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Two-phase sequential turbocharging system with two unequal-size 

turbochargers. Possibilities for development 

 
The principle of the two-phase variable supercharging system applied to heavy-duty automotive diesel 

engines and car diesel engines is indicated. The experimental and numerical simulations results show that two-

phase sequential turbocharging system with two unequal-size turbochargers is effective to improve performance 

per liter and torque output at low speed, and improve acceleration performance, fuel consumption at low speed. 

However, achieving such benefits requires proper matching of the two unequal-size turbochargers to the engine 

and the steady switching boundary, and corresponding solutions are discussed. 

Key words: diesel engine, two-phase supercharging, numerical simulations   

 

Dwuzakresowy system doładowania zakresowego z dwiema turbosprężarkami różnej 

wielkości. Możliwości rozwoju 

 
Zastosowanie zasady dwuzakresowej regulacji doładowania jest wskazane zarówno w silnikach o zapłonie 

samoczynnym samochodów ciężarowych, jak i w samochodach osobowych. Wyniki badań doświadczalnych i 

symulacji numerycznych pokazują, że dwuzakresowy system doładowania zakresowego z dwoma turbosprężarki 

różnej wielkości jest skuteczną metodą zwiększenia koncentracji mocy oraz momentu obrotowego przy małych 

prędkościach obrotowych, a także poprawy właściwości dynamicznych oraz  zmniejszenia zużycia paliwa w 

zakresie małych prędkości obrotowych. Jednak osiągnięcie takich korzyści wymaga odpowiedniego 

dopasowania do silnika dwóch różnych turbosprężarek i określnenia granicy ich przełączania, a odpowiednie 

rozwiązania tego problemu są omawiane w pracy. 

Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, doładowanie dwuzakresowe, symulacje numeryczne 
 

1. Wstęp 

Wraz ze zwiększaniem koncentracji mocy oraz 

zakresu prędkości obrotowych silników o zapłonie 

samoczynnym zwiększają się wymagania dotyczące 

dopasowania systemu turbodoładowania do silnika 

[4]. System doładowania zakresowego jest skutecz-

ną metodą poprawy wydajności doładowania w 

całym zakresie prędkości obrotowych i obciążeń 

silnika. W istniejących rozwiązaniach doładowania 

zakresowego wykorzystywane są zazwyczaj dwie 

turbosprężarki różnej wielkości o stałej geometrii 

połączone równolegle. Wśród nich można wyróżnić 

układy z dwoma [1] lub trzema zakresami pracy 

turbosprężarek [5]. W układzie z dwoma zakresami 

pracy turbosprężarek (rys. 1) jedna (większa) turbo-

sprężarka pracuje stale, a druga (mniejsza) jest 

włączana za pomocą zaworów odcinających prze-

pływ powietrza OP oraz przepływ spalin OS tylko 

w określonym zakresie prędkości obrotowej i ob-

ciążenia silnika. Dzięki zastosowaniu dwóch ma-

łych turbosprężarek zamiast jednej dużej, można 

znaczne zwiększyć maksymalny moment obrotowy 

silnika przy małych prędkościach obrotowych oraz 

poprawić ekonomiczność pracy i szybkość odpo-

wiedzi silnika na gwałtowne zmiany obciążenia. 

Uzyskanie takich korzyści wymaga jednak prawi-

dłowego doboru systemu doładowania do silnika. 

W przypadku doładowania zakresowego rozwiąza-

nie tego problemu komplikuje się ze względu na 

konieczność prawidłowego doboru rozmiarów 

dwóch turbosprężarek oraz – dodatkowo – właści-

wego dopasowania charakterystyk tych turbosprę-

żarek do silnika.  
 

