Nasza podróż
ku ekonomice paliwowej
Pakiet informacyjny „Step D”

• W związku z tym, że na paliwo przypada około jedna trzecia całkowitych kosztów
firmy transportowej oraz w związku z wdrożeniem przez Komisję Europejską
aplikacji obliczeniowej VECTO, operatorzy transportu będą wykazywali coraz większe
zainteresowanie kwestią ekonomiki paliwowej.
• Dzięki zaoferowaniu przez Volvo Trucks zmodernizowanych silników spełniających
nową normę emisji spalin Euro 6 Step D, a także szeregu innych udoskonaleń,
nasi klienci zyskują możliwość zmniejszenia swoich kosztów paliwa.
• Wprowadzone liczne, drobne usprawnienia sumują się w pokaźne oszczędności,
bez kompromisu pod względem wydajności, czy też osiągów pojazdu.
• W niniejszej publikacji znajdziecie odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące
normy Step D, a także informacje o naszych najnowszych działaniach w obszarze
zużycia paliwa.
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Czym jest Euro 6 Step D?
Norma emisji spalin Euro 6, która weszła w życie 31 grudnia 2013 r., stopniowo
ewoluuje.
Wydanie Step D (‘Etap D’) tej normy zacznie obowiązywać 1 września 2019 r.

Nasza grupa zadaniowa
ds. ekonomiki paliwowej
przenalizowała każdy
możliwy aspekt, by znaleźć
nowe sposoby zmniejszenia
zużycia paliwa.

Dotychczasowe dopuszczalne poziomy emisji spalin nie ulegają zmianie w Step D.
Nowelizacja zaś koncentruje się na pomiarach rzeczywistej emisji zanieczyszczeń
podczas jazdy; wprowadza obowiązek badania emisji w warunkach rzeczywistych
za pomocą przenośnej aparatury PEMS (Portable Emission Measuring System).
Test prowadzony jest w cyklu obejmującym jazdę w warunkach miejskich (0-50
km/h), podmiejskich (50-75 km/h) oraz autostradowych (> 75 km/h).
Zmiany zawarte w Step D
Zasadniczą zmianą wprowadzoną w normie Euro 6 Step D, w porównaniu
z wariantem Step C, jest bardziej rygorystyczne potraktowanie tzw. „cykli
zimnych”, czyli okresów jazdy przy małym obciążeniu silnika skutkującym niższą
temperaturą spalin.

Step C

Moc silnika (KM)

460 KM

92 KM
Próg dla Step C
20%

Prędkość obrotowa silnika (obr/min)

Step D

Moc silnika (KM)

460 KM

Próg mocy dla metody WBW (Work
Based Window) został obniżony z 20%
do 10%.

Różnica w WBW

Prędkość obrotowa silnika (obr/min)

46 KM
Próg dla Step D
10%

3 PODRÓŻ KU EKONOMICE PALIWOWEJ

W uproszczeniu można powiedzieć, że w Euro 6 Step C obszar pomiarowy
obejmował średnią moc rozwijaną przez silnik w przedziale od 20% do 100%
jego mocy maksymalnej, co w przypadku jednostki D13 460 oznaczało jazdę
ze średnią mocą z zakresu od 92 do 460 KM. W Euro 6 Step D obszar pomiarowy
został powiększony poprzez obniżenie progu mocy do 10% – czyli pod uwagę
brany jest zakres mocy średniej od 46 KM do 460 KM.

Jakie jest nasze podejście do Step D?
Oczywiście, Volvo Trucks zadba o to, by wszystkie nasze silniki spełniały normę
Euro 6 Step D.
Równocześnie, bazując na ustaleniach naszej grupy zadaniowej ds. ekonomiki
W dziedzinie nowości technologicznych znalazły się także działania projakościowe.

