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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule przeanalizowano konstrukcję układu doładowania silnika spalinowego 
o zapłonie iskrowym w celu kompensacji niedoboru siły napędowej na kołach samochodu 
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1. Wstęp 
 
Zjawisko akumulacji energii mechanicznej w układzie napędowym samochodu osobo-

wego w wyniku gwałtownego wciśnięcia pedału przyspieszenia niekorzystnie wpływa na 
przebieg momentu napędowego. W pierwszej fazie procesu przyspieszania następuje 
chwilowy spadek momentu obrotowego silnika, pomimo otwartej przepustnicy w kolekto-
rze dolotowym, który doprowadza w konsekwencji do spadku momentu napędowego (rys. 1). 
W dalszej fazie procesu przyspieszania mamy do czynienia z chwilową oscylacją momentu 
napędowego. Na świecie w wielu ośrodkach naukowo-badawczych prowadzone są badania 
nad rozwiązaniem tego problemu. Jednak skuteczne rozwiązanie musi spełniać wiele wa-
runków, m.in. technologicznych i ekonomicznych. Technologicznych w związku z prostą 
konstrukcją, ekonomicznych w odniesieniu do niskich kosztów eksploatacji proponowa-
nego rozwiązania. Zagadnienie to ze względu na specyficzne warunki pracy układu napę-
dowego w samochodzie osobowym jest uzależnione od wielu warunków i stanowi efekt 
wielu prac.  
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Rys. 1. Przebieg momentu w układzie napędowym przy gwałtownym uchyleniu przepustnicy 

w fazie przyspieszania 

Fig. 1. Powertrain torque output after rapid and full accelerator pedal depressing with conventional 
throttle steering 

 
Jednym ze sposobów ograniczenia niedoboru i oscylacji momentu napędowego jest za-

stosowanie elektronicznej przepustnicy w kolektorze dolotowym silnika. Jak wykazały 
badania [10] związane z optymalizacją procesu uchylenia przepustnicy w kolektorze do-
lotowym (rys. 2) może to doprowadzić do zmniejszenia oscylacji, co przyczyni się do 
poprawy komfortu jazdy takim samochodem osobowym, powodując brak szarpnięć w pro-
cesie przyspieszania [11].  
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Rys. 2. Przebieg momentu w układzie napędowym przy ograniczonej prędkości uchylenia 

przepustnicy w fazie przyspieszania dla układu ETC 

Fig. 2. Powertrain torque output after rapid and full accelerator pedal depressing with ETC steering 
 
Niemniej jednak ograniczenie ruchu przepustnicy z jednej strony powoduje nieznaczne 

pogorszenie dynamiki [3, 4, 10, 11] oraz nie kompensuje powstającego niedoboru momentu 
obrotowego wskutek wzrostu prędkości obrotowej silnika spalinowego i układu przeniesie-
nia napędu oraz przez wzrost bezwładności mas wirujących.  

 
 

2. Struktura układu napędowego 
 
Zjawiska związane z przyspieszaniem samochodu można przedstawić przez analizę za-

leżności występujących w systemie K–S–O (Kierowca–Samochód–Otoczenie) [7, 17]. 
Zależności te można zilustrować za pomocą modelu przedstawionego na rys. 3.  

Głównymi elementami przedstawionego modelu są: kierowca samochodu, pojazd i oto-
czenie oraz ze względu na coraz większe zainteresowanie automatycznie sterowanymi 
układami napędowymi, wyodrębniony został sterownik układu napędowego. W obecnym 
stanie techniki bardzo dużo uwagi poświęca się problemowi przebiegu momentu napędo-
wego i jego sterowania w układzie napędowym [8, 9]. Szczególnego znaczenia nabierają 
wzajemne relacje i sprzężenia występujące pomiędzy człowiekiem a pojazdem oraz ukła-
dem sterowania napędem, tak aby przebieg momentu obrotowego był pozbawiony wszel-
kich zakłóceń. Zgodnie ze wzorem 
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siła napędowa Fn występująca w obrzeżu styku koła napędowego z nawierzchnią zależy od: 
– momentu obrotowego silnika (Mo) oraz jego przebiegu w polu pracy silnika,  
– przełożenia całkowitego (ic) w układzie napędowym, 
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– rodzaju zastosowanego układu napędowego (budowy, architektury) – zależy sprawność 
(ηp) przenoszonego momentu, a więc sprawność całego układu napędowego, 

– od promienia dynamicznego koła (rd), rozumianego jako odległość środka koła od na-
wierzchni jezdni. 
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Rys. 3. Model systemu K–S–O z wyróżnionym układem sterowania napędem [7] 

Fig. 3. The model of the system K–S–O with the distinguished arrangement of steering the powertrain 
 
W nowoczesnym samochodzie osobowym w sposób aktywny możemy oddziaływać na 

dwie zmienne sterujące układem napędowym, tj. moment obrotowy silnika oraz prze-
łożeniem układu napędowego, które determinuje prędkość obrotową silnika.  

