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PROBLEMY MODELOWANIA WSPÓŁPRACY 
SILNIKA Z UKŁADEM DOŁADOWANIA  

ZAKRESOWEGO 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono założenia modelu symulacyjnego silnika z doładowaniem zakresowym. 

Omówiono podstawowe zależności bilansowe obowiązujące w układzie przy równoległym połączeniu 
turbosprężarek. Przedstawiono wyniki badań czułości procedury numerycznej na zmiany warunków 
zakończenia obliczeń prowadzonych metodą iteracyjną. 

Słowa kluczowe: modelowanie, współpraca, silnik, układ doładowania zakresowego. 

WSTĘP 

Istotą doładowania zakresowego jest równoległe połączenie najczęściej dwóch turbosprę-
żarek włączanych kolejno w miarę zwiększania się natężenia przepływu spalin (przy zwięk-
szaniu się prędkości obrotowej i obciążenia silnika. Zwraca to uwagę na problematykę doboru 
dwóch różnych urządzeń doładowujących oraz – dodatkowo – zapewnienia odpowiednich 
warunków współpracy między nimi. Weryfikacja poprawności tej współpracy nie może 
sprowadzać się do oceny skutków zastosowania określonej konstrukcji układu doładowujące-
go na podstawie średnich wartości parametrów pracy silnika w czasie całego obiegu. Wyma-
gane jest zastosowanie metod badawczych umożliwiających szczegółową diagnostykę wza-
jemnego dopasowania charakterystyk przepływowych tych maszyn. Wiarygodna ocena wy-
odrębnionych parametrów pracy każdego urządzenia doładowującego warunkuje poprawność 
interpretacji wyników badań w procesie doboru turbosprężarek, co stwarza perspektywy dla 
poszukiwania i właściwego zdefiniowania związków przyczynowo-skutkowych, których zna-
jomość wymagana jest przy konstruowaniu układu doładowującego. Umożliwia to bilanso-
wanie udziałów poszczególnych elementów konstruowanego układu doładowującego na wy-
nikowe wskaźniki pracy silnika oraz przewidywanie skutków zastosowania określonej kon-
strukcji urządzenia doładowującego lub jej zmiany podczas prac optymalizacyjnych. Takie 
zdolności interpretacyjnych wyników badań daje zastosowanie symulacyjnej metody obliczeń 
komputerowych bazującej na wiarygodnych modelach matematycznych poszczególnych ele-
mentów składowych układu silnik spalinowy – sprężarka odśrodkowa – turbina promieniowa 
[1, 3]. Specyfika konstrukcji oraz zasada doładowania zakresowego stanowiły przesłanki 
opracowania własnego modelu symulacyjnego spełniającego takie kryteria, jako narzędzia do 
dalszych badań i analiz [2]. 
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1. OPIS PROBLEMU 

Istotą opracowanego przez autora modelu symulacyjnego jest połączenie (sprzężenie) 
znanych z literatury [4] zależności opisujących warunki współpracy silnika i turbosprężarki 
tworzących system równań umożliwiający obliczenia bilansowe parametrów termodynamicz-
nych w węzłach kontrolnych układu. Schemat takiego układu doładowania, na którym nanie-
sione zostały stosowne oznaczenia ciśnień i temperatur charakteryzujących warunki pracy 
turbosprężarek przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Schemat do analizy sprawności układu doładowania zakresowego:1 – turbosprężarka 

pierwszego zakresu, 2 – zawór upustowy powietrza, 3 – zbiornik wyrównawczy powietrza,  
4 – zawór włączający sprężarkę, 5 – turbosprężarka drugiego zakresu, 6 – zawór włączający 
turbinę 

