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AXIAL STREAMLINED COLLECTOR FOR ROAD-TRUCKS
This work presents the achievement of a monitoring, recording,
processing and interpretation concept, at laboratory scale, of the pressure
along the intake manifold equipped with an axial streamlined collector for roadtrucks.
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1. Argument
La iniţiativa unei companii de transport rutier cu o flotă de
aproximativ 1000 de autocamioane model Volvo 440, am demarat un
studiu cu privire la eficientizarea admisiei aerului în motorul cu ardere
internă ce echipează aceste modele.

Fig. 1 Poziţia filtrului de aer
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Deoarece amplasamentul filtrului clasic (figura 1) la acest
model de autocamioane este sub cabină, pe şasiu, în spatele roţilor
directoare faţă, nu există posibilitatea implementării unui filtru
supraaspirant fără carcasă. În timpul rulării, filtrul supraaspirant fără
carcasă ar fi expus prafului, apei şi în special noroiului, aruncate de
roţile directoare, fapt ce ar conduce la îmbâcsirea prematură şi
blocarea ariei de filtrarea. Rezistenţa gazodinamică (permisivitatea
filtrului) ar creşte considerabil, rezultatul fiind o diminuare severă a
gradului de umplere a cilindrilor motorului.
Dată fiind poziţia, prezentată mai sus, a filtrului de aer,
realizarea admisiei în varianta clasică originală presupune existenţa, în
amonte de filtru, a unui traseu de aducţiune, care are rolul de a facilita
aspiraţia curentul de aer relativ curat (cu minimum de impurităţi) prin
filtru, în cilindrii motorului. Acest traseu de aducţiune începe (în sensul
de curgere al aerului) cu o cameră amplasată în partea stânga-sus a
cabinei, cameră ce are ataşată o grilă perforată (figura 2).
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b.

Fig. 2 Camera traseului de aducţiune
a – fără grila perforată, b – cu grila perforată montată

Grila are orificiile (perforaţiile) pentru absorbţia aerului orientate
în sens opus direcţiei de curgere a fluxului de aer (din timpul deplasării
autocamionului). În figura 3 săgeţile albastre reprezintă direcţia de
curgere a aerului când autocamionul este în mişcare, iar săgeţile roşii
indică direcţia aerului absorbit prin orificiile grilei.
Neajunsul acestei soluţii constă în faptul că, poziţia grilei, cât şi
a orificiilor acesteia, favorizează, în timpul deplasării autocamionului,
apariţia unei uşoare depresiuni la nivelul orificiilor, fenomen care
reduce capacitatea de absorbţie a aerului spre filtru. De asemenea,
camera împreună cu grila perforată nu asigură (sau asigură într-o
măsură prea mică) funcţia de captare a aerului.
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Fig. 3 Circulaţia aerului peste grilă

2. Captatorul aerodinamic axial
În lumina celor prezentate mai sus, s-a imaginat şi conceput un
captator aerodinamic axial (figura 4) cu rol în captarea şi direcţionarea
fluxului de aer spre traseul de aducţiune al filtrului.

Fig. 4 Captatorul aerodinamic axial

a.

b.
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c.

d.

Fig. 5 Detalii privind fixarea captatorului
a – vedere generală, b – detaliu din interiorul captatorului,
c – capul tractor Volvo fără captator, d - capul tractor Volvo cu captatorul
montat

Acesta se montează pe grila camerei traseului de aducţiune,
aşa cum se poate vedea în figura 5, neutralizând efectul de depresiune
apărut în lipsa acestuia.
3. Standul experimental pentru realizarea măsurătorilor
Pentru a pune în evidenţă eficienţa captatorului aerodinamic
axial s-au realizat măsurători ale presiunii aerului din circuitul de
aducţiune în absenţa şi în prezenţa acestuia. Încercările au fost
realizate în laboratorul de Motoare cu ardere internă al Facultăţii de
Inginerie Hunedoara, din cadrul Universităţii „Politehnica” din
Timişoara. Standul experimental (figura 6, a) este compus dintr-un
ventilator, camera tubulaturii de aducţiune originală (autocamion Volvo
440), captatorul aerodinamic axial şi manometrul digital TESTO 510.

a.

b.

Fig. 6 Standul experimental
a – vedere generală, b – detaliu privind prizele de presiune
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Pe tubulatura de aducţiune s-au implementat 4 prize de presiune
(figura 6, b) pentru măsurarea presiunilor statice (prizele 1 şi 2) şi a
celor dinamice (prizele 3 şi 4).
S-au efectuat măsurători diferenţiate pentru trei cazuri:
I. În prezenţa grilei şi fără captatorul aerodinamic axial, situaţie
identică cu cea folosită de autocamioanele Volvo 440;
II. În prezenţa grilei şi a captatorului aerodinamic axial;
III. În absenţa grilei şi în prezenţa captatorului aerodinamic
axial.
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Fig. 7 Rezultatele măsurătorilor efectuate
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5. Rezultate şi concluzii
În urma măsurătorilor efectuate se pot trage următoarele
concluzii (figura 7):
■ Efectul de captare este maxim în cazul III;
■ În cazul I nu există efect de captare observându-se un uşor
efect de depresiune;
■ Cazul II este un compromis prin suprapunerea captatorului
aerodinamic axial peste grilă, dar rezistenţa gazodinamică este dublă
faţă de cazul III.
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