Dla układu napędowego wyposażonego w manualną stopniową skrzynię biegów w spo-
sób aktywny możemy sterować tylko obciążeniem silnika przez odpowiednio zaprogramo-
wane ECU. Przełożenie układu napędowego jest wybierane w takim przypadku subiektyw-
nie przez kierowcę. Nowe możliwości sterowania układem napędowym stoją przed auto-
matycznymi zespołami napędowymi.  

Dostępność momentu obrotowego silnika jest uzależniona od charakterystyki silnika. 
Na rysunku 4 przedstawiono charakterystykę silnika opartą na wynikach własnych badań 
stanowiskowych silnika ZI o pojemności 1,242 dm3 i zewnętrznym wielopunktowym 
sposobie wytwarzania mieszanki palnej [8]. 
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Rys. 4. Charakterystyka ogólna silnika doświadczalnego 188A.5000 

Fig. 4. The general character of the experimental engine 188A.5000 
 
Na charakterystyce (rys. 4) za pomocą linii ciągłej ciemnej zaznaczono krzywą mak-

symalnego momentu dla 100% uchylenia przepustnicy w kolektorze dolotowym. W stanie 
ustalonym para podstawowych współrzędnych stanu, moment obrotowy oraz prędkość 
kątowa silnika determinują moc wymaganą do napędzenia samochodu.  

W procesie przyspieszania samochodu konieczne jest znaczące zwiększenie mocy uży-
tecznej silnika. Zgodnie z równaniem (2) przyrost mocy użytecznej jest możliwy w wyniku 
zwiększenia momentu obrotowego, jak i prędkości kątowej silnika 

 
 ωΔ⋅Δ+ωΔ⋅+ω⋅Δ=Δ ososoe MMMN  (2) 

 
Równanie (2) ma ograniczenia: 

– zwiększenie momentu obrotowego silnika jest ograniczone przez wartość dostępnego 
zapasu momentu obrotowego na charakterystyce silnika, 

– zwiększenie prędkości kątowej silnika powoduje wprost proporcjonalny przyrost mocy 
użytecznej zależnej od chwilowej prędkości.  
Zwiększanie mocy silnika w rezultacie przyrostu prędkości kątowej silnika wymaga 

natomiast pokonania jego bezwładności mechanicznej oraz układu przeniesienia napędu. 
Bezwładność mechaniczna silnika sprawia, że chwilowa moc przekazywana do kół napę-
dzanych (3) jest tym mniejsza, im większe jest chwilowe przyspieszanie wału korbowego 
silnika 

 
 ( )sosmn JMN ω⋅−ω⋅η= &1  (3) 
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gdzie:  
J1 – moment bezwładności mas związanych z wałem korbowym silnika [kg·m2], 
ηm – sprawność mechaniczna układu napędowego. 
 

Zwiększenie prędkości kątowej silnika (przyspieszenie jego wału korbowego) wymaga 
nadwyżki momentu obrotowego ponad wartość momentu oporowego w układzie napędo-
wym zredukowanego na sprzęgło. Zatem również maksymalna wartość przyspieszenia 
wału korbowego jest ograniczona wielkością rozporządzalnego zapasu momentu obrotowego 
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gdzie: 
M100 – moment obrotowy silnika przy pełnym zasilaniu [N·m], 
Mop  – moment oporowy na sprzęgle [N·m]. 

 
 

 
Rys. 5. Proces rozpędzania samochodu osobowego od prędkości 80 do 120 km/h [16]: 

a) przebieg mocy napędowej, b) prędkości liniowej samochodu 

Fig. 5. Process of passenger car acceleration from 80 to 120 km/h; 
a) history of driving force, b) vehicle speed 

 
Wartość biegunowego momentu bezwładności silnika można wyznaczyć metodą wy-

biegu z uwzględnieniem strat własnych silnika. Dla testowanego silnika wartość bieguno-
wego momentu bezwładności (J1) wynosi 0,147 kg·m2. 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że ze względu na możliwość zwiększenia mocy 
użytecznej jest pożądany jak największy rozporządzalny zapas momentu obrotowego sil-
nika. Zatem zapas momentu obrotowego można przyjąć jako wielkość kryterialną przy 
wyborze podstawowych współrzędnych stanu silnika ze względu na zdolność przyspiesza-
nia samochodu. 

