
 
 
 
 
 
 

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND 
COMPORTAREA  ÎN PLINĂ SARCINĂ A MOTORULUI 

SUPRAALIMENTAT MIXT  
 

Gligor MUNTEAN, Raveca MUNTEAN 
 
 

EXPERIMENTAL RESEARCH CONCERNING THE FULL 
CHARGED OVERSUPPLIED MIXED ENGINE 

 
 In this paper we present the research performed on the full charged  
6LDA engine on the DHC 1250 CP locomotives.  
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1. Introducere 

 
 În lucrarea de faţă se prezintă cercetările făcute în plină sarcină 
la motorul 6LDA 28 ce echipează locomotivele DHC 1250 CP din 
parcul CFR. Cercetarea s-a efectuat pe acelaşi motor echipat cu 
turbosuflantă VTR 250 şi echipat cu galerie de supraalimentare 
acustică proiectată şi executată de către autor. 

 
2. Cercetări experimentale 
 
Cercetările experimentale s-au efectuat pe standul de probă 

motoare diesel al SC Remarul 16 Februarie  SA Cluj Napoca. Standul 
este echipat cu frână electrică, echipament de măsurare a consumului 
de combustibil, a  temperaturii gazelor de evacuare şi a presiunii de 
supraalimentare. Măsurătorile s-au efectuat pentru două tuburi de 
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rezonanţă de lungime 1,51 m şi 0,9 m, iar volumul aferent celor două 
rezonatoare este de 0,0342 m3, respectiv 0,0245 m3.  

Puterea produsă de către motorul diesel se calculează prin 
măsurarea intensităţii şi a tensiunii curentului debitat de generator cu 
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unde: U - tensiunea în volţi, I – intensitatea curentului în amperi,  n - 

randamentul ge-
neratorului. 
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S-au 
efectuat măsu-
rători cu motorul 
supraalimentat cu 
turbosuflantă şi 
mixt. 

După 
măsurători şi 
calcularea rezul-
tatelor s-a 
efectuat repre-
zentarea grafică 
a presiunii de 

supraalimentare 
şi a temperaturii 
gazelor de 
evacuare (figura 

1, figura 2), respectiv a 
puterii efective şi a 
consumului efectiv de 
combustibil în funcţie de 
turaţie (figura 3, figura 4)

Fig.1 Variaţia presiunii de supraalimentare  
în plină sarcină

Fig. 2 
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plină
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Fig. 3  
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Fig. 4   
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4. Concluzii 4. Concluzii 

    
 ■ În cazul supraalimentării mixte puterea produsă de motorul 
diesel este mai mare cu 18 kW decât în cazul supraalimentării clasice. 
 ■ În cazul supraalimentării mixte puterea produsă de motorul 
diesel este mai mare cu 18 kW decât în cazul supraalimentării clasice. 
    
 ■ Presiunea de supraalimentare mixtă este mai mare cu 0,05 
bar decât presiunea de supraalimentare clasică cu turbosuflantă fapt ce 
duce la creşterea puterii şi reducerea noxelor.  

 ■ Presiunea de supraalimentare mixtă este mai mare cu 0,05 
bar decât presiunea de supraalimentare clasică cu turbosuflantă fapt ce 
duce la creşterea puterii şi reducerea noxelor.  

 
Variaţia 
consumului 
specific  
de  
combustibil  
în  
plină  
sarcină 
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 De asemenea se constată o micşorare a temperaturii gazelor 
de evacuare cu 25 0C, precum şi reducerea consumului specific de 
combustibil cu 0,008 kg/kWh.   
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