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Wstęp 
W ostatnich dwóch dekadach nastąpił szczególnie inten-

sywny rozwój silników o zapłonie samoczynnym, które odzna-
czają się znacząco większym momentem obrotowym w porów-
naniu do silników o zapłonie iskrowym. Silnik o zapłonie samo-
czynnym wykorzystywany jest we wszystkich wytwarzanych 
obecnie samochodach ciężarowych. Natomiast udziału w rynku 
samochodów osobowych z silnikiem tego typu zwiększył się do 
ponad 40% [6]. Tak duża popularność silnika o zapłonie samo-
czynnym uzasadniona jest zdolnością do łączenia atrakcyjnych 
osiągów przy zachowaniu mniejszego niż w silnikach o zapłonie 
iskrowym zużycia paliwa. Jest to w dużej mierze wynikiem 
wprowadzania nowych technologii wtrysku bezpośredniego oraz 
turbodoładowania, które doprowadziły do znacznego zwiększe-
nia momentu obrotowego silnika. 

Obecnie nie ulega wątpliwości, że turbodoładowanie jest 
najbardziej skuteczną metodą zwiększenia koncentracji mocy (z 
jednostki objętości skokowej) silników o zapłonie samoczynnym 
oraz poprawy ich wskaźników ekonomicznych i ekologicznych. 
Samochody z tymi silnikami emitują o 25% mniej CO2 niż po-
równywalne samochody z silnikami benzynowymi. Korzystne 
cechy tych silników oraz perspektywa dalszej ich poprawy uza-
sadniają ciągły rozwój technologii turbodoładowania. Jednak ze 
względu na odmienne charakterystyki przepustowości maszyn 
wirnikowych i maszyn tłokowych, termodynamiczne sprzężenie 
turbosprężarki i silnika spalinowego prowadzi do znanych pro-
blemów ich współpracy. Podstawowym problemem jest dopro-
wadzenie odpowiedniej ilości powietrza potrzebnej do spalenia 
paliwa w całym zakresie pracy silnika. Nieregulowana turbo-
sprężarka może być dopasowana do silnika jedynie w wąskim 
zakresie mocy znamionowej. Przy małych natężeniach przepły-
wu spalin w zakresie małych prędkości obrotowych silnika moc 
turbiny moc może okazać się niewystarczająca do zapewnienia 
wymaganej wydajności sprężarki. Szczególnie niekorzystnym 
efektem zmniejszonego przepływu powietrza jest ograniczenie 
momentu obrotowego w zakresie małych prędkości obrotowych 
silnika, co jest nie do zaakceptowania we współczesnych samo-
chodach ze względu na dynamikę i komfort jazdy. Znaczną 
poprawę wydajności doładowania zapewnia turbosprężarka o 

zmiennej geometrii kierownicy VGT. Możliwość regulacji prze-
kroju przepływu spalin w turbinie o ok. 40% pozwala na wyraźne 
zwiększenie ciśnienia doładowania przy małych prędkościach 
obrotowych silnika. Jednak i w tym przypadku istotną barierą są 
niekorzystne właściwości wykorzystywanych sprężarek odśrod-
kowych. W doładowaniu jednostopniowym zazwyczaj konieczne 
jest wykorzystanie całej charakterystyki sprężarki włączając 
obszary, gdzie sprawność sprężania jest bardzo mała. Lepsze 
dopasowanie charakterystyk turbosprężarki i silnika oraz za-
pewnienie korzystnego bilansu energetycznego przy współpracy 
tych maszyn jest więc pilnym zadaniem, którego rozwiązanie 
może znacznie poprawić parametry energetyczne i ekonomicz-
ne silnika w całym zakresie użytecznych prędkości obrotowych. 

