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Assessment of the impact turbocharger damage 

on selected parameters of the spark ignition engine  
 

The article discusses the issues related to the influence of a damaged turbine cast-iron body on the operation 

of the motor which is works together with this defective component. The analysis focuses on the effects that the 

ruptured component had on charging air pressure, the rotational speed of the turbocharger shaft and fuel 

consumption for the selected rotation ranges. The trials included parameters of the engine performance, i.e. 

rotational speed of the crankshaft, fuel consumption, incjector opening time, pressure, temperature etc., as well 

as parameters of the turbocharger and a vehicle itself. The measurements were repeated with the regenerated 

turbocharger. Both set of tests were conducted under real road conditions using vehicle with spark-ignition 

engines. Selection of the turbocharger model (KKK model no K03-011A) was determined by the analysis carried 

out in cooperation with the workshop that rebuilt the turbochargers. A number of defects were observed during 

the test runs. These defects were typically thermal stress related and led to deterioration of the body. The 

significant observation was that the turbochargers of this type were sent for repairs due to other malfunctions, 

thus before rebuilding they were utilized with the these malfunctions. This article presents selected research 

results and analysis. 
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Ocena wpływu uszkodzenia turbosprężarki 

na wybrane parametry pracy silnika o ZI 

 

 
W artykule omówiono zagadnienia wpływu uszkodzenia żeliwnego korpusu turbiny na parametry związane z 

pracą silnika współpracującego z niesprawnym podzespołem. Zbadano wpływ nieszczelności pękniętego 

elementu na ciśnienie powietrza doładowującego, prędkość obrotową wału turbosprężarki oraz zużycie paliwa w 

wybranych zakresach pracy. Podczas prób rejestrowano zarówno parametry pracy silnika tj. prędkość obrotową 

wału korbowego, zużycie paliwa, czasy otwarcia wtryskiwaczy, ciśnienia, temperatury czynników jak i 

parametry pracy turbosprężarki oraz samego pojazdu. Badania powtórzono dla turbosprężarki zregenerowanej. 

Przeprowadzono testy trzech turbosprężarek na pojeździe z silnikiem o zapłonie iskrowym w rzeczywistych 

warunkach drogowych. Wybór typu turbosprężarki (firmy KKK typ K03-011A) był podyktowany analizą 

przeprowadzoną przy współpracy z zakładem zajmującym się regeneracją układów doładowania. Podczas 

praktyk warsztatowych zaobserwowano szereg uszkodzeń o tym samym charakterze związanych ze zwiększonym 

naprężeniem termicznym prowadzącym do uszkodzenia korpusu. Istotny jest fakt, iż turbosprężarki tego typu 

trafiły do regeneracji z powodu innej awarii, zatem do czasu naprawy były eksploatowane z wymienionym wyżej 

uszkodzeniem. Wybrane wyniki badań oraz analizę przedstawiono w niniejszym artykule. 

Słowa kluczowe: turbospręzarka, turbodoładowanie, uszkodzenie, silnik o zapłonie iskrowym 

 

1. Wstęp 

Turbodoładowanie silnika spalinowego jest 

jednym z najbardziej rozpowszechnionych form 

polepszenia wskaźników pracy silnika poprzez 

wpływanie na: 

 poprawę sprawności ogólnej silnika,  

 zwiększenie objętościowego i masowego 

współczynnika mocy (downsizing), 

 zmniejszenie jednostkowej emisji toksycz-

nych składników spalin itd. 

Tylko eksploatacja sprawnego urządzenia mo-

że przynieść wszystkie wymienione wyżej korzyści, 

zatem badania trwałości, wytrzymałości oraz nie-

zawodności, prowadzone są wieloaspektowo. 

Z jednej strony mają na celu poprawę właściwości i 

parametrów pracy, obniżanie masy i kosztów pro-

dukcji, z drugiej zaś strony prowadzą do definio-

wania określonego czasu bezawaryjnej eksploatacji, 

po którym podzespół należy wymienić na nowy. 

Producenci często nie przewidują regeneracji 

w technologii napraw co jest uzasadnione zarówno 

ekonomicznie jak i marketingowo. W rzeczywisto-
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ści „walka” między producentami, a użytkownika-

mi pojazdów jest zacięta. Uszkodzone turbosprę-

żarki z wielką dbałością regenerowane są w wyspe-

cjalizowanych zakładach zajmujących się naprawą 

niesprawnych elementów, a koszty tej operacji w 

stosunku do wymiany na nową część są kilkukrot-

nie mniejsze. Zabieg ten przynosi wiele korzyści, 

począwszy od zmniejszenia kosztów naprawy, 

napędzania koniunktury w branży techniczno-

naprawczej, po zysk w postaci ochrony środowiska 

ze względu na prawie 90% współczynnik masowy 

odzyskanych części nadających się do ponownego 

użycia. 

