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The evaluation of conditions of turbocharger interaction  

with compression ignition combustion engine at partial loads 

The paper main aim was the more precise identification of the processes and the quantitative evaluation of 

the reciprocal compression ignition engine and turbocharger influence in terms of partial loads and low engine 

speeds. The analysis was conducted for KKK KP35 turbocharger and Fiat 1.3 JTD engine on the base of air and 

exhaust gasses balance and the power balance of turbine and compressor. In the discussed engine operational 

conditions the gain comming from the higher charge air density is relevantly reduced by the higher exhaust 

backpressure and therefore lower loop of gas exchange on the indicator diagram. These conditions are typical in 

exploitation, so prefered is such kind of parameters improvement, which leads to the reduction of fuel 

consumption in established operating points and also emissions reduction.  
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Ocena warunków współpracy turbosprężarki z silnikiem o zapłonie samoczynnym  

w warunkach obciążeń częściowych 

Celem artykułu było dokładniejsze rozpoznanie procesów i ilościowa ocena warunków współpracy silnika 

o zapłonie samoczynnym z turbosprężarką, w zakresie małych i średnich obciążeń i prędkości obrotowych silni-

ka. Analizę taką przeprowadzono dla obciążeń częściowych na przykładzie turbosprężarki KKK KP35 i jednostki 

napędowej typu Fiat 1.3 JTD w oparciu o bilans masy spalin i powietrza oraz bilans mocy turbiny i sprężarki. 

W obszarze charakterystyki ogólnej korzyści wynikające ze zwiększonej gęstości czynnika dostarczanego do 

cylindra są istotnie umniejszone stratami wywołanymi przez zwiększone przeciwciśnienie wylotu spalin, co skut-

kuje większym polem powierzchni dolnej pętli wykresu indykatorowego silnika. Ponieważ są to typowe warunki 

eksploatacyjne trakcyjnych silników spalinowych, pożądana jest taka poprawa parametrów współpracy turbo-

sprężarki i silnika, która prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa w założonym zakresie obciążeń, a także do 

zapewnienia pracy silnika przy możliwie najmniejszych wskaźnikach emisyjnych. 

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, nieustalone warunki pracy, turbosprężarka 

 

1. Wstęp 

Udział doładowanych silników spalinowych w 

rynku napędów pojazdów stale rośnie. Dzieje się 

tak za sprawą rozpowszechnienia koncepcji down-

sizingu, który polega na zastąpieniu silników trak-

cyjnych o większych pojemnościach, silnikami 

mniejszymi o zbliżonych parametrach użytkowych. 

Takie rozwiązanie ma szereg zalet, które przedsta-

wiono w pracach [2, 8]. Praktyczna realizacja takiej 

koncepcji polega na zmniejszeniu pojemności sko-

kowej silnika, niekiedy w połączeniu z ogranicze-

niem liczby cylindrów [6], przy jednoczesnym zwięk-

szeniu wysilenia jednostki celem utrzymania pożą-

danych wskaźników napędowych, co można uzy-

skać m.in. przez zwiększenie stopnia doładowania. 

 

2. Geneza tematu 

Poprawa współpracy turbosprężarki z silnikiem 

w zakresie małych i średnich obciążeń oraz małych 

prędkości obrotowych należy do szczególnie istot-

nych aspektów z punktu widzenia możliwości 

zmniejszenia jednostkowego zużycia paliwa i re-

dukcji emisji związków toksycznych w typowych 

warunkach eksploatacyjnych. Jest to pole pracy 

jednostki charakterystyczne dla części miejskiej 

i pozamiejskiej testów badawczych, np. NEDC [5], 

które z pewnym przybliżeniem mają odzwiercie-

dlać rzeczywiste warunki użytkowania pojazdu, a 

zatem i pracy napędu. Omawiane pole pracy przed-

stawiono na rys. 1.  

