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STANOWISKO BADAWCZE DO POMIARÓW WYBRANYCH PARAMETRÓW  

EKSPLOATACYJNYCH TURBOSPRĘŻARKI SILNIKA SPALINOWEGO 

 

W artykule omówione zostało stanowisko badawcze do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych turbosprężarki zamon-

towanej w samochodzie marki Fiat Croma z silnikiem 1,9 TD. Stanowisko umożliwiać będzie m.in. pomiar ciśnienia i tempera-

tury oleju silnikowego dla wybranych stanów jego pracy. 

 

WSTĘP 

Doładowanie silnika spalinowego za pomocą turbosprężarki 
odśrodkowej jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej efek-
townych zabiegów podniesienia sprawności oraz mocy silnika. 
Turbodoładowanie sprawia, że mieszanka paliwowo-powietrzna jest 
bardziej wybuchowa poprzez wtłoczenie do cylindrów większej ilości 
powietrza, co wytwarza większą siłę działającą na tłok w czasie 
spalania. Powietrze pod ciśnieniem jest skompresowane, cząsteczki 
są bliżej siebie, więc można zmieścić większą ilość powietrza w tej 
samej objętości cylindra silnika. Turbosprężarka składa się general-
nie z kanałów wlotowych, turbiny z łopatami oraz kanałów wyloto-
wych. Różnica przekrojów pomiędzy kanałami wlotowymi i wyloto-
wymi ma istotny wpływ. Jej zasada działania opiera się na podsta-
wach termodynamiki [4-10]. Gorące spaliny, które docierają przez 
kanały wlotowe sprężarki mają duże ciśnienie wynoszące nawet 2,6 
bar. Kanały wylotowe maja większą średnicę co powoduje zwięk-
szenie objętości spalin oraz spadek ciśnienia i temperatury. Różnica 
ciśnień spalin przed i za turbiną wywołuje ich gwałtowny przepływ 
przez łopaty turbiny, co wywołuje jej ruch. Obracanie się wirnika 
turbiny gazowej pozwala na obrót wirnika sprężarki, czyli rozpoczę-
cie procesu doładowania. Zwiększenie ciśnienia w cylindrze pociąga 
za sobą konieczność zastosowania lepszych materiałów konstruk-
cyjnych z których składa się  silnik. Również stopień sprężania musi 
ulec zmniejszeniu, aby przy większych prędkościach obrotowych 
ciśnienie sprężania nie przekroczyło granic, których silnik nie byłby 
już w stanie wytrzymać. Gdy sprężamy powietrze doładowujące, 
czego skutkiem jest zwiększenie jego ciśnienia, wzrasta również 
jego temperatura. Gorące powietrze ma mniejszą gęstość i gorzej 
miesza się z paliwem. Powoduje to spadek mocy silnika. Sposobem 
na to jest zastosowanie, przed silnikiem, chłodnicy powietrza doła-
dowującego, czyli tzw. intercoolera, który zwiększa gęstość, a tym 
samym stopień napełnienia cylindra świeżym ładunkiem powietrza. 

Podczas napełniania cylindra w doładowanym silniku spalino-
wym występuje nadmiar powietrza w stosunku do wtryśniętej dawki 
paliwa. Spowodowane jest to tym, że pompa wtryskowa reaguje na 
zmianę prędkości obrotowej silnika, a turbosprężarka nie nadąża  
z podawaniem odpowiedniej ilości powietrza. Przyczyna tkwi  
w bezwładności wirnika turbosprężarki, która wpływa negatywnie na 
jej zdolność do przyspieszeń. Aby optymalnie wykorzystać energię 
spalin oraz zapewnić prawidłową pracę silnika z turbosprężarką 
należy uwzględnić sprawności turbiny i sprężarki oraz zachować 
równowagę między mocą popytu przez silnik spalinowy, a mocą 
podaży przez turbosprężarkę. Energia spalin wykorzystywana przez 

turbosprężarkę wynosi 30÷40% całkowitej energii dostarczonej  
z paliwem [1-3]. 