Powszechnie uważa się, iż awarie turbosprę-

żarki mają charakter destrukcyjny, a uszkodzenia 

następują lawinowo doprowadzając w szybkim 

tempie do całkowitego zniszczenia. W rzeczywisto-

ści często bywa inaczej, turbosprężarka „sygnalizu-

je” o pojawiającej się niesprawności głośniejszą 

pracą, pogorszonymi parametrami pracy, zmienio-

nym składem spalin lub zwiększeniem zużycia 

paliwa. Ze względu, iż zmiany wskazań postępują 

stopniowo nie są jednoznacznie zauważalne, trak-

towane są najczęściej jako normalne zużycie eks-

ploatacyjne, a w związku z tym nie podejmuje się 

żadnych działań. 

 

2. Istota uszkodzeń żeliwnych korpusów 

spowodowanych zmęczeniem termicz-

nym 

Korpusy turbin produkowane są głównie z żeli-

wa. Jest to materiał najbardziej odporny na warunki 

panujące obszarze za komorą spalania, przy rela-

tywnie niskich kosztach produkcji. Ze względu na 

szybkozmienność temperatur, ciśnień oraz agre-

sywne środowisko gazów wylotowych, a także 

ryzyko wystąpienia szoku termicznego związanego 

z możliwością kontaktu korpusu z wodą, elementy 

te szczególnie narażone są na korozje i zmęczenia 

termiczne. Żeliwo charakteryzuje się dużą odporno-

ścią na korozję wodną. Jest również odporne na 

korozję chemiczną i elektrochemiczną. Znacznie 

lepiej niż stale węglowe znosi pracę w środowi-

skach korozyjnych wysoko-temperaturowych oraz 

w atmosferach zawierających związki siarki, fosfo-

ru, węgla. Przy długotrwałym przebywaniu żeliwa 

w środowisku spalin o wysokiej temperaturze, 

jedynie cienka warstwa zewnętrzna ulega przemia-

nom z powodu wypalania płatków grafitu lub przej-

ścia w strukturę cementytową (pow. 570 ºC). Dłu-

gotrwałe przebywanie żeliwa szarego w strefie 

nawęglania (C + wysoka temp.) nie wpływa ujem-

nie na ogólne właściwości żeliwa. 

Odlewy żeliwne – ze względu na swoją struktu-

rę są pozbawione dużych naprężeń wewnątrz-

materiałowych oraz dobrze tłumią drgania. W za-

kresie temperatur pracy do 400 ºC żeliwo szare jest 

całkowicie odporne na zmiany rozszerzalności 

cieplnej (naprężenia wewnątrz-materiałowe wywo-

łane podwyższoną temperaturą są bliskie zera) [1]. 

Korpusy turbosprężarek pracują jednak w tempera-

turach dużo wyższych niż 400 ºC. W wysilonych 

silnikach o zapłonie iskrowym temperatura spalin 

może dochodzić do 1200 ºC (rysunek 2.1 i 2.2) i dla 

poprawienia sprawności, turbosprężarki instaluje 

się jak najbliżej komory spalania. Przy tak dużym 

gradiencie temperatur nietrudno o cykliczne zmiany 

naprężeń termicznych. 

 

 

Rys. 2.1. Widok stanowiska do badań turbosprężarek. 

Fotografia wykonana kamerą termowizyjną 
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Rys. 2.2. Widok żeliwnego korpusu turbiny 

rozgrzanego do 800 ºC 

„Prawo Wohlera” mówi, że materiał może ulec 

uszkodzeniu wskutek cyklicznych zmian naprężeń 

termicznych, przy czym każde z nich jest mniejsze 

od wytrzymałości statycznej. Na spójność materiału 

największy wpływ ma amplituda naprężeń badane-

go materiału. Im wyższa wartość naprężeń tym 

mniejsza ich amplituda prowadzi do zniszczenia 

zmęczeniowego [2].  