W sytuacji równowagi energetycznej odpowiadającej ustalonym warunkom przepływu 
powietrza i spalin w turbosprężarce obowiązuje bilans mocy sprężarki Ns oraz turbiny Nt 
( ts NN = ). Ponadto w przypadku turbosprężarek pracujących w połączeniu równoległym 
konieczne jest uwzględnienie bilansu ciśnienia doładowania ( 2)II(2)I(2 ppp == ) oraz ciśnienia 

spalin ( 3)II(3)I(3 ppp == ) dwóch urządzeń doładowujących (rys. 1). Rozwiązując układ rów-
nań bilansowych turbosprężarek (dla zadanych wartości prędkości obrotowej n oraz dawki 
paliwa qo lub współczynnika nadmiaru powietrza λ) można wyznaczyć zarówno wymagany 
podział wydatków powietrza ( ))II(s)I(s)I(sp mmmW  +=  turbosprężarki pierwszego zakresu 

)I(sm  i drugiego zakresu )II(sm , jak i wydatków spalin ( ))II(t)I(t)I(tt mmmW  += . To z kolei 

pozwala na obliczenie wartości charakterystyk każdej turbosprężarki przy ich współpracy 
z silnikiem, dla których spełnione są przedstawione wyżej zależności bilansowe. 

W opracowanym modelu symulacyjnym charakterystykę pracy sprężarki przedstawiono 
w postaci funkcyjnej opisującej zależność izentropowej sprawności sprężania ηs oraz sprężu 



AUTOBUSY 139 

πs
* od zredukowanych wartości wydatku powietrza sm  i prędkości obrotowej turbosprężarki 

nt. Matematyczny model turbiny oparto o uzyskane doświadczalnie bezwymiarowe charakte-
rystyki. Ich matematyczny opis pozwala na wyznaczenie wartości parametru przepływu 

∗∗⋅= tttp pTmF   w zależności od kryterialnej prędkości ∗
tt Tu  i stopnia rozprężania πt

* 

oraz izentropowej sprawności rozprężania ηt od parametru charakterystycznego 0t cu  i pa-

rametru ∗
tt Tu . Do symulacji silnika zastosowano analityczno-empiryczno model silnika 

wysokoprężnego. Umożliwia on wyznaczenie średnich (w czasie całego obiegu) wartości 
sprawności cieplnej ηc, współczynnika napełnienia ηv, temperatury spalin ∗

tT oraz ciśnienia 
tarcia pt, a stąd – wartości użytecznych wskaźników pracy silnika.  

Ze względu na wzajemną współzależność parametrów wynikającą ze współdziałania sil-
nika i turbosprężarek do ich wyznaczenia musi być wykorzystany iteracyjny mechanizm obli-
czeń. Zastosowana procedura numeryczna wymaga również orientacyjnego przyjęcia począt-
kowych wartości szeregu parametrów, m.in.: ciśnienia doładowania pba, ciśnienia pt 
i temperatury Tt spalin w przekroju wlotowym turbiny, prędkości obrotowej turbosprężarki nt 
oraz współczynnika napełnienia ηv. Są one następnie korygowane w zastosowanych pętlach 
iteracyjnych, aż do osiągnięcia założonej dokładności rozwiązania. Szczegółowy opis działa-
nia takiej procedury znaleźć można w pracy autora [2]. 

Mając na uwadze przedstawione wyżej relacje staje się oczywistym, że poprawność wyni-
ków symulacji, niezależnie od jakości użytych modeli matematycznych, istotnie zależy od 
dokładności zastosowanej procedury numerycznej. 