We współczesnych konstrukcjach turbosprężarek stosuje się 
dwie nieco odmienne metody wykorzystywania spalin. Pierwsza 
metoda polega na podłączeniu turbiny do kolektora u zbiegu 
wszystkich przewodów wydechowych z poszczególnych cylindrów. 
Wirnik jest wówczas napędzany dzięki rozprężeniu się spalin na-
gromadzonych w kolektorze. Druga metoda, oprócz energii rozprę-
żania wykorzystuje jeszcze energię kinetyczną gazów przepływają-
cych z dużą prędkością przez przewód wydechowy. Możliwe jest to 
wówczas, gdy wszystkie przewody wydechowe są oddzielnie pro-
wadzone i trafiają wprost na łopatki turbiny w różnych punktach jej 
obwodu. 

1. BUDOWA TURBOSPRĘŻARKI 

Turbosprężarka (rys. 1)  to napędzana spalinami sprężarka 
stosowana do doładowania silników spalinowych. Służy do podno-
szenia mocy silnika przez zwiększenie ilości tlenu dostarczanego do 
komory spalania. Jedna część turbosprężarki (nazywana turbiną) 
jest powiązana z częścią wydechową i napędzana spalinami, druga 
część (nazywana sprężarką) powiązana jest z częścią wlotową 
silnika.  

 

 
Rys. 1. Turbosprężarka silnika spalinowego 
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Typowa turbosprężarka składa się z [1]: 
– kadłuba środkowego i ułożyskowanego na nim wirnika (turbiny  

i sprężarki osadzonych na wspólnym wałku), 
– kadłuba turbiny, 
– kadłuba sprężarki. 

Przy coraz częstszym zastosowaniu turbosprężarek w nowo 
produkowanych samochodach, należałoby zwrócić większą uwagę 
na warunki ich pracy. Konstrukcja turbosprężarki, zaprojektowana 
jest w taki sposób, by mogła przez cały okres eksploatacji silnika 
bezawaryjnie z nim współpracować. Turbosprężarka nie wymaga 
specjalistycznych zabiegów, a jej badanie powinno być ograniczone 
tylko i wyłącznie do kilku podstawowych czynności zawartych w 
instrukcji użytkowania turbosprężarki dostarczonej przez producen-
ta. Często przyczyna uszkodzenia turbosprężarki nie tkwi w samym 
urządzeniu, a jest efektem wpływu wielu czynników zewnętrznych. 

Typowymi uszkodzeniami turbosprężarek są: 
– uszkodzenia spowodowane przez obcy materiał, 
– niedostateczna wartość ciśnienia oleju, 
– chwilowe opóźnienia w dostarczaniu oleju, 
– zanieczyszczony olej, 
– przegrzanie, 
– błędy konstrukcyjne w procesie wytwarzania wirnika turbosprę-

żarki 
Przykładowe uszkodzenie koła turbiny spowodowane przez 

obcy materiał (np. cząstki rdzy), który dostał się do korpusu wyde-
chowego turbosprężarki przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Uszkodzona końcówka wirnika koła turbiny 

 
W tym przypadku zużyciu uległy końcówki łopatek wirnika. O ile 

korpus wydechowy turbosprężarki jest odporny na działanie wyso-
kiej temperatury, która miejscami dochodzi do około 830°C w silni-
kach z zapłonem samoczynnym ZS oraz 1080°C w silnikach ben-
zynowych ZI, o tyle wysoka temperatura spalin, będąca następ-
stwem m.in. spalania zbyt ubogich mieszanek wskutek nieprawidło-
wej regulacji silnika, czy niewłaściwych luzów zaworów wydecho-
wych, powoduje przeciążenia cieplne koła turbiny, w wyniku czego 
następuje zwęglanie oleju smarującego, co prowadzi do licznych 
przebarwień i wykruszania się materiału z jakiego wykonane są jej 
łopatki (rys. 3). 

 
Rys.3. Uszkodzona łopatka wirnika koła turbiny 

 

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe uszkodzenie wirnika 
koła sprężarki polegające na odkształceniu (wygięciu) jego łopatek. 

