach moc w@arzana w układzie hydrauliczrym może okazać się
zbytmała do obsługi kilku odbiorników energii. Klasycznym przykładem jest próba
jednoczesnego podnoszenia i odwracaniakorpusówpfumych wpługach obracalnych
na uwrociu. W ciągniku ze zbyt mało wydajnąpompąproces ten jest trudny do rów-
noczesnego przeprowadzenia lub trwa wyjątkowo dfugo. Uruchomienie przepĘwu
do siłowników obracających korpusy pfużne może nawet spowodować częściowe
upuszczenie podniesionego pfuga. Również coraz więks za|iczba vządzeń w samym
ciągniku napędzana jest energią hydrauliczną. Dlatego konstrŃcje ciągnikowych
układów hydraulicznych zmieniająsię tak aby sprostać wymaganiom odbiorców.

Zródłem energii hydraulicznej jest pompa hydraulicma, która zanieńaenergię
mechaniczną w energię hydrauliczną. Straty zwięane z zarrianąenergii opisane są
przez wspołczynnik sprawności ry:

gdzie:
Ph - uzyskiwana moc Ędrauliczna,
P^ - moc wykorzystywana do napędu pompy łrydraulicznej.

,=+
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Moc hydrauliczna opisana jest wzorem:

Pr =Q'Ę
gdzie:

Q [-'/s] - natężenie przepływu oleju hydraulicznego pod ciśnieniem lp [PaJ.

Zatem, aby zwiększyć moc przekazywanąprzez układ hydrauIiczny, nalężry
zlłięksryó natężenie przepływu lub ciśnienie tłoczonego oleju.

Popularny ciągnik U-45I2 posiadał pompę hydrauliczną o wydajności
Q:26 dm3/min. W ciągniku U-1634 wydajność pompy wlmosi 4l dm3/min orazmak-
symalne ciśnienie robocze oleju ok. 150 barów. Podanę wartości sąwartościami skraj-
nymi, alemaksymalnywydatekpompyniejestosiąganyprzymaksymalnymciśnieniu.

W tabeli l2.2 ptzedstawiono maksymalne wartości przepływu i ciśnienie w
pompach wybranych modeli ciągników.

Tabela 12,2, Maksymalna wańość przepływu i ciśnienie w pompach hydraullcznych

Model ciaqnika WVdainość pompy [dm3/min] Giśnienle maksvmalne ]barvl

MF 4270 28-38 170

U-1634 t1l3kW 41 150

Valtra N121 [113 kW 73 200

MTz 45 ,l50

Fendt Favorit 712l97,7 kVll' 115 204
w/asneopracowanie

12.2.1. Elementy decydujące o wydajności hydrauliki siłowej

Elementem decydującym o wydajności układu hydraulicznego jest pompa hy-
drauliczna. We wszystkich układach hydrostatycznych stosowane sąpompy wypo-
rowe, czyli takie w których ruch cieczy wymuszony jest przez jej wypieranie przez
elemenĘ pompy. Pompy tego typu, dzięki mechanicznemu oddzieleniu części ssawnej
od części tłocznej, umożliwiają uzyskanie wysokiego ciśnienia cieczy opttszczają-
cej pompę. Układy wykonawcze przekaztljąc zrlacnląmoc mogą być niewielkich
rozmiarów, co wynika bezpośrednio zewzoru opisującego moc przekaTywanąprzez
układ hydrostatycmy.

12.2.2. Pompy zębate

Wynaleziona w XVII wieku przezKeplera pompa zębata, zaliczana do pomp
rotacyjnych, stanowi najpopularniejszy typ pomp hydrostatyczlych. Zasadępracy
pompy hydrostaĘcznej przedstawiono na rysuŃu I2.2I i 12,22. Pompa zębata
składa się z dwóch zazębionychze sobąkół. Jedno z nichjest napędzane przez|lrzą-
dzenie zewnętrzne. Wprawione w ruch obrotowy (rotacyjny) koło napędzanastępnie
drugie koło zębate.Prry kierunku obrotu kół przedstawionym na rysunku 12.21
po lewej stronie pompy §pojawi się podciśnienie. Wynika ono z ubywania cieczy
zamykanej i przenoszonej w przestrzeniach między zębami kół pompy. Przestrzeń
miedzy kolejnymi zębami koła stanowi komorę robocząpompy. Ciecz przemiesz-
cza się wzdłllż ścianek pompy i jest wypierana z drugiej strony pompy 7. Warto
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Rysunek 12.21. Zasada pr acy
pompy hydraulicznej:
l, 2 - koła zebate, 3 - kanał
doprowadzający, 4 - kanał
odprowadzjący
Zródło: Agromechanika 2009

podkreślić, że cięcz przenoszona jest wzdfu:ż ścianek
obudowy pompy. Ciecz która pozostanie w przestrzeni
międzyzębnej, o ile nie zostanie wyciśniętaprzez zuębia-
nyząb drugiegokołą powróciponownie na sffonę ssawną
pompy. Zwiększająca się ilość ciecry spowoduje spadek
wydajności pompy zębatej - ma to miejsce w przypadku
występowania znacznych luzów promieniowych koł zę-
baĘch. W pompach o zazębieniu zewnętrznym stosuje
się kanĄ odprowadzające olej zprzesfrzeni pomiędzy
zazębionymi zębami. Pozostawiony tam ściskany przez
zęby olej powodowałby zwiększenie obciążenia łożysk
pompy i szybsze jej mĘcie. Maksymalne ciśnienie uzy-
skiwane w pojedynczej pompie zębatej nie przekracza 16
MPa, a sprawność wynosi od 65 do 80%.

Oprócz pomp o zazębieniu zewnęfiznym, stosowane
sąpompy o zazębieniu wewnęfrzrrym. Pompa taka została
wynaleziona na początku XX wieku. Pompę o uzębieniu
wewnętrzny przedstawiono na rysunku 12,23. Składa się
ona zkoła zębatego o zazębieńu zewnętrznym wspóĘra-
cującym z obracającym się kołem zębaĘm o zazębieniu
wewnętrznym (wieńcem), Aby była możliwa wspĘraca

Rysunek 12.22. P r zekrój pompy zębatej
Zródlo: Agromechanika 2009

dwóch koł, oŚ obrotu |9l:::'_:T::: Rysunekl2ź3.pompaozazębieniuwełvnętrznym
go jest przesunięta względem wieńca źiódło: Agromecltaiit<a zOOg
zębatego. W czasie obrotu zęby koła
wewnętrznego zazębiając się z zębami wieńca, wyciskająo|ej zprzestrzeni roboczych
do części tłocznej pompy. Pozostała część zębów, niewspĘracującaz wieńcem zę-
batym, ,,zagamia" olej i kieruje go w kierunku wkładki. Wkładkę stanowi sierpowaĘ
element stykający się zarówno z kołem zębatym, jak i z wieńcem. Wkładka oddziela
przeshzeń ssawnąod tłocznej. W czasie wspóĘracy z kołem zębatym wkładka pełni
fuŃcje podobnądo obudowy w przypadku pomp o zazębieniuzewnętrmym. Warto
zamacryć, że w przypadku tego romtięania konsfiŃcyjnego, elementami ruchomymi
są zarówno koło wewnętrzne, jak i pierścień zewnęhzny.



257

Pompy o zazębieniu wewnętrznym w porównaniu z pompami o zazębieniu
zewnętrznym mająwięcej zalet,Dziętj dobĘ wspĘracy wieńca z kołem wewnętrz-
nym możliwe jest uzyskanie sprawności dochodzącej do 86-87%o oraz wyższego
maksymalnego ciśnienia wynoszącego 1 9-20 MPa.

Pompy zębate zallczanę są do pomp o staĘ wydajności, o7nacza to, że przy
stałej prędkości obrotowej wałka i ciśnieniu na wyjściu, nie ma możliwości zmiany
natężenia przepływu cieczy. Użytkownik nie ma możliwości sterowania objętością
cieczy wypływającej z pompy. Znianawydajności układu hydraulicznego zasilanego
pompązębaĘjest możliwa Ęko przez dławienie przepĘwu lub zmianę prędkości
obrotowej wałka napędzającego. Takie rozłłiązaniejest źródłem macznych strat w
układzie hydraulicznym.

Jeżeli instalacja hydrauliczna ciągnika wspóĘracuje np. z siłownikiem jedno-
sffonnego działaniaunoszącymprTyczępę,zwiększenie prędkości unoszeńaprzycze-
py jest możliwe tylko przezpodniesienie prędkości obrotowej silnika napędzającego
pompę. Nie jest to wygodne rozwiązante,powoduje bowiem niepofrzebne zwiększenie
ruĘciapaliwa. Pompy tego typujeżeli sąnapędzane, to zawszewytwarzająciśnienie,
dlatego jeżeli np. unoszona skrzynia ładunkowa przyczępy zostanie zatrzymanaptzęz
operatora, to olej tłoczony przezpompę spĘnie obejściem ponownie do zbiomika.

Przyczepa jest prosĘm przykładem, ale jeże|i pojazd wspĘraĘe z maszyną w
której chłonno ść zaleĘ np. od wydajności plonr1 bardzo trudno jest skorelować prędkość
jazdy z aktualnym zapohzebowaniem na energię hydrauliczną. Prowadzi to zreglĘ
do przetłaczania oleju przez zawór przelewowy lub dławiący i podnosi ntĘcie paliwa
w ciąniku. ObniZenie naĘżeńa przepływu jest mozliwe Ęlko przez dławienie jego
przepływu, co również nie jest korzysbre - powodując nn§zne straty energii.

Na rysunku 12 .24 przedstawiono schemat j edn ego z rozłłiązań układu regulacj i
prędkości przemieszczania tłoczyska siłownika. Ustawiając opór dławika steruje się
ilością cieczy, która powraca ponownie do zbiornika. Przy stałej wydajności pompy
poz:llala to na zmianę objętości cieczy dopływającej do siłownika. Dławieniowy
system regulacji natężeniaprzepĘwu jest jednak silnie skorelowany z obcią2eniem,
uniemożliw iaj ąc pr e cy ry jną re gulacj ę.

Konstrukcje ciągników o małej mocy,
wyposażone w pompy zębate zwykle nie
przewiduj ą możliwości o dłączania pompy
od silnika napędowego. W przypadku pracy
silnika, pompa hydrauliczna zawsze tłoczy
olej hydrauliczny. Jeżeli operator przesunie
dzwignię sterowania hydrauliki zewnętrznej
lub sterowania podnośnikiem, olej zostanie
doprowadzony do odpowiedniego obwodu
hydraulicznego. Pozwala to uzyskać szybką
reakcję na działanie operatora, ale jest źródłem
strat energii. StraĘ te wliczone są jednak w
prostotę konstrukcji ! relatywnie niską cenę
ciągnika. W ciągnikach, w których wymagane
jest instalowanie pomp o większej wydajności,
stosowane są dwa romtięania;

Rysunek 12.24. §chemat układu regu-
lacji szybkości ruchu tloka siłownika:
D - dławik, P - pompa, S - siłownik,
ZP-zawór pnelewowy
Zródło : Agromechanika 2 009

obciążenie
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jedna pompa o docelowej wydajności wlposażona w sprzęgło rozłączające
jej napęd (np. U-1634). Rozłączenie napędu pozłłala na wyeliminowanie strat
nvięanych z jńowym biegiem pompy, jednak po zbawia możliwości wykorzy-
stania podnośnika układu hydrauliki zewnętrznej ,Po zńączeniu napędu pompy,
przy mĄch obciąźeniach układu hydraulicmego, nadmiar oleju przetaczany jest
do zbiornika. Jest to proste i tanie ronńązanie, jednak jego użyteczność za|eĘ
przede wszystkim od umiejscowienia dźwigni rońączającej napęd pompy. W
praktyce często operator rezygnuje z odłączańaukładu.
dwie pompy - jedna zńryzonana stałe, druga włączanaw prTwadku pracy wy-
magającej większego naĘ żeńa pnepĘwaoleju. Rozwią_zanie droższe od poprzed-
niego, ale pozwalające na uzyskanie wyższej sprawności energetycznej układu.
Wszystkie te rozwiązania konstrukcji sterowania wydajnością układów hy-

draulicznych wyposżonyń w pompy zębats powodowaĘ mniejsze lń większe
straĘ energii. Dopiero wprowadzenie pompy o zmiennej wydajności pozwoliło na
usprawnienie większości układów hydraulicznych.

12.2.3. Pompy tłoczkowe

W ostatnich latach dużą popularność
zdobyły pompy tłoczkowe (rys. 12.25).
Pompa tłoczkowa w porównaniu do pompy
zębatej charakteryzuje się wyższą szczelno-
ścią dzięki temu sprawnośó pompy dochodzi
do 95Yo, awffiatzane ciśnienie przel<racza
40 MPa (niektóre wykonania 70 MPa).
Inną ważną zaletąpomp tłoczkowych jest
możliwość uzyskania zrrriennej wydajności.
Wyróżnia się dwa podstawowe rozwięania
pomp tłoczkowych: pompy o promieniowym
ruchu tłoka i pompy osiowe. Zewzględuna
zakJadaląwydajność i ograniczenie pulsacji ciśnienia pompy tę budowane są wy-
łącznie jako pompy wielotłoczkowe.

Osiowe pompy tłoczkowe. To rozwią7anie zdobyło populanrość ze względu na
stosunkowo maĘ moment bezwładności oraz wysoką tnvałość dochodzącą do 25 000
godzin pracy pompy.

Obecnie funkcjonujądwa podstawowe rozwią,zania osiowych pomp tłoczJ<owych:
pompy z wychylnątarcząoporowąi z wychylnym wimikiem. Budowę osiowej pompy
tłoczkowej zwychylnątarcząoporowąplzedstawiononarysunku l2.26.Tarczaoporowa
osadzona jest pod pewnym Ęem na wirującym wale. Tłoczki osadzone sąsuwliwie
w cylindrach bloku pompy. Napędzana wałkiem tarcza w)rmusza ruch posuwisto-
-zwrotny tłoczków, które na przemian zasysają i tłoczą olej. Przepływem oleju sterują
zawory jednokieruŃowe. Trzon zaworu itncza sąoddzielone łoĘskiem kulkowym,
dzięki temu opory tarcia są zrikome. Skok tłoczka regulowany jest ustawieniem tarczy
względem osi obrofu wałka. W przypadku prostopadłego ustawienia tarcry,tłoczknie
przemieszczają się i pompa ńe tłoczy oleju. Jeżeli tarczka zostanie pochylona o pe-
wien Ę, tłoczki zacrymjąwykonywać ruch o skoku propoĘonalnym do wychylenia

Rysunek 12.25. Przekrój pompy tloczkowej
Zródło : mateńaly prasowe BOSCH-REXROTH
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tn czy, Dzięki układowi pozwalaj ącemu
na pĘnne sterowanie wychyleniem
tarczkj napędowej możliwa jest płynna
regulacja lvydatku pompy. We wspoł-
czesnych konstrukcjach wychyleniem
tarczk l, steruje układ mikroprocesoro-
wy, dostosołvujący wydatek pompy
do występującego zapotzebowania w
układzie hydraulicmym.

Na rysunku 12.27 przedstawiono
r ozw iązanie konstrŃcyjne sterowa-
nia wychyleniem tarczki za pomocą
siłownika, Siłownik jednostronnego
dziaŁania przeciw działając sile wy-
wieranej przez sprężynę wymusza

Rysunek 12.27 . Rozvńązanie konstrukcyj-
ne pompy ze zmiennym kątem ustawienia
tarcry oporowej
Zródło : mateńaly pras awe B OSCH-REXROTH

wyjście
Rysunek 12.26. Pompa tłoczkowa z tarczą oporową
Żródło : materiały prasowe B OSCH-REXROTH

Rysunek 12.28. Zmiana rvydaj no-
ści poprzez odchylenie korpusu
tłoczącego (Bosch-Rexroth)
Zródło: materiaĘ prasowe BOSCH
-REXROTH

zmianę pochylenia tarczl<t. Sterowanie wychyleniem tarczki w przypadku pomp o
większych mocach jest dość skomplikowanę zewzgLędów wytrzymałościowych oraz
braku miejsca na odpowiednie siłowniki dlatego w tym przypadku częściej stosuje
się rozwiąpanie pompy w którym odchylany jest blok pompy lub oś wirnikaztarczką
napędową(rys, 12.28).

Zasadapracy tego Ępu pompy jest podobna do poprzednio omawianej,

12.2.4. Układy dwupompowe

Zastosowanie pomp tłoczkowych wymaga zwrócenia baczniejszej uwagi na
zmniejszenie oporówpo sfronie ssawnej pompy.Pompatłoczkowazewzględunakon-
stukcję, do poprawnej pracy wymaga mĄch oporów ssących, inaczej zawszę istnieje
możliwośó niezupehego napełnienia komór. Można temu zapobiec stozująp szerokie
kanĄ ssąpe, w których cieczpruepŁywaz niewielkąprędkością lub przez wprowadzenie
dodatkowej pompyzasilające stronę ssącąpompygłównej. Pompapomocniczapowinna
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Rysunek 12.29. t]kład dwupompowy otwarty: P,-pompa
tłoczkowa,; Pr- pompa pomocnicza, Z,, Zr- zawory przele-

ryowe, S, - silnik hydrostatyczlty
Zr ódło : oprac owani e wł as ne

mieć wydąjność nieco wyższą
od pompy głównej. Ciśnienie
podawane do części ssącej oleju
nie musi być wysokie, zwykle
wystarcza j eżeli pompa pomoc-
ńcza wytw arza ciśnienie 20-3 0
barów. pomimo zastosowania
pomocniczej pompy zębatej,
sprawność układu zwiększa się
wskutek dobrego wypehienia
cylinderków pompy olejem. Na
rysunku 12.29 przedstawiono

schemat układu wyposźonego w dodatkowąpompę zasilająpą.
Układ składa się z dwóch pomp napędzanych wspólnym wałem. Pompa Ł peht

fuŃcję pompy pomocniczej, ganigzle ciśnienie podawania ustalone jest zaworem
przelewowym Z,Tłoczony do części ssawnej olej zasysany pruez pompę tłoczkowaP,
napędzasihikhydrostatycmy S,.Z,awórZ,stanowizabeąpieczenieciśnieniowepompyĄ.

12.2.5. Układy otwarte i zamknięte

Powszechnie stosowane są dwa rozwiązania układów hydraulicznych: układy
pracujące w obiegu otwańym i zamkniętym. Obieg otwarty jest to obieg, w któr5.m
spĘw oleju z siłownika jest bezpośrednio do zbiornika oleju.

Obieg zamknięty, to obieg w którym wykorzystany olej trafi ponownie do części
ssawnej pompy. OĘ zgromadzony w zbiomiku oleju sfuży do uzupełniania ubytków w
układzie, występujących wskutek nieszczelności i przecieków. Na rysunku 12.30 przed-
stawiono ronllięanie układu dwupompowego pracującego w układzie zamkniętym.