Tego typu zjawisko zachodzi prawdopodobnie 

w korpusach turbin turbosprężarek, które poddano 

badaniom. Autorzy artykułu nie wnikali w istotę 

pęknięć na tle zmęczenia termicznego. Wskazali 

jedynie genezę problemu i rozległy zakres zagad-

nień związany z uszkodzeniami jakie występują w 

żeliwnych elementach turbosprężarki danego typu 

przeznaczonych do pracy z silnikami o zapłonie 

iskrowym. W artykule skupiono się na wpływie 

pęknięć oraz następstwach z nimi związanych w 

odniesieniu do parametrów pracy turbosprężarki. 

W dalszej części artykułu zaprezentowano kilka 

uszkodzonych korpusów danego typoszeregu turbo-

sprężarek (rysunek 2.3, 2.4).  

 

 

Rys. 2.3. Widok uszkodzonego korpusu turbosprężarki 

 

 

Rys. 2.4. Widok uszkodzonego kołnierza 

korpusu turbosprężarki 

Badania wykonano na turbosprężarce wybranej 

spośród dziesięciu sztuk cechujących się takim 

samym uszkodzeniem. Charakter i rozległość 

uszkodzeń przedstawiono na rysunku 2.5, 2.6. 

 

 

Rys. 2.5. Widok uszkodzonej przylgni zaworu upustowe-

go oraz kanału wylotowego 
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Rys. 2.6. Widok przełomu zmęczeniowego na żeberku 

korpusu turbiny 

3. Obiekt badawczy 

Badaniom poddana została seria uszkodzonych 

turbosprężarek firmy KKK typ K03-011A monto-

wana fabrycznie w samochodach marki VW Golf o 

oznaczeniu handlowym 1.8 GTI. Jest to typowa 

turbosprężarka wyposażona w jedno łożysko po-

przeczne i jedno wzdłużne. Regulacja wydatku 

powietrza odbywa się za pomocą zaworu upusto-

wego (waste gate). Ciśnienie kalibracyjne zaworu 

wynosi 0,43 bara i jest równe 4 mm wysunięcia 

popychacza siłownika. Korpus środkowy chłodzo-

ny jest cieczą pochodzącą z układu chłodzenia 

silnika. Średnica wirnika turbiny wynosi 45 mm, 

liczba łopatek – 11 szt. Wirnik sprężarki (typu 

superback) ma średnicę 50 mm i zbudowany jest z 

12 łopatek. 

Turbosprężarkę wyposażono w czujniki tempe-

ratury i przetworniki ciśnień oraz czujnik laserowy 

do pomiaru prędkości obrotowej wału.  

 

 

Rys. 3. Sposób montażu wyłącznika krańcowego infor-

mującego o otwarciu zaworu upustowego 

Ponadto zastosowano dwustanowy pomiar po-

łożenia zaworu upustowego bazujący na zasadzie 

prostego wyłącznika krańcowego (rys. 3). Charak-

terystykę i opis czujników zamieszczono na kolej-

nych stronach. 

 

4. Metodyka, aparatura i przebieg ba-

dań 

Pomiary wielkości mechanicznych wykonywa-

ne były na turbosprężarce zamontowanej w pojeź-

dzie poruszającym się w ruchu mieszanym. Wyko-

rzystano w nich dynamiczny zapis cyfrowy mierzo-

nych parametrów zrealizowany za pomocą karty 

analogowo-cyfrowej iOtech firmy Daq. Do reje-

stracji parametrów pracy silnika wykorzystano 

system VCDS komunikujący się z portem OBD w 

pojeździe. W obu przypadkach pomiar i zapis od-

bywał się w trybie on-line.  

Prędkość obrotowa wału turbosprężarki mierzo-

na była dzięki zastosowaniu optycznego czujnika 

TurboSpeed firmy AVL. Ze względu na sposób 

działania czujnika konieczna była modyfikacja 

układu dolotowego. Do tego celu wykorzystano 

dodatkowy króciec, w którym zamontowano czuj-

nik. Zakres pomiaru czujnika wynosi od 6 do 250 

tys. obr/min. 

Temperatury w kanałach dolotowych i wyloto-

wych sprężarki, jak i turbiny, mierzono za pomocą 

czterech termopar typu K. Ciśnienia w kanałach 

dolotowych i wylotowych turbiny jak i sprężarki 

mierzono za pomocą czujnika Keller. Wszystkie 

pomiary rejestrowano z częstotliwością 1 Hz. 

Pomiary prowadzono przy temperaturze cieczy 

chłodzącej wynoszącej 85 ºC. Temperatura otocze-

nia wynosiła 10 ºC, a ciśnienie w zależności od 

próby wahało się w zakresie 990 – 1001 hPa. 