W wielu zagranicznych ośrodkach badawczo-naukowych prowadzone są prace [2, 6, 7, 
9, 12, 15, 16, 18] zmierzające do zmniejszenia bezwładności mechanicznej układu napędo-
wego. Problem jest rozpatrywany dwukierunkowo przez ograniczenie bezwładności me-
chanicznej układu napędowego, w tym celu w samochodzie osobowym instalowane są 
dodatkowe źródła energii, np. bezwładniki czy silniki elektryczne. Takie rozwiązanie 
w literaturze noszą nazwę układów o zerowej inercji (ZeroInertia) i są w pewnym sensie 
rodzajem hybrydowych układów przeniesienia napędów [16, 18]. Pozwalają one na uzy-
skanie poprawnego przebiegu momentu obrotowego w układzie napędowym w procesie 
rozpędzania samochodu osobowego, takie rozwiązanie wymaga znaczącej modyfikacji 
układu przeniesienia napędu i jest kosztowne. Na rysunku 5 przedstawiono przebieg mocy 
w układzie napędowym dla samochodu z automatyczną skrzynią biegów o przełożeniu 
zmiennym w sposób ciągły (CVT), z którego wynika, że wskutek kompensacji bezwładno-
ści mechanicznej układu napędowego samochód osobowy rozpędza się szybciej w pierw-
szej fazie wzrostu prędkości. 

Innym kierunkiem ograniczenia bezwładności mechanicznej układu napędowego jest 
pozyskanie większego momentu obrotowego z jednostki napędowej samochodu osobowego. 
Skutecznym rozwiązaniem w takim przypadku może być zastosowanie w układzie zasilania 
silnika spalinowego dodatkowego doładowania świeżym ładunkiem. W literaturze znanych 
jest wiele takich układów doładowujących silnik spalinowy w przejściowych jego stanach 
pracy, choćby układy doładowujące o charakterze ciągłym (np. układy sprężarkowe) [1, 14] 
czy układy zasobnikowe (np. doładowanie podtlenkiem azotu) [1, 15, 13]. Wspomniane 
układy, pomimo ich powszechnego wykorzystania w zasilaniu silników spalinowych, ce-
chuje wiele ograniczeń i wad, a ponadto nie jest to rozwiązanie tanie i proste w konstrukcji. 
Jednym z ograniczeń przy doładowaniu silnika jest możliwość nieprawidłowego procesu 
spalania w cylindrze przez wystąpienie spalania stukowego. W celu uniknięcia tego 
zjawiska należałoby obniżyć temperaturę ładunku. Obniżenie temperatury w procesie doła-
dowania jest typowe podczas rozprężania ładunku z wysokiego ciśnienia. Ponadto, jak 
wynika z prac [11, 12], chwilowy niedobór siły napędowej jest krótki i trwa ok. ośmiu cykli 
pracy silnika, co przy prędkości ok. 2000 obr./min daje mniej niż 0,4 s. 

 
 

3. Doładowanie silnika  
 
W artykule zastosowano [15] połączone doładowanie za pomocą sprężarki i powietrza 

sprężonego znajdującego się w zbiorniku ciśnieniowym. Takie rozwiązanie kombinowane 
ma na celu poprawę wskaźników pracy silnika. Koncepcja działania takiego układu jest 
prosta (rys. 6). W trakcie przyspieszania, aby pokonać bezwładność silnika, należy oprócz 
doładowania sprężarkowego, jakie jest zastosowane w tradycyjnej formie, dodatkowo 
wprowadzić sprężone powietrze ze zbiornika powietrza. Jak wykazały badania nad tym 
układem, zastosowanie takiego połączonego układu doładowania silnika prowadzi do po-
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lepszenia przebiegu momentu obrotowego oraz zmniejszenia tzw. turbodziury, która jest 
szczególnie niekorzystna w procesie przyspieszania. 

