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W artykule przedstawiono próbę zastosowania zastępczego jednostkowego zużycia paliwa 

do oceny ekonomiczności pracy silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych. Przedsta-

wiono wyniki dotychczasowych badań oraz propozycję wykorzystania charakterystyki gęstości 

czasowej silnika dla określenia wartości jednostkowego zużycia paliwa. 

1. Wprowadzenie 

Burzliwy rozwój motoryzacji spowodował konieczność ograniczenia jej szkodli-

wego działania na otoczenie. Związane jest to z coraz ostrzejszymi wymaganiami 

odnośnie ochrony środowiska naturalnego. Trwające trudności paliwowo-

energetyczne powodują stałe poszukiwania nowych nośników energii oraz próby 

ograniczenia jej zużycia , co będzie skutkowało zmniejszeniem szkodliwego oddzia-

ływania na otoczenie. Problem ten najwcześniej został zauważony w odniesieniu do 

silników samochodów ciężarowych dużej ładowności, gdzie ekonomiczność przewo-

zów ma podstawowe znaczenie. 

Do rozwiązania problemu poprawy ekonomiczności oraz zmniejszenia toksyczno-

ści w przypadku tych silników również konieczne było nowe podejście, odbiegające 

od tradycyjnych rozwiązań. Jeżeli chodzi o silniki samochodów ciężarowych były one 

podatniejsze na spełnienie zaostrzonych wymogów  już od lat i w ich konstrukcji do-

konał się znaczący postęp wymuszony przez  restrykcyjne przepisy, z jednej strony, 

oraz konieczność obniżenia kosztów związanych ze zużyciem paliwa, z drugiej.  Im 

mniejsze będzie zużycie paliwa przez silnik, tym globalna ilość toksycznych składni-

ków wydalanych przez silnik do atmosfery będzie mniejsza. W ten sposób kluczowym 
problemem pozwalającym na spełnienie tych postulatów jest obniżenie zużycia paliwa 

przez silnik.  

Najogólniejszym wskaźnikiem ekonomiczności pracy silnika (ekonomiczności 

samochodu) jest zużycie paliwa mierzone w dm
3
/100 km. Jest to jednak wskaźnik 

mało orientacyjny, nie uwzględniający takich warunków eksploatacyjnych, jak: pręd-

kość jazdy, jej długotrwałość, obciążenie, stan drogi i okres eksploatacji. Z drugiej zaś

strony jest to wskaźnik najczęściej używany, podawany w opisach technicznych sa-

ARCHIWUM  MOTORYZACJI 

1, pp. 31-40  (2006) 



J. Mysłowski 32

mochodów. Czasami w odniesieniu do samochodów ciężarowych podaje się kontrolne 

zużycie paliwa przy określonej szybkości jazdy (V=60 km/h) zaś w odniesieniu do 

samochodów osobowych podaje się zużycie paliwa w cyklu miejskim, cyklu poza-

miejskim i wartość uśrednioną. Są to jednak wyniki badań symulacyjnych, wykony-

wanych podczas pewnego umownego cyklu pracy, a nie wyniki badań drogowych.  

W odniesieniu do silników istnieje wskaźnik bardziej dokładny – jednostkowe zużycie 

paliwa, który również czasem bywa podawany w opisach technicznych, szczególnie 

samochodów ciężarowych dużej ładowności. 

Jednostkowe zużycie paliwa wyrażane w g/kWh ( g/KMh ) wskazuje, ile energii 

chemicznej zawartej w paliwie trzeba zużytkować dla wyprodukowania przez silnik 

jednej kilowatogodziny. Jest to o tyle korzystny wskaźnik, że nie zależy od objętości 

skokowej silnika (jego wielkości) oraz rodzaju stosowanego paliwa i dzięki temu 

można porównywać różne rodzaje silników, przeznaczone do różnych celów, zasilane 

zarówno benzyną, jak i olejem napędowym, czy też paliwami pochodzenia roślinnego.  

Wytwórnie ze względów reklamowych podają najczęściej wartość minimalnego 

jednostkowego zużycia paliwa lub rzadziej jego wartość przy prędkości obrotowej 

odpowiadającej mocy znamionowej. Zarówno jedna, jak i druga wartość w ograniczo-

nym stopniu charakteryzują silnik pod względem ekonomiczności, niemniej jednak są

to już informacje znacznie bardziej przydatne do celów praktycznych niż poprzednie.  

