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WPŁYW PIERWSZYCH SYMPTOMÓW USZKODZEŃ TURBOSPRĘŻAREK  

NA PRZEBIEG PROCESU SPALANIA W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM 

 

W artykule opisano proces spalania zachodzący w cylindrze silnika o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono uszkodzenia 

turbosprężarek mogące wywierać wpływ na proces spalania na podstawie danych literaturowych. 

 

WSTĘP 

Obecnie główny trend rozwoju silników spalinowych to zmniej-
szanie toksyczności spalin oraz zużycia paliwa. W zakresie kon-
strukcji samego silnika uzyskano pewne optimum. W przyszłości 
normy toksyczności spalin, z pewnością ulegną kolejnym zaostrze-
niom. Aby sprostać coraz bardziej rygorystycznym normom, nie-
zbędne jest coraz bardziej precyzyjne sterowanie podawaniem 
paliwa. Celem jest uzyskania stechiometrycznej mieszaniny paliwa 
z powietrzem. Poprawność procesu spalania bezpośrednio wpływa 
na sprawność silnika oraz emisję związków toksycznych. Przebieg 
procesu spalania mieszaniny paliwa z powietrzem w silnikach o 
zapłonie samoczynnym składa się z trzech etapów. Pierwszym 
etapem tego procesu jest okres opóźnienia samozapłonu w którym 
następuje przygotowanie paliwa do możliwości zapłonu. Drugim 
etapem jest spalanie kinetyczne, gdzie mamy nagły przyrost ciśnie-
nia w komorze spalania. Zjawiska występujące w tych dwóch eta-
pach w dużej mierze determinują prędkość obrotową silnika, jego 
obciążenia mechaniczne i termiczne, oraz w istotny sposób wpływa-
ją na sprawność roboczą oraz emisję związków toksycznych. Obec-
nie większość silników o zapłonie samoczynnym współpracuje z 
układami turbodoładowania. Zadaniem tych układów jest podniesie-
nie ciśnienia powietrza podawanego do cylindrów silnika w zależno-
ści od zapotrzebowania. Biorąc pod uwagę konieczność ogromnej 
precyzji w ustaleniu składu mieszaniny paliwowo powietrznej, po-
prawność działania turbosprężarki odgrywa istotną rolę w procesie 
spalania. 

1. PROCES SPALANIA W SILNIKU O ZAPŁONIE 
SAMOCZYNNYM  

1.1. Opis procesu spalania w silniku o zapłonie 
samoczynnym 

Proces spalania – proces wywiązywania się ciepła w silnikach 
ZS z zapłonem samoczynnym pociąga za sobą skutki fizyczne i 
chemiczne. Skutkami fizycznymi są dynamiczne obciążenia układu 
korbowo-tłokowego, głośność pracy silnika oraz efektywne wyko-
rzystanie spalanej mieszanki [10]. Są to główne czynniki towarzy-
szące ewolucji silników o zapłonie samoczynnym. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę skutki chemiczne, to dotyczyć one będą zadymienia 
oraz zawartości substancji toksycznych [1]. Obecnie są to główne 
wymagania które stawia się podczas konstruowania silników spali-
nowych. Proces spalania powinien zachodzić w warunkach, które 
umożliwiają zupełne spalenie mieszanki przy możliwie największym 
wykorzystaniu powietrza i zachowaniu czystości spalin. Analizując 