 

 
Rys. 1. Pola pracy silnika w części miejskiej 

i pozamiejskiej [5] 

Z uwagi na relatywnie małe prędkości obrotowe 

i obciążenie silnika, a zatem małe wartości natęże-
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nia przepływu powietrza i sprężu, turbosprężarka 

pracuje w zakresie małych prędkości obrotowych i 

sprawności. Charakterystykę sprężarki BorgWarner 

KP35 [1] z naniesionym na nią przewidywanym 

polem pracy w badanych warunkach przedstawiono 

na rys. 2. 
 

 
 

 
Rys. 2. Przewidywane pole pracy turbosprężarki 

BorgWarner KP35 w części miejskiej i pozamiejskiej 

Badawcza weryfikacja spodziewanego pola pra-

cy sprężarki zostanie przedstawiona w dalszej czę-

ści artykułu. 

3. Metodyka badawcza  

3.1. Obiekt badawczy 

Badania prowadzono na silniku Fiat 1.3 JTD 

umieszczonym na stanowisku hamulcowym w 

laboratorium Zakładu Silników Spalinowych Poli-

techniki Poznańskiej. Parametry silnika przedsta-

wiono w tab. 1. 

Tab. 1. Dane techniczne silnika Fiat 1.3 JTD 

Wielkość Wartość 

Rodzaj silnika 4-cyl. o ZS, rzędowy,  

turbodoładowany 

Napęd rozrządu dwa wałki w głowicy 

D × S 69,6 × 82 mm 

Objętość skokowa 1248 cm3 

Stopień sprężania 18,0 

Średnie ciśnienie indykowane 1,712MPa 

Maksymalny moment obro-

towy przy prędkości obroto-

wej 

170 N·m przy  

1750-2500 obr/min 

Maksymalna moc przy pręd-

kości obrotowej 

51 kW  

przy 4000 obr/min 

Układ wtryskowy common rail 

Organizacja systemu spalania wtrysk bezpośredni 
 

Do obciążenia silnika wykorzystano hamulec 

AMX-100 o mocy maksymalnej 100kW. 

3.2. Aparatura pomiarowa 

Analizę wskaźników pracy silnika i układu do-

ładowania prowadzono w oparciu o dane uzyskane z: 

– aparatury stanowiska hamulcowego (Mo, n, Ge), 

– przepływomierza powietrza (�̇�𝑝𝑜𝑤), 

– czujnika prędkości obrotowej wirnika turbosprę-

żarki (nts) AVL TS350, 

– układu do pomiaru ciśnień i temperatur zbudowa-

nego w oparciu o rejestrator KD7. 

Rozmieszczenie czujników do analizy pracy ukła-

du doładowania pokazano schematycznie na rys. 3.   

 

Rys. 3. Rozmieszczenie czujników do pomiaru 

parametrów pracy układu doładowania 

Silnik FIAT 1.3 JTD posiada stałociśnieniowe 

zasilanie turbiny. W takim układzie gazy spalinowe 

są gromadzone we wspólnym dla wszystkich cylin-

drów kolektorze wylotowym, w którym następuje 

ich rozprężenie do ciśnienia P1. Rejestracji ciśnienia 

i temperatury dokonywano w kanałach przed turbi-

ną (T1, P1) i za turbiną (T2, P2) oraz przed sprężarką 

(T3, P3) i za sprężarką (T4, P4). W celu określenia 

parametrów powietrza dostarczanego do silnika 

dokonano pomiarów ciśnienia i temperatury 

w pobliżu kolektora dolotowego (T5, P5). 

3.3. Warunki prowadzenia badań 

Badania zostały przeprowadzone w ustalonych 

warunkach cieplnych silnika: przy temperaturze 

cieczy chłodzącej TChł = 90 C i rozgrzanym oleju 

smarowym. Pomiary wykonano w warunkach cha-

rakterystyki obciążeniowej, przy ustalonej prędko-

ści obrotowej silnika. Analizowane pole pracy 

przedstawiono na rysunku 4. 
 