2. OCENA CZUŁOŚCI PROCEDURY NUMERYCZNEJ NA ZMIANY 
WARUNKÓW OBLICZEŃ 

Z punktu widzenia oceny jakości doboru urządzenia doładowującego do silnika zasadni-
cze znaczenie ma dokładność wyznaczenia punku pracy sprężarki i turbiny oraz warunków 
działania silnika określonych m.in. przez wartości parametrów doładowania i współczynnika 
nadmiaru powietrza. Wartości tych parametrów obliczono w zależności od tolerancji dokład-
ności δi wyznaczenia bilansu mocy turbosprężarki w zewnętrznej pętli iteracji. Dla turbosprę-
żarek pracujących w połączeniu równoległym uwzględniono także dokładność wyznaczenia, 
w wewnętrznych pętlach iteracyjnych, bilansu ciśnienia doładowania i ciśnienia spalin dwóch 
urządzeń doładowujących. Zmiany wartości obliczonych parametrów w badanym zakresie 
zmienności δi określono względem wartości uzyskanych dla δi = 1% (przyjętych jako 100%). 
Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla silnika SW-680 w kompletacji z turbosprężarką 
pierwszego zakresu określoną przez wirnik sprężarki o oznaczeniu 309 K i turbinę o przekro-
ju wlotowym 16,8 cm2 oraz przez sprężarkę 60 i turbinę z przekrojem wlotowym 5,65 cm2 dla 
turbosprężarki drugiego zakresu. Graficzną interpretację wyników tych obliczeń uzyskanych 
przy prędkości obrotowej n = 1600 obr/min oraz dawce paliwa q0 = 110 mm3/wtrysk przed-
stawiono na rysunkach 2-4. 

Wpływ tolerancji dokładności δN wyznaczenia bilansu mocy sprężarki oraz turbiny na 
zmiany wartości wybranych parametrów pracy silnika i urządzenia doładowującego w obli-
czeniach z jedną turbosprężarką można prześledzić na rysunku 2. Ze względu na zastosowa-
nie iteracyjnego mechanizmu obliczeń przy bilansowaniu mocy sprężarki i turbiny, zwiększe-
nie niedokładności δN wyznaczania tego bilansu prowadzi do zwiększenia rozrzutu prędkości 
obrotowej turbosprężarki nt. W zakresie zmienności δN od 0,1 do 4%, w następstwie zmian 
prędkości obrotowej nt (od ok. -1 do 2,5%), stwierdzono rozrzut wartości sprężu sprężarki πs, 
(ciśnienia doładowania pba) od ok. -1 do 3%. Rozrzut ten wynika także z niedokładności wy-
znaczenia wydatku sprężarki sm , (zmiana w zakresie od -0,5 do 1,8%), na podstawie którego 

wyznaczana jest wartość jej sprężu πs. Wskutek m.in. zmian wydatku powietrza oraz ciśnienia 
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doładowania rozrzut wartości współczynnika nadmiaru powietrza λ wynosi od -0,5 do 1,2%. 
Z powodu znacznego rozrzutu wartości kryterialnej prędkości obrotowej turbosprężarki 

*
tt Tn  od ok. -1 do 3% oraz niedokładności wyznaczenia współczynnika λ, zaobserwować 

można rozrzut wartości parametru przepływu turbiny Fp od -0,5 do 1,7%. Wpływa to także na 
niedokładność oceny wartości parametru charakterystycznego 0t cu  określającego izentro-
pową sprawność rozprężania w turbinie, którego wartość zmienia się w zakresie od ok. -0,5 
do 1,5%. 

W obliczeniach dla silnika z doładowaniem zakresowym zdecydowanie podstawowe zna-
czenie ma tolerancja dokładności wyznaczenia bilansu ciśnienia spalin δpg1 oraz ciśnienia 
doładowania δpba dwóch turbosprężarek. Wpływ zmian δpg1 na obliczone wartości wybranych 
parametrów pracy silnika i turbosprężarek przedstawia rysunek 3. W badanym zakresie 
zmienności δpg1 od 0,1 do 3% zaobserwowany został rozrzut wartości wydatku powietrza 

)II(sm  sprężarki 60 drugiego zakresu w przedziale od ok. -7 do 12% (tj. zwiększenie o ok. 