Badania przeprowadzone zostały w II etapach i 

miały charakter porównawczy. W pierwszym, tur-

bosprężarki nosiły ślady uszkodzeń przedstawione 

na rys. 2.6 i wcześniejszych. Drugi etap przeprowa-

dzony został na zregenerowanych turbosprężar-

kach. Przykładowy korpus zregenerowanej turbo-

sprężarki pokazano na rysunku 4. 
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Rys. 4. Widok korpusu turbiny wraz z zaworem upusto-

wym turbosprężarki po regeneracji 

Dla zachowania sensu porównawczego, każdą 

kolejną próbę wykonywano na tej samej drodze. 

Dążono także do tego, aby parametry pracy silnika 

dla wyznaczonych punków charakterystycznych 

badań były stałe.  

 

5. Wyniki badań 

Na podstawie wykonanych badań wyznaczono 

charakterystyczne punkty pracy, a następnie po-

równano wartości parametrów turbosprężarki 

uszkodzonej i zregenerowanej. Starano się odwzo-

rować obie próby w ten sam sposób, a testy wyko-

nano w liczbie trzech powtórzeń. Wyniki badań 

przedstawiono z uśrednionych wartości wszystkich 

prób. 

Rys. 5.1. Suma strumieni masy powietrza w funkcji czasu 

dla trzech prędkości przejazdu badanego pojazdu turbo-

sprężarek przed i po regeneracji 

Badania przeprowadzono w warunkach ruchu 

rzeczywistego, zatem wartości poszczególnych 

przejazdów i parametrów ruchu dla przejazdów 

nieznacznie się różniły. Dla zachowania sensu 

porównawczego zdefiniowano jedną zmienną, którą 

była prędkość pojazdu poruszającego się na stałym 

przełożeniu – II biegu. Punkty pracy wyznaczono 

doświadczalnie na trzech poziomach 20, 50 oraz 70 

km/h. Wyniki badań przedstawiono graficznie. Dla 

lepszego zobrazowania zależności, chwilowe war-

tości zużycia paliwa oraz strumienia masy sumo-

wano. 

Z przeprowadzonej w pracy analizy wynika, że 

regeneracja turbosprężarki przynosi wymierne 

korzyści w wielu aspektach. Wpływ naprawy urzą-

dzenia na poprawę strumienia masy powietrza do-

starczanego do cylindrów przedstawiono na rys. 

5.1.  

Z charakterystyk wynika, iż dla obu prędkości 

pojazdu (50 km/h i 70 km/h) ilość powietrza do-

starczanego do spalania wzrosła. Różnica najbar-

dziej widoczna jest w początkowej fazie przebiegu. 

W dalszej części krzywe charakteryzują się równo-

ległym przebiegiem, co oznacza równe wartości 

chwilowe strumienia masy powietrza. 

Krzywe opisujące próbę dla prędkości równej 20 

km/h pokrywają się niemalże w 100 %, 

co oznacza, że w tym zakresie turbosprężarka nie 

ładuje powietrza. 

Z charakterystyki zużycia paliwa (rys. 5.2) wy-

nika, iż regeneracja turbosprężarki wpłynęła nie-

znacznie na zużycie paliwa. Korzystną zależność 

zauważono w początkowych fazach pomiaru, 

ale uwzględniając fakt, iż w artykule skupiono się 

na stanach ustalonych, różnice w sumie chwilo-

wych wartości zużycia paliwa 

mieszczą się w granicach błędu 

pomiaru. Regeneracja turbo-

sprężarki nie wpłynęła znacząco 

na efekt termochemiczny obie-

gu. Sterowanie mieszanki jest 

ilościowe, do utrzymania tej 

samej prędkości pojazdów (np. 

70 km/h) niezbędne jest wyge-

nerowanie tej samej energii, 

zawartej w paliwie. 

Z charakterystyki ciśnienia 

doładowania (rys. 5.3) można 

wnioskować, iż regeneracja 

turbosprężarki przyniosła, wymierną korzyść i 

poprawiła sprawność ogólną obiegu. Dla prędkości 

20 km/h w obu przypadkach wirnik turbosprężarki 

obracał się z podobnymi prędkościami, ciśnienie 

doładowania było bliskie atmosferycznemu, a kąt 

otwarcia przepustnicy (rys. 5.4) utrzymywał się na 

poziomie 7,4 stopnia obrotu. W tym zakresie pracy 
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turbosprężarki nieszczelności korpusu nie miały 

większego wpływu. 