Pompa o zrrriennej wydajności Ę zasila silnik hydrostatycmy S r Powrót oleju z
silnika jest ponownie zasysany przez pompę ą. Zadańempompy o stałej wydajności
p,izaworuzwrotnegoZ, jestutrzY'*Tf,t"',::żi§ł1?,ł:ff 

#łliYłf'x"i§'i
znacznę zmniej szenie wydajności pompy
P2,która sfuży wyłącznie do kompensacji
wycieków układu. Za pewnązaletę, ale
również i niedogodność, możnauzrać mniej-
szą ilość oleju hydraulicznego w układzie.
W pracujących pod obcią,zeniem układach
zamkniętych konieczne jest stosowanie
chłodnic oleju oraz dodatkowych układów
filtracyjnych. Takie rczwięanie pozlła|a
na sterowanie natężeniem przepĘwu oleju
podawanego do urządzenia wykonawczego,
ale nadal ciśnienie wejściowe do pompy
ustalane jest przez zawór przelewowy Zr.
Powoduje to straĘ energii wynikające z
ptzetłaczania przęz niego nadwyżek oleju.

Rysunek 12.30. LJkład dwupompowy, za_
mknięĘ: P, -p ompa tloczlrowa,; P ,- pompa
pomocnicza, Z, Zr- zawory przelewowe, S,
- s ilnik lrydrostatyczlty
Zródło : opracowanie własne
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W układzie hydraulicznym wykor4lstującym pompy o stałej wydajności, do usta-
lenia ciśnienia roboczego wymagane jest zastosowania zaworu przelewowego. Kiedy
ciśnienie w układzie osi€nie maksymalne nastawione w zaworze ciśnienie, zawór
otwiera się i umożliwia spĘw oleju do zbionrika. Takje rozlltiązanie powoduj e zrtaszrrę
nłĘcie energii i wyhvarzanie pewnej ilości ciepła. Wporównaniujednak do układów
zasilanych wyłącznie pompami o stałej wydajności, shaĘ sązracząco mniejsze. W}nika
to z mniejszej wydajności pompy pomocniczej Ę.

Wyeliminowanie strat zlllięanych z przepĘwem oleju przez zawór zwrotlry
spowodowałopojawienie sięukładów, wktórychwystępujejedyniepompao zmiennej
wydajności, a właściwe ciśnienie w układzie ufrzymywane jest przez sterownik pompy.

Na rysunku I2.3l przedstawiono proste
ronłięanie wykorzystujące sterownik ciśnie-
niowy do sterowania zrnianąwydajności pompy
hydraulicznej. W pompie P do nniany natęże-
nia przepĘwu wykorzysĘwany j est sterownik
K zbudowany z zespołu sprężlyn, które dzińają
na tłok powodując jego przemieszczenie. Jeżeli
tłok znajdzie się w dolnym połozeniu, wydaj-
ność pompy P jest maksymalna. Od strony
hydraulicznej tłoka doprowadzony jest olej z
magistrali wyjściowej pompy, Podniesienie
ciśnienia w układzie wyjściowym pompy po-
woduje wzrost siĘ działającej na sprężyny i ich
ugięcie, co spowoduje zmniejszenie wydajności
pompy hydraulicmej.

Odbiornikiem energii § może być np.
siłownik liniowy uruchamiający ramię kopar-
ki lub silnik hydrauliczny napędzający wał
glebogryzarki. W przypadku pracy bez obcią-
żenia niewielkie opory ruchu powo dują że już
niskie ciśnienie wytwarzane w układzie zasi-
lania powoduj e znaczną chłonność odbiomika
energii. W takiej sytuacji niewielkie ciśnienie
doprowadzane do sterownika powoduje jego
przestawienie w poblizu dolnego położenia i
zwiększenie wydajności pompy.Wzrost ciśnienia w układzie powoduje przesunięcie
tłoka sterownika do góry i zmniejszenie wydajności pompy. W przypadku przecią-
żenia silnika lub wału glebogryzarki wysokie ciśnienie, które pojawi się pod tłokiem
sterownika pokonując opór sprężyn przesunie tłok w górę zmniej szając wydajność
pompy P. IstoĘpoprawnej pracy tego układu jest dobranie odpowiedniej charakte-
rystyki sprężyn zastosowanych w sterowniku pompy.

przedstawiony układ hydrauliczny pozvłalana wytworzenie przepĘwu od zero-
wego do nominalnego.i wyeliminowanie potrzeby stosowaniazaworunadmi.rrowego.
Maksymalne ciśnienie jest sterowane przez kompensator/sterownik pompy, który
zrnniejsza skokpompyi odcinaprzepĘw oleju do §ystemu, gdyukładjestzablokowany
z powodu prz eciĘeńa. pompa może wysokie ciśnienie tak dfugo, jak jest to

Rysunek 12.31. Sterowanie wydajnością
pompy za pomocą mechanicznego ste-
rownika ciśnieniowego: K,, Kr- spręĄny
sterownilra, P - pompa, S - odbiornik ener-
gii, Z,- zawór pnelewowy
Zródlo : opracowanie wlas ne
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ffimoczużvta
.,,,,,,, n i eW ko zy sta ny
,,,.,,,: zapas mocy

I stratv mocv

Rysunek 1232, StraĘ energii przy
rożnym obciążeniu ukladu:
I - pompa o staĘm wydatku,
II - pompa o zmiennyej wydajności i
s t erowaniu c iś n ieniowym,
III - pompa o zmiennej wydajnosci i
s t erowaniu lo ad s ens ing,
A - wykorzystany cały (maksymalna
wydajność) przepływ pompy przy mak-
symalnym c iśnien iu ro bo czym,
B - wykorzys tana połowa wydajnoś ci
pomry przy maksynalnym ciśnieniu
roboczym,
C - wykorzystany maksymalny przepływ
pomry przywymaganym obnżonym o
poł owę c iś n ien iu ro bo czym,
D -vvykorzyśany obniżorty o połowę
przepływ pompy przy nnniejszonym o
p!łow ę c iŚ nieniu ro boczym
Zródło: Rohner 1995

wymagane. Wadąukładu jest to, że pompa dąĘ do ufrzymania wysokiego ciŚnienia we
wsrystkich stanachpracy. Niektóre odbiorniki energii wymagająznacnrcgoprzepływu
cieczy przy stosunkowo niskim ciśnieniu. W takim przypadku przedstawiony układ
wymaga zastosowania układu utrzymującego stale niskie ciŚnienie po stronie zasilającej
ukłaą co sprowadzasię do zastosowaniazaworówprzelewowychustawionychnaniskie
ciśnienie, powodująp ponownie pojawienie się dodatkowych strat energii.

Na rysunku 12.32 pnedstańono staty energii przy różmp obciąleniu układu i
systemie sterowania. Idealny system sterowania pompąpowinien umożliwić ciąłe do-
starczanie do układu wylnaganego pżepływu oleju pod ciśnieniem wymaganym pnez
odbiomik energii. Rozwią"zanie spehiające takie wymagania opracowano w połowie lat
70. )O( wieku i nazwano układem sterowania od obciążenia LS (Load Sensing). Jest to
układ hydrauliczny samocąmnie dostosowujący parameĘ pracy (Q,p) do bieżących
wymagń odbiornika energii. Obecnie produkowane układy LS współpracujązarówno
z pompami o stałej wydajności, jak i o zrniennej w układach otwarłch i zamkniętych.
Znacnrc podniesienie sprawności całkowitej układu powoduje, że pomimo wysokiej
ceny colilz więcej finrr produkujących ci€niki wprowadza układy hydrauliczre wy-
posżone w ten system sterowania.

W dalszej części artykułu przedstawionoromitęańa układów otwaĘch lvypo-
sa:żonych w pompy o zrniennej wydajności. W skład Ępowego układu LS wchodzi
pompa o zmiennej wydajności wyposźona w §terownik utzymujący niskie ciśnienie
wyjściowe z pompy w czasie, gdy odbiomiki energii nie wymagająz,asllania. Sterownik
powinien szybko wykryć uruchomienie oóiomików energii, dostarczyć i ufizymywać
wymagane przez odbiomiki natężenie pruepływu oleju. Układ powinien również wy-
krywać i regulować zgodniezpotrzebami ciśnienie oleju dostarczanęgo do odbiomika.
Realizacja Ęch zadańwymaga zastosowani a trzech typów regulatorów:
1) będącego ogranicznikiem mocy pobieranej ptzęzpompg czy|i urządzeniem

które w przypadku stanu jałowego pracy będzie obniżało wydajność pompy i
ciśnienie wyjściowe,



263

2) reagującego na zmianę chłon-
ności odbiornika, sterującego
natężeniem wydajności pompy
tak, aby minimalizować straĘ
złł ięane z nadmiemym c i śnie-
niem'tłoczenia,

3) eliminującego sfraĘ ntiązane z
nadmiemą wydaj no ścią pompy.
Schemat regulatora eliminu-

jącego straĘ zwią7ane z nadmierną
wydajnością pompy przedstawiono
na rysunku 12.33. Jest to romłirya-
nie podobne do przedstawionego już
wcześniej, w którym regalatot przez
mtianę wydajności pompy utrzymuje
zńane ciśnienie w układzie hydrau-

ls

zmniejszenie
Wdainości

zwiększenió
wydajności

Rysunek 12.33. Sehemat ręulatora eliminującego
straty:,l - pompa, 2 - siłownik sterujący, j - kompe-
sator/rozdzielacz, 4 - zawór przelewov,ry
Żr ó dlo : op rac owan ie wł as ne

licznym. W porównaniu do poprzednieg o rozllięańa poj awił się kompensator ciśnienia.
Kompensatorjest dwupołożeniowym, tójdrogowym zaworem sterowanym ciśnieniem
panującym w układzię hydraulicznym. Ciśnienie przełączania zaworu ustalane jest
przezugięcie wstępne sprężyny kompensatora 3. Jeżelt w układzie wydajność pompy
przewyższachłonność odbiomika, to wzrost ciśnienia powoduje przesunięcie suwaka
zaworu 4 i doprowadzenie do siłownika 2 ciśnienia ptzemieszczającego tłoĘ zrnniej-
szającego wydajność pompy 1. Jeżeli chłonność odbiornikawzrośnie ponad wydajność
pompy, to spadek ciśnienia w obwodzie głównym i działanie sprężyny spowoduje prze-
mieszczenie zaworu w prawo i spĘw oleju z siłownika 2.Tłokprzemieszczający się
wskutekdziałania sprężyny siłownikazwiększywydajnośópompy do chwili uzyskania
w układzie zakładanego ciśnienia. W porównaniu do rozwiryania przedstawionego
na rysunku 12.31 uniknięto stosowania skomplikowanego układu spręzyn w układzie
siłownika pompy, zastępując go regulowanym układem kompensatora.

Na rysunku 12.34 przedstawiono
rozbudowaną wersję regulatora. Układ
ten składa się z dwóch kompensatorów.
Układ sprężyn pierwszego z nich A
umożliwia przesunięcie zaworu przy ci-
śnieniu 13 barów, w drugimB - dopiero
po osiągnięciu w Ńładzie ciśnienia 210
barów. Jest to regulator pozwaIający
na utrzymanie zadanego ciśnienia w
układzie hydraulicznym i utrzymujący
niewielkie nadciśnienie w przypadku
pracy jałowej układu.

Schemat regulatora dostosowują-
cego wydajność i ciśnięnię pompy do
wymagań odbiorników energii ptzed-
stawiono na rysunku 12.35, Pomiar na-
tężenia przepływu oleju dopĘwaj ącego

kompensatorA

kompensator B

Rysunek 12.34. Zmodyfikowany regulator
Zródło: materiaĘ prasowe EATON Co.

-l
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do odbiornika jest realizowany przez
pomiar spadku ciśnienia na za,worze dła-
wiącym 5. W warunkach dynamicznych
w czasie przepĘwu oleju, w układzie
dławiącym występuje spadek ciśnienia.
Ciśnienie przed zaworem podawane jest
do prawej strony zaworu różnicowego,
ciśnienie za dławikiem doprowadzone
jest do lewej strony zaworu różnico-
wego. Wobec tego im wyższe będzie
natężenie przepĘwu, Ęm różnica ci-
śnień będzie większa. Przy niewielkim
natężrcniu przepływu i niskimciśnieniu,
sprężyna zaworu przemieszcza Eo w
prawo. Powoduje to połączenie komory
siłownika pompy ze spływem i ustawie-
nie maksymalnej wydajności pompy.
Wraz ze wzrastającym natężeniem
przepĘwu w zł asta r óżnica ci śnień przed
i za dławikiem. Jeżeli ciśnienie przed
dławikiem będzie odpowiednio duże, by
pokonać opór stawiany przez spręĘnę i
siłę wywieranąprzezolej z lewej strony
zaworu) zaw ór zostanie przesterowany.
Spowoduje to dopływ oleju do siłownika
sterującego pompą i w konsekwencji
spadek jej wydajności. Spadek ciśnienia
występujący na dławiku jest niezależ-
ny od ciśnienia tłoczenia oleju przez
pompę. Ze wzg|ędów bezpieczeństwa,
w układach Ęch, oprócz zaworubez-
pieczeństwa, stosuję się dodatkowy
kompensator ciśnienia uniemożliwiają-
cy wytworzenie nadmiernego ciśnienia
pruezpompę (rys. 12.36).

Układy Load Sensing powodują
mniejsze straty energii, jeżeli pompa
może zredukowaó zarówno natężenie
przepĘwu, jak i ciśnienie, dostosowu-

jąc je do aktualnego obciążenia, ale ze względu na stabilność, wymagają lepszego
zestrojenia niż układy pracujące pod ciągłym ciśnieniem (CP). t]kłady LS również
wymagają dodatkowych zaworów kompenujących w kierunkowych zaworach, sĘd
z techniczlego punktu widzenia są bardziej skomplikowane i droższe niż układy
CP. Układy LS wytwarzają stałe straty mocy odpowiednie do ustawionego spadku
ciśnienia przez rcgl|ator pompy.

2 - siłownik sterujący, 3 - kompesator/zawór
różnicowy, 4 - zawór przelewowy, 5 - zawór
dławiący, 6 - siłownik
Zr ódło : op rac ow ani e włas ne

Rysunek 12.36. Schemat regulatora ukladów
Load Sensing
Zródło: materiały prasowe EATON Co.

--- -l

J
Rysunek 1235. Schemat regulatora dostosowu-
jącego rvydajność i ciśnienie pompyz I -pompa,

cylinder
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Istnieją4 podstawowe Ępy układów Load Sensing:
l ) bez kompensatońw w zaworach kieruŃowych; hydraŃczrie sterowane pompy LS,
2) z kompensatorami ptzed za,worami kierunkowymi zaworami; hydraulicznie

sterowanie pompy LS,
3) z kompensatorami umieszczonymi za kierunkowymi zaworami,
4) zkompensatoramiumieszczonymizarównoprzdjaki zazaworamihydraŃcmymi.

Trzecie rozwią3anie pomła|a uniezaleźnić natężenie przepĘwu od ciśnienia
obciążenia, nawet jeżeli pompa zostanie wychylona o maksymalny kąt. Taka cecha
jest wa:żna dla urządzeń, które często pracująz pompąodchylonąo maksymalny kąt
i z wieloma uaktywnionymi funkcjami, jak np. koparki. W czwartym rozlnięańu
kompensator znajdujący się przed zaworem kierunkowym jest nadrzędnym i stoso-
wany np. do sterowania obrotem koł w ładowaczu.

L2.3. Zaczepy
Do łączenia ciągników z pruy czepami,

nanędziami lub maszynami rolniczymi słu-
żą r óżmego rodzaju zaczepy. Ze wzg|ędu na
duże obciążenia przenoszone plzez zaczepy,
mocowanie musi być niezwykle solidne. Stąd
zaczepy, który chwysokość może być regulo-
wana w płaszczyźńe pionowej montowane
są do specjalnej belki holowniczej prrymo-
cowanej do Ęlnej części ramy ciągnika (rys.
12.37). Dzięki kanałowi montażowemu,
istnieje możliwość przesuwania wzdŁuż
niego zaczepll,ptzy zmianie jego położenia.
Wysokość montażu ustalana jest za pomocą
sworzni umieszczonych w otworach bocz-
nych płyty. J eżeLi zaczep nie ma możliwości
zamocowania beąpośrednio w pĘcie mon-
tażowej, monfuje się go do specjalnej płyĘ
adaptacyj nej o wymiarach odpowiadaj ących
szerokości kanału belki holowniczej.

Rysunek 12.38. PĘrta nośna
Foto: A. Ekielski

W przypadku agregatowania ciągnika z duĘmi
ptzy czępami lub maszynami, bezpieczniej sze j est
umieszczenie zaczepu możliwie nisko. Jeżeli belka
holownicza nie jest wyposżona w dolny zaczep, moż-
na ją przystosować przez wykorzystanie dodatkowo
dolnej pĘĄ nośnej (rys. 12.38). Dzięki umieszczeniu
płyty poniżej osi obrotu kół, siła oporu narzędzia do-
datkowo dociąża koła przerlnie ciągnika. PĄńa nośna w
jednym punkcie mocowanajest w dolnej części ciąpi-
ka, a w drugim (bliżej zaczepu) - w belce holowniczej.
Zaczepów takmocowanych nie można przemieszczać
w płaszczy źnie pionowej .

szerokość
kanału

montażowego
belki holowniczei

Rysunek 12.37. Belka holownicza
Foto: A. Ekielski
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Rysunek |2.39. Zaczep tran§pońowy
Zródło : Slłobacki, Chochowski I 993

Rysunek |2.40. Zaczepy do prryczep dwuosiowych:
A- ręcuty, B - automatycary, C - przekrój zac?ppu au-
bmaacnrego: I - górna obudowa zaczepu, 2 - dźwignia
zwalniająca zaczep, 3 - swoneń zaczepu, 4 - dolna wkłądka
prowadnicy, 5 -język zwalniający zaczep, 6 - sprężyna
naciskowa, 7 - spręĘna sworznia
Zródło: materiaĘ prasowe GKN WALTER SHEID

Rysunek 12.4l. Zaczep polowy:
1,- zaczep polowy, 2 - bellra polowa
Zródło: Skrobacki, Chochowski I 993

Do łączenia przyczępy czterokołowej z
ci€nikiem stosuje się zaczep transpońowy
(rys. 1 2. 3 9). Zaw|ęczka spręzysta przekładana
przęz otwór w sworuniu zabezpiecza sworzeń
(od dołu) przed wypadnięciem, tm. zabezpie-
cza zaczep przed samoczynnym rozłączenięm
się. W niektórych ciągnikach wypadnięciu
sworznia zap obie ga zapadka, uniemożliwia-
jąca samocTynne przesrrnięcie się §worznia
ku górze. Na rysunku 12.40 przedstawiono
zaczepy transportowe mocowane do belki
holowniczej . Zaczep automaty ozny §amo-

Rysunek 12.42. Zaczep dolny: 1 - hak zaczepu,
2.- belkawspornika, 3 - dźwignia blolająca
Zródło : Skrobacki, Chochowski I 993
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czynnie przemieszcza sworzeń przez ucho zaczep!
w ihwiliuderzeniaw jego tylnączęśó. Na rysunku
Iz.4}Cprzedstawiono przekrój mechanizmu zwal-
niającego sworzeń.