19%). Mniejsze, choć również znaczące zmiany wydatku powietrza )I(sm  (w zakresie od ok. 3 

do -2%) zaobserwowano w przypadku sprężarki 309 K pierwszego zakresu. Duża czułość 
modelu obliczeniowego na określone zmiany warunków obliczeń, wyrażona znacznym roz-
rzutem wartości wydatków )I(sm  i )II(sm , związana jest przede wszystkim z doborem warunku 

zakończenia i kroku iteracji w pętli korekcji wartości współczynnika udziału wydatku sprę-
żarki pierwszego zakresu Wp, który wyznaczany jest na podstawie obliczonych wartości mo-
cy sprężarki oraz turbiny dwóch urządzeń doładowujących. 
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Rys. 2. Względne zmiany wartości wybranych parametrów pracy silnika i turbosprężarki 

w zależności od tolerancji dokładności δN wyznaczenia bilansu mocy sprężarki oraz turbiny 
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Rys. 3. Względne zmiany wartości wybranych parametrów pracy silnika i układu doładowania 

w zależności od tolerancji dokładności δpg1 wyznaczenia bilansu ciśnienia spalin 

Dopuszczenie dużej rozbieżności w wartościach ciśnienia spalin powoduje istotny rozrzut 
obliczonych wartości mocy turbin obu turbosprężarek, co przy określonej (stałej) dokładności 
wyznaczania w zastosowanych pętlach iteracyjnych pozostałych zależności bilansowych 
obowiązujących w układzie doładowania wiąże się z koniecznością odpowiedniej korekcji 
wydatku sprężarek. W rozpatrywanym przypadku, przy większej wartości ciśnienia spalin 
pg1(II) (stopnia rozprężania πt(II)) dla turbiny drugiego zakresu, wyznaczonej w pętli korekcji 
udziału wydatku turbin Wt, można stwierdzić określone zmiany punktów pracy turbospręża-
rek. Uzyskuje się rozrzut wartości współczynnika Wt w granicach od 0,1 do -0,9%. Przy ta-

kim rozrzucie Wt zaobserwować można zmiany wartości parametru kryterialnego *
t)II(t Tn  

w zakresie od -0,4 do 1,9%, oraz parametru 0)II(t cu  od 2,3 do -1,3%, a w następstwie rozrzut 

wartości sprawności całkowitej ηto(II) w zakresie od -3 do 3,4% (t.j. o ok. 6%) oraz parametru 
przepływu Fp(II) od -0,5 do 2,5% (zwiększenie o ok. 3%). Rozrzut wartości tych parametrów 
powoduje odpowiednie zmiany mocy turbiny drugiego zakresu. W rezultacie tych zmian roz-
rzut wartości współczynnika Wp jest znaczny i wynosi od ok. 2,7 do -3,7% (tj. powyżej 6%). 
Przy stosunkowo małym udziale sprężarki 60 drugiego zakresu (poniżej 30% całkowitego 
wydatku powietrza) taka zmiana wartości współczynnika Wp powoduje wspomniany znaczą-
cy rozrzut wartości )II(sm . Obserwowanej zmianie wartości )II(sm  sprzyja także odpowiednia 

zmiana punktów pracy sprężarki, co przejawia się rozrzutem uzyskiwanych wartości spraw-
ności sprężania ηs(II) w granicach ±1,8%. 

Wpływ tolerancji dokładności wyznaczenia bilansu ciśnienia doładowania δpba turbosprę-
żarek (rys. 4) uwidacznia się przede wszystkim w istotnych zmianach wydatku powietrza 

)II(sm  sprężarki drugiego zakresu, gdyż w rozpatrywanym zakresie zmienności δpba od 0,1 do 