Rys. 1. Zasada działania układu doładowania zakresowego z 

turbosprężarkami pracującymi w dwóch zakresach działania 
silnika 

Mała TS 

Silnik 

Duża TS 

Zawór OP 

Zawór OS 
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Wyniki przeprowadzonych wstępnych badań 

doświadczalnych pokazują, że rozwiązania proble-

mu prawidłowego doboru turbosprężarek do silnika 

jest szczególnie ważne podczas włączania drugiej 

turbosprężarki [2]. Na rys. 2 przedstawiono porów-

nanie wybranych parametrów pracy silnika typu 

SW 680 z seryjną  turbosprężarką oraz z doładowa-

niem zakresowym uzyskanych podczas badań na 

hamowni. Jest to silnik o zapłonie samoczynnym o 

objętości skokowej 11,1 dm
3
, przeznaczony do 

napędu samochodów ciężarowych dużej ładowno-

ści. W wersji fabrycznej wyposażony jest w turbo-

sprężarkę produkcji WSK Rzeszów z typoszeregu 

B3A ze skrzynią wlotową turbiny o polu przekroju 

AT wynoszącym 21 cm
2
. W badaniach z doładowa-

niem zakresowym także wykorzystano turbosprę-

żarki produkcji WSK Rzeszów. Większą turbosprę-

żarkę dobrano z typoszeregu B3C w zestawieniu z 

wirnikiem sprężarki o oznaczeniu 309K oraz z 

turbiną o polu przekroju skrzyni wlotowej AT(I) 

wynoszącym 16,8 cm
2
.  Dla mniejszej turbosprę-

żarki z typoszeregu B65, zestawionej ze sprężarką o 

numerze katalogowym wirnika 60, przewidziano 

turbinę o przekroju AT(II) równym 5,6 cm
2
. W ce-

lach porównawczych dążono do zachowania nie-

zmienionych wartości współczynnika nadmiaru 

powietrza . 

Mimo pewnych rozbieżności wartości , w sto-

sunku do zakładanego przebiegu, wyniki tych ba-

dań wskazują na bardzo korzystne ukształtowanie 

charakterystyki zewnętrznej silnika z doładowa-

niem zakresowym, zwłaszcza w zakresie pracy 

jednej turbosprężarki. Uzyskano 25-procentowy 

wzrost wartości momentu obrotowego Ttq ze zmia-

ną położenia jego maksi-

mum przy najmniejszej 

wartości użytecznego prze-

działu prędkości obrotowej. 

Jednocześnie zachowano 

korzystne wartości zady-

mienia spalin, przy mniej-

szym jednostkowym zuży-

ciu paliwa b. Jednak użycie 

mniejszej (w porównaniu 

do fabrycznej) turbosprę-

żarki prowadzi do szybkie-

go zwiększenia sprężu 

powyżej wartości wymaga-

nej ze względu na charakte-

rystykę doładowania. Zmu-

sza to do włączenia drugiej 

turbosprężarki powyżej 

prędkości obrotowej 1600 

obr/min. Przy skokowym 

przebiegu fazy przełączania 

objawia się to  wyraźną 

nieciągłością przebiegu 

charakterystyki silnika. Jest 

to znana również z literatu-

ry [1] istotna niedogodność 

tej metody doładowania. 

Poprawie przebiegu 

krzywej momentu obroto-

wego, przy zachowaniu 

korzystnych wartości 

sprawności ogólnej silnika 

sprzyja właściwy dobór 

turbosprężarek do silnika. 

Świadczy o tym położenie 

linii współpracy z silni-

kiem, które przebiegają 

przez obszary charaktery-

styk obu sprężarek o zado-

walająco dużej sprawności 

sprężania (rys. 3). Jednak 

zmniejszeniu nadmiaru 

powietrza w zakresie pracy 

Rys. 2. Porównanie charakterystyki zewnętrznej silnika SW 680 z fabryczną turbosprężarką (linia 

czarna) oraz z doładowaniem zakresowym  (linia czerwona); Ttq – moment obrotowy silnika, 

b – jednostkowe zużycie paliwa,  – współczynnik nadmiaru powietrza, pba – ciśnienie doładowania, 

k  – współczynnik absorbcji spalin. 
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dwóch turbosprężarek towarzyszy zwiększenie 

emisji dymu. 