 

Rys. 4. Analizowane pole pracy silnika 1.3 JTD 
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Wybór punktów pomiarowych wynika z czę-

stości ich występowania zarówno w testach badaw-

czych, jak i w rzeczywistych warunkach eksploata-

cyjnych silnika spalinowego. W takich warunkach 

przyrost mocy silnika wynikający ze wzrostu gęsto-

ści ładunku dostarczanego do cylindrów i zwięk-

szenia dawki paliwa jest zmniejszony z powodu 

dławiącego działania turbiny gazowej, a w konse-

kwencji zwiększenia ciśnienia w układzie wyloto-

wym.  

 

4. Charakterystyka pracy układu 

doładowania 

Po zakończeniu cyklu pracy silnika, w wyniku 

spalenia masy paliwa q0, z przestrzeni roboczej 

zostają usunięte gazy spalinowe i są gromadzone 

w kolektorze wylotowym, w którym są rozprężane 

do ciśnienia P3, a następnie wskutek przepływu 

skierowane do turbiny. W turbinie ulegają rozprę-

żaniu do ciśnienia P2. Rozpręż jest zatem wyrażony 

wzorem: 

πt =
P2

P1
   (1) 

Izentropową pracę rozprężania można wyrazić 

jako [8]: 

Ht = T1Rsp
ℵsp

ℵsp−1
[1 − (

1

πt
)

ℵsp−1

ℵsp ] (2) 

natomiast moc oddawaną przez turbinę jako: 

Nt = ṁtHtηt   (3) 

Zależność masowego natężenia przepływu spa-

lin oraz rozprężu turbiny od prędkości obrotowej 

silnika i jego obciążenia przedstawiono na rys. 5. 

Jak wynika z wykresu na rys. 5, wpływ zmiany 

prędkości obrotowej silnika na masowe natężenie 

przepływu spalin jest większy od wpływu zmiany 

obciążenia. Analogiczny charakter związku zacho-

dzi w przypadku zależności rozprężu od wyżej 

wymienionych czynników. Szczególnie wyraźnie 

można zaobserwować tę tendencję przy mniejszych 

prędkościach obrotowych. Uwzględniając równanie 

bilansu masy: 

ṁsp = ṁpow + ṁpal  (4) 

i biorąc pod uwagę  wartości strumieni powietrza 

i paliwa (w przeprowadzonych badaniach �̇�𝑝𝑜𝑤 =

 70÷146 kg/h, natomiast �̇�𝑠𝑝 =1,5÷6,4 kg/h) moż-

na przyjąć, iż większy wpływ na strumień spalin 

ma ilość powietrza doprowadzana do cylindra. Ze 

względu na mechaniczne połączenie turbiny i sprę-

żarki zachodzi równość ich mocy: 

NT = NS   (5) 

Moc potrzebna do napędu sprężarki jest opisana 

następującą zależnością [6]: 

 

 
Rys. 5. Wpływ prędkości obrotowej i obciążenia silnika 

1.3 JTD na masowe natężenie przepływu spalin (a) 

i rozpręż turbiny (b) 

Ns =
ṁpow∙Hs

ηs
   (6) 

gdzie: 

Hs = T3Rpow
ℵpow

ℵpow−1
[πs

ℵpow−1

ℵpow − 1] (7) 

oraz: 

ηs =

T3[(πs)

ℵpow−1

ℵpow −1]

T4−T3
  (8) 

W oparciu o powyższe zależności uzyskano 

wartości izentropowej sprawności sprężania. Bada-

ny fragment charakterystyki sprężarki przedstawio-

no na rysunku 6. 

Wykres przedstawiony na rysunku 6a sporzą-

dzono dla wzrastającego obciążenia silnika przy 

czterech ustalonych prędkościach obrotowych. 

Dlatego w badanym polu pracy sprawność spręża-

nia wzrasta w miarę wzrostu objętościowego natę-

żenia przepływu i sprężu. Po naniesieniu danych 

pomiarowych na charakterystykę sprężarki, otrzy-

mano obwiednię rzeczywistego pola jej pracy 

w badanych warunkach (rys. 6 b). Znalazło się ono 

w zakresie małych objętościowych natężeń powie-

trza i małych spręży. W tym obszarze pracy zwięk-

(a) 

(b) 
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szenie strumienia powietrza przy stałym sprężu 

wymaga nieznacznego zwiększenia prędkości obro-

towej turbosprężarki, co jest konsekwencją zwięk-

szenia sprawności sprężania w badanym polu pra-

cy. 