      Niestety w odniesieniu do zużycia paliwa producenci są bardzo oszczędni w po-

dawaniu danych co do jego przebiegu na charakterystyce zewnętrznej silnika, jak to 

ma miejsce z momentem obrotowym czy mocą silnika, nie mówiąc już o charaktery-

styce uniwersalnej. Dane takie pozwalałyby jednoznacznie ustalić, który z silników 

jest bardziej ekonomiczny. Jedyną możliwością uzyskania tej informacji pozostaje 

zatem przeprowadzenie badań symulacyjnych z wykorzystaniem danych podawanych 

przez producentów.  

Dokładne i szybkie określenie wartości jednostkowego zużycia paliwa, a więc   

parametru, od którego zależna jest ekonomiczność pracy silnika, jak i jego szkodliwe 

oddziaływanie na otoczenie jest sprawą bardzo istotną. Pozwala to na planowanie 

kosztów eksploatacyjnych użytkownika. Kompleksowy obraz jednostkowego zużycia 

paliwa w różnych  stanach pracy silnika można przedstawić na charakterystyce uni-

wersalnej, na której pod krzywą maksymalnego momentu obrotowego znajduje się

pole jego podaży [1]. Naniesienie na charakterystykę uniwersalną pól pracy ze stałym 

obciążeniem i prędkością obrotową dla danego przełożenia skrzyni biegów tworzy 

charakterystykę gęstości czasowej pracy silnika, która umożliwia dokładne określenie 

wartości jednostkowego zużycia paliwa. Daje to możliwość oceny właściwości eks-

ploatacyjnych silnika w świetle stawianych wymagań.  

2. Charakterystyka gęstości czasowej 

Charakterystykę gęstości czasowej silnika można wykonać wykorzystując wyniki 

badań drogowych czy poligonowych samochodu, nanosząc na charakterystykę uni-

wersalną jego silnika zakresy pracy przy określonym obciążeniu oraz prędkości obro-
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towej [5] lub zakładając z góry model pracy silnika i odpowiednio dzieląc jego cha-

rakterystykę uniwersalną [2]. Stosując pierwszy z opisanych sposobów uzyskano taką

charakterystykę dla silnika 359 samochodu STAR przedstawioną na rysunku 1. 

Dla wykonania tego zadania wykorzystano aparaturę opracowaną do badań eks-

ploatacyjnych samochodu, która umożliwiała wykonanie tzw. charakterystyk czaso-

wych pracy samochodu i pozwalała na mierzenie następujących parametrów:      

- całkowitego czasu pracy silnika, 

- czasu pracy silnika w poszczególnych przedziałach obciążeń, 

- czasu jazdy na poszczególnych biegach, 

- liczby włączeń sprzęgła. 

Część zestawu aparatury pomiarowej, przeznaczonej do zliczania czasu pracy sil-

nika w oznaczonych przedziałach jego charakterystyki, była wykonana w postaci 

uproszczonego systemu logicznego - zbioru 16 liczników czasu pracy. Do tego celu 

podzielono obszar charakterystyki uniwersalnej silnika na 16 pól zgodnie ze schema-

tem przedstawionym na rysunku 1, przy czym każde pole odpowiadało jednemu licz-

nikowi.  
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Rys. 1. Charakterystyka uniwersalna silnika 359 z naniesionymi polami pracy. 

Fig. 1. The universal characteristic of  359 diesel engine. 
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       Z przeprowadzonych badań szosowych i poligonowych (był to samochód typu 

półterenowego) wynika, że różne  pola  pracy silnika były eksploatowane z różną czę-

stotliwością. Dzieląc je na grupy w zależności od prędkości obrotowej intensywność

ta była następująca : 

− pola I – IV, średni czas pracy silnika w tym obszarze wynosił 1,125 % ogólnego   

czasu pracy, a suma czasu pracy  była równa 4,49 %,

− pola V – VIII, średni czas pracy silnika w tym obszarze wynosił 3,107 % ogólnego   

czasu pracy, a suma czasu pracy  była równa 12,43 %, 

− pola IX – XII,  średni czas pracy silnika w tym obszarze wynosił 7,08 % ogólnego   

czasu pracy, a suma czasu pracy  była równa 28,33 %,  

− pola XIII – XVI, średni czas pracy silnika w tym obszarze wynosił 13,68 % ogól-

nego czasu pracy, a suma czasu pracy  była równa 54,74 %. 