 
Rys. 1. Zasada działania układu doładowania zakresowego z 
turbosprężarkami pracującymi w dwóch zakresach działania 
silnika 

 
Kryteria oceny prawidłowości współpracy 
turbosprężarek z silnikiem w doładowaniu 
zakresowym 
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Streszczenie 
 

W artykule sformułowano wymagania dotyczące prawidłowego doboru turbosprężarek oraz sterowania ich pracą w celu uzyskania oczekiwa-
nego ukształtowania krzywej maksymalnego momentu obrotowego na charakterystyce zewnętrznej silnika z doładowaniem zakresowym. 
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Skutecznym sposobem poprawy wydajności doładowania 
umożliwiającym jest doładowanie zakresowe. Doładowanie 
zakresowe jest stosowane w silnikach samochodowych już od 
połowy lat 80-tych XX wieku [1], jednak w ostatnich latach na-
stąpił wyraźny wzrost zainteresowania jego dalszymi możliwo-
ściami rozwojowymi. Wskazują na to badania i najnowsze kon-
strukcje firm BMW, Opel, obecnie także Volkswagen/Audi 
[2,7,8]. Ocena możliwości zwiększenia koncentracji mocy silni-
ków samochodowych z doładowaniem zakresowym oraz po-
prawą ich wskaźników ekonomicznych i ekologicznych jest 
przedmiotem zainteresowań badawczych autorów niniejszego 
opracowania. 

Schemat badanego układu doładowania zakresowego 
przedstawiono na rys. 1. Zgodnie z zasadą działania takiego 
układu wykorzystano dwie turbosprężarki różnej wielkości pra-
cujące w dwóch różnych zakresach prędkości obrotowych silni-
ka. W zakresie małych prędkości obrotowych silnika przy jego 
ograniczonym zapotrzebowaniu na powietrze pracuje tylko 
jedna duża turbosprężarka. Jej mniejsze rozmiary, w porówna-
niu do doładowania jednostopniowego, umożliwiają istotne 
zwiększanie ciśnienia doładowania w zakresie małych prędkości 
obrotowych silnika, co także pozwala zwiększyć maksymalny 
moment obrotowy silnika. Gdy wraz ze zwiększaniem prędkości 
obrotowej silnika ciśnienie doładowania osiągnie zakładaną 
wartość, to za pomocą zaworu sterującego przepływem powie-
trza SK i zaworu sterującego przepływem spalin ST włączana 
jest druga, mała turbosprężarka. Powoduje to rozdzielenie 
strumienia spalin pomiędzy dwie pracujące równolegle turbo-
sprężarki czemu towarzyszy gwałtowne zmniejszenie ciśnienia 
doładowania. Jest to niekorzystna właściwość tego układu 
objawiająca się w fazie przełączania pomiędzy zakresami pracy 
turbosprężarek. Efektem takiego sposobu włączania drugiej 
turbosprężarki jest również nieciągłość charakterystyki maksy-
malnego momentu obrotowego. 

Dzięki zastosowaniu dwóch różnych turbosprężarek możli-
wa jest regulacja przekroju przepływu spalin przez turbosprę-
żarki w zakresie przekraczającym nawet 60%. Pozwala to uzy-
skiwać zarówno dużą koncentrację mocy w warunkach znamio-
nowych, jak i wyraźną poprawę przebiegu krzywej maksymal-
nego momentu obrotowego na charakterystyce pełnej mocy 
przy małych i średnich wartościach prędkości obrotowej silnika. 
Uzyskuje się to bez zwiększenia dławienia wylotu spalin w 
układzie wylotowym, co umożliwia zachowanie korzystnych 
wartości zużycia paliwa w warunkach obciążeń częściowych. 
Jednak niekorzystne cechy takiego układu wymagają rozwiąza-
nia problemu prawidłowego doboru do silnika dwóch turbosprę-
żarek oraz – dodatkowo – zapewnienia odpowiednich warunków 
współpracy między nimi. Szczególnie istotne jest to w fazie 
przełączania trybów pracy pomiędzy turbosprężarkami, a więc 
dotyczy również rozwiązania zagadnienia sterowania ich pracą. 
 
1. Ocena warunków współpracy dwóch różnych tur-
bosprężarek 

Warunki współpracy dwóch różnych turbosprężarek pracu-
jących w układzie równoległym zależeć będą zarówno od dobo-
ru charakterystyk przepływowych sprężarek, jak i wielkości 
przekrojów przepływu spalin każdej z turbin. Te parametry 
doboru określają sposób podziału strumieni masowych powie-
trza i spalin (obciążenia) pomiędzy turbosprężarkami podczas 
ich współpracy z silnikiem. Podział ten powinien zapewniać 
pracę każdej sprężarki ze sprawnością zbliżoną do swojej war-
tości maksymalnej w szerokim zakresie zmian wartości sprężu 
oraz masowego natężenia przepływu powietrza. Jednocześnie 
pożądane jest zachowanie możliwie dużej sprawności rozprę-
żania w turbinach. Jak pokazują wyniki przeprowadzonych 

