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Capitolul 1
Generaliti privind economia de combustibil
i limitarea emisiilor la motoarele pentru autovehicule
1.1 Introducere asupra posibilitilor de cretere a economicitii
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            )       
pentru industrie au accentuat conflictul dintre procesele de dezvoltare economico                    ! ) 
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Se poate aprecia c, în condiiile în care sursa principal de energie, i
anume combustibilul mineral, nu constituie o problem, cel puin din punctul de
vedere al rezervelor, pentru înc aproximativ dou generaii, inta principal a
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cercetrilor o constituie reducerea emisiilor poluante i creterea economicitii
autovehiculelor.
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agresiune          [2].
_inând seama de rezervele limitate de combustibili convenionali pentru
autovehicule      de dezvoltare a activitilor economice i sociale,
cercetarea tiinific trebuie s rezolve unele probleme fundamentale la nivel
macroeconomic sau pe ramuri [3], cum ar fi:
- optimizarea consumului general de energie pe locuitor i de combustibili
petrolieri în special;
- analiza avantajelor i dezavantajelor diferitelor mijloace de obinere i furnizare a
energiei pentru nevoile industriei, transporturilor i alegerea celor mai convenabile
soluii având în vedere resursele disponibile, posibilitile i perspectivele de
conversie a energiei neconvenionale, valorificarea eficient a resurselor secundare;
- optimizarea distribuiei sistemelor de transport individual i în comun din punctul
de vedere al duratei deplasrilor, confortului, economicitii, siguranei, proteciei
mediului înconjurtor i al asigurrii rezervelor de cretere a mobilitii populaiei
i de circulaie a mrfurilor;
- cercetarea posibilitilor de obinere i de utilizare pentru transporturi a
combustibililor neconvenionali cum ar fi gazele naturale, produsele sintetice pe
baz de crbune, alcoolurile i uleiurile obinute din produse vegetale, metanolul
sau amoniacul obinute ca produse secundare în industrie, hidrogenul, etc;
- cercetarea posibilitilor de extindere a traciunii electrice la unele activiti de
transport.
La motoarele cu ardere intern actuale, cu toate progresele realizate, o
proporie relativ modest din energia eliberat de combustibil în cilindrul motorului
se livreaz sub form de energie mecanic util pentru propulsie sau traciune. În
acelai timp îns, motorul cu ardere intern actual transform în energie mecanic
mai mult de 90-95 % din cldura ce se poate transforma de ctre motor în structura
sa existent în prezent.
Pierderile de cldur din cldura netransformabil înc în energie mecanic
nu se pot imputa motorului propriu-zis, ci modului în care se transform cldura în
energie mecanic, respectiv concepiei ansamblului instalaiei energetice pentru
propulsie. Pierderile cu adevrat proprii motorului în structura actual sunt cele
datorate frecrii la piesele aflate în micare, energiei consumate pentru antrenarea
echipamentelor auxiliare, scderea randamentului la unele regimuri de funcionare
datorit înrutirii schimbului de gaze, formrii amestecului i arderii, necorelrii
condiiilor de rcire i de ungere cu regimul de sarcin i turaie sau cu
caracteristicile mediului înconjurtor etc. De asemenea trebuie avute în vedere i
rezervele de cretere a randamentului la motoarele realizate în structura actual
prin supraalimentare [3].
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Prin urmare, în faa concepiei se pun atât problemele schimbrii
structurilor instalaiilor energetice pentru a se mri proporia cldurii transformate
în energie mecanic utilizabil la propulsia autovehiculelor cât i optimizarea larg,
la toate regimurile, a proceselor de schimb de gaze, de formare a amestecului i de
ardere, apelându-se la faze variabile de distribuie a gazelor, controlul electronic al
debitrii combustibilului, controlul electronic al corelrii proceselor din motor cu
condiiile mediului ambiant. O mare rezerv de îmbuntire a economicitii o
constituie optimizarea proceselor de schimb de gaze, de formare a amestecului i
de ardere la regimuri tranzitorii, aceste regimuri având o pondere mare în totalul
timpului de funcionare a motorului în exploatare. Soluiile cele mai eficiente de
optimizare a acestor regimuri tranzitorii sunt bazate pe controlul electronic al
proceselor, apelându-se la senzori de înalt sensibilitate i echipamente de calcul i
de comand cu viteze mari de aciune.
De asemenea, cercetrile tiinifice trebuie sa fie concentrate i în direcia
reducerii în continuare a pierderilor prin frecare, prin introducerea unor tehnologii
noi de durificare a suprafeelor aflate în frecare i de finisare a acestora, prin
utilizarea unor materiale noi, inclusiv a materialelor de protecie ceramice, prin
utilizarea unor lubrifiani cu proprieti superioare sau a unor fenomene antiuzur
cu efecte benefice pentru reducerea pierderilor prin frecare, prin optimizarea
jocurilor i a macrogeometriei, respectiv microgeometriei pieselor conjugate, prin
implementarea celor mai noi descoperiri din domeniul tribologiei [3].
La nivel mondial, toi factorii implicai în construcia de autovehicule,
dezvolt programe de cercetare pentru realizarea de prototipuri care s se încadreze
într-un consum mult mai mic de combustibil. În vederea atingerii acestui el, au
fost emise trei direcii de aciune:
a. Reducerea consumului de combustibil, prin folosirea unor soluii tehnice
noi. Luând ca baz de plecare motorul modern cu patru supape pe cilindru, au fost
stabilite urmtoarele rezerve privind creterea economicitii, în ciclul de testare
european:
- la îmbuntirea recirculrii gazelor de evacuare - 5%;
- la arderea amestecurilor srace - 8%;
- la dezactivarea cilindrilor - 14%;
- la distribuia variabil - 15%;
- la arderea stratificat - 18%.
Se apreciaz c, fa de motorul actual care funcioneaz cu amestec
stoichiometric, luat ca referin, motorul cu patru supape pe cilindru i care
funcioneaz cu amestec omogen poate realiza o reducere de consum de circa 10%
i niveluri de emisii NOx de 0,93 g/km. Prin stratificarea amestecului s-ar putea
ajunge la o economie de combustibil de circa 12% i emisii de NOx de 0,75 g/km.
b. Proiectarea raional a autovehiculului din punctul de vedere al
consumului de combustibil înseamn nu numai adoptarea soluiilor optime pentru
subsistemele lui, ci i optimizarea masei i formei acestuia. O importan deosebit
pentru viitor o capt folosirea materialelor plastice care se potrivesc la realizarea
pieselor cu forme complexe, pot rezista la ocuri uoare fr deformaii plastice, nu
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corodeaz i pot fi mai ieftine ca oelul. Pân în 2015 se preconizeaz ca
aproximativ 20% din masa autovehiculului s fie mas plastic. Reducerii cu 10%
a greutii i se asociaz reducerea previzibil cu circa 20% a coeficientului de
rezisten a aerului i a coeficientului de rezisten la rulare cu 15%.
c. Utilizarea mai eficient a energiei disponibile implic, pe de o parte, o
nou concepie a sistemului electronic al funcionrii motorului, iar pe de alt parte,
optimizarea transmiterii energiei mecanice la roi. Noul sistem va trebui s menin
funcionarea motorului numai la regimul de consum minim, indiferent de regimul
de exploatare. Constructorilor de autovehicule le revine sarcina de a armoniza
cerinele contradictorii, referitoare la preteniile cumprtorilor, emisiile poluante,
consumul de combustibil, securitate, confort, costuri i performane.