W związku z pogorszeniem parametrów energe-

tycznych i ekologicznych silnika z doładowaniem 

zakresowym w trybie pracy z dwiema turbosprę-

żarkami przeprowadzono odpowiedni eksperyment, 

który zmierzał do zwiększenia ciśnienia doładowa-

nia w wyniku doboru turbiny o bardziej stromej 

charakterystyce przepływowej. Aby nie naruszać 

nałożonych ograniczeń ze względu na charaktery-

stykę doładowania w zakresie pracy jednej turbo-

sprężarki zmniejszono przekrój AT(II) skrzyni wlo-

towej małej turbiny z 5,6 do 3,3 cm
2
. W trakcie 

badań okazało się, że taka zmiana parametrów 

układu doładowania nie doprowadziła do oczeki-

wanego zwiększenia wartości ciśnienia doładowa-

nia w zakresie pracy dwóch turbosprężarek, które w 

pobliżu punktu znamionowego uległo nawet pew-

nemu obniżeniu. Rozpatrując przebieg linii zasysa-

nia silnika w zestawieniu z mniejszą turbosprężarką 

o zmniejszonym przekroju przepływu spalin  AT(II) 

(rys. 3) można stwierdzić, że taki efekt jest m.in. 

wynikiem widocznego pogorszenia warunków 

współpracy w wyniku przemieszczenie linii zasy-

sania silnika w obszary o mniejszej sprawności 

sprężania. Te niekorzystne zmiany warunków 

współpracy turbosprężarek i związane z tym pewne 

pogorszenie parametrów energetycznych silnika 

wskazują na konieczność szczegółowej analizy 

problemu prawidłowego doboru turbosprężarek 

oraz zapewnienia właściwych warunków współpra-

cy pomiędzy nimi, co warunkuje uzyskanie ocze-

kiwanego przebiegu charakterystyki silnika. Szcze-

gólnie istotne jest to w fazie przełączania trybów 

pracy pomiędzy turbosprężarkami, a więc dotyczy 

również rozwiązania zagadnienia sterowania ich 

pracą.  

2. Ocena zmian obciążenia turbospręża-

rek 

W zakresie równoległej pracy dwóch turbosprę-

żarek warunki ich współpracy zależeć będą od 

podziału pomiędzy nie całkowitego strumienia 

masy powietrza (obciążenia). Podział ten określony 

jest przez odpowiedni dobór pola powierzchni 

przekroju przepływu spalin w każdej turbosprężar-

ce.  

W celu oceny 

wpływu parametrów 

doboru turbosprężarek 

na warunki ich współ-

pracy z silnikiem prze-

prowadzono badania 

symulacyjne przy wy-

korzystaniu własnego 

programu numeryczne-

go [3]. Rozważano 

wpływ zmian pól prze-

krojów dużej turbiny 

AT(I) oraz małej turbiny 

AT(II)  przy niezmien-

nym całkowitym prze-

kroju przepływowym 

spalin AT(I) + AT(II) 

równym 23,1 cm
2
 oraz 

przy mniejszych jego 

wartościach wynoszą-

cych 21,6 oraz 20,6 

cm
2
. Zestawienia tych 

przekrojów, dla których 

jednocześnie uzyskano 

określone zmian sto-

sunku AT(I) / AT(II), 

prowadzące do odpowiednich zmian obciążenia 

turbosprężarek przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela1. Warianty badanych turbosprężarek 

lp. AT(I) cm2 AT(II) cm2 AT(I)+AT(II) AT(I)/AT(II) 

1 12 11,1 23,1 1,08 
2 13 10,1 23,1 1,29 

3 14 9,1 23,1 1,54 

4 15 8,1 23,1 1,85 
5 16,8 6,3 23,1 2,66 

6 14 7,6 21,6 1,85 

7 15 5,6 20,6 2,66 

 