Potencjalna poprawa ekonomiki paliwowej dla Euro 6 Step D, w1911
(Warunki jazdy: transport długodystansowy i regionalny, I-See, Ecolevel 3)
W1911. D13 500 KM, poprawa o ~3%.
Euro 6 Step D 1,5%, SW skrzyni biegów 1% (z I-See), HW pojazdu 0,5%*
W1911. D13 420/460/540 KM, poprawa o ~2%
Euro 6 Step D 0,5%, SW skrzyni biegów 1% (z I-See), HW pojazdu 0,5%*
W1911. D11, poprawa o ~1%
Euro 6 Step +/- 0%, SW skrzyni biegów 1% (z I-See), HW pojazdu 0,5%*
W1923. D16, poprawa o ~3%
Euro 6 Step D 1-2%, SW skrzyni biegów 1% (z I-See), HW pojazdu 0,5%*
* HVAC, osłona ukł. recyrkulacji, lampy LED w1923
*HW, hardware, osprzęt
*SW, software, oprogramowanie

Rezultaty VECTO dla silników Euro 6 Step D ulegną poprawie. Należy jednak
pamiętać, że aplikacja VECTO nie uwzględnia usprawnień w oprogramowaniu
I-See.
Ilustracje na następnej stronie przedstawiają kroki, jakie podjęliśmy w celu
osiągnięcia znacznych oszczędności paliwa w pojazdach z silnikami D13 o mocy
Materiał szkoleniowy na temat emisji CO2 i zużycia paliwa można znaleźć w Sales
Tools Product Information, w sekcji Documents/Guidelines/CO2&FC
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D13 eSCR 460 KM

Usprawnienia
dot. silnika
i aerodynamiki

Step C

- 1%*
I-See bazująca
na mapach
(SP 1749)

Oprogr. –

- ~2%

Zmiany w pojeździe
Lampy LED (w1923),
HVAC, osłona ukł.
recyrkulacji

ukł. napędowy

Sprzęt –
pojazd

w1911 Step D

Aktualizacja SW I-See
Efektywniejsza zmiana
biegów, I-See

Sprzęt. –

Step B

w1623–w1910

ukł. napędowy

w1337–w1622

Silnik Step D
Olej klasy VDS-5

-0,5%

-1%

-0,5%
-2%

RAZEM

RAT 2,64 do 2,47 = -1%

Zalecenie dla pojazdów od DMC 44t w UE

* Poziom odniesienia PVT-EXT (I-see bazujące na chmurze)

D13 eSCR 500 KM

Usprawnienia
dot. silnika
i aerodynamiki

Step C

- 1%*
I-See bazująca
na mapach
(SP 1749

Oprogr. –

- 1%

Zmiany w pojeździe
Lampy LED (w1923),
HVAC, osłona ukł.
recyrkulacji

ukł. napędowy

Sprzęt –
pojazd

w1911 Step D

Aktualizacja SW I-See
Efektywniejsza zmiana
biegów, I-See

Sprzęt. –

Step B

w1623–w1910

ukł. napędowy

w1337–w1622

Silnik Step D
Olej klasy VDS-5,
HW dla 500 KM

RAZEM

RAT 2,64 do 2,47 = -1%

-0,5%

-1%

-1,5%
-3%

Zalecenie dla pojazdów od DMC 44t w UE

* Poziom odniesienia PVT-EXT
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Jakie nowości mamy w silnikach D11 i D13?
Nowe poziomy mocy i momentu obrotowego (D11)
Silnik D11 otrzyma warianty o nowych poziomach maksymalnej mocy i momentu
obrotowego: 330 KM/1600 Nm, 380 KM/1800 Nm, 430 KM/2050 Nm,
460 KM/2200 Nm.
Poziomy mocy i momentu obr. dla jednostki D13 pozostają bez zmian.
Opcje sprzętowe (D13)
500-konny wariant silnika D13 otrzyma taką samą turbosprężarkę i tłoki (st. spręż.
18:1), jakie stosowane są w wariantach 420 KM i 460 KM. Dzięki temu w odmianie
500 KM pojawi się możliwość zaoszczędzenia do 1% paliwa.
Nowy olej klasy VDS-5 (D13)
Nowy olej silnikowy VDS-5, zastępujący obecnie stosowany w silniku D13 olej
klasy VDS-4.5, ma mniejszą lepkość, wyższą jakość i charakteryzuje się większą
odpornością na utlenianie, dzięki czemu dłużej zachowuje swoje właściwości.
Olej VDS-5 zmniejsza tarcie wewnętrzne, pozwalając tym samym zmniejszyć
zużycie paliwa nawet o 0,5%. Całkowita ilość oleju w silniku została zwiększona
z 33 do 35 l, a Volvo dąży do wydłużenia okresów międzyobsługowych
w najbliższej przyszłości.
a także szereg zmian konstrukcyjnych, obejmujących m.in. blok silnika, wał korbowy,
łożyska,