1.2 Aspecte privind protecia mediului ambiant
1.2.1 Msurarea gradului de poluare în mediu urban
În anul G$%% G/&            6
       H%&  în  B%%H  /-&>       
         6   B%H% }%&      
  ~4  4    # D&     ;    ) ~].
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devenind un conglomerat de peste zeci de kilometri de teren semi-suburban/semi            )  ;    ~6].
În marile metropole, concentraia poluanilor poate ajunge la valori foarte
mari, formându-se prin însumarea concentraiei de baz rezultat din activitile
industriale curente sau fondului natural remanent i concentraiei rezultate din
emisiile de poluani de la autovehicule, care depinde în mare msur de intensitatea
traficului auto.
Pentru stabilirea gradului de poluare a atmosferei în marile aglomerri
urbane se efectueaz multiple msurtori, unele dintre acestea punând în eviden
aportul pe care îl aduc automobilele atât la formarea concentraiei generale a
poluanilor, cât i la emisiile unor substane cu grad mare de toxicitate, specifice
numai motoarelor de autovehicule. Pentru a se putea compara rezultatele
    din diferite orae sau din diferite zone ale aceluiai ora, trebuie s se
in seama de o serie de factori de influen. Printre aceti factori, poziia punctului
de msurare prezint o importan foarte mare, depinzând de intensitatea traficului,
distana fa de zona traficului i înlimea de la care se face msurarea. O influen
deosebit o are ventilaia în zona punctului de msurare, ventilaie ce depinde de
prezena i structura construciilor i a vegetaiei, de existena interseciilor sau
spaiilor libere, etc. De asemenea, are o importan semnificativ, modul în care
sunt conduse autovehiculele, regimurile de lucru ale motoarelor sau frecvena
blocajelor din trafic. În cazul blocajelor de circulaie concentraia poluanilor crete
brusc. În consecin, este de dorit ca msurtorile s se efectueze prin prelevare de
probe chiar din zona benzilor de circulaie i într-un numr cât mai mare de puncte
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prestabilite. Este necesar msurarea într-o perioad cât mai îndelungat,
prezentând interes atât valorile medii, cât i cele maxime.
Msurtorile efectuate într-o serie de orae au artat c nivelul polurii
aerului provocate de motoarele autovehiculelor pe arterele de circulaie nu depinde
de mrimea oraului, ci de intensitatea traficului, în timp ce valorile medii pentru
întregul ora depind i de mrimea oraului [3].
= 
)            
    