Do łączenia maszyn z ciągnikiem słuĘ za-
czep polowy/rolniczy (rys. 12.a1). W niektórych
ci€nikach stosuje się specjalny hakowy zacz,ep

do przy czep jednoosiowych (rys. 12.42), mocowa-
nę nazatzaski do belki holowniczej i opuszczane
po ich zwolnieniu przez ramiona trojpunktowego
-trkładu 

zawięszęnia narzędzi. Odmianą uniwersal-
nego zaczeplJ do przyczepjednoosiowych i maszyn
rolniczycĘ które dociążają zaazep siłą pionową
jest zaczep Ępu piton-fix. Jest to zaczep ze stałym
sworzniem, na który zakładane j est ucho zaczepow e

dołączanej maszyny.
Coraz większą populamość zdobywaj ąz^czepy

kulowe K80 i mniejszy K50 - o średni cyku|izacze-
pu odpowiednio: 80 i 50 mm. Sąto zaczepy, które
dzięki zastosowaniu kulistego elementu łączącego,
mają tendencję do samoczynnego kasowania luzu.
Ponadto, naprężenia przenoszone sąplzęz większa
powierzchnię, zwiększając trwałość zaczepu. Na
rysunku 12.43 przedstawiono typowe rczwięania
zaczep ów kuli stych i p i t o n-fu.

Trzypunktowy układ zawieszenia podnośnika
jest korzystny, chociaż bardzo uciążliwy, młłaszcza
podczasłączenianarzędziazci€nikiem.Przyctyną
ucią!fiwości jest konieczność dopasowania położenia

cięgieł dolnych do położenia czopów ramy narzędzia.
Uńanienie to zostało pokonane przez zastosowanie
specjalnych trójkąnrych mm mocowanych na ramie
iaiędziai na ciągniku. Dzięki zastosowaniu takich
ram (system Rau-Kombi) operator może łączyć na-
rzędzia nie schodząc z ci|gr.lka (rys. I2.M).

Rysunek |2.43. Zaczepy z

A-piton-fią B-K80
Zródło : materiały prasowe
GKNWALTERSHEID

Rysunek 12.44. Sprzęgło do trzypunktowego
ukladu zawieszenia:
I - rama spnęgła, 2 - cięgło spnęgła
żródło : Skrobacki, Chochowski I 99 j



13. NADwoZl^ PoJAZDow I WARUNKI PRACY
KIERowCY

13.1. Nadwozia pojazdów
Nadwozie to część pojazdu, w któĘ znajduje się pomieszczenie kierowcy. Po-

nadto, za|eźmie odprzemaczenia pojazdu, nadwozie sfuży do przewozenia pasżerów,
ładunków lub do wykonywania innych zadań. W skład nadwozia wchodzą kabina
błobriki, osłona silnika, stopnie, zderzaki iP.

W pojazdach rolniczych , zależńe od rozpatrywanej grupy pojazdów, nadwozia
sąbardzo zróżnicowane. W ciągnikach rolniczych nadwozie stanowią kabina, błot-
niki, osłona silnika (rys. 13.1) lub rama ochronna. W samochodach stosowanych
w rolnictwie budowa nadwozia jest ściśle zulięana zprzęznaczeniem samochodu.
Przyl<łady nadwozi samochodów przedstawiono w rozdziale 4.

Rysunek 13.1. Widok nadwozia ciągnika:
I - kabina, 2 - błotnik, 3 - osłona silnika
Żródło: materiały prasowe URSUS WARfulMA

Rysunek 13.2. Widok ciągnika z bezpieczną ramą:
l - rama, 2 - błotnik, 3 - osłona silnika
Żródło: materiały prasowe SAME DUEUTZ

Kabina kierowcy (samochodu, ciągnika) jest miejscem pracy i wymaga za-
pewnienia odpowiednich warunków umożliwiających wydajną i bezpieczną pracę
(rys. 13.2). Szczególnie duże wymagania odnoszą się do nowoczesnych dużych
ciągników, w;posżonych w szeroki asortyment urządzeń kontrolnych i sterujących.
Na rysunku 13.3 przedstawiony jest widok wnętrza kabiny. Przyządy kontrolne
i sterujące znajdują się w zasięgu wzroku i ręki kierowcy zarówno poniżej, jak
i powyżej płaszczyzly górnej krawędzi koła sterowego (rys. I3,4). Ze względu
na róznorodność prac wykonywanych ciągnikiem bardzo ważnajest możliwość
dostosowania położenia koła sterowego do aktualnych potrzeb (rys. 13,5). Nowo-
czesne układy sterujące sąbardziej delikatnie (mniejsze, wymagająmaĘch sił) w
porównaniu do prostych dzwigni sterujących, stosowanych w mniejszych i starszych
modelach ci€ników, a ich liczba jest wielokrotnie większa przy nieporównywalnym
wzroście funkcji dzińalia (rys. 13.6-13.8).
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Rysunek 13.4. Widok wyświe-
tlacza komputera pokładowego
w kabinie ciągnika
Zródło: materiaĘ prasowe
JorIN DEERE

Rysunek 13.3. Widok wnętrza kabiny ciągnika
Zródlo: materiaĘ prasowe CNH

Rysunek 13.5. Regutacja polożenia koła kierownicy
Zródlo: materiaĘfirmy JOLIN DEERE

Rysunek 13.6. Konsola sterująca
Zródło: materiab prasowe
JorIN DEERE

Rysunek 13.7. Konsola steru-
jąca z prawej strony
Zródło : materiąb prasowe
JOHN DEERE

Rysunek 13.8. Konsola
sterująca z |ewej strony
Zródło : materiaĘ prasowe
JorN DEERE

13.2. Hałas
Krótkotrwałe przebywanie w intensywnym hałasie powoduje tzw. zmęczenie

sfuchu. Jest to zjawisko przejściowe i nazywa się je chwilowym ubytkiem słuchu.
Przebywani e przez diższy okres w hałasie wywofuje trwaĘ ublek słuchu, tj. ubytek,
który nie ustępuje po 12 godzinach. Trwałe ubytki słuchu polegają na zniszczeniu
komórek sfuchowych w uchu wewnętrznym.
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Intensywność hałasu ocenia się na podstawie pomiaru.poziomu ciśnienia
akusĘcznego L, wyrażanego w decybelach. Przyjmuje się, że poziom ciśnienia
akustycznego typowych źródeł dźwięku jest następujący:

ciśnienie
akustyczne [dBl

10
20
30
40
50
60
70
80

90
,l00
,l10

120

Źródło dźwięku

szmer liści przy łagodnym wietrze
szept, cichy ogród
bardzo spokojna ulica, bez ruchu kołowego
szmery w mieszkaniu, rozrywanie papieru
szum w biurach
zwykła rozmowa
wnętrze głośnej restauracji, jadący tramwaj
ulica o silnym natęźeniu ruchu kołowego, bardzo głośnarrruzyka
w pomieszczeniu
sygnał samochodowy
motocykl bez tłumika
wnętze kotlami
śmigło samolotu z odległości ok. 5 m

Źródło: opracowanie własne

Czułość uchaludzkiegozaIeĘ odczęstotliwości dźwięku. Jako dolnągranicę sĘ-
szalności przyjęto ciśnienie akusĘczreZ:0 dB dla dźwięku o częstotliwości 1000 Hz.
Dźwięki o bardzo dużej intensywności, powodujące wTźenie Mlu, odpowiadająci-
śnieniu 6,3Pa. Poziom ciśnienia akustycznego Z: 130 dB o częstotliwości 1000 Hz
przyjęto zagórnągrańcę słyszalności. Wykres zniangómej i dolnej granicy sĘszal-
ności w funkcji częstotliwości dźwiękuprzedstawiono narysunku l3.9.Zamaczono
na nim dolną granicę słyszalności osoby o przytępionym sfuchu. Stopień gfuchoty
wznaczasięprzez porównanie powierzchni ufoaconej sĘszalności do powierzchni
sĘszalności normalnej. Krrywa3 odpowiada stopniowi gfuchoty napoziomie360ń.
Dopuszczalny poziom hałasu zaleĘ od rodzaju wykonywanej pracy i przykładowo
wynosi:

Rodzaj Clśnlenle
pomIeszczenia akustyczne [dBl

Gabinety lekarskie, sale chorych 30-35
Sale wykładowe 35-40
Pomieszczenia do pracy umy§owej 45-50
Pomieszczenia administracyjne 55-65
Wszelkie inne pomieszczenia robocze 85-90

60

40

20

0

Rysunek l3.9. Obszar słyszalności normalnej
i zmniejszonej wskutek ubytku słuchu:
l - górna granica sĘszalności,
2 - dolna granica słyszalności normalnej,
3 - dolna granica sĘszalności zmniejszonej
Żródło : Slcrobacki, Chochowski I 99 31@0...8000Hz
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W nieprzerwanym hałasie o poziomie 85-90 dB wolno pracować nie dhżej nń
5 godzin. Poziom hałasu na stanowiskach operatorów ciągników i maszyn rolniczycb
nie powinien przebaczać 85 dB.

Poziom hałasu w ci€nikach rolniczych jest bardzo zróżnicowany: od 72 dB
(Deutz, John Deere, Styer) do 90 dB. Na podstawie badań testowych 900 modeli
ciągników, przeprowadzonych w latach l985-I992,można stwierdzić, żeprawie90Yo
ciągników charakteryzuje się poziomem hałasu na stanowisku kierowcy w przedziale
76-86 dB. Poziom hałasu mozna zrnniejszyć przezzastosowanie:

elastycznego (na gumowych podkładkach) zamocowania kabiny,
elasĘczrego zarnocowania maski silnika,
pnegrody między silnikięm i kabiną
szczelnego okapturzenia silnika materiałem dźwiękochłonnym,
uszczelnień wokół dzwigni i pedałóq
wykładzin dźwiękoszczelnych w kabinie.
Oprócz wymagan dotyczących poziomu hałasq na stanowisku pracy operatora

określone są też wymagania dotyczące poziomu hałasu, jaki ciągnik wytwarza na ze-
wnąfrz, tm. hałasu, oddziałującego na innych pracowników. Hałas zewnętrzny określa
się w odległości 7 ,5 m od osi drogi ciągnika; hałas ten nie powinien przekaczać 88 dB.

Poziom hałasu na zewnątrz ciągnika w większości przypadków ksźałtuje się
powyżej dopuszczalnej granicy.

13.3. Drgania
Człowiekpodlega działaniu drgań mechanicznychzarówno podczas pracy, jak i

w Ęciu codziennym. Drgania o małej częstotliwości, jak np. drgania poruszającego
się pojazdu, są odbierane przez całe ciało. W przypadku wystąpienia drgan o duzej
amplitudzie (azdapo nierównościach) narżone sąnarządy wewnątrz jamy brarsznej.
Drgania o dużej częstotliwości i małej amplitudzie, występujące np. na kierownicy
ciągnika lub czepigach nośnika narzędzi, są
odbierane przęzręcę i oddziafująszkodliwię na Tabela l3.1. Częstotliwość drgańcĄ układ kostno-stawowy. sezonowych nariąoo* iczęscItliła

Ciało człowieka jest układem bardzo
złożonym. Poszczególne części ciała i narządy
charakteryzują się rózną częstotliwością drgń
rezonansowych (tab. 13. 1).

Oceny drgań na stanowisku pracy doko-
nuje się napodstawie pomiaruprzyspieszeń dla
poszczególnych pasm częstotliwości. Pomiary
wykonuje się w przedziale od 6,4 do 1000 Hz.
Zestawienie wartości przyspieszeń dla po-
szczegóInych pasm częstotliwości nazywamy
charakterysĘkąwidmową. Oceny drgań można
również dokonać na podstawie jednej wartości,
tzw. skorygowanej wartości przyspieszenia
drgan. Wartość skorygowanąWzlacza się na
podstawie wańości zmierzonych dla poszcze-

Narząd
- część clała

Częstotllwość
drgań

rezonansowych
IHzl

Głowa 4-25

Szczęka 6-8

Naządy klatki
oiersiowei 6-9

Kończyny góme 3

Pęchez moczowy ,l0-18

Kości miednicy 5i9
prostnica 10,5-16

Kończyny dolne 6

Umięśnienie ,l3-20

Żńdło : op raawa n ie vvła sne
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gólnych pasm częstotliwości, ponmo-
żonych przez współczynnik korekcyj -
ny. Poniew aż najbardziej szkodliwe
dla organizmu są drgania w paśmie
6,4-20 Hz, przyjęto więc, iż wartość
współczynnika korekcyjnego dla tego
pasma wynosi 1. W miarę wzrostu
częstotliwości drgań współczynnik
korekcyjny przyjmuje coraz mniejsze

wańości, które wlmoszą odpowiednio :

Pasma Współcrynnik

[Hz] korekcyjny
6,4-20 1

20- 40 0,5

50-80 0,25

100-160 0,125
200-315 0,063

400-630 0,016

800 i 1000 0,016

Rysunek 13.1l. Widok siedziska w ciągniku
Zródlo: materiały prasowe JOHN DEERE

Rysunek 13.10. Widok mocowania kabiny ciągni-
ka l - Ęlny most ciągnika, 2 - spręĘna śrubowa
Foto: A. Skrobacki

W}ffi

Rysunek 13.12. Widok boczny wejścia
do kabiny ciągnika: I - tylny most cią-
gnika, 2 - spręźyna zawieszenia ciągnika,
3 -wlew do zbiornika paliwa
Foto: A. SkrobacH
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Dopuszczalna wańość skorygowana przyśpieszenia drgń o miejscowym oddzia-
Ęwaniu na organizm ludzki, nazywanagranicąszkodliwości dla zdrowia człowieka
(nie powinna przeŁłaczać 1,4 m/sz przy ciąglym 48O-minutowym oddziaływaniu).
Jężeli czas oddziaĘwania jest krótszy, to dopuszcza się większą wartość skorygo-
wanąprzyspieszeń. Jeżeli na przykJad na 1 godzinę zmiany roboczej czasprzeriły
oddziaływania drgań wlmosi 21-30 min, to skorygowana wartość dopuszczalna jest
2-krofirie większa, a jeże|i czas przęrw jest dfu:ższy niż 40 min, to skorygowana
wartość dopuszczalna jest 4-krotnie większa, a więc wynosi 5,6 m/sz.

Ograniczenie oddziaĘwania drgń na kierowcę uzyskuje się przez odpowiednią
konstrukcję siedzisk o regulowanej trwardości. Regulacja twardości siedziska polega
na zmianie naciągu sprężyn lub ciśnienia w poduszce pneumatycznej siedziska (rys.
13.10 i 13.11). Ograniczenie drgń na kole kierownicy uzyskuje się przez stosowanie
elasĘczrych wkładek łączących elementy układu kierowniczego. Kabina ciągnika
mocowana jest sprężyście (rys. 13.L2).

13.4. Widoczność z kabiny kierowcy
Kierowcy ciągnika laleĘ zapewńć tak duże pole widzenia, aby nie musiał

zmieniać swej pozycji w zalężmości od wykonywanej pracy. Jest to bałdzo istotne
zarówno ze względu nabezpieczeństwo jazdy orazna konieczność zapewnienia kie-
rowcy możliwości precyzyjnego manewTowania różnymi narzędziami i maszynami
rolniczymi, napędzanymi ciągnikiem. Tworząone wtazzciągnikiem agtegat,którym
steruj e kierowca ciągnika. Na rysunkach 1 3 . 3 3 - 1 3 . 1 6 pokazano przykładowo zakres
widocznośc i z kabiny ciągnika.

Rysunek 13.13. Widoczność z kabiny ciągnika:
l,- pola martwe
Zródło : opracowanie własne

Rysunek 13.14. Widok z góry wnętrza
kabiny z widocznym przeszkleniem
Zródło: materiały prasowe JOHN DEERE
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Rysunek 13.15. Widok boczny wnętrza
przeszklonej kabińy ciągnika
Zródło: materiaĘ prasowe JOHN DEERE

Rysunek 13.16. Okno w dachu kabiny
Zródło: materiaĘ prasowe JOHN DEERE

13.5. Temperatura
Aby w naszych warunkach klimaĘcznych pojazd mógł być użrytkowany pruez

cĄ rok, jego wnętrze musi być odpowiednio ogrzewane. Dotyczy to równieżkabi-
ny kierowcy ciągnika. Uzyskanie odpowiedniej średniej temperatury w kabinie nie
jest wystarczające do zapewnienia odpowiednich warunków kierowcy, ponieważ
ważny jest jej rozkład w kabinie. Na rysunku 13.17 przedstawiono schemat kabiny z
zazlaczonymi punktami pomiaru temperatury przy dwóch wariantach rozmieszcze-
nia nagrzewnic. Na rysunkach 13.18 i I3.I9 pnedstawiono wykresy temperatury
występującej w różrych punktach kabĘ w zalefuościod usytuowania nagrzewnicy.
Pomimo podobnego wykresu temperahrry powietruaprzy wylocie z nagrzewnicy, efekt
nagrzewania kńin w ciągnikach Ursus 912 i Ursus 4512 jest różny. Usytuowanie
nagrzewnicy zastosowane w ciągniku Ursus 4512 (waiant b - rys. 13 .I7) zapewnia
lepsze, bardziej równomierne ogrzewanie kabiny.

Rysunek 13.17. Schemat rozmieszczenia
nagrzewnic i punktów pomiarowych tem-
peratury w kabinie ciągnika:
a i b - warianĘ usytuowania nagnewnicy w
kabinie, I -6 - punkty pomiaru temperafury po-
wietna, 7 - punkt pomiaru prędlaści powietrza
Zródło: Pnegląd kchniki Rolniczej i Leśnej

re cyrku l a cj a pow ietrza

€
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10Rysunek 13.18. Wykre§y t€mperatury na-
grzewania kabiny ciągnika z nagrzewnicą
A prry temperaturze otoczenia -15oC:
t,- temperatura przy wylocie
z nagnewnicy, tr temperatura
w miej s cu nĘ c iepl ej s zym,
t2- temperatura w miejscu
naj chlodniej szym (punkty pomiarowe
wg rys.I3.3)
Zródło : Przegląd Techniki Ro lniczej
i Leśnej

Rysunek 13.19. Wykresy temperatury nagrzewania
kabiny ciągnika z nagrzewnicą B przy temperatu-
rze otoczenia -15"C:
t, - temperatura przy wylocie z nagrzewnicy,
to- miejsce najcieplejsze, t 5 - temperaturaw tniejscu
najchlodniejszym (punkty pomiarowe wg ry* 1j.3),
t0 - temperatura oleju w misie olejowej, t*ł t*t. -
temperatura ciecą chłodzącej na wlocie i wylbcie
nagrzewnicy, to- temperatura cieczy chłodzącej w
głowicy silniki
Zródlo: Pnegląd Techniki Rolniczej i Lesnej



14. WŁASCIOWOSCI EKSPLOATACYJNE POJAZDOW
ROLNICZYCIil

14.1. CharakterysĘki silników spalinorvych
Właściwości eksploatacyjne ciągnika rolniczego są ściśle mtięane z właś-

ciwościami eksploatacyjnymi silniką wjaki jest on wyposźony. CharakterysĘĘsilnika
spalinowego narywamy zbiór wylrresów poszczególnych parametów silnika w fuŃcji
jednego z Ęch paramefiów. Podstawowe parameĘ silnika to: prędkość obrotowa,
moment obrotowy, moc, atŃże czasowe i jednostkowe nĘciepaliwa. Czasowe i jed-
nostkowe zuźycie paliwa zależy od waruŃów pracy silnika. Pomiary para:rrefrów pracy
silnika spalinowego wykonuje się na stanowisku pomiarowym nazywanym hamownią
silnikową, Podstawowym urządzeniem hamowni jest hamulec do obciążania silnika.

