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Wstęp 
W ostatniej dekadzie utrwaliła się tendencja do zwiększania 

koncentracji mocy (z jednostki objętości skokowej) silników o 
zapłonie samoczynnym. Jednocześnie muszą one spełniać 
coraz ostrzejsze wymagania ochrony środowiska. Realizacja 
tych wymagań wiąże się z koniecznością ciągłego zwiększania 
stopnia doładowania oraz optymalizacji całego systemu, w tym 
doskonalenia metod doładowania. 

Wiadomym jest, że z termodynamicznego punktu widzenia 
najbardziej atrakcyjną metodą doładowania jest doładowanie za 
pomocą turbosprężarki, ponieważ umożliwia wykorzystanie 
energii spalin. Stąd tak duża popularność systemów turbodoła-
dowania, których zastosowanie w silnikach o zapłonie samo-
czynnym pozwala w największym stopniu łączyć atrakcyjne 
osiągi przy zachowaniu małego zużyciu paliwa. Jednak pełne 
wykorzystanie możliwości wynikających z turbodoładowania 
wymaga rozwiązania problemu zapewnienia odpowiedniej jego 
wydajności w całym zakresie prędkości obrotowych i obciążenia 
silnika. Można to osiągnąć poprzez odpowiednie dopasowanie 
charakterystyk przepływowych silnika i turbosprężarki w możli-
wie szerokim zakresie zmian ciśnienia doładowania oraz  stru-
mieni masowych powietrza i spalin. Postulat ten najlepiej reali-
zują turbosprężarki o zmiennej geometrii  kierownicy turbiny 
VGT. Jednocześnie uwidaczniają się ograniczenia tego rozwią-
zania związane z niewystarczającym zakresem regulacji oraz 
wykorzystywaniem całej charakterystyki turbosprężarki włącza-
jąc obszary, gdzie jej sprawność jest niezadowalająco mała.  

Z przedstawionej wyżej oceny właściwości technicznych 
turbodoładowanych silników samochodowych wynika, że jakość 
dopasowania charakterystyk turbosprężarki i silnika decyduje 
więc o możliwości zapewnienie korzystnego bilansu energe-
tycznego przy współpracy tych maszyn oraz dalszej poprawy 
parametrów energetycznych i ekonomicznych w całym zakresie 
prędkości obrotowych i obciążenia silnika. Nabiera to szczegól-
nego znaczenia w układach doładowania zakresowego, w któ-
rych dwie różne turbosprężarki pracują w układzie równoległym 
z możliwością odłączenia jednej z nich [1,2,6,7]. 

W układzie doładowania zakresowego (rys. 1) większa tur-
bosprężarka TS pracuje przy małych i średnich prędkościach 
obrotowych silnika. W tym zakresie pracy układu zawory odcina-

jące przepływ powietrza OP oraz przepływ spalin OS przez 
mniejszą turbosprężarkę TS pozostają zamknięte. Po ich otwar-
ciu przy dużych prędkościach obrotowych wykorzystywane są 
dwie turbosprężarki pracujące w układzie równoległym. 

 
Rys. 1. Zasada działania układu doładowania zakresowego z 
turbosprężarkami pracującymi w dwóch zakresach działania 
silnika 

 
Przekrój przepływowy spalin w turbinie większej turbosprę-

żarki dobierany jest według kryterium uzyskania zakładanej 
wydajności doładowania przy małych prędkościach obrotowych 
silnika. Natomiast całkowity przekrój przepływowy dwóch turbo-
sprężarek pracujących równolegle powinien zapewnić wymaga-
ną wydajność doładowania w znamionowych warunkach pracy 
silnika. Równoważne pole powierzchni przekroju przepływowe-
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go turbin może zmieniać się o więcej niż 60%, co pozwala na 
znaczące zwiększenie momentu obrotowego silnika przy niskich 
prędkościach obrotach. Łatwo zauważyć, że właściwy dobór 
przekrojów przepływowy spalin w turbinach ważny jest zarówno 
ze względu na przebieg charakterystyki doładowania jak i na 
jakość dopasowania turbosprężarek do silnika określająca 
sprawność takiego układu [4,5]. 
 
1. Wpływ przekrojów przepływowych spalin w turbi-
nach na jakość dopasowania turbosprężarek do silni-
ka 

W celu oceny przebiegu charakterystyki doładowania oraz 
jakość dopasowania turbosprężarek do silnika przy zmianach 
przekrojów przepływowych spalin w turbinach przeprowadzono 
badania symulacyjne przy wykorzystaniu własnego programu 
numerycznego [3]. Obliczenia wykonano dla silnika o zapłonie 
samoczynnym typu SW-680, o objętości skokowej 11,1 dm3, 
przeznaczonego do napędu samochodów ciężarowych dużej 
ładowności. Przewidziano zastosowanie turbosprężarek pro-