              ifuze de combustie, fiind
                 
<                  !    
               a atmosferei.
4         !   
  
- În primul rând eliminarea se face foarte aproape de sol, fapt care duce la
            
- Emisiile se fac pe întreaga             
                
6       )       
5       )     )    
             7  
   #   ) ' [7].
1.2.2 Dependena gradului de poluare fa de intensitatea traficului
În cazul emisiilor nocive datorate autovehiculelor, gradul de poluare are o
dependen liniar de intensitatea traficului, exprimat prin numrul de
autovehicule care trec printr-un punct de control în unitatea de timp.
În Fig.1.1 se prezint pentru exemplificare dependenele stabilite de
Hunigen prin prelucrarea statistic a datelor obinute la msurtori [3].
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Fig.1.1 Influena intensitii traficului asupra gradului de poluare [3]

Pentru o singur band de rulare, considerându-se distana dintre dou
autovehicule dedus în funcie de viteza de deplasare v, se obine pentru cazul
lungimii autoturismelor de 4 m urmtoarele valori ale numrului maxim de
autovehicule Nmax care pot s circule fluent pe o arter.
Procesului de saturai     )  -i corespund concentraia
maxim de poluani pentru circulaia fluent, iar la blocri ale traficului, când
distana dintre automobile se micoreaz i regimul de funcionare al motoarelor se
schimb nefavorabil pot crete concentraiile unor poluani ca oxidul de carbon i
hidrocarburile. Prin urmare, pentru   în mediul urban este important s se
parcurg distane cât mai mari cu fiecare kg de combustibil consumat, în scopul
asigurrii rezervelor de cretere a mobilitii populaiei i de circulaie a mrfurilor
cu emisii cât mai mici de poluani.
Tabelul 1.1 Influena vitezei autovehiculului asupra circulaiei rutiere [3]
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Deci este necesar organizarea i reglementarea circulaiei, în aa fel încât
s se asigure la nivelul întregului parc de autovehicule consumarea celor mai mici
cantiti de combustibil pe unitatea de activitate util de pasageri (pasagerikilometri, tone-kilometri), acestor condiii urmând s le corespund i cele mai
mici cantiti de poluani deversate în atmosfer de ctre motoarele
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