Wyniki te wskazują wyraźnie, że pola dotyczące  biegu jałowego silnika można 

pominąć przy ocenie jego ekonomiczności pracy w oparciu o charakterystykę uniwer-

salną z racji na znikomą wartość ich udziału w całym polu pracy (4,49 %). 

Należy też mieć na uwadze fakt, że pole, które w założeniu oparte było o po-

wierzchnię prostokąta o wymiarach Mo – n (0 ÷ 2800) z racji na działanie zamonto-

wanych podczas badań liczników czasu pracy (rys.1). Niestety nie w pełni odpowiada-

ło ono charakterystyce uniwersalnej silnika ograniczonej od góry krzywą maksymal-

nego momentu obrotowego i w stosunku do teoretycznego założenia pod uwagę moż-

na było brać jedynie 92 % pola wspomnianego prostokąta. Z tego powodu licznik 

odpowiadający polu Nr IV wskazywał 0, bo znajdował się poza zasięgiem charaktery-

styki uniwersalnej silnika 359.Znacznie lepiej sytuację tę przedstawia charakterystyka 

gęstości czasowej w układzie słupkowym (rys. 2). 

Wartości udziałów procentowych jednostkowego zużycia paliwa wyznaczono sto-

sując zależność: 
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gdzie:  ge% – procentowa wartość udziału jednostkowego zużycia paliwa  

                     (np. 200 g/kWh ) na charakterystyce uniwersalnej, 

            Fn  –  pole powierzchni charakterystyki uniwersalnej ograniczone warstwicą, 

                     np. (200 g/kWh) dla określonej prędkości obrotowej lub zakresu 

                     prędkości, 

           ΣFn  – całkowite pole powierzchni charakterystyki uniwersalnej, będące do 

                     dyspozycji użytkownika . 

W ten sposób można określić procentowe udziały poszczególnych wartości jed-

nostkowego zużycia paliwa na charakterystyce uniwersalnej i na tej podstawie zastęp-

cze zużycie paliwa dla obszaru całej charakterystyki.                    

Charakterystyka gęstości czasowej według schematu preferowanego dla samocho-

dów ciężarowych poruszających się po autostradach lub drogach szybkiego ruchu, jak 
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to podaje Scania [2], gdzie znacznie uproszczono sprawę dzieląc charakterystykę uni-

wersalną na cztery pola obciążenia silnika przedstawia rysunek 3. 
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Rys. 2. Charakterystyka gęstości czasowej silnika 359. 

Fig. 2. Characteristic of engine 359 time density. 
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Rys. 3. Charakterystyka gęstości czasowej silnika Scania DC 11  01 340. 

Fig. 3 .Characteristic of time density of Scania DC 11  01 340  engine. 
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Zakłada się, że procentowy udział gęstości czasowej silnika zależny jest od ładowno-

ści  samochodu i wyróżnia dwie kategorie samochodów [ 2 ] :  

pojazdy o masie 30 ÷ 40 ton                                pojazdy o masie 50 ÷ 60 ton  

a) I     -    9 %,                                                             b)  -    9 % 

   II    -   60 %,                                                                 -  50 % 

   III   -     6 %,                                                                  -   6 % 

    IV   -  25 %,                                                                 -  35 % 
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Rys. 4. Charakterystyka gęstości czasowej silnika Scania DC 11  01 340 w układzie słupkowym. 

Fig. 4  Characteristic of time density of Scania DC 11 01 340 engine in a bar chart configuration. 

Charakterystyka gęstości czasowej w układzie słupkowym (rys. 4) uwzględnia je-

dynie pola rzeczywiście wykorzystywane na charakterystyce uniwersalnej i dzięki niej 

widać, jaka część charakterystyki uniwersalnej nie pokrywa się z prostokątem o wy-

miarach Momax – nz, co będzie pomocne w dalszej analizie dotyczącej jednostkowego 

zużycia paliwa.  