obieg cieplny silnika można zauważyć, że sprawność wykorzystania 
ciepła, powstającego podczas spalania mieszanki paliwowo po-
wietrznej, zależy od jego umiejscowienia w czasie [7]. Wynika z 
tego, że najlepszym rozwiązaniem było by spalenie całego ładunku 
paliwa przy stałej objętości komory spalania, w górnym martwym 
położeniu tłoka. Powodowało by to jednak udarowy charakter obcią-
żeń układu korbowo-tłokowego oraz objawy akustyczne spowodo-
wane nadmiernie dużą prędkością wywiązywania się ciepła [10,1]. 
Zjawisko to wymusza wydłużenie czasu wywiązywania się ciepła na 
dłuższy okres czasu, zależny od kąta obrotu wału korbowego w 
okolicy GMP [5]. Zatem mamy sprzeczność odnośnie uzyskanie 
zupełnego spalania, efektywnego jego wykorzystania, przy niskich 
obciążeniach dynamicznych układu korbowo-tłokowego. W silnikach 
zatem mamy doczynienia z kompromisem tych czynników, do któ-
rego dochodzi jeszcze czynnik pod postacią składu spalin, który 
musi spełniać określone wymogi [1]. Uzyskanie zatem zadowalają-
cego kompromisu, w przypadku konkretnego silnika, jest możliwe 
przy ściśle określonym przebiegu wywiązywania się ciepła. Dlatego 
też w przypadku współczesnych silników diesla, największym pro-
blemem jest sterowanie przebiegiem spalania. Musi ono zachodzić 
w taki sposób, aby jego skutki fizyczne oraz chemiczne, spełniały 
wszystkie wymogi, stawiane silnikom podczas użytkowania [10,3]. 
W silniku ZS inicjacja procesu spalania zależy od uzyskania odpo-
wiednich warunków, w których następuje samozapłon paliwa. Prze-
bieg spalania zależy między innymi od wielu czynników konstruk-
cyjnych silnika oraz od właściwości paliwa takich jak zwłoka samo-
zapłonu [12]. Etapy procesu spalania mogą być przedstawione na 
wykresach przebiegów ciśnień, temperatur oraz charakterystyk 
wtrysku 

 
Rys. 1. Okresy spalania mieszanki paliwowej w silniku o ZS 
I, II, III - okresy spalania, 1 - początek wtrysku, 2 - samozapłon,  
3 - punkt maksymalnego ciśnienia spalin, 4 - koniec wtrysku,  
5 - początek dopalania resztek paliwa, OWK – obroty wa-
łu korbowego, - kąt wyprzedzenia wtrysku,- kąt wtrysku 
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1.2. Fazy procesu spalania 

Proces spalania w cylindrze silnika spalinowego o zapłonie 
samoczynnym możemy podzielić na następujące fazy: [10] 

I — faza zwłoki samozapłonu. Na wykresie od punktu 1 do 
punktu 2. Początek fazy określany jest jako moment uniesienia 
iglicy wtryskiwacza. Końcem fazy I jest początek procesu spalania. 
Na wykresie obserwujemy odejście krzywej spalania od krzywej 
ciśnienia. W tej fazie występuje wtrysk paliwa, parowanie, miesza-
nie z ładunkiem gazu i w końcu proces samozapłonu. Czas fazy I 
zależy od składu fizykochemicznego paliwa, sposobu tworzenia 
mieszanki, poziomu ciśnienia, temperatury roboczej mieszaniny, a 
także obciążenia silnika i prędkości. Okres czasu fazy opóźnienia 
jest krótszy niż czas wtrysku paliwa i trwa 0,8-2 ms. Im dłużej trwa 
faza opóźnienia tym więcej paliwa trafia do komory spalania. W 
takim przypadku ciśnienie procesu spalania rośnie, dlatego też  
dobrze jest aby faza opóźnienia zapłonu była jak najkrótsza. 

II — faza spalania. Na wykresie od punktu 2 do punktu 3 od-
powiadająca spalaniu przy stałej objętości. Występuje dynamiczny 
wzrost szybkości wywiązywania się ciepła. Faza II trwa do momentu 
osiągnięcia maksymalnego ciśnienia. W zależności od trybu pracy 
silnika faza II trwa 0,2-0,5 ms. 

III — faza spalania. Na wykresie od punktu 3 do punktu 4 od-
powiadająca spalaniu przy stałym ciśnieniu. Występujący w okoli-
cach GMP. Krzywa ciśnienia załamuje się z powodu zmniejszenia 
szybkości wywiązywania się ciepła oraz zwiększenia objętości 
komory spalania. 

IV — faza dopalania. Na wykresie od punktu 4 do punktu 5 od-
powiada chwili wyraźnego spadku ciśnienia spowodowanego coraz 
mniejsza szybkością wydzielania się ciepła  oraz wyraźnym zwięk-
szeniem objętości komory spalania. Punkt 5 określony jest jako 
koniec procesu spalania, ale faktyczna jego identyfikacja  jest trud-
na ponieważ dopalanie może ciągle trwać po otwarciu zaworów 
wylotowych.  