Rys. 5.2. Suma chwilowych wartości zużycia paliwa  

w funkcji czasu dla trzech prędkości przejazdu 

badanego pojazdu przy użyciu turbosprężarek  

przed i po regeneracji 

 

Rys. 5.3. Chwilowe wartości ciśnienia doładowania w 

funkcji czasu dla trzech prędkości przejazdu badanego 

pojazdu turbosprężarek przed i po regeneracji 

 

 

Rys. 5.4. Średnie wartości kąta otwarcia przepustnicy 

Sytuacja nieco uległa zmianie w punkcie okre-

ślanym jako 50 km/h. Przy tej prędkości pojazdu, 

prędkość obrotowa wału korbowego silnika wynosi 

ok. 3000 obr/min, a ciśnienie doładowania dla sta-

łego obciążenia osiąga wartość ok. 0,05 bara.  

Straty ciśnienia wynikające z 

nieszczelności (które z zasady 

powinny zostać zniwelowane 

przez późniejsze otwarcie zaworu 

upustowego) nie zostały skompen-

sowane. Spowodowane jest to 

faktem, iż w tym przypadku ci-

śnienie kalibracyjne siłownika 

było ustawione na niewłaściwym 

zakresie. Uśrednione z trzech po-

wtórzeń punkty pomiarowe cha-

rakteryzują się rozrzutem wartości 

w zakresie od 0,02 do 0,07 bara. 

Uszkodzona przylgnia zaworowa 

oraz luźny grzybek zaworu nie pozwalał na ustale-

nie stanu otwarcia zaworu. W punkcie 70 km/h 

średnie (z trzech pomiarów) ciśnienie doładowania 

dla sprawnej turbosprężarki utrzymywało się na 

poziomie 0,17 bara. Straty spowodowane nie-

szczelnością korpusu nie były kompensowane 

opóźnionym uchyleniem zaworu upustowego, za-

tem turbosprężarka uszkodzona ładowała powietrze 

o ciśnieniu ok. 0,13 bara. Taka sytuacja znalazła 

odzwierciedlenie zarówno w obniżeniu strumienia 

masy powietrza jak i nieznacznym zwiększeniu 

zużycia paliwa. Uśredniona wartość kąta otwarcia 

przepustnicy na poziomie 17 stopni to odpowiedź 

kierowcy na utrzymanie zadanej prędkości równej 

70 km/h przy obniżonej sprawności ogólnej. 

 

6. Wnioski i podsumowanie 

Na stan techniczny każdej maszyny ma wpływ 

wiele czynników. Dobry stan techniczny turbosprę-

żarki to nie tylko odpowiednio zachowane toleran-

cje pasowania łożysk oraz szczelność uszczelnień 

labiryntowych, sprężarki oraz turbiny. Dobry stan 

techniczny to też właściwa drożność kanalików 

olejowych, właściwe odprowadzanie ciepła, szczel-
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ność korpusu i obudów oraz innych połączeń i 

króćców doprowadzających media takie jak olej 

czy ciecz chłodząca. Przy analizie stanu technicz-

nego istotną role odgrywa również prawidłowa 

wartość ciśnienia kalibracyjnego siłownika, charak-

terystyka sprężyny siłownika, poprawnie działająca 

kierownica spalin zmiennej geometrii oraz wiele 

innych parametrów. 

Z analizy wyników badań można wnioskować, 

iż stan techniczny turbosprężarki ma wpływ na 

parametry pracy silnika. Węzły gazowe pozwalają 

jednak działać na zasadzie sprzężenia zwrotnego. 

Obniżenie skuteczności działania turbosprężarki 

może w łatwy sposób zostać skorygowane przez 

silnik za pomocą szeregu układów regulacyjnych i 

nastawczych. 

Na ogół pojazd eksploatowany jest dopóki tur-

bozespół nie wygeneruje istotniejszych sygnałów o 

wystąpieniu niesprawności, tj. np. charakterystycz-

nych dźwięków uszkodzonych łopatek lub spadku 

mocy. Te objawy oznaczają najczęściej całkowitą 

destrukcję turbosprężarki. Naprawa następuje do-

piero po unieruchomieniu silnika. Z ekonomiczne-

go punktu widzenia, nie prowadzi się okresowej 

wymiany tych elementów, a producenci nie prze-

widują napraw, nie produkują też części zamien-

nych, a turbosprężarka występuje jako cały podze-

spół. 
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