3. Zastępcze jednostkowe zużycie paliwa 

Ze względu na poszukiwane oszczędności  możliwe do uzyskania przez dokładne 

określenie zużycia paliwa przez silnik, pożądaną informacją dla dyspozytorów firm 

transportowych jest określenie ilości zużywanego paliwa przez silnik samochodu cię-

żarowego przebywającego długą trasę z ładunkiem. Stąd poszukiwania firm skandy-

nawskich [2, 5], których samochody przykładowo przebywają trasę z  Göteborga do 
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Istambułu. Wyliczenie przypuszczalnego zużycia paliwa jest zatem sprawa istotną, 

Stąd propozycja zastosowania jako miernika jego zastępczej wartości wynikającej  

z charakterystyki gęstości czasowej obciążenia silnika [3]. Obliczenie to może być

wykonane przy pomocy średniej arytmetycznej ważonej z wykorzystaniem charakte-

rystyki gęstości czasowej. Dla silnika Scania DC 11 01 340, którego charakterystykę

w układzie słupkowym przedstawiono na rysunku 4, wygląda ono następująco:  
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g

Σ
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gdzie: gei n  - wartość jednostkowego zużycia paliwa w i –tym polu charakterystyki 

                     gęstości czasowej określonym prędkością obrotową silnika, 

            ui    - udział procentowy i –tego pola w charakterystyce gęstości czasowej. 

Dla silnika Scania DC 11 01 340 obliczona tą metodą wartość zastępczego jed-

nostkowego zużycia paliwa wyniosła 212,25 g/kWh. Dla kilku silników wysokopręż-

nych wartości  zastępczego jednostkowego zużycia paliwa wyliczone opisaną metodą

podano w tabeli 1. 
                 

Tabela 1. Zastępcze jednostkowe zużycie paliwa. 

Table 1. Substitute unit of the fuel consumption. 

Lp. Silnik gemin 

g/kWh 

gez 

g/kWh 
∆ge

(gez - gemin  ) 

∆ge 

% 

1. 359 ( rys.1) 218 256,36 38,36 14,96 

2. 359* 218 231,62 13,62 5,88 

3. Scania DC 11 01 340 192 212,25 20,25 9,54 

4. MAN  D 2566 M 210 226,60 16,60 7,32 

5. MAN  D 2566 MT 208 225,80 17,80 7,88 

6. MAN  D 2566 MK 205 221,80 16,80 7,57 

7. 6 C 107 CNG 230 279,94 49,94 17,80 

8. 6 CT107 CNG 210 266,59 56,59 21,20 

* silnik 359 w zastosowaniu do samochodu wersji szosowej 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1 dla  różnych silników wysoko-

prężnych niedoładowanych , doładowanych oraz zasilanych gazem ziemnym, różnice 

między minimalną wartością jednostkowego zużycia paliwa podawaną przez produ-

centa oraz wartością zastępczą wyznaczoną na podstawie charakterystyki uniwersalnej 

podanej przez producenta  są różne i trudno dostrzec w nich prawidłowość. Widać

wyraźnie, że znaczącym jest wpływ rodzaju eksploatacji (silnik STAR 359 eksplo-

atowany w terenie i podczas jazd szosowych), sposób zasilania silnika powietrzem 

(doładowany, niedoładowany) oraz rodzaj paliwa (olej napędowy, gaz ziemny).  

W przypadku zasilania gazem ziemnym większe wartości jednostkowego zużycia 

paliwa  wynikają z właściwości fizykochemicznych tego paliwa [6]. 
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Pomijając silnik eksploatowany podczas jazd terenowych oraz silniki zasilane ga-

zem ziemnym na rys.5 przedstawiono próbę uogólnienia uzyskanych rezultatów dla 

silników wysokoprężnych wolnossacych i doładowanych. 
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Rys. 5. Zastępcze jednostkowe zużycie paliwa. 

Fig. 5. Substitute unit of the fuel consumption. 

       

Po przebadaniu większej ilości silników (potrzebne są  charakterystyki uniwersal-

ne), będzie można pokusić się  o próbę ich uogólnienia metodami statystycznymi. 

Silnik DC 11 01 340 jest silnikiem o największym minimalnym jednostkowym zuży-

ciu paliwa z silników serii DC i DSC.   

