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SYMULACYJNA OCENA 
WPŁYWU WARTOŚCI PRZEŁOŻENIA 

NA WŁAŚCIWOŚCI TRAKCYJNE SAMOCHODU 
I ZUŻYCIE PALIWA 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki symulacji właściwości trakcyjnych samochodu ciężarowego dla 

różnych wartości przełożenia całkowitego w układzie napędowym. Symulacji dokonano na przykładzie 
samochodu ciężarowego Jelcz 317 z silnikiem SW-680. Przedstawiono również charakterystyki zuży-
cia paliwa przez samochód dla pełnego i częściowego obciążenia. 

WSTĘP 

Ruch pojazdu możliwy jest w wyniku przenoszenia momentu obrotowego z silnika do kół 
jezdnych samochodu. Moment obrotowy z wału korbowego silnika przekazywany jest do kół 
napędzanych za pośrednictwem mechanizmów wchodzących w skład układu napędowego. 
Powoduje on powstawanie sił obwodowych na kołach napędzanych, które z kolei wytwarzają 
siłę napędową na styku koło – nawierzchnia pokonującą siły oporów ruchu. 

Siła napędowa, powstająca na kołach napędzanych samochodu zależy od wielkości mo-
mentu obrotowego, jaki został dostarczony do kół napędzanych, za pośrednictwem układu 
napędowego. Widać zatem, że jej wartość zależy tylko od parametrów pracy silnika, a w szcze-
gólności od wartości momentu obrotowego, oraz od parametrów układu napędowego (przeło-
żenie i sprawność). 

Wartość momentu obrotowego silnika, a szczególnie jego zmiany w zależności od pręd-
kości obrotowej wału korbowego silnika, zależą od rodzaju silnika, realizowanego obiegu 
cieplnego, układu zasilania paliwem, układu dolotowego i systemu sterowania pracą silnika. 

W niniejszym opracowaniu zostanie omówiony wpływ parametrów układu napędowego 
(przełożenie) na właściwości pojazdu z pominięciem wpływu zmian podstawowych parame-
trów pracy silnika (moment obrotowy i prędkość obrotowa). 

1. BUDOWA UKŁADU NAPĘDOWEGO SAMOCHODU  

Układ napędowy samochodu zbudowany jest z szeregu mechanizmów. Można je podzie-
lić na dwie podstawowe grupy: 
– mechanizmy zmieniające wartości momentu i prędkości obrotowej, 
– mechanizmy niezmieniające wartości momentu i prędkości obrotowej. 
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Mechanizmy zmieniające wartości momentu i prędkości obrotowej charakteryzują się sta-
łą lub zmienną (wybieraną przez kierującego pojazdem lub automatycznie) wartością przeło-
żenia. Należą do nich: 
– skrzynia biegów, 
– reduktor lub multiplikator, 
– przekładnia główna, 
– zwolnice. 

Do drugiej grupy można zaliczyć: 
– sprzęgło, 
– wały napędowe, 
– półosie. 

W skład układu napędowego może jeszcze wchodzić skrzynia rozdzielcza, jako mecha-
nizm rozdzielający moment obrotowy na dwie lub więcej osi napędzanych. Z reguły skrzynia 
rozdzielcza jest zblokowana z reduktorem, wtedy zalicza się ją do pierwszej grupy. W przy-
padku gdy występuje jako osobny element układu, zalicza się ją do grupy drugiej. 

Elementy układu napędowego samochodu przedstawiono schematycznie na rys. 1. Są to 
wszystkie elementy jakie mogą się znaleźć w samochodzie. Zazwyczaj, w zależności od prze-
znaczenia pojazdu i warunków eksploatacji, pomija się niektóre z przedstawionych na sche-
macie mechanizmy. Na przykład w samochodzie osobowym przeznaczonym do jazdy po na-
wierzchniach utwardzonych zbędne będą reduktor i zwolnice. Układ napędowy samochodu 
ciężarowego może być wyposażony we wszystkie wymienione mechanizmy. W nowocze-
snych układach napędowych samochodów ciężarowych pomijany jest reduktor, w zastępstwie 
którego wprowadza się dodatkową parę kół zębatych rozszerzającą zakres działania skrzyni 
biegów, lub projektuje się ją z większą liczbą przełożeń. 
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Rys. 1. Schemat układu napędowego samochodu 
Źródło: Opracowanie własne. 