14.1.1. CharakterysĘka prędkościowa

Charakterystyka prędkościowa silnika przedstawia zrrriany wańości parametrów
pracy silnika w funkcji prędkości obrotowej.

CharakterysĘczne punkty charakterysĘk silnika, to: maksymalna moc silnika
P^, maksymalny moment obrotowy M*,prQdkość obrotowa silnika przy mocy maksy-
malnej nr._iprzymomenciemaksymalnymnió,^,minimalnejednostkowezlĘciepa-
hulag"*. NarysuŃu 14.1 przedstawionoprzykładowącharakterysĘkęprędkościową
silnika ZI, a na rysunku I4.2 sllnlkaZS. Przedstawione przebiegi wartości parametrów
silnika dotycząsilnika w pehi obciążonego. Silnik przeciĘony (mała prędkość obroto-
wa)jeststopniowoodcią2any,copowodujewzrostprędkościobrotowej nwrazzewTo-
stem wartości momentu obrotowego łd
a tym sźrmym wzrost wartości mocy
silnikaP. Odciążanie silnika powoduje
wzrost wartości momentu obrotowego
do chwili, gdy osiągnie on wartość
maksymalną M__. OdciĘanie silnikamG
przeptowadza się do chwili, gdy silnik
rozwija prędkość obrotową wyższąo
około 10% od prędkości występującej
przy mocy maksymalnej silnika P^.
Porównując charakterysĘki silnika ZI
i ZS widocmajest różnica w przebiegu
zrrrian wartości parametów silnika po
przekroczeniu wartości maksymalnej
mocy silnika. Występujący gwałtow-
ny spadek wańości mocy P i wartości
ntĘcia paliwa Q powodowany jest
działaniem regulatora obrotów, który
ogranicza ilość podawanego paliwa
tak, aby nie dopuśció do nadmienrego
wzrostu prędkości obrotowej silnika n.

M
Nm
120i

i

100i
I

80i

360
320
300
280

1000 2000 3M0 4000 5000 6000 obr/min

Rysunek 14.1. Charakterystyka prędkościowa sil-
ni|<aZlz P-moc, M-moment obrotow, G"-easowe
(godzinowe) zuźycie paliwa, g"- jednostkowe zuĘcie
p.aliwa
Zródlo : Skłobacki, Chochowski I 993
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Rysunek 14.2. CharakterysĘka prędkościowa silnika ZS:
P - moc, M - moment obrotow, G 

"- 
czasowe (godzinowe) zuĘcie

p,aliwa, g"- jednostkowe zużycie paliwa
Zródło: Sltrobacki, Chochowski I 993

14.1.2. Charakterystyka obciążeniowa
Na rysunku 14.2 podano charakterystykę silnika w fi,mkcji prędkości obrotowej,

czyli charakterystykę prędkościową silnika ZS. Z charakterystyki tej nie wynikają
żadne informacje o wpływie obciążenia silnika na znrianę wartości jednostkowe go nżry-
cia paliwa i nie można na tej podstawie wnioskować o zrnianie ko sńów zuĘcia paliwa.

Na rysunku 14.3 przedstawiono charakterystykę obcĘeniową (eksploatacyjn$
silnika w funkcji rozwijanej przez nięgo mocy. Na charakterystykę eksploatacyjną
składają się charaktery§tyka regulatorowa i charakterystyka zewnętrzna silnika.

CharakterysĘką regulatorową narywamy wykres zmian parametrów silnika w
przedziale od obciążenia minimalnego do obciążenia odpowiadającego makslłrralnej
mocy silnika przy ustawieniu regulatora prędkości obrotowej na makslmralnąwartość
tej prędkości. Nazwanojącharakterystykąregulatorową poniewź doĘczyprzedziahl
obcią7eń, w którym regulator prędkości obrotowej steruje wielkością dawki paliwa
w zależności od obciążenia.Zmiany parametrów w zakresie charakterysĘki regula-
torowej przedstawiono na wykresie linią ciągłą.

CharakterysĘka zewnętrzna ilustruje nliany paramehów silnika po prze-
kroczeniu obciąlenia odpowiadająpego mocy malrsymalnej, kiedy to regulator prędkości
obrotowej nie powoduj e już miany dawki paliwa. Silnik praĄ e ,pa zewnąttz" regula-
torątj.pozazakresem jego oddziaĘwania na ilość podawanego paliwa. Na rysunku 14.3
zrrriany parametrów wzakresie charakterystyki zewnętrznej ilustrująlinie przerywane.

Na rysunku 14.3 przedstawiono następujące parameĘ pracy silnika w funkcji
mocy silnikaP: prędkość obrotowa ą moment obrotory M, czasowenlĘciepaliwaGo
jednostkowe anĘciepalrtutag". ParameĘ tewytźasię wnastępującychjednostkacń:

ąs"
kg/h GkWh

10 300

, :zao
j 2606 1240

4 :Zzo
2 1200

C h arakterystyki
prędkościowe umożliwiaj ą
ocenę i porównanie właści-
wości różnych silników z
zapłonem iskrowym. Silnik
ten nie ma regulatora, który
ograniczaŁby jego maksy-
malną prędkość obrotową.
Po uzyskaniu maksymalnej
mocy silnik odciĘa się do
uzyskania prędkości obro-
towej wyższej o ok. 10% od
prędkości obrotowej mak-
symalnej mocy. Ponieważ
paliwo jest dostarczaaę w
sposób niewymuszony, więc
wzrost prędkości obrotowej
silnika nie powoduj e zwięk-
szenia j ego mocy, następuj e
bowiem samodławienie
wypĘwupaliwa.
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Rysunek 14.3. CharakterysĘka eksplo_
atacyjna (obciążeniowa) silnika Z§:
A - prędkość obrotowa silnika przy maĘm
obciĘeniu,
B - prędkość obrotowa silnika prą pełnym
o b ci Ę eniu (malesynalnej mo cy),
C - makrynalny moment obrotowy,
G,- czasowe zuźycie paliwa,
g 

"- 
j ednostkowe zuĘcie paliwa,

M - moment obrotowy silnika,
M*-maksymalny moment,
Mo- moment przy malłsymalnej mocy,
P'- moc silnika,

c h arakt erys tyka regu l atorow a,

Zródlo : Skrobacki, Chochowski I 993

prędkość obrotowa - obr/min, moment obrotowy - niutonometry (N , rn), moc - kW
czasowe ruĘcie paliwa - kg/h, jednostkowe anĘcie paliwa - g(kwh).

Prędkość obrotowa ,? największą wartość przyjmuje, gdy silnik pracuje bez
obciążenia i jest wówczas większa o 8-10% od prędkości obrotowej przy mocy
maksymalnej. Gdyby istniał idealny regulatorprędkości obrotowej, różnicaprędkości
obrotowej silnika między tymi punktami obciąpenia byłaby niezauwńalna, Prędkość
obrotową silnika bez obciążenia nazyw amy mak§ymalną prędkością obrotową. W
miarę wzrostu obciążeni amłiększasię rozwijanaprzęzsilnik moc i następuje niewielki
spadek prędkości obrotowej. Zjawisko to występuje do chwili uzyskania przez silnik
mocy maksymalnej (punktP). Prędkość obrotową jaką silnik osi€a w tym punkcie,
nazywa się prędkościąobrotowąprzy maksymalnej mocy silnika. W silnikach ciągni-
kowychprędkość obrotowamocymaksymalnej kształtuje sięwprzedziale 1800-2400
obr/min. Dalszy wzrost obciążenia silnika powoduje wyraźny spadek jego prędkości
obrotowej (linia przerywana). KolejnącharakterysĘcmąwartościąprędkości obro-
towej silnika jest wartość w punkcie C odpowiadająca maksymalnemu momentowi
obrotowemu. Wpralpadku silników ciągrrikowychprędkość obrotowamaksymalnego
momentu obrotowego występuje w przedziale 1200-1600 obr/min. Obciążenie silnika
przeU,raczające wańość maksymalnego momentuobrotowegopowoduje szybki spadek
prędkości obrotowej, aż do przerwania pracy silnika.

Wykres zmian momentu obrotowego silnika informuje o wartości obciążenia
wału korbowego silnika. W zakresie charakterystyki regulatorowej (linia ciągła)
wykres momęntu obrotowego przebiega prawie prostoliniowo w cĄm przedziale.
Wartość momenfu obrotowego odpowiadająca maksymalnej mocy silnika (punkt B)
jest nazywana momentem obrotowym maksymalnej mocy. Przy dalszym obciążaniu
moment obrotowy rośnie (charakterysĘka zewnętrzna - linia przerywana) ń do
wartości maksymalnej. Stosunek wartości maksymalnego momentu obrotowego
M,* do wartości momentu odpowiadającej mocy maksymalnej M, jest nrazywany
wskźnikiem elastyczności momentu obrotow ego a:

M^^

M
P
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Wedfug metodyki OECD, zamiast wskaźnika elastyczrości momentu obrotowego
silnika podawany jest procentowy wskaźnik wnostu momenfu obrotowego (torque
rice -wzrost momentĄ. Stosunek prędkości obrotowej odpowiadającej maksymalnej
mocy silnika no do prędkości obrotowej odpowiadającej największemu momentowi
obrotowemu nrnosi nazwę wskaźnika elasĘczności prędkości obrotowej P;

n
B: P
'nM

CzasowezuĘcie paliwa rośniewtazz obciążeniem ź do chwili, gdy silnik osią-
gnie moc mal<symalną(linia ciągła na rys. 14.3 ). W zalaesie charakterysĘki zewnętrarej
nĘcie paliwa maĘ e wraz ze spadkiem prędkości obrotowej (linia przerywana).

Jednostkowe zlrlĘcie paliwa jest to masa paliwa, jaką silnik musi zużyć, aby
wyprodukować jednosĘ energii (kwh).Wielkość ta informuje zatert o sprawności
energeĘcznej silnika. Im mniejsze jest jednostkowe zuĘcie paliwa, tym większa jest
sprawność energetyczna silnika. Wzakresie charakterystyki regulatorowej jednostkowe
zuĘcie paliwa zrnienia się od wartości nieskończenie duzej do wartości minimalnej,
która wysĘuje w puŃcie maksymalnej mocy lub w jego pobliżu. W zakresie charak-
terystyki zewnęfrmej jednostkowe nlĘcie paliwa zaanłyczaj spada poniżej wartości
odpowiadających charakterysĘce regulatorowej. Zaz.naczony na wykresie punkt l
maj duj e się na charakterystyce regulatorowej , punkt .B - na pograniczu charakterystyki
regulatorowej i zewnętrznej, to jest w punkcie maksymalnej mocy silnika, a punkt C -
na charakterystyce zewnętrzrrej i odpowiadamaksymalnemu momentowi obrotowemu.

Pnedstawiona na rysunku 14.3 charakterysĘka obciążeniowa silnika ilustruje
zmiany poszczególnych parametńw j ego pracy przy ustawieniu regulatora prędkości
obrotowej na maksymalną wartość tej prędkości. W warunkach eksploataryjnych

silnik ciągnika pracuje z róż-
ną prędkością obrotową. Na
rysunku l4.4 podano wykresy
prędkości obrotowej silnika w
funkcji rozwijanej przez ten
silnik mocy dla kilku przy-
padków ustawienia regulatora
prędkości obrotowej. Linia
ciryła ilustruje ustawienie
regulatora na maksymalną
prędkość obrotową a linia
ptzerywana - prędkości dła-
wione. Jak widać na rysunku
w zakresie charakterystyki
zewnętrznej wykres prędkości
obrotowej j est j eden - wspólny
- ńezależny od ustawienia re-
gulatora prędkości obrotowej.

Omawiając rysunek 14.3
można stwierdzić, że jednost-
kowe zużycie paliwajest ściśle

Rysunek 14.4. CharakterysĘka obcĘeniowa silnika ZS w
przypadku mocy dławionej: ą -jednostkowe zuĘcie paliwa,
M - lnoment o brotolvy s ilnika, P - moc silnika, 

- 

cha-
raherysĘkaregulatorowa, chmkterystylazewnętnna
Zródło: Skrobacki, Chochowski I 993
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zlłięane ze sprawnością energetyczną silni-
ka. Należy więc dokładni ej rozpatrzyć prze-
bieg zmian jednostkowego ruĘcia paliwa
w funkcji mocy rozwijanej przez silnik (rys.
14.5). Jednostkowe zużycie paliwa najnisze
wartości przyjmuje w pobliżu maksymalnej
mocy silnika. W miarę spadku wykorzysta-
nia dyspozycyjnej mocy silnikajednostkowe
ruĘcie paliwa rośnie.

NaleĘ więc tak pracować ciągnikiem,
aby silnik był obciążony w 90-100Yo mocy
dyspozycyjnej. Jak wskazuje praktyka, w
ciągniku prawidłowo zagregatowaaym z
różnymi narzędziami i maszynami rolni-
czymi wykorzystanie mocy dyspozycyjnej
silnika wyno si 40-90%,W miarę możliwości
powinno się oczywiścieĘĘć do zwiększeniawykorzystaniamocy silnika, np.przez
tworzenie agregatów złożonych, Znanę sąjednak przypadki pracy ci€nika, gdy łvy-
korzystanie mocy silnika wynosi zaledwie 15-25%. Jak wynika z wykresu, w prze-
dziale 50-100% mocy silnika wzrost wartości jednostkowego ruĘciapaliwa wynosi
15-20%. Natomiast dalszy spadek wykorzystania mocy silnika powoduje znacnie
szybszy wzrost jednostkowego ruĘcia paliwa, lllp,przy 25% wykorzystaniu mocy
jednostkowe nlĘcie paliwa jest większe o ok. 60%. Zrozlnięnie tego zagadnienia
jestbardzo wńrre,gdyż nawykonanie tej samej pracy możnazlĘć mniej lub więcej
paliwa, a więc koszĘ produkcji mogąbyć niższę lub wyższe.

1,4.1.3. CharakterysĘka uniwer§alna

Przedstawione powyżej charakterystyki silników (prędkościowa, obciążeniowa)
doĘcząokreślonej regulacji parameffów nastawczychprzez producenta takich jak:
maksymalna dawka paliwa, prędkość obrotowa przy mocy maksymalnej. Podstawową
cechą tłokowego silnika spalinowego jest jego pojemność skokowa. W zależności
od pojemności skokowej silnika możemy spalić więcej lub mniej paliwa, a zatęm
uzyskać większąlub mniejsząmoc silnika. Również w tej samej objętości skokowej
możemy spalić więcej lub mniej paliwa orazromtijać moc maksymabąprzy mniej-
szej lub większej prędkości obrotowej. Ustawienie (ograniczenie) pnez producenta
w danym silniku określonej ilości paliwa i prędkości obrotowej daje nam określony
model (wariant) silnika.

Na rysunku 14.6 przedstawiono elementanrą strrrktrrrę charakterysĘki uniwer-
salnej silnika. Charakterystyka ta przedstawia warstwice jednakowych wartości jed-
nostkowego nĘciapaliwa (il w funkcji prędkości obrotowej silnika (n/ i w funkcji
wartości ciśnienia efektywne§o (p) Iub momentu obrotowego (Ę.Przedstawiona
na wykresie linia zmian wartości 

-momentu 
obrotowego silnika jest przypadkiem

określonej regulacji parameftów silnika, tj. maksymalnych obrotów silnika (") i
obrotów przy mocy maksymalnej (nr) oraz dawki paliwa. W wyniku dokonanych
regulacji silnik uzyskuje moc maksymalnąw punkcie r4. Na podstawie tego wykresu

}§'

§(§
§.

§
N
\
t§
iś
0)o
§
.§,

moc silnika P w % mocy nominalnej

Rysunek 14.5. Wykres zmian jednostkowego
zużycia patiwa w fu nkcji obciążenia silnika ZS;
P - moc silnilra, g.- jednostkowe zuĘcie paliwa
Zródło : Slcrobacki, Chochowski I 993
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Rysunek 14.6. Charaktery§tyka uniwerslana
§ilnika
Żró dło : opracowan i e włas ne
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Rysunek 14.8. Przykladowa charakte-
rJ§tyka silnika
Zró dło : o pracowan i e włas ne

Rysunek 14.7. WarianĘ regulacyjne silnika
Zródło : opracowanie własne

możemy stwierdzić, że silnikrozwijamoc maksymalnąwpobliżuminimalnej wartości
jednostkowego nJżryciapaliwa (w pobliżu maksymalnej sprawności), a maksymalny
moment obrotowy występuje w obszarze minimalnej wartości jednostkowego zuży-
cia paliwa (maksymalnej sprawności). Producent dobierając najbardziej korzystne
ustawienie parametrów silnika z określonej konstrukcji uzyskiwałby Ęlko jeden
model silnika. Powszechnąpraktykąproducentów silników jest dobieranie różnych
wariantów paramefrów nastawnych, dzięki czemu oferta producenta składa się z kilku
modeli silnika, wywodzących się z jedn ego rcz:łłięania konstrŃcyjnego.

Na rysunku I4,7 przedstawiono wykres
charakterysĘki uniwersalnej silnika w 5-ciu
różnych wariantach paramefrów nastawnych.
Wariant 1 charakteryzuje najbardziej korzystny
przypadek z punktu widzenia jednostkowego
ruĘcia paliwa (sprawności silnika). Wariant
2 to ptrypadek pierwszej ofeĘ producenta
uruchamiająpego produkcję danej konstrukcji
silnika. Wariant ten charakteryruje się mniejsą
wartościąmocy maksyrrralnej silnika w porów-
naniu do wariantu /. Wariant 3 jest kolejnym
przykładem źw. modemizacji silnikaprzez pru
ducenta. Producent oferuje nowy modę| 5ilnika
o większej mocy w wyniku zwiększenia dawki
paliwa. Wariant 5 to kolejny modelo większej
mocy uzyskany w wyniku zwiększenia dawki
paliwa i prędkości obrotowej silnika Wariant
5 jest wariantem gorszym z punktu widzenia
jednostkowe go naĘciapaliwa (sprawności sil-
nika). Przedstawiony na wykresie wariant 4jest
szczególnym przypadkiem oferty producenta.
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Rysunek 14.9. Przykładowa charakterystyka silnika
Zródło : o prac ow ani e włas n e

Producent wykorzysfując podstawową konstrukcję, np. do ciągnika, zmniejszając
dawkę paliwa i prędkość obrotową oferuje silnik o zraaznie rffniej szej mocy przezna-
czony np. jako silnik stacjonarny. W ten sposób producent wykorzystując konstrukcję
podstawową możę zaoferowaó model silnika o korzystnej cenie.