3% rozrzut wyznaczonych wartości )II(sm  jest znaczny i wynosi od -1,4 do 4,3%. Podobnie 

jak w przypadku oceny wpływu tolerancji δpg1, wspomniany rozrzut wynika z zastosowania 
iteracyjnego mechanizmu obliczeń prowadzonych przy uwzględnieniu określonych zależności 
bilansowych obowiązujących w turbosprężarce. Przy stałej tolerancji dokładności wyznacze-
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nia bilansu ciśnienia spalin oraz bilansu mocy turbosprężarek zwiększenie rozbieżności 
w wyznaczonych wartościach ciśnienia doładowania musi być kompensowane przez odpo-
wiednią zmianę podziału wydatków sprężarek. W rozpatrywanym przypadku można zaob-
serwować zmniejszenie współczynnika Wp o ok. 2%, a w następstwie zwiększenie wydatku 
sprężarki drugiego zakresu o ok. 6%. Rozrzut wartości wydatku sprężarki pierwszego zakresu 
jest znacznie mniejszy i wynosi ok. 2%. Niedokładności wyznaczenia wydatku sprężarki to-
warzyszy rozrzut sprawności ηs(II) w granicach od -0,5 do 1,3% oraz odpowiednie zmiany 
warunków pracy turbiny (rozrzut wartości parametru 0)II(t cu  o ok. 3% oraz Fp(II) i ηto(II) 

o 2%). 
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Rys. 4. Względne zmiany wartości wybranych parametrów pracy silnika i układu doładowania 

w zależności od tolerancji dokładności δpba wyznaczenia bilansu ciśnienia doładowania 

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji wydaje się, że celowe jest przyjęcie następu-
jących wartości tolerancji dokładności wyznaczenia zależności bilansowych w zastosowanych 
pętlach: δN = 1%, δpg1 = 0,5%, δpba = 0,5%. Dla tak dobranych wartości tolerancji oszacowano 
wpływ dokładności wyznaczenia sekundowego zużycia paliwa B oraz współczynnika nad-
miaru powietrza λ na zmiany wartości obliczonych parametrów pracy silnika i układu doła-
dowania. Stwierdzono, że tolerancja wartości B w granicach maksymalnej niepewności po-
miarowej ok. ±0,5% powoduje, w zależności od punktu charakterystyki ogólnej ( )tqT,nfB =  

oraz trybu pracy układu doładowania, rozrzut wartości parametrów nie przekraczający zakre-
su od ok. 0,9 do –0,9%. Natomiast w obliczeniach przy zadanym współczynniku λ, którego 
wartość wyznaczania jest z graniczną niepewnością pomiarową ok. ±1,1% stwierdzono roz-
rzut parametrów w granicach od ok. -1,4 do 1,5%. 

PODSUMOWANIE 

Z przedstawionych powyżej wyników badań czułości procedury numerycznej można 
stwierdzić, że w przypadku zastosowania iteracyjnego mechanizmu obliczeń, dokładność wy-
ników symulacji silnika z turbodoładowaniem istotnie zależy od dokładności wyznaczenia 
odpowiednich zależności bilansowych dla turbosprężarki przy jej współpracy z silnikiem. 
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W przypadku prowadzenia symulacji dla silnika z doładowaniem zakresowym zbyt duża tole-
rancja dokładności wyznaczenia bilansu ciśnienia spalin oraz ciśnienia doładowania dwóch 
turbosprężarek prowadzi do błędnej oceny charakterystyk pracy każdej turbosprężarki wyni-
kającej m.in. z niedokładności podziału ich obciążenia. Wraz z określoną tolerancją wyzna-
czenia zużycia paliwa wpływa to w zasadniczy sposób na niedokładność oceny warunków 
współpracy pomiędzy tymi turbosprężarkami. 
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MODELING PROBLEMS OF CO-OPERATION 
OF A TURBOCHARGER WITH  

A SEQUENTIALLY TURBOCHARGED ENGINE 

Abstract 
The paper presents a simulation model assumptions of the engine with sequential turbocharging. 

The basic balance relationships existing in the system connected in parallel turbochargers. The inves-
tigation results of the numerical procedure, the sensitivity to changes in the completion of calculations 
carried out using iterative. 
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