 

(a) 

 

(b)

 

Rys. 6. Sprawności sprężania w badanych punktach 

pracy(a) oraz rzeczywiste pole pracy (b) sprężarki KP35 

 

5. Analiza warunków współpracy 

silnika i turbosprężarki 

Tłokowy silnik spalinowy i turbosprężarka są 

połączone podwójną więzią gazową, przez strumień 

spalin i powietrza. Do analizy warunków współpra-

cy obydwu maszyn jest niezbędna znajomość za-

równo parametrów gazów, jak i wskaźników pracy 

maszyn. Wartości kluczowych parametrów w funk-

cji średniego ciśnienia użytecznego przedstawiono 

na rys. 7.  

Zwiększenie ilości paliwa spalanego w cylin-

drze powoduje zwiększenie natężenia przepływu 

spalin, przedstawionego na rysunku 7 w postaci 

względnego procentowego przyrostu strumienia 

masy (mrsp), które wyniósł w badanym przykładzie 

27% przy pe ≈ 1 MPa. Wartość rozprężu rosła 

w całym zakresie aż do wartości πT = 1,57. Konse-

kwencją jest zwiększenie prędkości obrotowej 

wirnika turbiny (nTS) i zwiększenie jej mocy.  

Moc turbosprężarki w odniesieniu do strumienia 

energii dostarczanego z paliwem w analizowanych 

punktach pracy silnika przedstawiono na rys. 8. 

 

Rys. 7. Kluczowe parametry systemu spalania, spalin 

i wskaźniki pracy turbosprężarki 

 

Rys. 8. Względna moc turbosprężarki odniesiona do 

mocy cieplnej dostarczanej z paliwem w funkcji 

prędkości obrotowej silnika 

Na rysunku 8 moc turbosprężarki odniesiono 

do ciepła dostarczanego z paliwem przez udział 

procentowy, który jest wartością niezbędną do 
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wyznaczenia bilansu cieplnego całego silnika spali-

nowego. Jak wynika z tego wykresu, przy stałym 

obciążeniu zwiększenie prędkości obrotowej silnika 

skutkuje zwiększeniem strumienia energii oddawa-

nej przez turbinę w stosunku do strumienia ciepła 

dostarczanego z paliwem do cylindra, co wynika z 

rosnącej energii spalin, zwiększania się wartości 

rozprężu i w konsekwencji dużego przyrostu mocy 

turbosprężarki. Pożądane byłoby zatem zwiększe-

nie ilości odzyskiwanej energii w zakresie małych 

prędkości obrotowych, co graficznie można przed-

stawić jako zmniejszenie kąta nachylenia linii re-

gresji na rysunku 7. 

Umieszczenie turbiny gazowej w układzie wy-

lotowym silnika powoduje wzrost ciśnienia wylotu 

a w konsekwencji zmianę warunków usuwania 

spalin z cylindrów silnika, natomiast dostarczenie 

powietrza o większej gęstości skutkuje zwiększe-

niem masy powietrza znajdującego się w przestrze-

ni roboczej po zamknięciu zaworu dolotowego. 

Wymianę ładunku na wykresie indykatorowym 

reprezentuje dolna pętla zamkniętego wykresu 

indykatorowego [por. 8, s. 39]. Teoretyczną uśred-

nioną pracę pętli wymiany ładunku w warunkach 

charakterystyki obciążeniowej przedstawia rys. 9. 

 

 
Rys. 9. Zmiany średniej teoretycznej pracy wymiany 

ładunku i sprawności ogólnej silnika 1.3 JTD w funkcji 

średniego ciśnienia użytecznego 

Pracę wyznaczono w oparciu o średnie statycz-

ne ciśnienie spalin w kolektorze wylotowym oraz 

średnie statyczne ciśnienie powietrza w kolektorze 

dolotowym silnika przy ustalonej prędkości obro-

towej (n = 1750 obr/min). Wraz ze wzrostem ob-

ciążenia wartość sprężu generowanego przez urzą-

dzenie doładowujące rosła (por. z krzywą πs na rys. 