Na rysunku 14.8 przedstawiono charakterysĘkę określonego modelu silnika,
na któĘ zazrLaczonę sąlinie stałej mocy. Na rysunku Ęm na osiy przedstawione są
wartości ciśnienia efektywnego, a na rysunku 14.9 wartości momentu obrotowego.

'1,4.2. Właściwości jezdne ciągnika
Omawiając właściwościjezdne ciągnikaogranicrymy się do rozpafrzeniapodsta-

wowych zagadńeńdoĘczących ciągnika kołowego. Na rysunku 14.10 przedstawiono
układ sił działających na ciągnik pracujący na skłonie o pochyleniu o. Na ciągnik dzińa
siła ciężkości G : m . g, przyłożona w środku ciężkości Q. Siła ta rozktrada się na dwie

składowe: prostopadłą (Gcosa) i równoległą do podłoża (Gsina). Na koło napędzane

o promieniu rrdzińa moment obrotowy Mo wywołający siłę napędową Fr:Mo/r,o

Na zaczepie ciągpita występuje siła oporu narzędzia F', dzińająca pod kątem 7 do

podłoża. Siła ta rozkJńasię na siĘ: równoległądo podłoża F,i prostopadłądo podło-

ża F, tgy. Na koła ciągnika działają siĘ oporu toczenia: F*_ koł przednich i Fft_!ćń
tyln}ch. SiĘ te można zasĘlić ich sumą tm. siłąoporu ióczeńa całego ciągrlka Fr".
pod kołami ciągnika łvystępują reakcje podłoża: pod kołem przednim xo=F, i yo,,

apodkołem ĘlnymXoiY,
Rozpatrując siĘi mómenty sił zakładamy, że odległości punktów przyłożenia

reakcji podłoża od rzutów osi koł (ak i ap ) są znikomo małe; można więc przy-
jąć, że.ar| or= 0. Reakcję podłoża na siĘ działające równolegle do niego moha
wyrunc rownanrem:
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Rysunek 14.9. Prrykładowa charakterystyka silnika
Zródło : opracowanie własne

Producent wykorzystując podstawową konstrukcję, np. do ci€nika, zmniejszając
dawkępaliwaiprędkość obrotowąoferuje silnik oT)acmiemniejszej mocyprzezna-
czony np. jako silnik stacjonamy. W ten sposób producent wykorzystując konstrrrkcję
podstawową może zaoferować model silnika o korzystnej cenie.

Na rysunku 14.8 przedstawiono charakterysĘkę określonego modelu silnika,
na której zantaczone są linie stałej mocy. Na rysunku tym na osi y przedstawione są
wartości ciśnienia efektywnego, a na rysunku 14.9 wartości momentu obrotowego.

l4.2. Właściwości jezdne ciągnika
Omawiając właściwości jezdne ciągnika ograniczymy się do rozpatzeniapodsta-

wowych zagadnińdotyczących ciągnika kołowego. Na rysunku 14.10 przedstawiono
układ sił działających na ci€nik pracujący na skłonie o pochyleniu o. Na ciągnik działa
siła cięż:kości G = m , g, przyłożona w środku ciężkości Q. Siła ta rozkłada się na dwie
składowe: prostopadłą (Gcosa) i równoległądo podłoża (Gsina). Na koło napędzane
o promieniu rrdzińa moment obrotowy M, wywoh,ljący siłę napędową Fr:Mo/ro
Na zaczepie ciągnika występuje siła oporu natzędzia F', działająca pod kątem 7 do
podłoża. Siła ta rczkJada się na siĘ: równoległą do podłoża F ,i prostopadłą do podło-
ża F,tgy. Na koła ciągnika działająsiły oporu toczeńa: Fr- koł przednichi Fn-kcń
tylnych. SĘ te możnazasĘlić ich sumą tzr. siłąoporu toczenia całego ciryntka Fr".
Pod kołami ciągnika występują reakcje podłoża: pod kołem przednim Xo:F, i Yr',

apodkołem Ę|aymXoiYo
Rozpatrując siĘ i momenĘ sił zaL<ładamy, że odległości punktów prryłożenia

reakcji podłoża od rzutów osi koł (ak i ap ) są znikomo małe; można więc przy-
jąć,że.arj oo:0. Reakcję podłożana siĘ działające równolegle do niego można

wranc rownanrem:
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Rysunek 14.10. Uklad sił
działających na ciągnik
pracujący na pochyłym
podłożu;
F',- siłaopołll
F,- sila równolegla do pod-
łoża, F ^- sila prcstopadla
do podlha, Fr- siła oporu
toczenia Mł |Łednich,
Fo- siła oporu toczenia lół
tjlnych, G - sila cifllłości,
Mr-moment obrctowy,
O"-śrcdek cięllrości,
rk -pomień koła
Zródlo: Slqobacki,
ChochowsH 1993

X.:F,łF, tgt."f + Gcosa.f + Gsna

gdzie:

f -współc4lnnik oporu toczenia ciągnika,
X - siła reakcji podłoża pod kołem napędzanym równą sile napędowej Fp
F tsy , f ł Gcosa,f- sib oporu toczenia ciągnika pochodzące od siły dociążającej
,vĆywotanej oporem narzędzia i siły ciężkości ciqgnika; suma tych sil to opór toczenia
ciągaika F,
Gsina- składowa siły ciężkości ciągnika równoległa do podłoża.

Powyższe równanie można więc zapisać w następującej postaci:

Fo: F,+ Ff + Gsina

Zpodanych równń wynika, że aby ciągnik mógł się poruszać, musząbyć speł-
nione dwa waruŃi. Wanrnek pierwszy: reakcja podłożapodkołem napędzanym nie
może być mniejszaodX, innymi słowy musi być zachowana odpowiedniaprzyczep-
ność koła do podłoża. Warunek drugi: dyspozycyjna siła napędowa na kole nie może
być mniejsza od Ę : Ą. Nu koło napędzane musi więc działać odpowiedni moment
obrotowy (napędowy). Moment tenzaleĘ od momentu obrotowego silnika M,oraz
odprzełożenia układu napędowego i". Występuje bowiem zalężność:

M.:M.n.ik s .m c

sĘd:
M,n ,iL' _ s Jm c* 

'u
gdzie:

4ń- sprawność układu napędowego ciągnilra.

Sumę momentów omawianych sił względem punktu O rmożnazapisać w postaci
następuj ącego równania:

Yk&- ao) : Gsina, h ł Gsina (L- a) + F" . h"+ F,tgy, L
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Tabela 14.1. Wbńości współczynników
przyczepności l oporu toczenia ciągników
kołowych

Rodzaj podłoża Współczynnik

przyczep-
ności p

oporu
toczenia lr

3eton, asfalt 0,8 o,02

)roga polna sucha 0,7 0,04

Ściemisko:
- gleba aaięża
- gleba lekka

o,7
0,6

0,06
0.10

pole zaorane 0,3 0"t5

Śnieg ubity o,2 0,04

Żródb : op racowa n ie włas ne

wspołczynnik po§izgu 6

Rysunek 14.11. Wykres współczynnika przy@ep-
nościp kół w funkcji współczynnika poślżgu d
Zródło : Skrobacki, Chochowski I 99 3

<
().o
o
a-o
o\
Ną

§<

§
§
N(J
.o
a_6
§

ZakJadając, że wymiar 4ł w porówlaniuzZ jest bardzo mały (może więc być
pominięty) otrzymujemy następujący wzór na siłę reakcji podłoża:

1
Y. - - [Gsina, h ł Gsina(L-a) + F,, h,+ F"tgy, LJr L,

Stosunek siĘ napędowej występującej na kole Ą do siĘ reakcji podłożaYuna,
zywa się w§półczynnikiem przyczepnościp. Wartość tego współczynnlkazaleĘ od
rodzaju podłoża (ab. 1a.1). Występowaniu sĘ napędowej na kole towarzyszy jego
poślizg względem podłoża. Wzrostowi siĘ napędowej towarzyszy wzrost poślizgu.
Dlatego współczynnikprzyczepności koł do podłoża rozpatruje się łącznie ze zjawi-
skiem poślizgu, a przedstawione w tabeli I4.I liczby dotycząwartości maksymalnych.

Na rysunku 14. 1 1 podano przykładowy wykres wspołczynnika przyczepności w
funkcjiwspołczynnikapoślżgu. Współcąrnnikpośllzgrudwymaczasięnapodstawie
wartości prędkości teoreĘcmej (prędkości obwodowej koła) i prędkości rzeczylvistej,
zgodnie zwyrażeniem:

v-v§/n

v,

gdzie:
6 - poślizg koł napędzanych,
vt - prędkość teoreĘczna,
v _ - prędkaŚĆ zeczywista.

Ogólnie przyjmuje się, że na polu ciągnik nie powinien pracować z poślizgiem
większym niż I5Yo.

Po zapoznaniu się z siłami dzińającymi na ciągnik naleĘ rozpatzyć bilans
mocy ciągnika pracującego ze stałą prędkością. Bilans mocy jest to równanie, w
którym z jednej strony występuje moc rozwijanaptizez silnik, a z drugiej -poszcze-
gólne składniki mocyużytecznej i mocytraconej. Równanie to ma następującąpostać:

Pr: Pr+ Pnorł P,ł Pr* Po+ ą + ą tkw]
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Bilans mocy zawiera więc następujące składniki:
moc silnika:

p.: M::" 
tkw]'2n

gdzie:
M" -moment obrotowy silniko [kN,m],
fl" - prędkość obrotowa silnika [obr./sJ.

moc odbier aną z zaczepu ciągnika:

P_= F_.v_ |'k!Vlzznl

gdzie:
F, - sila na zaczepie ciąsąika [kN],
v. - prQdkość rzeczywista ciągnika [m/s],

moc odbieraną z wałka odbioru mocy ciągnika:

p _ Mnor'ffro, r'_IInrwou- 2" IKWJ

gdzie:
Mror- moment obrotowy na WOM [kN.m],
nro, - prQdkość obrotowa WOM [obr/sJ.

moc zużywaną na pokonanie oporów w mechanizmach przenoszących napęd:

P,: (| -q^) ,P" tkw]
gdzie:
q^ - sprawność calkowita układu przeniesienia napędu ciągnika, wnoszącą 0,8-0,9,

moc zużywaną na pokonanie oporów toczenia ciągnika:

Pf Fr.v_ [k\ill

gdzie:
F, - siła oporu toczenia ciągnika [kNJ.

moc traconą na poślizg kół napędowych ciągnika:

Pu: Fr(v,- v_/ [kWl

gdzie:
Fr - siła napędowa na kole [kNJ,
v, - prędlaść teoretyczna ciqgnika [m/sJ.

moc traconą na pokonanie wzniesienia:

Po: Gsina.vo tkW]

gdzie:
G - siła ciężkości ciągnika [ld,l],a - kąt pochylenia wzniesienia w stopniach.
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moc tracona na przyśpieszenie:

Po:G.(!).r.
gdzie:
a - przyśpieszenie ciągnika [m/s'],
g - przyśpieszenie grawitacyjne [m/s2].

Sprawność ciągnika ?" to stosunek mocy odbieranej z zaczep! ciągnika Ędo
mocy rozwij anej przez silnik Ę. Jeżeli ciągnik pracuje ze stałąprędkością (a : 0)
poruszając się po terenie laskim (a = 0), a moc jest odbieranaĘkozzaczepuciągnika
(P nor: 0), to podczas pracy na ścienrisku na glebie średniozwięzłej jego sprawność
przyj muj e następuj ące wartości :

Wykresy zmian poszczególnych
składników bilansu mocy ciągnika z napę-
dem na dwa koła (aK2) w fuŃcji prędkości
rzecrywistej podczas pracy na ściernisku
i na drodze betonowej ilustruje rysunek
I4.L2. Straty mocy na pokonanie oporów
w zespołach napędowych na obu podłożach
są takie same, ponieważ jest to ten sam

ci€nik. Straty mocy na pokonanie oporów toczenia ciągnika zwiększają się wraz
ze wzrostem jego prędkości. Na drodze betonowej są one jednak mniejsze, gdyż
mniejszy jest współczynnik oporów toczenia ci€nika po tym podłozu. Straty mocy
na poślizg kół napędowych zależąod poślizgu, nie zaś od prędkości rzeczywistej i
dlatego na wykresie udział strat mocy na poślizg stopniowo maleje, a następnie znów
rośnie. Maksymalna wartość mocy na zaczepie, tj. maksymalna sprawność ciągnika,
odpowiada ptzedzińowi prędkości vo= 1,5-2,5 m/s,

Clągnlk Sprawność
clągnika ą

Z napędem na2kola (4l{2\ 0,6

Z napędem na 4 koła (4K4) 0,8

Gąsienicowy 0,7

0 1 2 3 4 ,m/s 0
pędkość ciągnika v.

1234
pędkość ciągnil@ v.

Rysunek 14.12. Bilans mocy ciągnika kołowego z jednym napędem (2WD):
A- na ściernisku, B - na drodze betonowej
Zródło : Skrobącki, Chochowski l 99 3

A%

5 m/s
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Sprawność cĘnika 4" moha roąaĘ-
wać jako iloczyn sprawności cząstkowych:

4": ł^'\ '4o

gdzie:
q 
^ - 

sprnwnść zespołów nqędov,rych ciqnilea,

47 - sprawność. toczenia jako stosunek siły
ną zaczepie do siĘ napędowej ną kole
(łr= F; F),

Ę4 -sprawnośćpoślizgu (nr: 1 - ).
Ponieważ sprawność toczenia i spraw-

ność poślizgu doĘcząwspóĘracy elementów
jezdnych ciągnika z podłożem, więc można je
zasĘlić pojęciem sprawności elementu ry*.,

ł1:41,46
Udziń strat mocy na pokonanie oporów

występujących w zespołach napędowych jest
staĘ a więc wartość sprawności ry, jest stała
(rys. 14.12). W tej sytuacji sprawność ciągnika
jest ksżałtowana przez sprawność elementu
jezdnego. Zakes zmian sprawności elementów
napędzanych ciągnika kołowego (2WD) z podło-
Zem (q) przedstawiono na rysunku 14.13.

Pehy obraz właściwości jezdnych ciągni-
ka daje narr charakterystyka jego uciągu. Cha-
rakterysĘkę taką sporządza się na podstawie
pomiarów wykonanych na określonym podłożu,
Podłożem standardowym jest torbetonowy. Tor
taki ma stałe właściwości, dzięki czemu istnieje
możliwość porównywania wyników pomiaxów
uzyskanych w różnych placówkach badaw-
czych. Zarolnicze podłoże standardowe przy-
jęto ścienrisko na glebie średnio ewięzłej. Na
rysunku 14.14 przedstawiono charakterystykę
uciągu ci€nika na ścienrisku w fuŃcji siły na
zaczepie ciągnika. CharakterysĘka ilustruje
prędkość ciągnika la poszczególnych biegach,
mol na zaczepie uzyskiwaną na poszczególnych

Rysunek 14.14. CharakterysĘka uciągu ciągnika na
ściernisku:
F.- siła na zaczepie ciążnika, 6 - poślizg kół napędo-
wych, v -prędkaści ciqgnilra na poszczególnych biegach,
Pz- moc ciągnila nazaczepie na poszczególtych biegach
Zródlo : Skrobacki, Chochowski I 993

10 20 30 40 506

Rysunek 14.13. Sprawność
wspĘracy elementów jezd_
nych z podłożem(rl) w funk-
cji poślŁgu (u): 1-nawierzch-
nia utwardzona, 2 - ściernisko
na glebie zwięłej, 3 - ściernislło
na glebie lekkiej, 4 - podłoże
spulchnione
Zródlo: Slłobacki 1986

2468
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Tabela142. Sprawność współpracy elemntów napędowych ciągnika kołowąo z napędem
na 1oś (2WD)

Rodzai podłoża Sprawność ą Przy poślizgu 6
Nieodksźałcalne
Ściemisko na glebie:
- zwięźej
- lekkiej

0,86

0,75
0,64

7-9

12-15
15-2o

pole zaorane 0,48 15-22

fuódto : opracowanie własne

biegach orazprzebieg7f,rrian wspficzynnika poślizgu kół napędowych. Największą
moc na zaczepie ciągnikuzyskuje nabiegu 5. Moc lazaczepie ciągnikauzyskiwana
na biegach 4 i 5 jest ograniczona wartością maksymalnej mocy silnika. Na biegach
I,2i3 moc na zaczepie ciągnikajest ograniczonaprTyczepaościąjego koł. Nabie-
gach tych istnieje możliwość zwiększenia mocy na zaczepie pod warunkiem jednak
znniejszenia poślizgu koł, np. przez z:ltiększenie obciążenia koł napędzanych.

14.3. Badania atestacyjne ciągników rolnicrych i leśnych
Duzy popyt na ci€niki rolnicze w USA sprawił, iż początkowo amerykańscy

producenci niezbyt dbali o ich jakość. W 1919 roku na wniosek ZwiądatFarmerów
Stanu Nebraska, uchwalono przepis o obowiąku poddawania ciągników badaniom
testowym (The Nebraska Tractor Test Law), Wkrótce w stolicy tego stanu (miasto
Lincoln) otwarto dzińające do dziś laboratońum badań ci€ników.

W ramach międzynarodowej organizacji OECD (Organizacja WspĘracy Go-
spodarczej i Rozwoju), w 1959 roku ustalono warunki badń ciągników rolniczych i
leśnych (OECD - Standard Codefor the Official Testing ofAgricultural and ForesĘ
Tractor Pedormance). Badania atestacyjne ciągników wykonywane są w stacjach
badawczych, }:tóre uzyskały akredytację OECD. Obecnie (wedfug stanuna grudzień
2005 r.) akredytację OECD mają22 kraje europejskie (w tym: Turcja), Chiny, Indie,
Japonia, Kanada, Korea Płd. i USA. W ramach akredytacyjnych badań wydano ate-
sĘ dla ponad 2 Ęsięcy modeli ciągników. Poniewź metodyka atestacyjnych badń
ciągników OECD jest maczr;ię młodsza i nowocześniejsza od metodyki badań ame-
rykńskich, maczenie stacji wNebrascezaacauie się zrrrrriejszyło. StacjawNebrasce
uzyskała akredytację OECD w 1987 r. i ma znaczeńe regionalne.