Bardzo istotnym mechanizmem układu napędowego samochodu ciężarowego jest zwol-
nica. Jest to urządzenie, wprowadzające dodatkowe przełożenie stałe, umieszczone w piaście 
koła. Zasadniczym celem stosowania zwolnic jest koncentracja dużych wartości momentu 
obrotowego bezpośrednio przy kołach napędzanych. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć 
obciążenia występujące w pozostałych mechanizmach układu napędowego i co się z tym wią-
że wymiary tych mechanizmów. 
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Najistotniejszymi parametrami, charakteryzującymi układ napędowy, są przełożenie cał-
kowite i sprawność mechaniczna. Przełożenie całkowite, definiowane jako stosunek momentu 
obrotowego na kołach napędzanych do momentu obrotowego silnika, jest iloczynem przeło-
żeń wszystkich mechanizmów układu. Podobnie sprawność jest iloczynem sprawności 
wszystkich mechanizmów układu. 

2. ANALIZA WYNIKÓW SYMULACJI 

Badania symulacyjne prowadzono w oparciu o analizę charakterystyk trakcyjnych samo-
chodu. Charakterystyka trakcyjna jest zależnością siły napędowej na kołach (Pk) w funkcji 
prędkości liniowej samochodu (v) [1, 4]. 

Wartości siły napędowej i prędkości liniowej obliczono na podstawie zależności [1, 4]: 
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gdzie:  
Pk – siła napędowa na kołach, 
Ms – moment obrotowy silnika, 
σ – współczynnik strat mocy pod maską, 
ηm – sprawność mechaniczna układu napędowego, 
ic – przełożenie całkowite, 
rd – promień dynamiczny koła. 
Na charakterystykach przedstawiono również linie eksploatacyjnego zużycia paliwa przez 

samochód w warunkach pełnego obciążenia. Zużycie paliwa wyraża się zależnością [1, 4]: 
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gdzie: 
Q – eksploatacyjne zużycie paliwa w dm3/100 km, 
Ge – siła napędowa na kołach, 
γpal – gęstość paliwa, 
V – prędkość pojazdu w km/h. 

W celu łatwiejszej interpretacji charakterystyki trakcyjnej celowe jest umieszczenie na 
niej linii podstawowych oporów ruchu (toczenia i powietrza) i oporów wzniesienia dodanych 
do podstawowych. Wymienione opory ruchu oblicza się na podstawie zależności [1, 4]: 
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gdzie: 
Wt – opór toczenia, 
Wp – opór powietrza, 
Ww – opór wzniesienia, 
ft

0 – współczynnik oporu toczenia podstawowy, 
A – współczynnik oporu toczenia dodatkowy, 
Gc – ciężar całkowity pojazdu, 
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α – kąt pomiędzy nawierzchnią a poziomem, 
cx – współczynnik kształtu, 
F – powierzchnia czołowa, 
p – pochylenie drogi w %. 
Obiektem symulacji był samochód ciężarowy Jelcz 317 wyposażony w wolnossący silnik 

SW-680. Podstawowe dane samochodu przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Podstawowe dane samochodu Jelcz 317 użyte do symulacji 
Parametr Symbol Wartość 

Ciężar całkowity [N] Gc 200000 
Szerokość [m] B 2,5 
Wysokość [m] H 2,67 
Współczynnik kształtu cx 0,85 
Promień dynamiczny koła [m] rd 0,54 
Sprawność mechaniczna układu napędowego ηm 0,85 
Przełożenie biegu pierwszego i1 5,62 
Przełożenie biegu drugiego i2 2,94 
Przełożenie biegu trzeciego i3 1,595 
Przełożenie biegu czwartego i4 1 
Przełożenie biegu piątego i5 0,697 
Przełożenie biegu szóstego i6 0,562 
Przełożenie przekładni głównej ig 1,96 
Przełożenie zwolnicy izw 3,66 

Źródło: [3]. 

Symulacje prowadzono dla warunków normalnych, stąd współczynnik strat mocy pod 
maską σ jest równy 1. 

Współrzędne punktów charakterystyki zewnętrznej (n, Ms) podano w tabeli 2. Zaprezen-
towano w niej również obliczone wartości sił napędowych dla wszystkich przełożeń samo-
chodu w wersji fabrycznej. 
 
Tab. 2. Dane do obliczeń, obliczone wartości prędkości, siły napędowej i zużycia paliwa 

n [1/min] 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 
Mo [N] 689 728 747 730 702 639 598 
Ge [kg/h] 18,6 23,8 27,5 30,2 33,8 36,0 38,2 

Źródło: [2]. 