analiz zapewnienie optymalnego (wg kryterium sprawności 
sprężania) podziału obciążenia turbosprężarek może prowadzić 
do niekorzystnego zestawienia wielkości przekrojów przepływo-
wych w turbinach, w szczególności do zwiększenia przekroju 
turbiny małej turbosprężarki [4]. Przy dużym przekroju przepły-
wu spalin w turbinie małej turbosprężarki podczas jej skokowe-
go włączania do obiegu pogłębia się bowiem nieciągłość cha-
rakterystyki maksymalnego momentu. Sytuacja taka wskazuje 
na konieczność odpowiedniego doboru turbosprężarek oraz 
starannego podziału ich obciążenia, który powinien być kom-
promisem pomiędzy sprawnością układu doładowania, a ocze-
kiwanym przebiegiem charakterystyki napędowej silnika. 

Przedstawiony na rys. 1 układ doładowania przewidziano do 
współpracy z silnikiem typu SW-680. Jest to silnik o zapłonie 
samoczynnym o objętości skokowej 11,1 dm3, przeznaczony do 
napędu samochodów ciężarowych dużej ładowności. Zastoso-
wano turbosprężarki produkcji WSK Rzeszów. Większą turbo-
sprężarkę dobrano z typoszeregu B3C w zestawieniu z wirni-
kiem sprężarki o oznaczeniu 309K oraz z różnymi przekrojami 
przepływowym spalin turbiny AT(I). Mniejszą turbosprężarkę z 
typoszeregu B65 zestawiono ze sprężarką o numerze katalo-
gowym wirnika 60 także z różnymi przekrojami turbiny AT(II). W 
celu oceny wpływu parametrów doboru turbosprężarek na wa-
runki ich współpracy z silnikiem przeprowadzono badania symu-
lacyjne przy wykorzystaniu własnego programu numerycznego 
[3]. Rozważano wpływ zmian pola przekroju turbiny dużej AT(I) 
oraz małej AT(II) turbosprężarki przy niezmiennym całkowitym 
przekroju przepływowym spalin AT(I)+AT(II) równym 23,1 cm2. 
Przyjęto następujące zestawienia przekrojów: 
1. AT(I)=12 cm2, AT(II) =11,1 cm2 
2. AT(I)=13 cm2, AT(II) =10,1 cm2 
3. AT(I)=14 cm2, AT(II) =9,1 cm2 
4. AT(I)=15 cm2, AT(II) =8,1 cm2 
5. AT(I)=16,8 cm2, AT(II) =6,3 cm2 

W każdym przypadku prowadzi to do określonych zmian 
stosunku AT(I)/AT(II), a w konsekwencji do różnego podziału 
obciążenia turbosprężarek. Wyniki obliczeń w znamionowych 
warunkach pracy silnika przy prędkości obrotowej n=2200 ob-
r/min przestawiono na rys. 2. Analizowano zmiany maksymalnej 
wartości 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 sprężania w zespole sprężarek sc. Względne 
zmiany poszczególnych parametrów określano w stosunku do 
ich maksymalnych wartości. 