Wyniki obliczeń w warunkach mocy znamio-

nowej silnika przy prędkości obrotowej n=2200 

obr/min oraz z zachowaniem niezmiennej wartości 

współczynnika nadmiaru powietrza  przestawiono 

na rys. 4. Analizowano zmiany maksymalnej war-

tości sprężu s(max), względne zmiany całkowitej 

sprawności rozprężania w zespole turbin tc, 

względne zmiany sprawności ogólnej małej turbiny 

to(II) oraz względne zmiany całkowitej sprawności
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Rys. 3. Położenie linii współpracy z silnikiem SW 680 na charakterystykach przepływowych sprężarek w 
warunkach charakterystyki zewnętrznej w zestawieniu z przekrojami skrzyń wlotowych turbin  

AT(I) =16,8 cm2 i AT(II) =5,6 cm2 (linia czerwona) oraz  AT(I) =16,8 cm2 i AT(II) =3,3 cm2 (linia niebieska) 
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Rys. 4. Wpływ stosunku pól powierzchni przekrojów skrzyni wlotowych turbin przy określonym całkowitym przekroju przepływowym spalin 

(AT(I)+AT(II)) w warunkach znamionowych (n=2200 obr/min) na: a – maksymalną wartość sprężu, b – względne zmiany całkowitej sprawności 

rozprężania w zespole turbin, c – względne zmiany sprawności ogólnej turbiny małej turbosprężarki, d – względne zmiany całkowitej spraw-

ności sprężania w zespole sprężarek 

 

sprężania w zespole sprężarek sc. Względne zmia-

ny poszczególnych parametrów określano w sto-

sunku do ich maksymalnych wartości. 

Na rys. 4a przedstawiono przebieg zmian mak-

symalnej wartości sprężu s(max) w zależności od 

stosunku pól powierzchni przekro-

jów skrzyni wlotowych turbin 

AT(I) / AT(II). Przy stałej wartości 

AT(I) + AT(II)=23,1 cm
2
 uzyskanie 

maksymalnej wartości sprężu wy-

maga zachowania odpowiedniego 

stosunku tych przekrojów 

AT(I)/AT(II). W przypadku gdy dla 

dwóch różnych wartości stosunku 

przekrojów: AT(I) / AT(II)=1,29 oraz 

AT(I) / AT(II)=1,54 uzyskiwane są 

zbliżone wartości maksymalnego 

sprężu ostatecznego wyboru prze-

krojów należy dokonać z uwzględ-

nieniem oczekiwanego przebiegu 

charakterystyki momentu obroto-

wego. Należy przy tym mieć na 

uwadze, że mniejsza wartość 

AT(I) / AT(II) (mniejszy przekrój tur-

biny dużej turbosprężarki AT(I)) 

prowadzi do zwiększenia momentu 

obrotowego przy małych prędkościach obrotowych 

silnika. Jednak wymaga to wcześniejszego włącze-

nia do obiegu mniejszej turbosprężarki, czemu 

towarzyszy bardziej gwałtowny spadek wartości 

momentu obrotowego. Na rysunkach 4b, 4c i 4d 

(max)s

s





             A
T(I) 

+ A
T(II) 

= 23,1 cm
2                         

A
T(I)

 + A
T(II) 

= 20,6 cm
2                     

 A
T(I) 

+ A
T(II) 

= 21,6 cm
2

 

Rys. 3. Wpływ stosunku pól powierzchni przekrojów skrzyń wlotowych turbin AT(I)/AT(II) przy 

stałym całkowitym przekroju przepływowym spalin (AT(I)+AT(II)=23,1 cm2) na względne 
zmiany maksymalnego sprężu, przy różnych wartościach prędkości obrotowej silnika w 

warunkach charakterystyki pełnej mocy 
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przedstawiono względne zmiany sprawności turbo-

sprężarek. Mimo pomijalnie małych zmian całko-

witej sprawności rozprężania w zespole turbin tc, 

(rys. 4b) zwiększanie AT(I) / AT(II) prowadzi do 

szybkiego opadania linii sprawności ogólnej małej 

turbiny to(II) (rys. 4c) oraz do wyraźnego zmniej-

szenia sprawności sprężania w zespole sprężarek 

sc (rys. 4d). W następstwie tych zmian przy naj-

większej wartości AT(I) / AT(II)=2,66 maksymalny 

spręż zmniejsza się aż o ok. 11% (rys. 4a).  