Na rys. 2. przedstawiono charakterystykę trakcyjną samochodu w wersji fabrycznej. Ana-
lizując przebiegi linii siły napędowej Pk i siły podstawowych oporów ruchu można stwierdzić, 
że maksymalna prędkość samochodu w wersji fabrycznej osiągana jest na biegu piątym i wy-
nosi 90 km/h. Maksymalna siła napędowa na kołach osiągana jest na biegu pierwszym i wy-
nosi około 47500 N przy prędkości około 7 km/h. Taka jej wartość, przy oporach ruchu 
Wt + Wp = 2000 [N] (nawierzchnia asfaltowa dobrej jakości) umożliwia pokonanie wzniesie-
nia o pochyleniu 27,7%. Samochód zużywa wtedy ok. 475 dm3/100 km paliwa. Należy za-
uważyć, że jadąc z maksymalną prędkością na biegu piątym silnik pracuje z maksymalną 
prędkością obrotową, co skutkuje zużyciem paliwa na poziomie ok. 50 dm3/100 km. Korzyst-
niejsza w tym przypadku będzie jazda na biegu szóstym, gdzie przy tej samej prędkości sa-
mochodu silnik zużyje ok. 45 dm3/100 km paliwa. 

Osiągana prędkość maksymalna i zdolność pokonywania wzniesień w zasadzie jest wy-
starczająca dla tego typu pojazdów. Można się zastanowić, czy badany samochód będzie 
w stanie poruszać się z większą prędkością i pokonać większe wzniesienie (maksymalne po-
chylenie drogi w Europie wynosi 34%). 
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Rys. 2. Charakterystyka trakcyjna samochodu w wersji fabrycznej 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na charakterystyce (rys. 2) widać, że na biegu piątym maksymalna prędkość osiągana jest 
przy maksymalnych obrotach silnika, zatem zmiana przełożenia biegu piątego spowoduje 
wyłącznie zmniejszenie prędkości maksymalnej. Zwiększając przełożenie biegu szóstego, 
można zwiększyć prędkość samochodu. Towarzyszyć temu będzie wzrost zużycia paliwa. 
Wstępna analiza wykazała, że prędkość samochodu wzrosła jedynie o 2 km/h. Dlatego posta-
nowiono pozostawić wartość przełożenia biegu szóstego a jedynie zmienić przełożenie biegu 
pierwszego na wartość 8,33. Zmiana ta spowoduje konieczność zmiany pozostałych przełożeń 
w celu zachowania stałej rozpiętości między biegami. 

Na rys. 3 przedstawiono charakterystykę trakcyjną samochodu, w którego układzie napę-
dowym zmieniono przełożenia biegów na i1 = 8,35, i2 = 4,913, i3 = 2,89, i4 = 1,7 i i5 = 1. Po-
zwoliło to na pokonanie przez samochód wzniesienia o pochyleniu 34% i przy okazji popra-
wiło zdolność pojazdu do przyśpieszania. Zużycie paliwa wzrosło do ok. 690 dm3/100 km. 
Prędkość maksymalna pozostała bez zmian, ale nie ma to istotnego znaczenia ze względu na 
ograniczenie prędkości samochodów ciężarowych poruszających się po drogach publicznych. 
W normalnych warunkach rolę pierwszego biegu przejął bieg drugi.  

Wt+Wp

5%

10%

15%

20%

34%

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

80000,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
v [km/h]

Pk [N]

30,0

130,0

230,0

330,0

430,0

530,0

630,0

730,0

Pk1 Pk2
Pk3 Pk4
Pk5 Pk6
Wt+Wp 5%
10% 15%
20% 34%
Q1 Q2
Q3 Q4
Q5 Q6

 
Rys. 3. Charakterystyka trakcyjna samochodu ze zmienionymi przełożeniami 
Źródło: Opracowanie własne. 
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PODSUMOWANIE 

Zmiana właściwości trakcyjnych pojazdu jest możliwa przez zmianę wartości przełożeń 
w układzie napędowym samochodu. Przedstawiona analiza wskazała, że w zależności od po-
trzeb i przeznaczenia pojazdu można niemalże dowolnie dobierać wartości przełożeń 
w skrzyni biegów. Należy przy tym pamiętać, że zmieniając wartość jednego przełożenia na-
leży odpowiednio dobrać przełożenia biegów pośrednich, w celu uniknięcia powstania braku 
przekrycia pomiędzy biegami. Przy powiększaniu wartości przełożenia biegu pierwszego na-
leży również pamiętać o możliwości przekroczenia granicznej wartości siły napędowej, co 
spowoduje utratę przyczepności.  

Opracowanie wykazało przydatność charakterystyk trakcyjnych do prac związanych z mo-
dyfikacją układu napędowego pojazdu i symulacją zachowania się pojazdu po zmianie istot-
nych parametrów. Ogranicza to znacznie koszty i czasochłonność prac modernizacyjnych. 
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SIMULATION OF IMPACT ASSESSMENT RATIOS 
ON THE PROPERTIES OF TRACTION VEHICLE 

AND FUEL CONSUMPTION 

Abstract 
The paper presents results of simulations of traction properties of truck for different values of the 

ratio of the total propulsion system. Simulation was done on the example of a truck engine Jelcz 317 
SW-680. Also presents the characteristics of a car's fuel consumption for the full and partial load. 
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