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Wykorzystanie chip tuningu  
w ciągniku siodłowym SCANIA serii R 
 jako elektroniczny sposób poprawy 

parametrów pracy silnika 
 
 

Przemysław Ekman, Jarosław Chodór, Paweł Kałduński 
 

W pracy przeprowadzono porównanie parametrów trakcyjnych m. in. 
takich jak moc, przyspieszenie czy prędkość ciągnika siodłowego marki 
Scania serii R w oryginale i po przeprowadzonym chip tuningu. Wyniki 
porównań zestawiono w formie wykresów.  
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Wstęp 

Aby przeanalizować właściwości trakcyjne samochodu 
przeprowadza się tzw. charakterystykę trakcyjną. Stanowi ona 
graficzną formę przedstawienia zależności siły napędowej na 
kołach od prędkości jazdy. Można na jej podstawie określić 
prędkość maksymalną samochodu, największe wzniesienie 
możliwe do pokonania na poszczególnych biegach czy 
największą możliwą prędkość osiąganą podczas pokonywania 
wzniesień o określonym nachyleniu. Dodatkowo można 
przedstawić maksymalne przyspieszenie osiągane w trakcie 
przyspieszania oraz czas i drogę rozpędzania. 
 

1. Cel i zakres pracy 
Celem pracy autorów było zaprezentowanie możliwości 

zwiększenia mocy silnika ciągnika siodłowego Scania seria 
R 309 kW oraz polepszenie parametrów jego pracy 
zmniejszając jednostkowe zużycia paliwa przez wykonanie 
chip tuningu. 

W pracy zostały przedstawione wybrane właściwości 
trakcyjne takie jak: charakterystyka trakcyjna, maksymalna 
prędkość jazdy, maksymalne przyspieszenie, czas i droga 
rozpędzania. 

 

2. Dane techniczne Scanii serii R 309 kW 
Dane techniczne SCANIA R 420 LA 4x2 MNA/HNA 
Topline C. siodłowy, kabina sypialna [5]: 
Rok produkcji: 2006 
Marka: SCANIA 
Model: R 420 LA 4x2 MNA/HNA Topline 
Liczba miejsc: 2-miejscowy 
Pojemność skokowa silnika: 11 700 cm³  

Liczba drzwi: 2 drzwiowy 
Moc : 420 KM (309 kW) przy 1800 obr/min 
Liczba cylindrów: 6 
Moment obrotowy [Nm]: 2 100 Nm przy 1100 – 1400 
obr/min 
Rodzaj doładowania: turbo 
Liczba zaworów/cylinder: 4 
Rodzaj katalizatora: SCR+DOC 
Norma Euro: EURO 5 
Rodzaj skrzyni biegów: manualna skrzynia biegów 
Rodzaj układu napędowego: napęd tylny 
Liczba biegów do przodu: 12 biegów 
Rozstaw osi: 3700 mm  
Masa własna: 7230 kg  
Długość nadwozia: 5935 mm  
Szerokość (bez lusterek): 2550 mm  
Wysokość: 2600 mm 
Opony: 315/70 R22,5 

 
3. Charakterystyka trakcyjna Scanii serii R 309 kW 
Moc silnika: Nsil = 309 kW 
Maksymalne obroty silnika: nNmax = 1800 obr/min 
Minimalne obroty silnika nM = 1000 obr/min przy 2000 Nm 
Masa pojazdu: 7230 kg 
Przełożenie układu napędowego: iUN(I) = 12,01 
Przełożenie przekładni głównej: iPG = 2,71 
Wartości przełożenia na poszczególnych biegach wynoszą:  
 I – 8,64 
II – 6,11 
III – 4,43 
IV – 3,23 
V – 2,29 
VI – 1,95 
VII – 1,62 
VIII – 1,38 
IX – 1,17 
X – 1,00 
XI – 0,84 
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Przyspieszenie ziemskie: g = 9,81 m/s2 
Współczynnik oporu powietrza: CX = 0,9 
Pole powierzchni czołowej pojazdu: A = 9,62 m2 
Współczynnik oporu toczenia dla gładkiego asfaltobetonu:  
f = 0,012 
Gęstość powietrza: ρ = 1,2 kg/m3 
Współczynnik wypełnienia przekroju poprzecznego: γp = 1 
Wysokość pojazdu: H = 2,60 m  
Rozstaw kół jezdnych: bk = 3,7 m 
Promień opony: rN = 456 mm 
Sprawność układu: ηUN = 0,89 
 

Wszelkie obliczenia trakcyjne jak np.siła napędowa pojazdu, 
przyspieszenie czy prędkość pojazdu obliczane są na podstawie 
wzorów przedstawiocyh w pozycji literaturowej [1]. Wyniki 
obliczeń przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tablica 1. Dane prędkości i siły napędowej do charakterystyki 
trakcyjnej przed chip tuningiem [opracowanie autorów]. 