7), a zatem rosła praca sprężania powietrza. Przy-

rost ciśnienia w kolektorze wylotowym był mniej-

szy, czego konsekwencją jest spadek średniej pracy 

pętli wymiany ładunku. Zwiększenie strumienia 

energii dostarczanej do świeżego ładunku przyczy-

nia się do wzrostu sprawności ogólnej silnika. 

6. Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonych badań wyzna-

czono podstawowe wskaźników pracy silnika 

i układu doładowania, których analiza pozwala 

twierdzić, iż zwiększenie mocy jednostkowej doła-

dowanego silnika spalinowego skutkuje wzrostem 

jego sprawności ogólnej, a osiągnięcie tego jest 

możliwie przy zwiększeniu stopnia doładowania 

silnika [por. 2]. Wzrost sprężu przy małej prędkości 

obrotowej przyczynia się do zmniejszenia pracy 

zużywanej na wymianę ładunku cylindra. Niezbęd-

ne do uzyskania tego celu jest zwiększenie dawki 

paliwa, dzięki czemu uzyskuje się przyrost maso-

wego natężenia przepływu spalin i zwiększenie 

strumienia energii odbieranej od spalin. Energia ta 

jest zamieniana na pracę sprężania powietrza 

i pokrywa wspomniany spadek wartości współ-

czynnika nadmiaru powietrza.  

Dowiedziono, iż w badanym zakresie obciążeń 

i prędkości obrotowych silnika wykorzystywane 

jest pole pracy sprężarki, które charakteryzuje się 

relatywnie małymi wartościami sprawności. Należy 

więc dążyć do pracy w polu o większych warto-

ściach spręży i większych natężeń przepływu po-

wietrza, a zatem większych wartości sprawności. 

Znanych jest wiele koncepcji rozwiązania tego 

problemu, jak wykorzystanie pulsacji ciśnienia 

spalin lub zmiana kierunku napływu spalin na ło-

patki wirnika turbiny [4] bądź zastosowanie zakre-

sowego układu doładowania [3], które wiążą się ze 

zwiększeniem mocy oddawanej przez turbinę 

w analizowanym polu pracy silnika i w konse-

kwencji ze zwiększeniem sprężu. 

 

Skróty i oznaczenia 
D średnica tłoka 

H izentropowa praca, indeksy: 

 S – sprężania 

 T – rozprężania 

Mo moment obrotowy silnika 

ṁ masowe natężenie przepływu, indeksy: 

 pal – paliwa 

 pow – powietrza 

 sp – spalin 

n prędkość obrotowa, indeksy: 

 S –  silnika 

 TS – turbosprężarki 

P ciśnienie; indeksy: 

1 – na dolocie do turbiny 

2 – na wylocie z turbiny 

3 – na dolocie do sprężarki 

4 – na wylocie ze spreżarki 

5 – w kolektorze dolotowym silnika 

pe średnie ciśnienie użyteczne 

R indywidualna stała gazowa, indeksy: 
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 pow – powietrza 

 sp – spalin 

S skok tłoka 

T temperatura; indeksy: 

1 – na dolocie do turbiny 

2 – na wylocie z turbiny 

3 – na dolocie do sprężarki 

4 – na wylocie ze spreżarki 

5 – w kolektorze dolotowym silnika 

chł – cieczy w układzie chłodzenia silnika 

U udział 

Wdi średnia praca dolnej pętli obiegu silnika 

 

 

η sprawność; indeksy: 

  o – ogólna silnika 

  T – turbiny 

  S – sprężarki 

χ wykładnik izentropy, indeksy: 

 pow – powietrza 

 sp – spalin 

λ współczynnik nadmiaru powietrza 

π spręż, indeksy: 

 S – sprężarki 

 T – turbiny 
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