dukcji WSK Rzeszów. Większą turbosprężarkę dobrano z typo-
szeregu B3C w zestawieniu z wirnikiem sprężarki o oznaczeniu 
309K oraz z dwoma przekrojami przepływowymi spalin turbiny  
AT(I) równymi 15 i 16,8 cm2. Mniejszą turbosprężarkę z typosze-
regu B65 zestawiono ze sprężarką o numerze katalogowym 
wirnika 60 z dwoma przekrojami turbiny AT(II) równymi 5,6 i 6,3 
cm2. Obliczenia przeprowadzono przy zachowaniu niezmien-
nych wartości współczynnika nadmiaru powietrza. Dodatkowo w 
zakresie pracy jednej turbosprężarki uwzględniono ograniczenie 
maksymalnego ciśnienia doładowania, co wymagało korekcji 
dawkowania paliwa w porównaniu do zakładanego przebiegu. 
Wyniki obliczeń wybranych parametrów pracy silnika przedsta-
wiono na rys. 2. Można zauważyć, że w zakresie pracy jednej 
turbosprężarki mniejszy przekrój przepływowymi spalin AT(I) =15 
cm2 dużej turbiny pozwala uzyskać dużą wartość momentu obro-
towego Ttq oraz zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa b 
przy małej prędkości obrotowej silnika. Przy dalszym zwiększaniu 
prędkości obrotowej moment obrotowy maleje ze względu na 
konieczność wprowadzenia korekcji dawkowania paliwa (zwięk- 

 
Rys. 2. Przebieg charakterystyki zewnętrznej silnika SW 680 z turbosprężarkami w zastawieniu z przekrojami przepływowymi 

spalin turbin AT(I) =15 cm2, AT(II) =5,6 cm2 (linia czerwona) oraz z przekrojami AT(I) =16,8 cm2, AT(II) =6,3 cm2 (linia niebieska):Ttq – 
moment obrotowy silnika, b – jednostkowe zużycie paliwa,  – współczynnik nadmiaru powietrza, pba – ciśnienie doładowania
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szenie wartości ) po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia doła-
dowania pba W zakresie pracy dwóch turbosprężarek przebieg 
charakterystyki silnika wynika z określonego skojarzenia przekro-
jów przepływowych AT(I) i AT(II). Również i w tym zakresie mniejszy 
całkowity przekrój przepływowy spalin AT(I)+AT(I) pozwala zwięk-
szyć moment obrotowy silnika. Jednocześnie uzyskuje się od-
powiednie zmiany warunków współpracy między turbosprężarka-
mi. Przebieg linii współpracy z silnikiem na charakterystykach 
sprężarek przedstawiono na rys. 3. Zaobserwować można, że 
warunki współpracy dwóch turbosprężarek w zakresie ich rów-

noległej pracy zależeć będą od podziału strumieni masowych 
powietrza pomiędzy każdą turbosprężarkę, który wynika z okre-
ślonego skojarzenia przekrojów przepływowych turbin dużej AT(I) 
oraz małej AT(II) turbosprężarki. Można także stwierdzić, że przy 
tak dobranych przekrojach przepływowych spalin w turbinach 
podział strumieni masowych powietrza pomiędzy sprężarki w 
zakresie ich równoległej pracy, a zwłaszcza w zastawieniu z 
przekrojami AT(I) =15 cm2, AT(II) =5,6 cm2 przy największej pręd-
kości obrotowej tego zakresu, nie będzie spełniać warunku za-
pewnienia maksymalnej sprawności sprężania takiego zespołu. 

Rys. 3. Przebieg linii współpracy z silnikiem SW 680 w warunkach charakterystyki zewnętrznej w zastawieniu z przekrojami prze-
pływowymi spalin turbin AT(I) =15 cm2, AT(II) =5,6 cm2 (linia czerwona) oraz z przekrojami AT(I) =16,8 cm2, AT(II) =6,3 cm2 (linia niebie-
ska)  
 

2. Sterowanie podziałem strumieni masowych 
powietrza pomiędzy sprężarki w zakresie ich 
równoległej pracy 

W celu poprawy dopasowania charakterystyk przepływo-
wych silnika i turbosprężarek proponuje się sposób sterowania 
podziałem obciążenia pomiędzy turbosprężarki o stałej geome-
trii połączone równolegle, współpracujące z tłokowym silnikiem 
spalinowym, który charakteryzuje się tym, że za turbiną dużej 
turbosprężarki umieszcza się zawór dławiący DS, wywołujący 
dodatkowy spadek ciśnienia spalin (rys. 1). Zwiększone prze-
ciwciśnienie spalin powoduje wówczas zmniejszenie stopnia 
rozprężania oraz strumienia masowego spalin przepływających 
przez turbinę dużej turbosprężarki, a w konsekwencji ograni-
czenie jej mocy. Zmniejszenie mocy turbiny dużej turbosprężarki  
prowadzi do jednoczesnego zmniejszenia strumienia masy 
powietrza w sprężarce dużej turbosprężarki. Z bilansu mocy 
sprężarki oraz turbiny dużej turbosprężarki może również wyni-
kać zmiana ciśnienia powietrza za dużą sprężarką. 
Z warunków współpracy obu turbosprężarek połączonych rów-
nolegle wynika że , przy braku dławienia przepływu spalin przez 