Na rys. 2a przedstawiono przebieg zmian maksymalnej war-
tości sprężu s(max) w zależności od stosunku pól powierzchni 
przekrojów skrzyni wlotowych turbin AT(I)/AT(II). Na podstawie 
tego przebiegu można stwierdzić, że uzyskanie maksymalnej 
wartości sprężu zespołu równolegle pracujących sprężarek przy 
niezmiennym całkowitym przekroju przepływowym zespołu 
turbin AT(I)+AT(II) wymaga zachowania odpowiedniego stosunku 
tych przekrojów AT(I)/AT(II). Można zauważyć, że zbliżone warto-
ści maksymalnego sprężu uzyskiwana jest przy dwóch różnych 
wartościach stosunku przekrojów: AT(I)/AT(II)=1,29 oraz 
AT(I)/AT(II)=1,54. W takim przypadku wybór przekrojów turbin 
powinien wynikać z oczekiwanego przebiegu charakterystyki 
momentu obrotowego. Mniejszy przekrój turbiny dużej turbo-
sprężarki AT(I) (mniejsza wartość AT(I)/AT(II)) umożliwia wprawdzie 
zwiększenie momentu obrotowego przy małych prędkościach 
obrotowych silnika. Jednak oczekiwać należy wcześniejszego 
włączenia do obiegu mniejszej turbosprężarki, któremu towarzy-
szyć będzie bardziej gwałtowny spadek wartości momentu 
obrotowego. Można również zaobserwować niekorzystne zmia-
ny sprawności układu doładowania wraz ze zwiększeniem 
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stosunku przekrojów AT(I)/AT(II). Mimo pomijalnie małych zmian 
całkowitej sprawności rozprężania w zespole turbin tc, (rys. 2b) 
zwiększanie AT(I)/AT(II) (zmniejszanie przekroju AT(II)) prowadzi do 
szybkiego opadania linii sprawności ogólnej małej turbiny to(II) 
(rys. 2c). Dla najmniejszego przekroju AT(II) zmniejszenie to(II) 
wynosi ok. 6% w stosunku do wartości maksymalnej, co przy 
niekorzystnych zmianach podziału strumieni masowych powie-
trza pomiędzy turbosprężarkami prowadzi do gwałtownego 
zmniejszenia sprawności sprężania w zespole sprężarek sc  o 
ok. 3,5% (rys. 2d), a w następstwie – do zmniejszenia maksy-

malnego sprężu o ok. 11% (rys. 2a). Zmniejszenie maksymal-
nego sprężu można również zaobserwować w zakresie małych 
wartości AT(I)/AT(II) czemu dodatkowo sprzyja pewne pogorszenie 
sprawności rozprężania w zespole turbin (rys. 2c). Taki przebieg 
charakterystyk, wskazujący na istnienie optymalnego stosunku 
przekrojów turbin AT(I)/AT(II), potwierdza jednocześnie występo-
wanie ścisłych związków korelacyjnych między podziałem stru-
mieni masowych powietrza i spalin pomiędzy turbosprężarki i 
ich sprawnością a maksymalnym sprężem. 

 
a) b) 

 
c) d) 

 
Rys. 2. Wpływ stosunku pól powierzchni przekrojów skrzyni wlotowych turbin przy całkowitym przekroju przepływowym spalin 
AT(I)+AT(II)=23,1 cm2 w warunkach znamionowych (n=2200 obr/min) na: a – maksymalną wartość sprężu, b – względne zmiany cał-
kowitej sprawności rozprężania w zespole turbin, c – względne zmiany sprawności ogólnej turbiny małej turbosprężarki, d – względ-
ne zmiany całkowitej sprawności sprężania w zespole sprężarek 

 
2.  Wpływ parametrów doboru turbosprężarek na 
przebieg charakterystyki zewnętrznej silnika 

Symulacyjną ocenę zmian przebiegu charakterystyki ze-
wnętrznej silnika przy omówionych wcześniej zestawieniach 
przekrojów przepływowych turbin AT(I) i AT(II) przedstawiono na 
rys. 3. W ocenie tej uwzględniono postulat właściwego ukształ-
towania charakterystyki zewnętrznej silnika całym użytecznym 
przedziale prędkości obrotowych, obejmującym współpracę 
silnika z jedną oraz z dwiema turbosprężarkami. W celach 
porównawczych obliczenia te zostały wykonane przy zachowa-
niu jednakowych wartościach współczynnika nadmiaru powie-
trza . W ocenie uwzględniono zmiany parametrów pracy silnika 
przy przekrojach AT(I) i AT(II) odpowiadających optymalnej (ze 
względu na maksymalny spręż) wartości stosunku przekrojów 
AT(I)/AT(II)=1,54 oraz przy największej analizowanej wartości 
AT(I)/AT(II)=2,66.  