Filtr oleju z podstawą

Klasa oleju

D11

ODI (POC L)

Ilość oleju

100 000 km/
12 m-cy

Bez zmian

100 000 km/
12 m-cy

Bez zmian

100 000 km/
12 m-cy

Bez zmian

100 000 km/
12 m-cy

+ 2 litry

VDS-4.5

D13
eSCR Euro 3&5 i Euro
6 Step A-C

VDS-4.5

D16
VDS-4.5

D13
eSCR Euro 6 Step D

L
L

L
L

LONG LIFE

D13 eSCR
LNG (G13) Step D

L
L

VDS-5

100 000 km/
12 m-cy

L
L

LONG LIFE

VDS–5 i nowe

VDS-5

+ 2 litry
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Nowy filtr cząstek stałych (DPF)
Zmiany filtra DPF dokonano w celu spełnienia przyszłego
wymogu dotyczącego zliczania cząstek stałych.
Nowe filtry DPF cechuje jeszcze bardziej rygorystyczne podejście
do grubości ścianek wewnętrznych filtra, jak i średniej wielkości
porów. Wymiary zewnętrzne pozostały bez zmian.
Rozpoczęcie sprzedaży
pojazdów z silnikami D11
i D13 Euro 6 Step D: w1851,
rozpoczęcie produkcji:
w1911.

Nowy filtr DPF jest zgodny ze wszystkimi obecnie produkowanymi
pojazdami Euro 6.
Powłoka w katalizatorze SCR: wytłaczany wanad
Wprowadzona wcześniej w silniku D11 oraz D13 420 KM Euro 6
Step C powłoka z wytłaczanego wanadu obecnie będzie również
stosowania w układach oczyszczania spalin (EATS) jednostek D13
o mocy 460, 500 i 540 KM.
W ten sposób powstanie platforma wspólna dla wszystkich wersji
silnikowych, co pozwoli na szersze wykorzystania regeneracji
pasywnej. Ograniczenie w postaci konieczności neutralizacji
związków siarki w wysokiej temperaturze przestaje obowiązywać.
Rozpoczęcie sprzedaży pojazdów z silnikami D11 i D13 Euro 6 Step D:
w1851, rozpoczęcie produkcji: w1911.
Ilustracje zamieszczone na dwóch kolejnych stronach przedstawiają
wszystkie zmiany wprowadzone w silnikach D11 i D13 w związku
ze Step D. Dodatkowe informacje są dostępne w odpowiednich
opisach technicznych dotyczących jednostek napędowych D11/D13.
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Zmiany konstrukcyjne w silniku D11

Nowe gniazda zaworów (materiał)
Wariant LHD2

Układ HP F2:
rezygnacja z ePRV

Oprogramowanie i funkcje
Niska temperatura
Wytrzymałość
WBW (limit i korekcja
zależnie od obciążenia)
Regeneracja
Tryb grzania i zimnego rozruchu

Osłona akustyczna 4FW
(obudowa sprzęgła)

Osłona akustyczna
(koło pasowe wału korbowego)

Modyfikacja CCV

Nowy filtr cząstek stałych (DPF)
dla wszystkich poziomów mocy

EMS 2.4
(zwiększenie wielkości pamięci)
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Zmiany konstrukcyjne w silniku D13

Tłoki o st. spręż. 18:1 w wariancie 500 KM,
takie same jak w 420/460 KM
AHI = rezygnacja z tzw. „siódmego”
wtryskiwacza w wariantach 460/500/540 KM
– zbędny po zastosowaniu powłoki wanadowej

Pierścień tłokowy zgarniający

Nowe gniazda zaworów (materiał)
Wariant LHD2

Układ HP F2:
rezygnacja z ePRV

Olej klasy VDS-5
Zmiany w bloku silnika
Zmiany w wale korbowym
Łożyska
Filtry oleju szt. 2
Podstawa filtrów oleju,
przewody olejowe, osłona termiczna
Miska olejowa
Miarka poziomu oleju