Na rysunku I4.I5 przedstawiono fragment atestu ci€nika w układzie cha-
rakterystycmym dla stacji badawczej w Nebrasce (według starego wzoru). Dla
porównania na rysunku 14.16A8 przedstawiono wlmiki badan ci€nika, ale zgodnie
ze wzoręm atestu OECD. Na rysunku 14.16A przedstawiono charakterysĘkę pręd-
kościowąsilnika wykonanąwTy odbiorue mocy z WOMprzy 2 prędkości obrotowej
(1000 obr/min), gdzie: P- moc silnika [kW], C- moment obrotowy silnika [Nm],
Ch - godznowe ntĘcie paliwa tllh] i C" - jednostkowe anĘcie paliwa tglkwh].
Na wykresie oprócz charakterysĘki pełnej mocy silnika zunaczonajest odcię-
ta prędkości obrotowej silnika, odpowiadająca standardowi 2 prędkości WOM
(1000 obr/min). Druga shona atestu (rys.14.168) zawiera zestawienie informacji i
wartości liczbowe paramehów ciągników.
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NEBRASKA oEcD TRAGToR TEST 1772-SUMMARY 307
JoHN DEERE 8110 DlEsEL

16 SPEED

HP jrn
(Lw) .Fd &!hr [rhP.h, HFhdt l

Ęm luhl IrElLw.t, (rw.llł

0.,194 l6.n
(0.261) (r.2l)

POWER TAJ{E-OFF PERFORMANCE

Loątion of Tcst Nebnska Tnctor Tat
labontory, Univesity of NcbnsĘ Lincoln,
Nebmska 68589-0832

D..Gr of T6u April 25-May 12,2000

Muuhcturer John Deffi Watcrlo Works,
Box 270, Waterlm la, USĄ 50704

FUEI, OIL ud TlMĘ Fuel No.2
§P6i6c gnvity @Mt dto60760'r(l
0.8487 Fuel wcight ?,67 lbslgąl (0.847

SA.E l5W-40 API wice clasgi§qtion
Tnmision ud hydnulic lubńont
Deerc Hy-Gud fluid Frcnt ulc lubrimt
85W-l40 APl GL5 Toael time mginc
opmtcd:29,5 houn

ENGINE: MalłeJohn Dcere Diesel Type
cylinder veniel wiń rurbmhłger and airto
aftercoolcr §criel No.'RG608IH098027
Cnnłsheft lengńwi* Ratcd cnginc speed
Bore ud sbok€ 4.56' x 5.06'( l l5.8 mn x l28,
zn) Compssion ntio 16.5 to l
496 o in (8lJ4ń s..ńiry gysttml2
Lubricetion presure Air cleucr two
clements and ropintor Oil filtg one full
camidge oilola engine coolant
for cmnkcas oil, mdiator for hydnu|ic
rnnsmission oil Fuel 6lter one paper element
and prestraincr Fuel cooler ndiator for
retum fuel Muf,cr vertical Cmliug
tGmPątuG control 2 themostats and
speed fan

ENGINE OPERATING PARAMETERśi;
ntr: 65.5 - 73.0 lwh (29.7 - 3 l. I Ęh) Iligh
2275.2925 rpmTurbobos*nominal l4.2-
p§(98- l łPo)6mcaured l6.2psi(l12

CHA§SIS: Type front whccl assist
No.łRW8ll0m0l652ł Trod width rear
(l 524 nt) a 110.6 (3' 18 ńfr) front 60.0" ('
nn) a 88.0" (22]5 mn) Whcelberc l 16.1'
nz) Hydnullc coutml rystcm dirct
dńve Tmbsion selective gear fixed ndo
full mgc opcmtor ontrollcd pocrshift
tnvel rpedr mpb (łZlł) fiFt 1.38

1.1 6 ( 2.8 3 ) ńitd2.24 ( j. 6 I ) tunhz.86 (4,

3.47(r.58) sixń 3.9l (6.29) sqenlh 4.4X7.I
cighń5.0Ę8.04)ninń
elu enń7.20 ( l l. 5 9 ) tw€lfń E. l 2('
l0.s4 ( l 6.64) fourtcenth 13.20(2 I.25)
16.8 l(27.0r) sixtffi ń23.42(37.
rpm, rł€§e 1,20 ( r.9r), 3.03 (1.87 ),3.72 (5.

6.56(rO.rr)@ l600mgire rpmOutdr rct
dir hydnulicalĘ aaucd Ę f@tp€dal Bnl6
multiple dix hydmulically opemtcd by two
pedals ńat an be lmked mgeńer
hydrcstatic Pmcr trłeoff l 3/4'shaft -
at 2 l 79 cn8inc rpm, (optional - l 3/8' shaĘ
at 1978 cnginc Ęm oT l0O0 rpm a.

1pm) Unlrdcn tractor N |9345h(8775

cdilh

MAXIMUM POWER AND FUEL CONSUMPTION

RrEdEogb.sp..d (PTolPćrl tooorPo)
165.!9 ż200 9.59 0.410 l?.25

(l2r,rr) łró,28) |0.219l lr,10)
Mrrimr PoU6 (2ho!r)

t8&26 2m0 lo.m 0,s79 18.67
l7, 0.210) (r.óE,

V^RYING PowEB AND FUEL coNsrrMPTloN
165.39 22oo 9.59 0.{l0 t7,25
(I2j.3r) (36,2E) (0.219) (r.10)

1,14.35 2256 8.87
(107,ó1) (rr.59)

lo8.!l 2265 1.26 0.474 14.Ę
(80.77) (27.4E) (o.2EE) (2.94)

72.6 2276 5.60 0.rł5(r1.1a Q1,2l) (0,312)

36.38 22Eą {.l2 0.800 8.84
(27.1r) (15.59) (0,487) (1.71)

l2.El
e,rr)

Aifcmp.lffi

71,1(2r,c)

R.ldivc humidily

58%

Bafuffi

29,0l'Hg(98,21 LPa)1.0o 2290
(0.75)

2.67 18.890 037
(10.12) (I1.190) (0.07)

MilimumTtrque-5E6 Ib.-ft.(79l}rilril l000 Ęm
Meximum ToĘu. Rilc 4E.2*
ToĘk ris a! l799 cn8inc Ęm-96ł

DRAWBAR PERFORMANCE
t NBALLASTED - FRONT DRIVE ENGAGED

Fl,rEL coN§UMPTIoN cHARAcTERlsTIcs
Tcmp.'Fro M
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OECD approval number

OECD approval date

Make
Model
Type

l 687
Restricted code

2tl10l1997
Valmet
E450-4
4wD

36 speeds - 40 km/l
Manufacturer Valta Inc
Testing station: MTTA/akola, Vihti, Finland

ocDE/oEcD 1687
Valmet 8450
4 RM/WD

Ez
o)r
bF
!,o()

1000 1m 1.oo 1600 lmo 2000 m
ylt§ d. rcieton du mobur / Enghe spaed mir'r

2M
FlN

o§CD((r
Rysunek 14.16A. Fragment formu|arza atestu wg wzoru OECD
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Enging, Transmission, Power take-ofr Specifications
Make, Model Valmet
Ępe, Supercharging Direct injection
Cylinders, Disposition 6
Capacity, Cooling 6600 cm3
Gear box
Number offoruard and reverse speeds
Speed at rated engine speed
standard power take-off speed
Power take-offspeed at rated engine speed
Diameter of the shart
Number of splines

Power take-offTest
Two hours test at maximum power
Power, Engine and Power take-offspeed
Hourly and specific consumption
Test at maximum power at rated engine speed
Power, Engine und Power take-offspeed
Hourly and specific consumption
Test at standard Power take-offspeed
Power, Engine and Power take-offspeed
HourĘ and specific consumption
Toroue rise
Maximum torque. Eneine speed correq)ondine

Drawbar Test
Front tyres, Rear tyres
Test with hactor
Total Mąss
Maximum drawbar pull
at speed of
Maximumpower
at speed of

Ilydraulic Performance and Power Lift Test
Hydraulic system
At maximum hydraulic power

620 Dw
Yes

vertical in line
Liquid

Mechanical synchronized
36 36

from 0.62 to 42.00 km/h
540 min-' 1000 min-t
634.i"T 1058.i"j
34.8 rm 34.8 mm

66

97.6 kw 2200 min-' 1059 min-'
30.20llh 259 g&Wh

97.6 kW 2200 min-' 1059 min-'
30.20l/h 259 ekWh

96.8 kw 2o'I7 mrtr--| 1000 min-t
28.50lh 247 e/r-Wh

25.5 o/o

532.0 Nm 1288 min-l

480/70R28 580/70R38
unballasted ballasted

5310 kg
48.1k}.I Not

1.32 km/h required
82.5 kW in

11.02 km/h Code 2

Opened centre

16.0 MPa 18.6kW

64.1 kLI 47.3ld{

FIow rate, Pressure, Power
Maximum lifting force
at hitch points, atframe

69.8 Vmin

OECD{(l
Rysunek 14.16B. Fragment formularza atestu wg norm OECD
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Znaczęnię atestów jest bardzo óńe, gdyż gwarantuje, że podane w ateście
parametry ciągników zostĄ sprawdzone i są wiarygodne. Producent lub jego
przedstawiciel handlowy naĘczenie klienta powinien udostępnió kopię atestu cią-
gnika lub przynajmniej podać numer atestu OECD. Atest OECD można sprawdzió
na stronie intemetowej : www.oecd.org/agr-coddb/index_en.asp.

Moc silnika, jako bardzo ważna cecha danego modelu, stanowi j ednąz głównych
informacji, jakie producentprzekazlje potencjalnemunabywcy. Wpierwszej połowie
)O( wieku w obszarze rynku ciągnikowego występowĄ dwie normy badń silników:

nonna DIN 70020, tzw. norma europejska, według któĘ wartość odbieranej
mocy z wafu korbowego silnika określano jako moc netto silnika, ponieważ
silnik pracował z pełnym osprzętem,
norma SAE Jl995, żw. norma amerykańska, wedfug której wartośó odbiera-
nej mocy zwałlkorbowego określano jako moc brutto silnika, poniewż silnik
pracował z odłączonym napędem.
Poniewż różnica w wartości mocy tego samego silnika wynosiła do kilkunastu

procent, w informacjach o parametrach technicznych wyrźnie zazna§zano wedfug
jakiej normy określono moc silnika. Wzrost wielkości ciągników rolniczych i duża
pracochłonność demontażu silnikaw stacji atestacyjnej ciągników, spowodował istobrą
zrnianę w metodyce badań. Pomiar mocy silnika wykonywano z wałka odbioru mocy
ciągnika (WOM) na 2. prędkości WOM. Pomiar ten obarczony był błędem o sfuaty

mocy z tytufu oparów hydraulicmych w skrzyni przekładniowej. Ponieważ w więk-
szości krajów świata w obrocie handlowym ciągnikami wymagany jest atest OECD,
badaniamocy silnikaprzeprowadzono zWOM, więc powstało określenie,,rnoc silnika
wedfug testu OECD". Wartość mocy określona w ten sposób była nieco niższa od
wartości mocy określonej według nonny DIN 70020. Obecnie powszechnie przyjęte
jest podawanie wartości mocy silnika ciągnikowego określonego według danej nonrry.



15. oBsŁUGA TECHNICZNA PoJAZDÓW
t5.1. Zadania obsługi technicznej

Podstawowym zadaniem obsługi technicznej jest utrzymanie pojazdu w sta-
nie sprawności technicznej; Podczas użytkowania pojazdu w wyniku naturalnych
procesów nlĘcia oraz oddziaĘwania czynników otoczenia następuje zmiana stanu
technicznego poszczególnych zespołów i elementów, która może doprowadzić do
ich uszkodzenia lub zakłócenia prrc!, powodując nieplanowany przestój pojazdu.
Zmiana stanu tecbnicznego niektórych układów (np. układu hamulcowego) może być
przycTpąwwadków. Dbałość o właściwy stan techniczny pojazól orazprzestrze-
ganie zalecanych terminów dokonywania przeglądów technicznychprryczyniają się
do obnżenia kosźów eksploatacji pojazdu.

1,5.2. Obsługa codzienna
Obsługa codzienna polega przede wszystkim na uzupełnieniu materiałów elrsplo-

ataryjnych orazsprawdzeniu działania układów ściśle zwią7anychzbezpieczeństwem
pracy. W ramach obsfugi codziennej ciągnika rolni czego, nazywanej przeglądem P-I,
należry sprawdzić:

poziom oleju w misie olejowej silnika (i ewentualnie uzupełnić),
pracę silnika (sfuchowo) i wskazania przyrządów na tablicy rozdzielczej,
ilość paliwa w zbionriku,
poziom oleju i poziom zanieczyszczeń w pojemniku multicyklonu, a w razie
potrzeby oczyścić pojemnik i uzupehić poziom oleju,
poziom cieczy chłodzącej 'r,y cfu|gdnicy lub zbiomiku wyrównawczym,
działarie układu kierownicze go,
poziom pĘnu hamulcowego i działanie hamulców,
działanie odbiorników prądu,
ciśnienie w ogumieniu,

15.3. Obsługi okre§owe

Potrzeba dokonania kontroli i obsfugi poszczególnych zespołów i elementów
pojazdu zaleĘ od ich właściwości i wykonywanych przez nie zńń; dlatego nie
wszystkie czynności obsługowe wykonuje się w tym samym czasie. Wyróżnia się
obsfugi okresoweP-2,P-3,P-4 i P-5. NależypamiętŃ,żewramach obsfugi okresowej
o wyższym numerze wykonuje się wszystkie czynności obsfugowo-konfuolne objęte
zakresem obsług okresowych o niższych numerach. Czas ptacy międrv poszczę-
gólnymi przeglądami technicznymi (obsługami okresowymi) ci€ników rolniczych
określa się w jednostkach umownych zwanych motogodzinami. W przypadku samo-
chodów terminy dokonywaniaprzeg|ądów technicznychwymacza się odpowierlnio
do liczby przejechanych kilometrów lub czasu uĄrtkowania pojazdu. Motogodzinę
pracy ciągnikawyrucza się na podstawie liczĘ obrotów wału korbowego silnika.
Nie ma nonny określającej wartość motogodziny (mth). V/artość ta zaleĘ od prze-
łożeńamechanizmu napędowego liczrika obrotów. Przykładowo, w produkowanych
w ZM,,IJrsus'n ciągnikach policencyjnych (MF) jedna motogodzina odpowiada
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jednej godzinie pracy silnikapzy prędkości obrotowej 1500 obr/min, a w modelach
ci€ników od9l2 do 1614 - jednej godzinie pracy silnikaprTy prędkości obrotowej
1800 obr/min. Dlatego cykl przeglądowy ciągników policencyjnych wynosi:P-2 -
I25 mth,P-3 -250 mth, P-4 - 500 mth, a P-5 - 1000 mth. Cykl przeglądowy ciąg-
ników 9I2 i 1614 wlmosi: P-2 - 100 mth, P-3 - 200 mth, P-4 - 400 mth i P-5 - 800
mth. Szczegółowy zakres czynności konfuolno-obsfugowych wchodzących w skład
poszczególnych przeglądów technicmych pojazdu jest podany w instukcji obsfugi
dołączonej do ka:żdego nowego pojazdu.

Przykładowe zakresy czynności kolejnych przeglądów technicznych ciągnika
rolniczego przedstawiają się następująco:

Przegląd techniczny P-2:
wymienić olej w filtrze powietrza,
sprawdzić poziom oleju w zbiorniku serwomechanizmu,
smarować przeguby kulowe drą7ków kierowniczych,
oczyścić filh ssawny w skrzyni przekładniowej,
sprawdzić poziom oleju w skrzyni przekładniowej, tylnym moście i zwolnicach,
smarować łożysko wyciskowe sprzęgla,
sprawdzić dokręcenie nakrętek kół przednich,
sprawdzić poziom oleju w przekładni głównej i zwolnicach przedniej osi napędzanej,
smarować łożyska sworznia osi przedniej,
smarować łozyska sworzni zwrotnic,
sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorach,
sprawdzić dokręcenie nakrętek kół Ęlnych,
smarować przekładnię zębaĘ prawego wieszaka TUZ,
smarować połączenia gwintów TU2,
smarować przeguby siłowników pomocniczych TUZ,
oczyścić odolejacz instalacji ciśnieniowej sprężarki powietrza.
Przegląd techniczny P-3:
sprawdzić naciąg paska klinowego wentylatora,
ocnlścić odśrodkowy filtr oleju,
wymienió olej w misce olejowej,
oczyśció filtr paliwa i umyć wkład zgrubnego oczyszczania,
oczyścić 65ądnik filtru paliwa pompy zasilającej,
oczyścić fi ltr powietrza,
smarować łożysko półosi prawej,
smarować przeguby i tulejkę przesuwnąwału napędowego orazpnegaby zwrotric,
sprawdzić gęstość elektrolitu w akumulatorach,
oczyścić i zabezpieczyć smarem zaciski akumulatorów,
sprawdzić naciąg pasków klinowych sprężarki powiettza,
sprawdzić dokręcenie zewnętrmych połączeń śrubowych.
Przegląd techniczny P-4:
oczyścić pierścienie ńącza turbosprężarki,
sprawdzić osadzenie wimika turbosprężarki,
wyregulowaó luzy zaworowe oraz sprawdzić smarowanie dźwigienek zaworowych,
sprawdzió minimalnąi maksymalnąprędkość obrotowąbiegu jałowego (luzem),
sprawdzić ciśnienie oleju w układzie smarowania,
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sprawdzić stan techniczny wĘskiwaczy i wyregulować ciśnienie wtrysku,
wymienić wkłady filtru paliwa,
sprawdzić i wyregulowŃ zbieżnośó kół przednich,
sprawdzić luzy w układzie kierowniczym,
sprawdzić i wyregulowńhlz między bębnem a taśmąhamulca wzmacliacza
momentuo
wyregulować sprzęgło,
sprawdzić działanie i wyregulowaó hamulec synchroniczny skrzyni przekJa-
dniowej,
wyregulować hamulce,
sprawdzić i wyregulowńh:z w łożyskach kół przednich,
sprawdzić luzy w zwrotnicach,
smarować piasĘ kół przednich,
sprawdzić ustawienie reflektorów przednich,
smarowaó łozyska silnika wenĘlatora,
oczyścić wkład filtĄący wenĘlatora kabiny.
Przegląd techniczny P-5
sprawdzić ciśnienie sprężania cylindrów,
sprawdzić szczelność łożysk wafu korbowego,
sprawdzić stan technicmy i wyregulować pompę wtryskową i regulator pręd-
kości obrotowej,
wymienić olej w układzie kierowniczym,
oczyścić siatkę wlewu i korek magnetyczrry w zbiomiku serwomechanizmu
układu kierowniczego,
wymienić filtr pehroprzepĘwowy w skrzyni przekładniowej,
sprawdzić stan techniczny podnośnika,
oczyścić rozrusmik i alternatoą sprawdzić szczotki i komutator,
sprawdzić stan techniczny i dzińante regulatora napięcia,
oczyścić silnik wenty|atora, sprawdzić szczotki i komutatoą
sprawdzić stan techniczny pneumatycznej instalacji sterowania hamulcami,
sprawdzió łożyska toczne sprężarki powietrza.