W literaturze przedmiotu badań można znaleźć nieco inne trak-
towanie tych okresów:  
– prof. J.A. Wajand: punkt 3 jest scharakteryzowany największym 

ciśnieniem w komorze spalania, punkt 4 przedstawia się w po-
staci umownego końca spalania [10,9];  

– prof. B.N. Fajnlejb: drugi okres spalania dzieli na dwie części – 
gwałtownego wzrostu ciśnienia (spalania wybuchowego) oraz 
spalania regulowanego, który kończy się osiągnięciem maksy-
malnego ciśnienia obiegu, po czym następuje okres spalania 
podstawowego, w którym jest osiągnięta maksymalna tempera-
tura cyklu, a ostatni okres charakteryzuje jako spalanie zwalnia-
ne kończące się praktycznym końcem spalania [15]. W pracach 
prof. A. I. Tolstowa [14] w cztero okresowym schemacie proce-
su nie wydzielono drugiej fazy, tak jak to przedstawia się w [15], 
u prof. U.W. Josta [2] brak jest określenia podstawowej fazy 
spalania, moment zakończenia której określa charakterystykę 
różniczkową wydzielenia ciepła, a prof. G. Ricardo [6] przy 
scharakteryzowaniu procesu spalania wyznacza tylko trzy 
pierwsze fazy, chociaż w silnikach z zapłonem samoczynnym, 
zwłaszcza z turbodoładowaniem znaczna ilość ciepła wydziela 
się po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia. Natomiast prof. D. 
Broze [13] przedstawia trzeci okres kończący się  końcem dopa-
lania, co nie pozwala na przeprowadzenie analizy fazy spalania 
podstawowego. Niezależnie od podziału procesu spalania na 
ilość i definicje okresów, we wszystkich tych opracowaniach 
główną uwagę poświęca się pierwszemu okresowi – opóźnieniu 
samozapłonu od którego w największym stopniu zależą szyb-
kość wywiązywania się ciepła, prędkość wzrostu ciśnienia i 
temperatury, a więc podstawowe parametry określające spraw-
ność obiegu i parametry ekologiczne silnika. Należy podkreślić, 

dla uzyskania najlepszych pod względem technicznym opera-
cyjnych i toksycznych parametrów pracy silników należy zawsze 
dążyć do skrócenia tego okresu [1]. 

2. NIESPRAWNOŚCI TURBOSPREŻAREK MAJĄCE 
WPŁYW NA PROCES SPALANIA 

2.1. Sterowanie ciśnieniem doładowania 

W przypadku większości turbosprężarek wymagana jest regu-
lacja ciśnienia doładowania, ze względu na wymiary wirnika turbiny i 
wirnika sprężarki. Dobierane są one w taki sposób, aby najbardziej 
pożądane ciśnienie doładowania, możliwe było do uzyskania w 
najczęściej używanym zakresie prędkości obrotowych silnika. W 
wyniku czego w zakresie niskich i wysokich prędkości obrotowych 
występuje niedostateczne lub zbyt wysokim ciśnienie doładowania 
[11]. Sterowanie wartością ciśnienia doładowania realizowane jest 
poprzez zawór upustowy, który otwiera się w chwili gdy układ osią-
gnie zadane ciśnienie doładowania. Powoduje to, że część strumie-
nia spalin przepływa kanałem bocznym, nie napędzając wirnika 
turbiny [11]. 

 

 
Rys. 2. Schemat turbosprężarki z zaworem upustowym sterowanym 
podciśnieniem, którego wartość regulowana jest elektrozaworem. 1. 
Turbosprężarka, 2. Zawór upustowy, 3. Elektrozawór sterujący 
zaworem upustowym, 4. Pompa podciśnienia 

 
Kolejnym, rozwiązaniem służącym kontroli ciśnienia doładowa-

nia jest zmienna geometria łopatek turbiny, zwany w skrócie VNT, 
VGT lub VTG. Jest to nowsze rozwiązanie. Pozwala ono nie tylko 
ograniczać energię spalin napędzających łopatki turbiny, ale także 
zwiększać ją, polepszając tym samym dynamikę silnika w zakresie 
małych i średnich prędkości obrotowych. Układ zmiennej geometrii 
łopatek działa na zasadzie zmiany przekroju przepływu gazów 
wydechowych pomiędzy łopatkami kierownicy spalin. Poprzez 
odpowiednie ich ustawienie można zmieniać energię spalin, zwięk-
szając lub zmniejszając ich prędkość przepływu. Pozwala to przede 
wszystkim na szybszą reakcję turbosprężarki oraz zapewnia odpo-
wiednią wartość ciśnienia doładowania w całym zakresie prędkości 
obrotowej silnika. Układ zmiennej geometrii całkowicie zastępuje 
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upust spalin. W rozwiązaniu tym cały wydatek gazów wydechowych 
trafia zawsze na łopatki turbiny [11]. 