 
Rys. 4. Wygięte łopatki koła sprężarki 

 
Przyczyną  tego typu uszkodzenia może być zasysanie przez 

kolektor dolotowy obcych materiałów (np. piasku, soli) znajdujących 
się w doprowadzanym  do silnika powietrzu. Ciała te dostają się 
najczęściej przez niesprawny filtr powietrza lub nieszczelny układ 
dolotowy. 

2. KONCEPCJA  STANOWISKA BADAWCZEGO 

Celem budowy stanowiska do badania turbosprężarek jest 
określenie wpływu temperatury i ciśnienia oleju silnikowego 
na pracę poszczególnych elementów turbosprężarki podczas jej 
eksploatacji. Obiektem badań będzie turbosprężarka firmy KKK 
(rys.5), która składa się z następujących elementów: 
– koła turbiny, 
– koła sprężarki, 
– wałka wirnika, 
– łożyska ślizgowego, 
– korpusu (obudowy) kanału dolotowego (ssącego), 
– korpusu środkowego, 
– korpusu kanału wydechowego. 

 
Rys. 5. Turbosprężarka KKK 

 
Zakres badań obejmować będzie turbosprężarkę podłączoną 

do kolektora wydechowego doładowanego silnika wysokoprężnego 
samochodu marki Fiat Croma 1,9. Widok zbudowanego stanowiska 
pomiarowego wraz z opisem poszczególnych elementów przedsta-
wiono na rysunku 6.  

Budowa stanowiska do badania turbosprężarki umożliwi pomiar 
następujących parametrów: 
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Rys. 6.  Stanowisko badawcze: A – widok z przodu, B – widok z tyłu, 1 – turbosprężarka,   2 – intercooler, 3 – kolektor wydechowy,   
4 – kolektor ssący, 5 – chłodnica, 6 – zbiorniczek wyrównawczy, 7 – dźwignia zmiany prędkości obrotowej, 8 – filtr paliwa, 9 – pompa 
paliwowa, 10 – zawór regulujący, 11 – trójnik, 12 – starter, 13 – wiązka przewodów elektrycznych 

 

A 
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– wydajności pompy olejowej, czyli ilości oleju przepływająca 
przez otwarty zawór w czasie jednej godziny dla poszczegól-
nych prędkości obrotowych silnika oraz temperatury oleju 80°C, 

– temperatury oraz  ciśnienia oleju podczas rozruchu zimnego 
silnika, aż do osiągnięcia optymalnej temperatury cieczy chło-
dzącej (90°C) dla prędkości obrotowej wynoszącej 900 min-1  
i 1800 min-1, 

– ciśnienia oleju przy całkowicie otwartym zaworze regulacyjnym, 
gdy temperatura oleju zasilającego turbosprężarkę będzie wy-
nosić 85°C oraz 95°C ,  

– ciśnienia doprowadzanego oleju, podczas zmniejszania jego 
ilości przez zawór regulujący, 

– czasu spadku ciśnienia oleju podczas zamknięcia zaworu regu-
lacyjnego, 

– prędkości obrotowej turbosprężarki KKK K16. 
Po wykonaniu badań analizowana turbosprężarka zostanie 

zdemontowana w celu określenia stopnia intensywności zużycia 
poszczególnych jej elementów oraz warunków w jakich pracowała 
(temperatura i ciśnienie oleju). 

PODSUMOWANIE 

Zbudowane stanowisko badawcze umożliwi uzyskanie miaro-
dajnych wyników pomiarów parametrów wpływających na pracę 
turbosprężarki, jak również pozwoli na sformułowanie wniosków 
dotyczących zużycia  końcówek wirnika turbiny spowodowanego 
obecnością obcych materiałów w spalinach takich, jak piasek czy 
sól znajdujących się w powietrzu zasysanym przez kolektor doloto-
wy silnika oraz niedostatecznym ciśnieniem oleju 
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The research station  for  measurement of selected exploita-
tion parameters of a turbocharger  

The article has been discussed a research station which 

was made to measure of exploitation parameters of a turbo-

charger mounted in the car Fiat Croma with an engine 1,9 

TD. The station will allow, among others, at the measure the 

pressure and temperature of the engine oil with the selected 

conditions of its work. 
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