***

Przykładowy zakres czynności kolejnych przeglądów technicmych samochodu
przedstawiono w tabeli 15.1.



Tabela 15.'t. Przegląd l obsługa techniczna

Elementy do konserwacji

miesiące
km

Liczba miesięcy lub kilometrów

12 u 36 48 60 72 84 96 108 120

15 000 30 000 45 000 60 000 75000 90 000 105 000 120000 ,l35 000 ,t50 000

Linki hamulcowe, węb i polaczenia l l l

Pedał hamulcowy l I l

Hamulec postojowy A A A A A
Pedał sprzęgła l l

Płyn hamulcowy i sprzęgłaa) R I R R I R I R

Hamulce bębnowe I l l l

Hamulce tarczowe l l I l I

Plyn wspomagania kierownicy l l I I I

Układy i przewody tivspomagania kierowncy t I l

Zącza kulowe przedniego zawiesrenia I

Oslony gumowe przegubów pólosi I I l l

Śruby i nakętki w podwożu i nadwożu l

Osłona ciepłochronna układu wydechowego l

Czynni k ct*odniczy klimatyzacji I l l I

Spężrka klimatpacji I l l l

Skr4rnia biegóuF)5) I l l l

Pasek napędowyll l R l l l

Pożom p|ynu w automa§rcaej skrzyni biegóvlF)6)

O|ej silnikowyol R R R R R R R R R R
Filts oleju R R R R R R R R R R

Pasek rozządd) R

Element filtu powietza R R R R R

1\)(o
o)



c.d tabeli 15.1. Przegląd i obsługa technlczna

Elementy do konsenracji

miesiące
km

Liczba mleslęcy lub kilometrów

12 24 36 48 60 72 84 96 ,t08 ,l20

,l5 000 30 000 45 000 60 000 75000 90 000 105 000 120000 135 000 150 000

Świece zaplonowe l R l I R l R

układ chłodzenia l l

3ltlodżtitlo silnika3) R R

Filtr paliwa l

Węże i przewody paliwa l

3ieg jałowy I

Regulacja zapłcnu l

Układ recyrkulacji gańw spalirowyrch I

Układ przewi etrzania si lni ka l

stan bateńi l

Ws4stkie układy eleKąrczne I ! I l t

Regulacja reflektońw A A A A A
'l) wyregulować naciąg paska napędowego altematora i pompy wodnej oraz paska napędowego pompy wspomagania ukadu kierowniczego oraz

sprężarki klimatpacji,
2) pasek rzsądu należywymieniać co 90 000 km,
3) sprawdżć pożom płynu smarującego orazjego udaściwości, jeżeli jest to konieczrc,
4) znieniaó co 2lab, ale jeżeli hamulce są uĄruane ińensywnie lub pojazd jest eksploatowany w ekstremalnie wilgotnym klimacie - częściej,
5) jeżeli pojazd uĄłłanyjest nieprzerwanie w ciężkich warunkach, wymieniać po przebiegu 100 000 km,
6) jeżeli pojad liyltanyjest nieprzerwanie w cięźkich warunkach, wymieniać po przebiegu 45 000 km,
|- przeglądaj iieżrli Ądźe potzeba napraw nastaw w}Ę4śó lub wymień,
R - wymień lub znień,
A - wyreguluj
Źódlo: opracowanie ułasne

l\)(o



16. PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKÓW
I PRZYCZEP ROLNICZYCH
Oferta modeli ciągników różnych producentów występujących na rynku polskim

jest bardzo bogata i zróżnicowana. Na rynku polskim sąobecne wszystkie firmy o zasię-
gu światowym. Informacje charakteryzujp,eposzczęgólne modele producenci podająw
zestawieniach ,,Podstawowe dane techniczne", które zawierają około 50-80 infonnacji
o różnym stopniu ważności przy podejmowaniu decyzji zakupu. Przedstawione w pod-
ręczniku w formie tabelarycznej parameĘ wybranych modeli ciągników ograniczono
do najbardziej elementamych charakteryzujących ciągnik i sąto: model ciągniką liczba
napędzanych koł, moc silnika przy prędkości obrotowej, pojemność skokowa silniką
pędkości (pmódlĘł), wymiź,f ogumienia, masa ciągnika i udźwig tylnego podnośnika.
Przedstawione modele ciągników oraz wartości paramefów dotycąstanu zlutsgo2}I2r,
Zestawionewtabelachmodeleciągników, wpr4padkuproducentówoferującychbogaĘ
ilościowo ofertę, zostały dobrane według różnych zasń.Dużaróżnorodność oferowanych
przez producentów modeli często powstałych w wyniku niewielkich zrrrian mocy silnika
ulrudniłńy w podręczniku korzystanie ztabel. Producenci, chcąp przedstawić bardzo
szeroĘgamę modeli, oferujączęsto te same konsnŃcje ciągników stosując różne 1ogo
(zmkfirmowy) i wystój zewnętzry, atŃże wyposżenie dodatkowe.

Większość firm oferuje bardzo szeroki zakres modeli ciągników, grupując je w
serie różniące się mocąsilnika, wynikającą zróżmic regulacyjnych osprzętu zasilania
orazliczby cylindrów danej rodziny silnika (3,4lub 6 cylindrów). Szczegołowe infor-
macje o modelach ciągników określonych producentów możnazna|eżć na wiĘnach
intemetowych poszczególnych fi rm.

Podstawowe parameĘ techniczne niektórych modeli ciągników wybranych
firmprzedstawiono w tabealch l6.1-16.9, a dane technicnleprzykładowychprzyczep
prodŃcji krajowej w tabelach 16.10 i 16.1l.

Tabela l6.1. Podstawowe parametry techniczne wybranych modell clągnlków CNH

Model Napęd Moc n
! Pojem-

ność
skokowa

Llczba
biegów
płzódl

tył

Ogumienie Masa
cią9nlka

Udavi9
podnoś-

-nika
kW obr/min cm przód tył kg kq

T4020v 4WD 48 2300 3200 28l16 bd bd 2710 2600

T4050V 4WD 7,| 2300 4500 28l16 bd bd 2790 2600

T4.55 4WD 41 2300 3200 20l20 bd bd 267o 2192
T4.75 4WD 55 2300 3200 20l20 bd bd 2670 2192
T5030 4WD 56 2300 4500 20l20 11,2R24 16,9R30 4050 4800

T5070 4WD 83 2300 4500 20l20 380nOR24 480rOR34 4250 5740

T6.120 4WD 89 2200 4/,85 48l48 bd 16,9R38 4890 7864

T6.175 4WD 113 22oo 6728 48l48 bd 650/65R38 5020 786/.

T7.170 4WD 126 22oo 6728 28l12 bd bd 5800 8257

T7.2oo 4WD 149 22oo 6728 28l12 bd bd 6000 8257

T8.390 4WD 250 2000 8700 19l4 bd bd 10890 10200

T9.670 4WD 447 21oo 127oo ,l612 bd bd 25401 8900

Żńdło: opraawanie własne na podstawie mateńałówfrrmowych
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Tabela 16.2. Podstawowe parametry techniczne modeli ciągników FARMTRAC

Model Napęd Moc n
l Pojem-

ność
skokowa

Liczba
biegów
płzódl

tył

Ogumienie Masa
ciągnika

Udłvig
podnoś-

-nika
kW obr/min cm pnódl§ł §ł k§ kg

535 2WD 24,6 2200 2146 8/2R 600_16 12,4-28 2492 1050

555 2WD
4WD 35 2000 3148 8l2R 9,5R20 14,9-28 3760 1400

670 2WD
4WD 48,5 2200 2862 12112 7,5-16

11,2-24
16,9_30 3585 2400

675 2WD
4WD 55 22oo 44oo 12112

7,5-16
1,|,2-24

16,9-30 3585 2400

685 DT 4WD 60,5 22oo 44oo 24l24 12,4-24 18,4_30 3987 31 00

71oo 4WD 72 2300 44oo 16116 42ol85R24 480ll0R38 4600 4900

własne na mateńałówopracowanie wlasne na podstawie mateńałów ftrmowych

Tabela l6.3. Podstawowe parametry techniczne wybranych modeli ciągników JHON DEERE

Model Napęd Moc na Pojemność
skokowa

Liczba
blegów
przódl
M

Ogumlenie Masa
ciąg,
nIka'

Udźwig
podnoś-

-nika
kW obr/min cm ptzód tvł kq kE

5080G 4WD Ęo 2300 4525 1a12 ,l1,2R24 ,l6,9R30 3215 2600

5090G 4WD 66 2300 4525 \a12 11,2R24 16,9R30 3215 2600

6100D 4WD 73 bd 4510 9/9 18,4_38 18,4-38 4260 4400

6130D 4WD 95 bd 4510 9/9 18.4-38 18,4_38 4260 4400

6230 4WD 74 2300 4530 20l20 14,9P24 16,9R38 4390 5720

6930 4WD 114 21oo 6788 2ol20 16,9R28 20,8R38 5880 752o

8260R 4WD 191 2100 9000 16l5 710nOR42 71ol7oR42 13000 11762

8310R 4WD 228 21oo 9000 1 6/5 71onoR42 710l70R42 13000 ,l1762

8360R 4WD 265 2100 9000 l6/5 710nOR42 710noR42 1 3000 11762

Żródło: opracowanie ńasne na podstawie mateialów firmowych

Tabela 16.4. Podstawowe parametry techniczne wybranych modell ciągników KUBOTA

Model Napęd Moc n Pojem-
ność

skokowa

Liczba
bIegów
plzódl

tył

OgumIenIe Masa
ciągnika

Udzwig
podnoś-

-nika
kW obr/mln cm płzód tył kg kg

M6040 4WD 48,5 2600 3331 15l15 32ol7o?2o 420170R28 2730 2300

M8540 4WD 65,1 2600 3769 36/36 bd bd 3305 4100

Ml085 4WD 79,8
,2600 3769 32l32 bd bd 4060 4000

M128x 4WD 94,1 2200 6124 ,l6/16 42ol70R24 520/70R38 4410 5800

Źródło: opracowanie vńasne na podstawie mateiałów ftrmowych
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Tabela l6.5. Podstawowe parametry technlczne wybranych modeli clągnlków LANDINI

Model Napęd Moc n Pojem-
ność

skoko-
wa

Llczba
biegów
głzódl

tvł

Ogumienie Masa
ciągni-

ka

Udźwig
podnoś-

-nika

kW obr/
min

cm3 plzód tył kg kg

MistraI 40 4WD 27,5 2800 1642 \a12 2o0l70lR16 32oftOlR20 ,l450 12oo

Mistral 50 4WD 36,5 2800 1 995 12l12 280nOlR16 360noiR24 1460 12oo

Vision85 4WD 60 22oo 4400 20l2o 440l65lF24 540/70R34 4o7o 3700

Vision105 4WD 72,5 22oo 44oo 20l2o 480l65lR24 540/65/R34 4160 4350

Landpower
125 TDl 4WD 86,5 2200 5985 72n2 380/70/R28 480rOlR38 5800 7000

Landpower
145 TDl 4WD 107 2200 5985 72n2 42ono/R28 520/70/R38 5950 7000

Landpower
165 TDl 4WD 120 22oo 5985 72n2 480/65/R28 600/65/R38 6250 8400

Landpower
185 TDl 4WD 134,9 22oo 5985 72n2 540/65/R28 600/65/R42 6250 8400

Żródło: opracowanie ńasne na podstawie mateńałów firmowych

Tabela 16.6. Podstawowe parametry techniczne wybranych modeli ciągników VALTRA

Model Napęd Moc D. Pojem-
ność

skokowa

Llczba
biegów
plzódl

tył

Ogumienie Masa
ciągnIka

Udźwlg
podnoś-

-nika

kW obr/min cm przód tvł kg kg

A72 4WD 54 2270 3300 12112 ,l3,6R24 16,9R34 3330 2800

A92 4WD 75 2270 44oo 12112 13,6R24 13,9R34 3450 3300

N82 4WD 64,5 227o 44oo 36/36 14,9R24 18,4R34 4650 4000

N121 4WD 98 22oo M00 36/36 14,9R28 ,l8,4R38 4850 77oo

T132 4tWD 99 2200 6600 30/30 16,9R28 20,8R38 5860 8500

T,l72 4WD 125 22oo 6600 30/30 460/85R30 20,8R42 6090 8500

T202 4WD 140 22oo 6600 30/30 430/85R30 20,8R42 6090 8500

s232 4WD 24o bd 8400
p.

bezst bd bd 10500 12000

s262 4WD 265 bd 8400
p.

bezst bd bd 10500 12000

s292 4WD 290 bd 8400
p.

bezst bd bd 10500 12000

własne na podstawie mateńałówopracowanie własne na podstawie mateiałów ftrmowych



Tabela l6.7. Podstawowe parametry techniczne wybranych modeli ciągników PRONAR
Model Napęd Moc n

3 PoJemność
skokowa

Jednostkowe
zużycie
oaliwa

Liczba
biegów
przódlĘl

Ogumlenie Masa
clągnlka*

Udźwig
podnośnIka

kW obr./min cm3 g/kWh przód tył kg kg

320AM 4WD 26,5 3000 1758 267 16/8 210/80/R16 ,l,|,2/20lR 8PR 1820 750

82A 4WD 57,4 22oo 4750 224 18l4 ,l1,2l2o 15,5/R38 3989 3500

82 TsA 4WD 62 1800 4752 226 1414 36onoR24 16,9/R38 4289 3500

1025A 4WD 67,6 22oo 4752 229 16/8 360170 R24 ,t8,4/R34 4269 4500

1221A 4WD 96 21oo 712o 226 16/8 14,9lR24 16,9/R38 5240 5500

1523A 4WD 111 21oo 712o 227 16/8 14,9lR24 18,4/R38 5600 6000

Ciągniki drugiej generacji (silniki spełniające wymogl Kroku ll Dyrektywy dot. emlsji spalin)

82A ll 4WD 58,7 1800 4750 229 18l4 360l/0 R24 15,5/R38 4950 3500

82sA ll 4WD 58,7 l 800 4750 229 1414 36010 R24 15,5/R38 50505 4500

82 TSA ll 4WD 66,7 1 800 4750 229 1414 36onoR24 ,l5,5/R38 4950 3500

,l025A ll 4WD 77 22oo 4750 249 1618 11.2lR24 18,4/R34 5115 4500

122,1Au 4WD 96.9 21oo 712o 249 16/8 11,2lR24 11,uR24 561 0 5500

Clągniki najnowszej generacji seria P5

5110 4WD 60 22oo 44oo 221 16/8 38010 R24 18,4/R34 4815 42oo

5130 4WD 72,5 22oo 44oo 222 16/16 38010 R24 18,4lR34 4830 4200

51 35 4WD 74 2300 4485 217 16/16 38010 R24 18,4/R34 4908 42oo

' bez dodatkowych obclążników
Żńdlo: opracowanle wlasne na podstawie mateńałów ftrmowych oJ§
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Tabela l6.8. Podstawowe parametry techniczne wybranych modeli ciągnIków
SAME DEUTZ-FAHR LAMBoRGHINI

Model Napęd Moc n Pojem-
ność

skokowa

Liczba
bie-
9ów

pnódl
tył

Ogumienie Masa
ciągnika

Udźwig
podnoś-

-nika

kW obr/
min

cm przód tył kg k9

Agroplus S 320 4WD 60 2200 3000 30/15 bd 360170R24 2600 3000

Agroplus 5430 4WD 78 2000 4000 30/1 5 bd 42onoR24 2800 3000

AGRoTRoN
K41o 4WD 73 2300 4038 36112 bd 480/70R34 4440 6200

AGRoTRoN
K 610 4WD 87 2300 6057 36112 bd 480/70R38 4850 6200

R6.130 4WD 97 21o0 6057 40l40 bd 18,4R38 5460 9200

R6.160 4WD 122 21oo 6057 4ol40 bd 20,8R38 561 0 9200

R6.185 4WD 141 21oo 6057 4ol40 bd 650/65R42 6750 9200

Żódło: opracowanie własne na podstawie mateiałów firmowych

Tabela l6.9. Podstawowe parametry technlczne wybranych modeli ciągnlków
URSUS l POLMOTWARFAMA

ModeI Napęd Moc n Pojemność
skokowa

Llczba
biegów
płzódl

tył

Oguminie Masa
clągnika

Udźtvlg
podno-
śnika

kW obr/min cm przód wł kg kq

URsUs
5034 4WD 36,8 2400 31 68 8/8 8,3-20 ,l2,4-28 2450 1500

URsUs
9024 4WD 68 2200 44oo 1u4 12,4R24 16,9R34 3700 3850

URSUS
,l1o24 4WD 80 2200 44oo Ia4 13,6R24 ,l6,9R34 4100 4500

URsUS
14034 4WD ,l04 2200 6600 24l24 480nOR28 580rOR38 6900 7000

]014 H 4WD 60,5 2200 44oo 12112 340/85R24 420/85R34 4215 3700

)014 H 4WD 68 22oo 4400 1a12 340/85R24 420/85R34 4300 3700

10014 H 4WD 74,9 22oo 4400 1ż12 340/85R24 420/85R34 4300 3700

Żródło: opracowanie własne na podstawie mateńałów firmowych
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Tabela ,l6.10. Podstawowe paramotry techniczne wybranych przyczop limy PRONAR

Vlodel Ładow-
ność
tksl

Masa Wymlary skrzyni ładunkowei [m| Ęsokość
podło9i

tml

Rozstaw
kół

]mml

Wymiary
kół

Ikgl długośćszerokość wysokość
)zyczepy jedooslowe

1655, 2000 980 2,9,| 1,41 0,4 0,855 ,l150
,l0,0|75-15,3

10PR

1654- 2500 128o 3,31 1,86 0,4 0,88 ,l500 10,0|75-15,3
14PR

T654/1, 3500 1490 3,31 1,86 0,5+0,5 0,99 1 500 11,5/80-15,3
14PR

T67,|, 5000 1900 4,01 2,o5 0,5+0,5 1,06 1 530 400/60-1 5,sTL
,l4PR

1681 * 3000 1 000 3,31 1,86 0,4 0,85 1500 10,0r5-15,3
14PR

rrzvczeDv dwuoslowe

1653 4000 1950 4,01 2,06 0,5 1,09 1 600 1 0175_1 5,3
1oPR

T653/1 5000 2105 4,0,| 2,06 0,5+0,5 1 ,135 1600 11,5/80_15,3
1oPR

T653D 6000 2120 4,01 2,06 0,5+0,5 1 ,135 1 600 11,5/80-15,3
12PR

T672 8000 2990 4,4Ą 2,24 0,5+0,5 1,227 1730 400/60-15,5
14PRA8

T672l1 10000 3160 4,44 2,24 0,6+0,6 ,|,29 1700
1 5,0/70-1 8TL

14PR A8
T680 14000 4900 5,10 2.41 0,8+0,6 1,40 1900 385/65-R22,5
)rzyczepy zukładem jezdnym tandem