Przeprowadzone badania symulacyjne jednostkowego zużycia paliwa przez silnik 

DC 11 01 340 dały korzystne rezultaty, bo jego wartość minimalna różniła się od da-

nych producenta o 0,52 % i wynosiła 192,68 g/kWh oraz mieściła  się z powodzeniem 

w przyjętym polu tolerancji wynoszącym ± 5 % [5]. Tę wartość tolerancji przyjęto na 

podstawie analizy wzoru:        

                                                  1000⋅=

e

h

e

N

G
g     g/kWh.                                   (3) 

Producenci silników określają tolerancję mocy silników na ± 5 % zgodnie z nor-

mami ISO 3046, DIN 6271, PN-91/M-36 160. We wzorze (3) moc efektywna znajduje 

się w mianowniku , więc ona określa dokładność wyznaczenia jednostkowego zużycia 

paliwa. Niestety, jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, brak jest zależności mię-

dzy minimalną wartością jednostkowego zużycia paliwa, a wartością zastępczego 

jednostkowego zużycia paliwa. Wynika to z szeregu uwarunkowań w eksploatacji 
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silników. Dla silnika Scania DC 11 01 340 wykonano obliczenie godzinowego zuży-

cia paliwa w oparciu o zastępcze zużycie paliwa i jednostkowe zużycie paliwa, uzy-

skując następujące rezultaty :      

- dla zastępczego zużycia paliwa i mocy silnika 250 kW (340 KM): 

06,56
1000

25025,215

1000
=

⋅
=

⋅
=

ee

h

Ng
G   kg/h  tj. 

hdm
kgdm

hkg /36,68
/82,0

1
/06,56 3

3
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- dla minimalnego jednostkowego zużycia paliwa i mocy silnika 250 kW (340KM): 

48
1000

250192
=

⋅
=

h
G kg/h,  tj. hdm

kgdm
hkg /53,58

/82,0

1
/0,48 3

3
=⋅

Różnica wynosi 9,83 dm
3
, co przy 10-godzinnej eksploatacji i pracy kierowcy daje 

prawie 100 dm
3 
i jest ilością dość dużą. 

Przykład ten świadczy, na ile ważną role odgrywa  precyzyjne określenie przy-

puszczalnego zużycia paliwa przez silnik w warunkach eksploatacji. Widać też, że 

opieranie wyliczeń o minimalne jednostkowe zużycie paliwa jest zawodne, bo uzysku-

je się je dla charakterystyki zewnętrznej, a nie uniwersalnej.   

4. Zakończenie 

       Przeprowadzone badania  szosowe, poligonowe samochodów ciężarowych oraz 

hamowniane silników służących do napędu tych samochodów pozwalają na przedsta-

wienie  spostrzeżeń podanych niżej : 

- charakterystyka gęstości czasowej pracy silnika może być  podstawą do lep-

szego wykorzystania pola podaży momentu obrotowego tego silnika oraz 

określenia jego ekonomiczności pracy wyrażającej się jednostkowym zuży-

ciem paliwa, 

- na podstawie charakterystyki gęstości czasowej możliwe jest wyznaczenie 

wartości zastępczego jednostkowego zużycia paliwa  dla całego pola podaży 

momentu obrotowego, jak i dla pola charakterystyki uniwersalnej, wykorzy-

stywanego w czasie  eksploatacji silnika. 

- przedstawione rozwiązania mają na celu opracowanie efektywnej metody 

oceny jednostkowego zużycia przez silniki wysokoprężne napędzające samo-

chody ciężarowe , co pozwoli na znaczne oszczędności paliwa , którego zapa-

sy są coraz mniejsze. 
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Attempt to estimate the economics of diesel engines used in heavy loaded trucks 

Su mmary 

The paper presents definitions of the basic operational properties of traction engines. On the basis of 

Scania lorries the method of proceeding at adaptation of engine of a high carrying capacity lorry to the 

needs of operational tasks has been discussed. The method of determination of a minimum value of unit 

fuel consumption has been proposed on the basis of the possessed factory data and simulation tests car-

ried out on the basis of the factory data. Reliability of the adopted method of proceeding and possibility 

of its application for other engines of similar construction and combustion method have been determined. 

The method of proceeding at determination of equivalent unit fuel consumption has been presented for 

the universal characteristic of a diesel engine with direct injection. 