 

 
Rys. 3. Schemat działania zmiennej geometrii kierownic spalin 

2.2. Niesprawności wynikające z uszkodzenia układów 
sterowania pracą turbosprężarki 

Uszkodzenia układów sterowania turbosprężarką z reguły nie 
powodują zupełnego braku doładowania. Turbosprężarka w takiej 
sytuacji w dalszym ciągu może wytwarzać ciśnienie, lecz o nie 
prawidłowej wartości w zależności od zapotrzebowania w danym 
momencie lub wolniej uzyskiwać pożądaną wartość ciśnienia [4].  

W przypadku turbosprężarek sterowanych za pomocą zaworu 
upustowego, możemy mieć doczynienia z uszkodzeniami takimi jak: 
1. Uszkodzenie podciśnieniowego lub nadciśnieniowego zaworu 

upustowego (punkt 2, Rys.2), lub elektrozaworu sterującego 
zaworem upustowym (punkt 3, Rys.2), 

2. Uszkodzenie powierzchni przylgowej talerzyka, lub talerzyka 
zaworu upustowego (Rys.4) 

 

 
Rys. 4. Uszkodzony zawór upustu spalin (wastegate) 

 
Uszkodzenia charakteryzujące nie otwieraniem się zaworu 

upustowego skutkują zbyt wysokim ciśnieniem doładowania w 
stosunku to zapotrzebowania. Ma to wpływ na zubażanie mieszanki 
paliwowo-powietrznej. W przypadku uszkodzeń charakteryzujących 

się nieszczelnością powierzchni przylgowej talerzyka zaworu upu-
stowego, mamy doczynienia ze zbyt niskim ciśnieniem doładowa-
nia. Skutkuje to zbyt dużą dawką paliwa w stosunki do powietrza 
którym dysponujemy w danym momencie [4]. 

W przypadku turbosprężarek sterowanych za pomocą zmiennej 
geometrii łopatek, najczęstszymi uszkodzeniami z jakimi możemy 
mieć doczynienia są: 
1. Uszkodzenie podciśnieniowego lub nadciśnieniowego zaworu 

sterującego pracą kierownic lub elektrozaworu sterującego za-
worem podciśnieniowym. 

2. Uszkodzenie elektronicznego nastawnika kierownic zmiennej 
geometrii 

3. Zablokowanie lub znaczne ograniczenie ruchomości kierownic 
zmiennej geometrii poprzez duża ilość nagaru, generowaną 
przez silnik 

4. Fizyczne uszkodzenie, zniszczenie łopatek zmiennej geometrii.  
 

 
Rys. 5. Zablokowane kierownice zmiennej geometrii z powodu 
nagaru. 

 
Skutki uszkodzeń układu sterowania turbosprężarką o zmien-

nej geometrii łopatek są analogiczne jak w przypadku turbospręża-
rek z zaworem upustowym. Wartość ciśnienia doładowania jest 
nieprawidłowa. Zbyt wysoka lub zbyt niska, lub też uzyskiwana z 
opóźnieniem [4]. 

2.3. Niesprawności wynikające z uszkodzeń układu 
wirującego turbosprężarki 

Uszkodzenia układu wirującego mogą wpływać na proces spa-
lania w sposób zróżnicowany, zależny od stopnia uszkodzenia. 
Mogą wpływać na obniżenie wartości ciśnienia doładowania nie-
znacznie i możliwe jest skorygowanie przez układ sterowania ci-
śnieniem doładowania, bądź też w sposób zupełny gdy mamy do-
czynienia z zupełną degradacją wirnika turbiny, sprężarki lub unie-
ruchomieniem wałka. Rys.6 pokazuje nieznaczne uszkodzenie koła 
kompresji mające nie wieki wpływ na wartość uzyskiwanego przez 
turbosprężarkę ciśnienia. Na Rys. 7 widzimy uszkodzone łopatki 
koła turbinowego w miejscu, w którym przyjmuje ono energię spalin. 
Takie uszkodzenie wpływa na obniżenie ciśnienia doładowania w 
niskich zakresach prędkości obrotowych silnika. W przypadku 
uszkodzeń takich jak na Rys. 8 mamy doczynienia z zupełnym 
brakiem możliwości wytwarzania ciśnienia przez turbosprężarkę.   
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Rys. 6. Wygięcie łopatki koła kompresji na skutek kontaktu z mięk-
kim materiałem znajdującym się w zasysanym powietrzu takich jak 
bryłka lodu lub element gumowy. 