 
 

W celu porównania charakterystyk trakcyjnych przed i po chip 
tuningu w ciągniku siodłowym Scania seria R 309 kW zwiększono 
moc o 73 kW uzyskując łącznie Nsil = 382 kW oraz moment 
obrotowy silnika o 521 Nm, zatem maksymalny Msil= 2521 Nm.  

Rys. 1 przedstawia charakterystykę mocy i momentu 
obrotowego Scanii przed (kolor czerwony) i po wykonaniu tuningu 
(kolor niebieski). 
 

 
 
Rys. 1. Charakterystyka mocy i momentu obrotowego 
samochodu Scania przed wykonaniem tuningu (kolor czerwony) i 
po wykonaniu tuningu (kolor niebieski) [2] 

 
Nowa charakterystyka trakcyjna samochodu po chip tuningu 

przedstawia się następująco (tab. 2): 
 

Tablica 2. Dane prędkości i siły napędowej do charakterystyki 
trakcyjnej Scanii po chip tuningu [opracowanie autorów]. 

 

 
 
Charakterystyka trakcyjna dla silnika przed i po tuningu 

przedstawiona została na Rys. 2. Zwiększenie mocy silnika 
widoczne jest na wykresie – kolorem niebieskim przedstawiono 
charakterystykę dla silnika po tuningu, a czerwonym dla 
ustawień fabrycznych.  

Zwiększenie mocy wiąże się ze wzrostem siły napędowej 
oraz zmniejszeniem zużycia paliwa, szczególnie podczas jazdy 
pozamiejskiej. W przypadku dużych samochodów ciężarowych 
jakim jest SCANIA może ona wynosić nawet do 2l paliwa na 100 
km (wartość ta wynika z wyliczeń). 

 

 
 

Rys. 2. Porównanie charakterystyki trakcyjnej Scanii przed i po 
tuningu [opracowanie własne] 

 
Zwiększenie siły napędowej skutkuje również zwiększeniem 

wartości przyspieszenia (rys. 3). Wzrost przyspieszenia rzutuje 
natomiast na lepszą dynamiką jazdy. 
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Rys. 3. Porównanie przyspieszenia na poszczególnych biegach 
Scanii przed i po tuningu [opracowanie własne] 

 

 
 

Rys. 4. Porównanie wykresów rozpędzania Scanii przed i po 
tuningu [opracowanie własne] 

 
Na rys. 4 i rys. 5 przedstawiono porównanie rozpędzania 

pojazdu i drogi przebytej w celu osiągnięcia określonej 
prędkości. Po tuningu samochód osiągnął prędkość 135 km/h  
w czasie 40 s. Jest to o ok. 8 s wcześniej w porównaniu do 
czasu rozpędzania przed tuningiem, po przejechaniu ok. 1,5 
km. Przed zwiększeniem mocy tą samą prędkość samochód 
osiągał w czasie ok. 48 s po przejechaniu 1,8 km. Wynika  
z tego, że znacznie poprawiły się wskaźniki pracy silnika. 

Na rys. 6 przedstawiono wykres charakterystyki 
dynamicznej przed (kolor czerwony) i po tuningu (kolor 
niebieski). Wskaźnik dynamiczny, podobnie jak w przypadku 
poprzednich parametrów, również uległ poprawie. Skutkuje to 
nie tylko lepszymi parametrami mocy i momentu obrotowego, 
ale także zmniejszeniem zużycia paliwa i emisji substancji 

szkodliwych. Jest to bardzo ważne ze względu na funkcje 
użytkowe samochodu ciężarowego. 

 

 
 
Rys. 5. Porównanie drogi przebytej przez pojazd przed i po 
tuningu [opracowanie własne] 

 

 
 

Rys. 6. Porównanie charakterystyki dynamicznej pojazdu przed i 
po tuningu [opracowanie własne] 
 

Wnioski 
 

W samochodzie SCANIA zwiększono moc o 73 kW 
uzyskując łącznie 382 kW oraz moment obrotowy silnika o 521 
Nm, zatem maksymalny moment wyniósł 2521 Nm. Samochód 
osiągnął prędkość 135 km/h w czasie 40 s po przejechaniu ok. 
1,5 km. Przed zwiększeniem mocy tą samą prędkość samochód 
osiągał w czasie ok. 48 s po przejechaniu 1,8 km. 

Zwiększenie mocy spowodowało także zmniejszenie 
zużycia paliwa. Jest to przedział 1,5÷2 l na 100 km podczas 
jazdy w cyklu pozamiejskim.  

W przypadku samochodów ciężarowych jest to znaczące, 
ze względu na jego funkcję użytkową. Zmniejszenie ilości 
zużywanego paliwa przekłada się na zmniejszenie wydzielania 
substancji szkodliwych i ochronę środowiska naturalnego. 
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Use of chip tuning in the SCANIA R series truck as an 
electronic way to improve engine performance 

In the work a comparison of traction parameters such as power, 
acceleration or speed of Scania R series truck in the original and after 
the chip tuning was performed. Comparison results are presented in 
graphs. 

Key words: chip tuning, power, torque, driving force, speed, 
acceleration. 