T663/1 1 0000 3304 4,44 2,24 0,6+0,6 1 ,315
,l700 15,0170-18TL

16PR A8

1663ł2 7000 2600 4,44 2,24 0,5+0,5 1,06 ,t650 14,0/65-16
14PR

)rzyczepy do przewozu bel

fo22 7300 2640 7,1o 2,45 1,64 1,10 400/60-15,5

fo23 1 0300 3680 10.31 2,45 1,64 1,10 14,0/65-16

T024 8900 3100 7,525 2,45 1,u 1,13 15ft0-18
>nzvczeuv do orzewozu materlałów svoklch

1669 14000 6500 5,50 2,20 1,2+0,58 1,50 1920 50x20,0
R2232PR

T679 12000 3500 4,50 2,2o 1,0+0,58 1,24 1860 385165-22,5
18PR

)rzyczeqy do przewozu zwlerząt
Uode| Dopuszczalna

masa całkowita
tksl

lń|mlary skrzyni ładunkowej [ml Wlsokość
podłogl

[ml

Rozstaw
kół [mm]

Wlmlar kół

dłu9ośćszerokośó wysokość
(URER 6
iednoosiowa

5100 4,16 2,36 2,05 0,66 21oo 11,5/80_15,3
12PR

(URER'l0 tandem 8000 5,96 2,36 2.05 0,93 2100 11,5/80-15,3
12PR

'.tĄstronny wywńt skrzyni, ** jednostronny wywńt skrzyni
Zńdło: opracowanie wŁasne na podstawie mateńałów firmowych
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TabeIa 16.1l. Podstawowe parametry technlczne wybranych przyczep firmy WARFAMA
Model Ładow-

ność
tksl

Masa VĘmiary skrzyni ładunkowej [ml Vt|sokość
podłogi[m]

Rozstaw
koł

[mml

U\lymlary
kół

Iksl długośćszerokość wysokośó

T-040 3500 1285 4,50 2,24 0,85 1,00 1800
11,5/80-15,3

12PR

T-041
tandem 7000 2080 5,18 2,44 0,67 1,09 1 800

,l1,5/80-15,3

12PR

T-042
tandem

7000 2095 5,00 2,23 1,0 1,o4 1800 11,5/80_15,3
,loPR

T-080
tandem 10000 2620 5,84 2,50 1,68 1,09 1530

400/60-15,5
14PR

T-083
tandem

,l0000 2420 5,91 2,43 0,70 1,10 1870
400/60-15,5

14PR

T-141,|
tandem 13000 4140 7,14 2,48 1,20 1,2o 1800

385165-22,5
1sPR

T-604- 4500 1 885 5,96 2,3o 0,50 1,10 1750 10,015-15
10PR

T-610" 6000 2115 5,93 2,29 0,50 ,|,18 1760
11,5/80-15,3

12PR

'przyczepa dwuosiowa
Żródło: opracowanie ńasne na podstawie mateńałów firmowych



17. CąGNIKI w RoLNIcTwIE
17.1. Motoryzacja rolnictwa

ProdŃcja rolnicza,jak kazdy inny rodzaj produkcji, wymaga zasilania ener-
getycznego. W produkcji rolniczej obok procesów stacjonanrych występująprocesy
frakcyjne, w tym transportowe, które wymagająenergii trakcyjnej (pociągowej). Wy-
nalezienie silnika spalinowego i pojawienie się pojazdów silnikowych spowodowało
duże zmiany gospodarcze i kulturowe. Proces wprowadzania silników spalinowych
i pojazdów (motoryzacji) wysĘlił również w rolnictwie, a tempo tego procesu było
i jestzalehe od stanu gospodarczego danego kraju.

Przodującym na świecie krajem w zakresie
stosowania techniki rolniczej jest USA. Tempg Tabela t7.1. zmIany wyposażenia
i skalę przemian w strukturze siĘ pociągowej sll! pociągowej w rólnaCtwb UsA
rolnictwa USA ilustrują dane liczbowe (tab.
17.I), przedstawiające Iiczbę koni i mułów
oraz ciągników rolniczych w latach 1920-1997.
Liczebność koni i mułów z poziomu 25 mln
w 1920 roku zmalała do poziomu 2,1 mln w
1992 roku, a obecny poziom liczebności koni i
mułów kształtowany jest potrzebami turystyki i
rekreacji. Liczbaciąników zpoziomuZ50 tys w
1920 roku wzrosła do poziomu 4,62 mlnw 1969
roku. W następnych latach odnotowano spadek
liczby ciągników spowodowany uzyskaniem od-
powiedniego poziomu nasycenia energetycznego
rolnictwa otaz zę względu na wzrastającą moc
nowych ciągników. Poziom 50%o motoryzacji
siĘ pociągowej rolnictwa w USA osiągnięto
około 1945 roku (poziom motoryzacji rolnictwa
określa udziń mocy ciągników w sumie mocy
pociągowej w rolnictwie, tj. ciągników i młierząt
pociągowych przyjmując, że l jednostka pocią-
gowa odpowiada l koniowi pociągowemu i 5

kW mocy silnika w ciągniku). W wielu krajach
Europy poziom ten osiągnięto w latach 60. XX
wieku (Niemcy - 1956 r.,Francja - l957 r., Wło-
chy -1958 r.). W Polsce motoryzacja rolnictwa
rozwijała się wolniej i poziom SD%omotoryzacji
osi€nięto w drugiej połowie lat 80. XX wieku.
W 1990 roku wska:źnik motoryzacji siĘ pocią-
gowej polskiego rolnictwa ptzekłocrył poziom
90o/o, aw 2002 roku wynoslł98% (rys. 17.1).

Globalna liczba ciągników w rolnictwię
dochodzi w pewnym momencie do wańości
maksymalnej i w następnym etapie występuje

Lata Konle i
muły

[mln sź.l

Clągnikl
[mtn szt.]

192o 25,2 0,25

1930 18,9 0,92

l940 13,9 1,57

1 950 7,6 3,25

1 959 3,0 4,49

1 969 2,3 4,62

1982 2,3 4,52

1992 2,1 4,30

1997 2,5 3,94

Żńdło: opracowanie whsne na
podstawie www. U SDA. gov

1990 1 996 2002

Rysunek 17.1. Wskłrnik motoryzacji
sĘ pociągowej w polskim rolnictwie
Zródło : opracowanie wlasne

1,00

0,84

I

l
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1-5 5ł0 10-20 20-50 >50 ogółem ha

Rysunek 17.2. Wskźnik liczby ciągników na
1,00 ha wg grup obszarowych w 2002 r.
Zródło : opracowanie własne

stopniowy spadek liczby ciągników.
Zjawisko powodowane jest docho-
dzeniem do nasycenia energetycznego
rolnictwa mocą ciągników oraz do
stopniowego wzrostu średniej wartości
mocy ci€ników uĄrtkowanych w da-
nym rolnictwie. Zjawisko zmniejszania
się liczby ci€ników w USAwysĘliło
około 1970 roku, a w krajach euro-
pejskich takich, jak: Niemcy, Francja,
Wielka Brytania około 1980 roku. W
Polsce osiąnięĘ poziom ponad 1,3 mln
ciągników jest już bliski maksymalnej
Iiczby ciągnikóq jakamoże wyst@ić
w Polsce i należy spodziewać się, iż

w najbliższym 10-1eciu rozpocznie się zjawisko zmniejszania się liczby ci€ników.
Oprócz ciągników coraz większe maczeńemająsamochody ciężarowe majdujące się
bezpośrednio na wlposażeniu gospodarstw rolnych. Liczba samochodów ciężarowych
w gospodarstwach systematycznie wzrasta i w 2002 roku przekro czyła II0 Ęs. sztuk.

NajczęŚciej stosowaną miarą wlposażenia rolnictwa w ciągniki jest wskaźnik
|iczby ciągników na l00 ha uĄrtków rolnych OR). W Polsce średnio mamy blisko
9 ciągników na 100 ha (2002 r.), ale występuje duże ztóżnicowanie w zależności
od grupy obszarowej gospodarstw Największa wartość tego wskźnika występuje
w najmniejszych gospodarstwach i stopniowo maleje ze wzrostem ich powierzchni.
Zjawisko to występuje nie Ęlko w Polsce, ale ma charakter powszechny. Na rysunku
17.2zestawiono wartości wskazrrika liczby ciryników dlaNiemiec, Danii oraz Polski.
Wskźnik globalny (średnia wartość) dla Niemiec i Danii ma wartości liższę niżw
Polsce. W gospodarstwach mĄch i średnich wartości wskaźnika liczby ci€ników
w rolnictwie Niemiec i Danii i sąznacznie wyższe niż w Polsce. W miarę wzrostu
powierzchni gospodarstwa wartości wskźnika stają się podobne.

17.2. Potencjał mocy ciągników
Działalność produkcyjna w rolnictwie wymaga posiadania odpowiedniego

potencjału energetycznego, którą dla procesów trakcyjnych stanowią ci€niki rolni-
cze. Stan liczbowy ci€ników oraz wielkość ich mocy nominalnej stanowi potencjał
energetyczny. Potencjał energetyczny ciągników wyrażany jest wskaźnikiem mocy
nominalnej ci€ników na jednostkę powierzchni (kwĄa). Wskźnik potencjału mocy
ciągników w Polsce średnio kształtuje się na poziomie 3 kWha UR. Wskaźnik poten-
cjafu mocy jest różny w grupach obszarowych gospodarstw (rys. 17.2). Najwyższe
nasycenie mocąwystępuje w grupie gospodarstw o powierzchni do 5 ha UR i wynosi
4,2 kWlha. Podobnie jak wskaznik liczby ciągników, wskźnik potencjału mocy
ciągników ulega stopniowo zmniejszeniu wraz zę wzrostem wielkości gospodarstw
i w grupie obszarowej powyżej 50 ha kształtuje się na poziomie około 1 kWha UR.
Porównując potencjał mocy ciągników w Polsce do czołowych w Ęm względzie
krajów Unii Europejskiej nalezy stwierdzić, wska:źnik potencjału mocy w Polsce
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ksźałtuje się na niższym poziomie. Najwyższy poziom potencjału mocy ci€ników
występuje w Niemczech i we Włoszech i wynosi około 6 kWlha. Czy zatem poziom
wskźnika mocy w Polsce jest za niski i powinien wztastać? Na podstawie analizy
stosowanych technologii prodŃcji rolniczej w Polsce (podobniejak w innych krajach)
poziomwskźnika mocy ciągników wPolsce należy ocenić zawpełni wystarczający,
Zbliżony poziom wartości tego wskaźnika jest w Wielkiej Brytanii, a w przypadku
rolnictwa USAjest onzloiac,zr;rieńżsry i wynosi poniżej 1 kWha UR. Podstawowy
wpływ na kształtowanie się wartości wskaźnika mocy ciągników ma wielkość go-
spodarstwa rolnego. W miarę wnostu powierzchni gospodarstwa następuje lepsze
wykorzystanie ci€ników i dyspozycyjny potencjał mocy na jednos&ę powierzchni
może być mniejszy, co wyrźnie jest widoczne na rysunku 17.2.

17.3. Klasyfikacja ciągników rolnicrych
Ciąpiki rolnicze charakteryzują się wieloma parametrami, takimi jak: masa,

moc silnika, układ jezdny i wyposżenie specjalisĘczne.
Podstawowy podział ciągników j est zllńęany z budową ich układu jezdnego,

stąd rozróźnia się ciągniki kołowe i gąsienicowe. W większości krajów przevtńają
ciągniki kołowe, audzińciągników gąsienicowych nie przekłaczakilku procent.

Ciągniki kołowe dzieli się z kolei na jedno- i dwuosiowe. Najbardziej roz-
powszechnione klasycznerozwięanie konstrukcyjne to ciągnik dwuosiowy zaapę-
dzalątylnąosią omaczany symbolem 4K2, Symbol ten th"rmaczy się: 4K - ciąnik
4-kołowy, 2 - napędzane dwa koła. Stosowane są też ciągniki 4-kołowe z napędem
na wszystkie koła, które w zalężności od wymiarów kół przednich i Ęlnych dzieli
się na dwie podgrupy. Jeżeli koła przednie sąmnigj52g od kół tylnych, to taki ciągnik
jest określany jako ciągnik zllnlpehiającym przednim napędem (4K2a), natomiast
jeżeli wszystkie koła ciągnika mająjednakowe wymiary, to nazwa:rlry go ciągnikiem z
dwoma napędami (4K4). Firmy zagraniczne stosują omaczeńa?WD i 4WD. Symbole
te mają następujące znaczenie: zWD (2 wheel drive) - ci€nik z napędem na dwa
koła, 4WD (4 wheel drive) - ciąnik z napędem na cztery koła.

Zewzglęólnadużąrozpiętość wielkości ci€ników (żn. ich masy i mocy) zapod-
stawę ich klasyfikacji w krajach Europy środkowo-wschodniej przyjęto nominalną siłę
uciągu. Nominalna siła uciągu to wartość siły uciągu uzyskana na ściemisku, na glebie
średniozwięńej, przy maksymalnej sprawności ciągnika. Maksymalna sprawność
ciągników kołowych występuje przy poślizgu kół napędowych wynoszącym około
15%. Nominalnąwartość sĘ uciągu można obliczyćw przyblżeniu wedfug wzoru:

F,: ę,G
gdzie:
F" -siłauciągu ftN],
g -współczynnikprzyczepności eletnentów napędowych (koł, gqienic) do gleby,
G - obciĘenie elementów napędowych [ld,IJ.

Wartość współczynnikaprzyczepności p - przyjmuje się umownie: rp: 0,54
dla ciągników kołowych i q :0,6 dla ciągników gąsienicolvych.
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Obciążenie G elementów napędowych ciągników kołowycl] o napędzanej Ęlnej
osi (4K2) wznacza się na podstawie nośności opon kół napędowych:

G:2Q
gdzie:

Q - nośność opon przy ciśnieniu 0,1 MPa [kNJ.

Wprzypadku ci€ników z dwiema osiami napędzanymi (4K4) obciąenie ele-
mentów napędowych (G) obliczasię stozując poprawkę na zmieniające się obcią,zenie
kół przednich i tylnych, wedfug wzoru:

G:3,3Q

W przypadku ciągników z uzupełniającym
przecinim napędem (4K2a) w obliczeniach uwzględ-
nia się Ęlko napęd podstawowy, a więc tak jak dla
ciągników z napędzanątylną osią (4IO).

Obowiąującą aktualnie klasyfikację ciągników
rolniczych podano w tab eli 17 .2.A oto przykładowe
ciągniki spoĘkane w Polsce, przypisane do poszcze-
gólnych klas ciągników zgodnie ztabe|ą 17,2:
klasa l - mikrociągnik j ednoosiowy Tbrra,
klasa 2 - ciągnikz napędem na dwie osie T-4K-L4A,
klasa 3 - ciqgnikz napędem na ółie osie TV512,
klasa 4 - Ursus 2812, MF235, Mistral 40 a),
klasa 5 - Ursus 3502, MF255,
klasa 6 - Ursus 10I2 i 1014, hsion l05 (L),
klasa 7 -Ursus 1222 i 1224, Legend I35 (L),
klasa 8 -Ursus 1614, 1634, 1934, Legend l85 (L),
klasa9-ValtraS-240,
klasa 10 -Yaltra S 280.

I7.4. Zasady doboru ciągników
Koszty mechanizacj i mają ma-

czący ldział w kosztach produkcji
rolniczej i w Polsce stanowią około
3 54 1 %. W kosztach mechanizacji naj-
większy udział maj ą kos ńy arrrcĘza-
cji ciągników i maszyn, które stanowią
40-50% kosztów mechanuacji, a więc
w kosźach produkcji rolniczej koszĘ
amoĘzacji stanowiąod 15 do 50%.
Wielkość kosztów anoĘzacji zaleĘ
od ceny nabycia ciągników, poziomu
rocznego wykorzystania oraz okręsu
ich uĄrtkowania. Podejmuj ąc decyzje
zakupu ciamików laleĘ uwzględnić

Tablica 17.2. Klasyfikacja
ciągników według Systemu
Masryn Rolniczych (SMR)

Nr
klasy

],lominalna
siła uciągu

tkN]

lfl!magana
moc silni-
ka [kWl

1 do1 2,6-3,3
5,2-5,9

2 2 min. 10

3 4 13,2-14,7

4 6 25,7-3o,o

5 o 3744

6 14 55-73,5

7 20 88-11 0

8 30 118-147

9 50 1 50_200

10 60 206-257

ŻrOan: Xralowy Sysfem Maszyn
Rolniczych

1-5 5-10 ,10-50 50-200 >200 lla

Ąnunek 173. Wskźnik potencjału mocy cĘników
[kWha|
Żródło: Skrobacki 2003

kWha
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podstawowe frzy grupy Ęrteriów:
agrotechniczne (gleba, kierunki i
technologie produkcji, wielkość i
położenie pól, fizjografia terenu),
techniczne (parametry ciągnika) i
ekonomiczne. Warunki agrotech-
niczne wymuszaj ą niezbędne wyma-
gania techniczne, które ograniczane
są przez kryteria ekonomiczne.
Podstawowym punktem rozpo częcia
rozłłażań nad doborem ciągników
powinno być określenie potencjafu
energeĘcznego ciągników w go-
spodarstwie. Wystarczający poziom
energeĘczny możemy uznaó przyy
mując wskaźnik potencjafu mocy na
poziomie 1,5 kWha UR (rys.17.3 i
I7 .4). P ofrzebny potencjał mocy cią-
gników jest iloczynem powierzchni
użytków rolnych i wskaźnika poten-
cj ału mocy. Waznym czynnikiem j est
wybór marki (firmy) ciągnika. Posia-
danie kilku ciągników tego samego
producenta ułatwia ich obsfugiwanie
i lepszy serwis techniczny. Poniewaz
prawie w§zyscy producenci ciągni-
ków rolniczych oferują szeroką garnę
modeli ciągników pod względem
wielkości mocy, zakresu wyposże-
nia standardowego i dodatkowego,
podjęcie decyzji wyboru marki cią
gnika jest trudne.

Przykładowo na rysunku 17.5

Rysunek 17.4. WpĘw wielkości gospodarstwa na
nasycenie mocą ciągników
Zródlo: Slcrobacki 2003
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Rysunek 17.5. Rozkład ceny jednostkowej mocy cią_
gnika ciężkiego [DMĄĘ
Zródło: opracowanie wlasne na podstawie DLZ-Trak-
torenheft 1999

przedstawiono rozkład liczby modeli ciągników wedfug ceny jednostkowej mocy
(DlvI/kW) wyróżmiając 6 klas ceny jednostkowej. Najdroższe modele ciągników mają
cenę jednostkowąpowyżej 1800 DMlkW i często jest to zlńęane zbogatszymwypo-
sźeniem dodatkowym, zapewniającym często lepsry komfort pracy obsfugującego.

do10 10-20 20-30 30-40 40-50 50S0 >60 ha