 

 
Rys. 7. Uszkodzone koło turbinowe na skutek kontaktu z ciałem 
obcym znajdującym się w układzie wydechowym. 

 

 
Rys. 8. Uszkodzone koło turbinowe. Zupełna degradacja łopatek 
wirnika w miejscu kontaktu z gazami wylotowymi. 

3. WPŁYW NIEPRAWIDŁOWEGO CIŚNIENIA 
DOŁADOWANIA NA PROCES SPALANIA 

W przypadku gdy mamy doczynienia ze zbyt niskim ciśnieniem 
doładowania, następuje niekorzystne wydłużenie pierwszej fazy 
procesu spalania, mianowicie zwłoki samozapłonu przedstawionej 
na Rys.1 pomiędzy punktami 1 i 2. Niedostateczne ciśnienie powo-
duje opóźnienie samozapłonu mieszanki paliwowo powietrznej 
przez co, do komory spalania trafia więcej paliwa. Skutkuje to na-
głym wzrostem ciśnienia procesu spalania. W przypadku krótkiej 

zwłoki samozapłonu spanie ma łagodniejszy przebieg. Zbyt niskie 
ciśnienie doładowania ma również wpływ na występowanie zjawiska 
spalania niezupełnego, do którego często dochodzi w silnikach z 
ZS. Dzieje się to przy dużym obciążeniu silnika, gdy większa ilość 
wtryśniętego paliwa, ze względu na brak tlenu w niektórych miej-
scach komory spalania, nie zapewnia spalania zupełnego. Ma to 
istotny wpływ na drugą fazę spania, mianowicie niedostatek tlenu 
powoduje nie wywiązanie się odpowiedniej ilości ciepła, co powodu-
je mniejszą wartość ciśnienia w punkcie 3, Rys.1 (punkt maksymal-
nego ciśnienia). Skutkiem tego są niedobory mocy oraz powstaje 
wtedy węgiel bezpostaciowy (sadza), który wydobywa z rury wylo-
towej w postaci czarnego dymu. 

PODSUMOWANIE 

Uszkodzenia turbosprężarek mają niewątpliwy wpływ na pro-
ces spalania mieszanki paliwowo powietrznej, zachodzący w cylin-
drach silnika. W przypadku tych poważnych uszkodzeń, skutek jest 
oczywisty. Mianowicie duży spadek wartości ciśnienia doładowania, 
który od razu zostanie zauważony przez jednostkę sterującą pracą 
silnika i ujawniony w postaci kontrolki na tablicy rozdzielczej sygna-
lizującej o błędzie. Rzecz nie jest tak oczywista w przypadku uszko-
dzeń drobnych, mających wpływ na wydłużenie czasu budowania 
przez turbosprężarkę ciśnienia. Tych pierwszych symptomów nie-
sprawności turbosprężarek często jednostka sterująca nie jest w 
stanie dostrzec a mają one z pewnością wpływ na proces spalania. 
Dlatego też zasadne jest podjęcie badań mających na celu zbada-
nie w jaki sposób zachodzi proces spalania w silniku z niesprawną 
turbosprężarką. W literaturze mamy wiele pozycji opisujących pro-
ces spalania, mamy również pozycje opisujące uszkodzenia i przy-
czyny uszkodzeń turbosprężarek. Nie znajdziemy natomiast w 
literaturze opisu procesu spalania zachodzącego podczas pracy 
silnika z niesprawną turbosprężarką. 
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Influence of first symptoms of turbochargers damage  
for combustion - review of literature 

This article describes the combustion process of the 

compression-ignition engine in the cylinder. Examples of 

damage to turbochargers have been reported, which have 

varied effects on the combustion process. Based on what is 

written on the subject in the literature. 

 
Autorzy: 
Prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko  – Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział 
Mechaniczny; 
dr hab. inż. Rafał Longwic, prof. PL – Politechnika Lubelska, Kate-
dra Pojazdów Samochodowych; 
mgr inż. Tomasz Durczak - Politechnika Lubelska, Katedra Pojaz-
dów Samochodowych. 

 