turbinę małej turbosprężarki, zwiększa się jej przepływ spalin. 
Przy jednoczesnym zwiększeniu sprawności turbiny małej tur-
bosprężarki prowadzi to do zwiększenia jej mocy. W rezultacie 
uzyskuje się odpowiednie zwiększenie strumienia masowego 
powietrza w sprężarce małej turbosprężarki oraz oczekiwane 
zwiększenie jej sprawności. Uzyskany wzrost sprawności sprę-
żania sprężarek dużej oraz małej turbosprężarki może kompen-
sować ewentualny spadek ciśnienia powietrza za sprężarkami 
wywołany zmniejszeniem stopnia rozprężania turbiny dużej 
turbosprężarki W zakresie pracy dużej turbosprężarki, gdy 
zawory odcinające OP i OS są zamknięte, zawór dławiący DS 
pozostaje całkowicie otwarty, nie zakłócając przepływu spalin. 
Przymykanie zaworu dławiącego DS następuje dopiero w za-
kresie równoległej pracy obu turbosprężarek. Przy zmianach 
masowych strumieni powietrza oraz sprężu w sprężarkach 
wymuszonych przez zmiany prędkości obrotowej i obciążenia 
silnika stopień otwarcia zaworu dławiącego powinien umożliwić 
uzyskanie żądany podziału tych strumieni, a w konsekwencji 
sprawności sprężania takiego zespołu sprężarek zbliżonej do 
wartości maksymalnej. 
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Rys. 4. Zmiany położenia punktów pracy na charakterystyce dużej sprężarki w zależności od wartości spadku ciśnienia na zaworze 
dławiącym. 
 

 
Rys. 5. Zmiany położenia punktów pracy na charakterystyce małej sprężarki w zależności od wartości spadku ciśnienia na zaworze 
dławiącym.
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Aby dokonać weryfikacji prawidłowości proponowanej kon-
cepcji sterowania podziałem obciążenia pomiędzy dwie pracują-
ce równolegle turbosprężarki przeprowadzono odpowiednie 
symulacje numeryczne. Obliczenia przeprowadzono dla silnika 
typu SW 680. Większą turbosprężarkę dobrano z typoszeregu 
B3C w zestawieniu z wirnikiem sprężarki o oznaczeniu 309K 
oraz z przekrojem przepływowym spalin turbiny AT(I)=16,8 cm2. 
Mniejszą turbosprężarkę z typoszeregu B65 zestawiono ze 
sprężarką o numerze katalogowym wirnika 60 oraz z przekrojem 
turbiny AT(II)=5,6 cm2. Przykładowe wartości parametrów pracy 
silnika i turbosprężarek wyznaczono dla zadanej stałej wartości 
współczynnika nadmiaru powietrza λ=1,55 przy prędkości obro-
towej silnika 1600 obr/min. Obliczenia wykonano dla zadanych 
wartości spadku ciśnienia Δp na zaworze sterującym 5 wyno-
szącym 5, 10 oraz 15 kPa. Wyznaczone wartości parametrów 
pracy sprężarek przy współpracy z silnikiem naniesiono na 
charakterystyki przepływowe sprężarek, co pokazano na rys. 4 i 
5. Na podstawie położenia tych punktów na charakterystykach 
sprężarek można stwierdzić wyraźne zmiany strumieni maso-
wych oraz sprawności sprężania w sprężarkach w zależności od 
spadku ciśnienia Δp na zaworze dławiącym DS. Przy spadku 
ciśnienia 5 kPa dzięki zwiększeniu sprawności sprężania zespo-
łu sprężarek uzyskano również zwiększenie sprężu. 

 
Wnioski 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników można stwier-
dzić, że przełączanie układu doładowania zakresowego na tryb 
pracy z dwiema turbosprężarkami prowadzi do wyraźnego 
przesunięcia punktów pracy silnika na charakterystykach sprę-
żarek. Ocenę efektów tych zmian pod kątem bilansu energe-
tycznego silnika i takiego układu doładowania należy prowadzić 
na podstawie wyodrębnionych wartości sprawności całkowitej 
zespołu sprężarek, który wynika z określonego podziału wydat-
ków powietrza oraz odpowiadających mu wartości sprawności 
sprężania w każdej turbosprężarce. Uzyskane wyniki pozwalają 
również na pozytywną weryfikację tezy o możliwości sterowania 

podziałem strumieni powietrza pomiędzy sprężarki pracujące 
równolegle oraz poprawy sprawności sprężania takiego zespołu 
w wyniku odpowiedniego dławienia wypływu spalin z turbiny 
dużej turbosprężarki. Potwierdza to także pewną swobodę 
korzystnego kształtowania warunków współpracy turbospręża-
rek z silnikiem w szerokim zakresie zmian prędkości obrotowej i 
obciążenia silnika. Można to osiągnąć poprzez odpowiednią 
niezależną regulację warunków zasilania każdej turbiny. Należy 
zatem rozważyć możliwość stosowania turbosprężarek o 
zmiennych charakterystykach przepływowych. 
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The concept of load sharing control of two different turbo-

chargers working in parallel 
 

Abstract 
 

This paper presents the requirements concerning matching of two different turbochargers working in the sequential supercharging system in 
order to obtain maximum efficiency of such a system. 
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