Dla optymalnej wartości AT(I)/AT(II) uzyskuje się wyraźną po-
prawę przebiegu charakterystyki zewnętrznej w całym zakresie 
pracy dwóch turbosprężarek. Szczególnie ważnym wnioskiem 
jest stwierdzenie możliwości zwiększenia ciśnienia doładowania 
pba i momentu obrotowego Ttq w pobliżu punktu przełączania 
trybów pracy pomiędzy turbosprężarkami. Ma to zasadnicze 
znaczenie dla zmniejszenia nieciągłości charakterystyki pod-
czas skokowego włączania do obiegu drugiej turbosprężarki. 
Jednak istotnym ograniczeniem poprawnego kształtowania cha-
rakterystyki napędowej silnika, przy optymalnym stosunku prze-
krojów AT(I)/AT(II), może być przekroczenie dopuszczalnej wartości 
ciśnienia doładowania w trybie pracy z jedną turbosprężarką w 
przypadku zbyt małego przekroju AT(I). Z porównania charaktery-
styk w zakresie pracy jednej turbosprężarki wynika, że przyjęcie 
małej wartości AT(I)=14 cm2 pozwala wprawdzie na zwiększenie 
maksymalnej wartości momentu obrotowego Ttq, lecz jednocze-
śnie prowadzi do zwiększenia sprężu powyżej wartości wymaga-
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nej ze względu na charakterystykę doładowania. Zmusza to do 
wcześniejszego włączenia drugiej turbosprężarki, co – przy sko-
kowym przebiegu fazy przełączania – zwiększa nieciągłość prze-
biegu krzywych ciśnienia doładowania oraz momentu obrotowe-
go. 

 
Wnioski 

Przedstawione wyżej wyniki obliczeń numerycznych wska-
zują na określone ograniczenia kształtowania charakterystyki 
zewnętrznej trakcyjnego silnika ZS poprzez dobór podstawo-
wych parametrów turbosprężarek współpracujących w układzie 
doładowania zakresowego. Analiza uzyskanych wyników po-
zwoliła jednak na sformułowanie pewnych ustaleń ważnych ze 
względu na naukowe oraz praktyczne aspekty przeprowadzo-
nych badań, a szczególnie na sformułowanie ogólnych wnio-
sków poznawczych dotyczących zasad właściwego doboru 

dwóch różnych turbosprężarek do silnika pracującego w ukła-
dzie doładowania zakresowego, w tym także kryteriów popraw-
nej współpracy takich turbosprężarek w aspekcie uzyskiwania 
oczekiwanej charakterystyki napędowej takiego silnika. Wyzna-
czona zależność korelacyjna pozwoliła na ilościową ocenę 
zdolności napędowych silnika w zależności od wielkości prze-
krojów wlotowych w turbinach. W trybie pracy z dwiema turbo-
sprężarkami, przy optymalnym skojarzeniu przekrojów 
AT(I)/AT(II)=1,54, potwierdzono możliwość zwiększenia maksy-
malnych wartości sprężu, a w konsekwencji – maksymalnego 
momentu obrotowego silnika. W porównaniu ze stosunkiem 
przekrojów AT(I)/AT(II)=2,66 moment obrotowy w zakresie pracy 
dwóch turbosprężarek zwiększył się od ok. 4% w otoczeniu 
punktu przełączania do ok. 9% w warunkach znamionowych. 
Stwierdzono przy tym znany z literatury mechanizm współzależ-
ności między przekrojami AT(I), AT(II) a przebiegiem charaktery- 

 
Rys. 3.  Wpływ doboru pól powierzchni przekrojów skrzyń wlotowych turbin na przebieg charakterystyki zewnętrznej silnika SW 680: 
Ttq – moment obrotowy silnika, b – jednostkowe zużycie paliwa,  – współczynnik nadmiaru powietrza, pba – ciśnienie doładowania, 
sc – całkowita sprawność sprężania w zespole sprężarek tc  – całkowita sprawność rozprężania w zespole turbin. 
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styki silnika, prowadzący do zbyt wczesnego włączenia do 
obiegu drugiej turbosprężarki w przypadku małych optymalnych 
wartości AT(I)/AT(II). 

Pewną swobodę w kształtowaniu warunków współpracy tur-
bosprężarek oraz przebiegu charakterystyki silnika daje również 
właściwy dobór wirników sprężarek W przedstawionej w pracy 
[5] ocenie wpływu zmian sprawności sprężarek na użyteczne 
wskaźniki pracy silnika wykazano możliwość uzyskania wyma-
ganego podziału przekrojów wlotowych turbin AT(I) i AT(II) bez 
pogorszenia sprężu oraz sprawności układu doładowania. 
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Abstract 

 
This paper presents the requirements concerning the most beneficial division of the compression work in turbochargers at the selection of their 

design parameters in order to obtain the desired shape of the maximum torque curve on the external characteristics of the engine. 
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