Na charakterystyki naniesiono wartości parame-

trów uzyskane przy mniejszym całkowitym prze-

kroju i różnym stosunku przekrojów. Uwagę zwra-

ca fakt, że dla najmniejszego całkowitego przekroju 

AT(I) / AT(II)=20,65 cm
2
 oraz dużego stosunku prze-

krojów AT(I) / AT(II)=2,66 uzyskano znaczne pogor-

szenie sprężu, który osiąga wartości zbliżone jak 

dla największego przekroju AT(I) / AT(II)=23,1 cm
2
. 

Tłumaczą to niekorzystne zmiany sprawności tur-

bosprężarek w wyniku przesunięcia linii współpra-

cy z silnikiem. 

Obliczenia zmian maksymalnego sprężu wraz 

ze zmianą stosunku przekrojów AT(I) / AT(II). oraz 

przy takim samym przekroju AT(I) + AT(II)=23,1 cm
2
 

przeprowadzono dla różnych wartości prędkości obro-

towej silnika, co przedstawia rys. 5. Jego analiza po-

zwala stwierdzić, że dla wybranych sprężarek op-

tymalna wartość AT(I) / AT(II) nie zmienia się przy 

zmianach prędkości obrotowej silnika. Stwarza to 

możliwości optymalizacji doboru przekrojów wlo-

towych turbin w zależności od właściwości zasto-

sowanych sprężarek oraz pozwala zarówno na 

zwiększenie koncentracji mocy w warunkach zna-

mionowych, jak i na poprawę ukształtowania cha-

rakterystyki napędowej silnika w pobliżu punktu 

przełączania turbosprężarek.  

 

3. Wnioski 

Wyznaczone charakterystyki wskazują na okre-

ślone zależności korelacyjne pomiędzy skojarzenie 

przekrojów a sprawnością sprężania i maksymal-

nym sprężem zespołu sprężarek pracujących rów-

nolegle. Przebieg tej zależności uzyskanej przy 

stałym całkowitym przekroju AT(I) + AT(II) pozwala 

na wyznaczenie wartości stosunku przekrojów 

AT(I) / AT(II), który zapewni maksymalny spręż pod-

czas współpracy z silnikiem. Stosunek ten określo-

ny jest głównie przez zmiany sprawności sprężania 

w każdej sprężarce oraz jest praktycznie niewrażli-

wy jest na zmiany całkowitej sprawności rozpręża-

nia w zespole turbin. Wynika stąd możliwość dobo-

ru sprężarek oraz przekrojów przepływowych tur-

bin AT(I) i AT(II) zapewniających max. spręż dla 

różnych wartości AT(I) / AT(II). Pozwala to z pewną 

swobodą dobierać przekroje przepływowe turbin w 

zależności od oczekiwanego przebiegu charaktery-

styki napędowej silnika. Stwierdza się przy tym 

niewrażliwość optymalnego stosunku przekrojów 

AT(I) / AT(II) na zmiany prędkości obrotowej silnika, 

co dają możliwość poprawy warunków doładowa-

nia w znacznym obszarze jego charakterystyki.  

Jak pokazują wyniki analizy jednakowe warto-

ści maksymalnego sprężu dwóch pracujących rów-

nolegle turbosprężarek można również uzyskać 

przez jednoczesne zmiany całkowitego przekroju 

przepływowego turbin AT(I) + AT(II) oraz stosunku 

przekrojów AT(I) / AT(II). Jest to ważne zarówno ze 

względu sprawność układu doładowującego, jak i 

ze względu na wymaganą charakterystykę dołado-

wania, gdyż małe wartości AT(I) / AT(II) prowadzą do 

zwiększenia nieciągłości charakterystyki dołado-

wania oraz momentu obrotowego podczas włącza-

nia do obiegu drugiej turbosprężarki. 
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