Turbosprężarka w wariancie 500 KM
identyczna jak w 420/460 KM

Oprogramowanie i funkcje
Niska temperatura
Wytrzymałość
WBW (limit i korekcja
zależnie od obciążenia)
Regeneracja
Tryb grzania i zimnego rozruchu

Osłona akustyczna
(koło pasowe
wału korbowego)

Osłona akustyczna 4FW
(obudowa sprzęgła)

Modyfikacja CCV
(dla oleju VDS-5)

EMS 2.4
(zwiększenie
wielkości pamięci

Nowy filtr cząstek stałych (DPF)
dla wszystkich poziomów mocy
Zastąpienie substratu caramicznego
pokrytego miedzią wytłaczanym wanadem
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Jakie są nowości w 13-litrowym silniku LNG?
silnik wysokoprężny 460 KM. Ponadto rozszerzony zostanie system diagnostyczny
(OBD) w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami Step D. Początek sprzedaży:
w1911.

A co z FH16?
Rozpoczęcie sprzedaży
pojazdów z silnikami D16
Euro 6 Step D: w1911,
rozpoczęcie produkcji:
w1923.

Z myślą o poprawie właściwości jezdnych FH16, w tygodniu 1837 wdrożono
pedału przyspieszenia, a także nowy algorytm dopalania sadzy, pozwalający
ograniczyć potrzebę regeneracji i tym samym zaoszczędzić do 3% paliwa.
Wersja Step D, której sprzedaż rozpocznie się w tygodniu w1911, otrzymała kolejne
usprawnienia. Wprowadzono zmiany zarówno w konstrukcji, jak i oprogramowaniu
silnika, m.in takie jak: dwustopniowa pompa cieczy chłodzącej i ogranicznik momentu obrotowego w EMS (Ecolevel 3), skutkujące dodatkowymi oszczędnościami
paliwa rzędu 1–2%. Ogranicznik momentu obrotowego w EMS jest dostępny już
od w1847.
Wersja Step D silnika FH16 cechuje się także większą wydajnością hamulca
silnikowego: do 500 kW.
Poniższa ilustracja przedstawia wszystkie zmiany wprowadzone w silniku D16
w związku ze Step D. Dodatkowe informacje są dostępne w odpowiednim opisie
technicznym dotyczącym D16.

Zmiany konstrukcyjne w silniku D16

Hamulec silnikowy 500
kW

Oprogramowanie i funkcje
• Funkcje wpływające
na właściwości jezdne

Ograniczenie hałasu
• Hamulec silnikowy
• Osłona koła zamachowego
• Osłona podwozia

Konstrukcja silnika
• Blok i głowica cylindrów
zapewniające skuteczniejsze
chłodzenie
• 2-stopniowa pompa cieczy
chłodzącej
• Tuleje cylindrowe
• Pierścienie tłokowe
• Wałek rozrządu
• CCV-C

Zmniejszenie jednostkowego
zużycia paliwa (BSFC) ~1%

EMS 2.4

UQLS

• Urea Quality Level Sensor
(czujnik jakości AdBlue)

Filtr cząstek stałych (DPF)
• Dotychczasowy DPF,
lecz z węższymi tolerancjami
Cu-Fe Ze – SCR
• Większa sprawność
i trwałość

UDS

• Urea Dozing System

(układ dozujący AdBlue)
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Co nowego w najnowszej wersji I-See?
Funkcja I-See została wprowadzona na rynek w 2012 r., wraz z premierą nowej
najefektywniejszego wykorzystywania energii kinetycznej pojazdu poruszającego
się w terenie górzystym. I-See steruje zmianą biegów, przyspieszaniem
i hamowaniem silnikiem, gdy włączony jest tempomat.
wewnętrzne czujniki i algorytm uczący. Następna aktualizacja umożliwiła
wymianę tych informacji między pojazdami Volvo, a chmurą danych Volvo.
Nowa funkcja I-See bazująca na mapach optymalizuje efektywność jazdy korzystając
z map dostępnych w chmurze. Mapy o dużej rozdzielczości pozwalają na bardziej
precyzyjne lokalizowanie pojazdu, co przekłada się na dokładniejsze i skuteczniejsze
sterowanie także na mniejszych wzniesieniach, w tunelach i w sytuacjach, gdy droga
rozgałęzia się na wzniesieniu.
Gdy trasa prowadzi przez obszar nie uwzględniony na mapie lub gdy przerwane
zostanie połączenie z serwerem, I-See przełącza się w tryb samouczący.
AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA I-SEE
W tygodniu w 1911 wprowadzonych zostanie szereg nowych inteligentnych opcji,
pozwalających zaoszczędzić 1% paliwa. Oto przykłady:

poziomu Eco. Poziomy Ecolevel 2 i 3 skalibrowano pod kątem zmniejszenia
zużycia paliwa.
Selektywny swobodny wybieg pojazdu (PV-MAP)
I-See dokona wyboru między aktywacją funkcji I-Roll a swobodnym wybiegiem,
zależenie od czasu pozostałego do osiągnięcia szczytu wzniesienia i wybranego
dozwolonego spadku prędkości jazdy.

Wcześniejszy
swobodny wybieg
alt.
obr/min
ym ee
wan I-S
lizo aniem
a
u
akt
ow
Ze zogram
opr

prędkość jazdy

m
any -See
izow m I
tual owanie
k
a
Ze zogram
opr

Selektywny swobodny wybieg pojazdu
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Predykcyjny wybór biegu na szczycie (PVT-MAP)
Możliwość zaoszczędzenia paliwa dzięki unikaniu redukcji biegów na podjeździe.
Funkcja ta analizuje dane, by ocenić, czy możliwe jest pozostanie na aktualnie
wybranym biegu.
Wykorzystanie sygnałów z ACC do poprawy ekonomiki paliwowej (PVT-MAP)
Oszczędzanie paliwa podczas jazdy z włączonym aktywnym tempomatem (ACC)
jest możliwe poprzez analizę prędkości jazdy i odległości w celu ewentualnej
aktywacji I-Roll. Dzięki temu podczas podążania za innym pojazdem sterowanie
odbywa się w sposób bardziej inteligentny i wzrasta płynność jazdy.

cc: 90
prędkość min. 85
cc: 85

Brak redukcji przy predykcyjnym wyborze biegu

Predykcyjny wybór biegu na szczycie

cc: 90
prędkość 85
prędkość min. 80
Sygnały z ACC wykorzystywane do poprawy ekonomiki paliwowej

Zmniejszona została intensywność reakcji (czułość) pedału przyspieszenia,
poziomu Eco. Dzięki temu wzrasta płynność i komfort jazdy. Funkcja modulacji
pedału przyspieszenia będzie standardowo dostępna we wszystkich pojazdach
począwszy od tygodnia w1911.
Niniejsza aktualizacja oprogramowania I-See będzie również oferowana jako
doposażenie pojazdów z silnikami Euro 6 Step C, pod nazwą „Pakiet oprogramowania
Ecotuning”.
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Co z pakietem Eco Fleet Software (CRUIS-E4)?
Pakiety adaptacyjne specyfikacji flotowych, aktualnie dostępne
na rynku posprzedażnym, zostaną również udostępnione jako
wariant (CRUIS-E4) do wyboru w VSS podczas konfigurowania
nowego pojazdu.
Podobnie jak w przypadku aktualnych pakietów adaptacyjnych,
istotą wariantu specyfikacji flotowej jest optymalizowanie
ekonomiki paliwowej poprzez zablokowanie niektórych ustawień.
Skrzynia biegów jest na stałe powiązana z poziomem Ecolevel 3,
niedostępna jest funkcja kick-down ani manualna zmiana biegów
z górnego zakresu przełożeń, limit ogranicznika prędkości jest
ustawiony na 85 km/h, I-See stanowi wyposażenie obowiązkowe.
W swoich relacjach jeden z największych europejskich operatorów
transportu potwierdza fakt osiągnięcia do 3% oszczędności paliwa
w pojazdach, które przez ponad 60% czasu poruszały
się z włączonym tempomatem.
W tym przypadku istotne jest wyjaśnienie klientom szczegółów
specyfikacji flotowej i wynikającej z niej ograniczeń, które kierowcy
muszą zaakceptować, by móc wykorzystać pełny potencjał pojazdu
w zakresie oszczędzania paliwa.