 

 
Rys. 6. Schemat układu doładowania silnika sprężonym powietrzem z zasobnika [15]:  

1 – filtr powietrza, 2 – sprężarka, 3 – chłodnica powietrza doładowującego, 4 – kolektor dolotowy,  
5 – wtryskiwacze, 6 – kolektor wylotowy, 7 – turbina z zaworem upustowym, 8 – rura wylotowa 

silnika, 9 – oś turbosprężarki, 10 – zasobnik powietrza, 11 – sterownik przepustnicy 

Fig. 6. Combine charging system with compressed air boost 
 
Efekt takiego doładowania przedstawiono na poniższym wykresie (rys. 7). Podczas te-

stów na hamowni silnikowej umożliwiającej symulowanie warunków drogowego obciąże-
nia silnika dokonano szczegółowych pomiarów ciśnienia indukowanego w czasie pracy 
silnika niedoładowanego, następnie doładowanego za pomocą samej turbosprężarki. Ostat-
nim etapem badań było porównanie uzyskanych danych z doładowaniem sprężarką i po-
wietrzem z zasobnika. Przy pomiarach takich parametrów, jak ciśnienie indykowane, waż-
nym aspektem była możliwość sterowania ilością powietrza doładowującego pochodzącego 
z zasobnika przy założeniu, że czas doładowania wynosił 400 ms przy przerwach 1 s. Po-
miarów dokonywano przy symulacji pojazdu ciężarowego o całkowitej masie 15 t z silni-
kiem samoczynnym i przyśpieszaniu na 4 biegu. Rezultaty jakie osiągnięto przy dodatko-
wym doładowaniu zasobnikowym, to zwiększenie siły napędowej o 3%.  

Na rysunku 7 porównano przebieg momentu obrotowego silnika dla układu niedo-
ładowanego (linia najniżej położona) z przebiegiem momentu dla silnika doładowanego 
w dwóch wersjach. Linia środkowa przedstawia przebieg doładowania dla silnika z trady-
cyjną turbosprężarką, natomiast linia najszybciej przedstawiająca reakcje silnika na wymu-
szenie skokowe pedału przyspieszenia prezentuje układ zmodyfikowany z doładowaniem 
zasobnikowym. Silnik osiąga pełny moment o ok. 3,5 s szybciej niż w tradycyjnym ukła-
dzie zasilania i o ok. 2,5 szybciej niż dla układu z tradycyjną turbiną. Najważniejszą kwe-
stią jest osiągnięcie pełnego momentu w chwili przyspieszenia.  
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Rys. 7. Przebieg momentu obrotowego przy różnych systemach doładowania silnika  

Fig. 7. Step response measurement comparison results of engine torque 
 
 

4. Doładowanie zasobnikowe silnika o zapłonie iskrowym  
 
Zastosowanie doładowania zasobnikowego w silniku o zapłonie iskrowym wiąże się 

z pewnymi ograniczeniami m.in. ze względów konstrukcyjnych spowodowanych spalaniem 
stukowym. Taki rodzaj przebiegu spalania jest niekorzystny w związku z możliwością 
uszkodzenia mechanicznego silnika. W opracowaniu przedstawiono system doładowania 
silnika o zapłonie iskrowym (rys. 8).  

W układzie do doładowania silnika zastosowano zasobnik sprężonego powietrza, w któ-
rym utrzymuje się ciśnienie na poziomie co najmniej 16 MPa. Gdy zachodzi potrzeba na-
głego zwiększenia momentu obrotowego, gwałtownie wciska się pedał przyspieszenia 
i jednocześnie z gwałtownym przyspieszeniem silnika doprowadza się dodatkowe powie-
trze sprężone z zasobnika pod wysokim ciśnieniem. Spadek temperatury w kolektorze do-
lotowym silnika wywołany przez rozprężające się powietrze z zasobnika do ciśnienia 
ok. 0,2 MPa powoduje, że zwiększa się ilość powietrza w kolektorze dolotowym, co 
wymusza konieczność doprowadzenia skorygowanej, zwiększonej dawki paliwa. Wzrost 
stopnia sprężania powietrza w cylindrze przy zwiększonej dawce paliwa w chwili, gdy ma 
on przyspieszyć, skutkuje wzrostem momentu obrotowego silnika jeszcze w fazie, gdy silnik 
nie przyspieszył.  

W celu przeprowadzenia badań podstawowych wykorzystano silnik 188A.5000 z sa-
mochodu Fiat Punto II, który jest zainstalowany na hamowni silnikowej Politechniki Opol-
skiej. Podstawowe parametry testowanego silnika zestawiono w tabeli 1.  

Na silniku tym przeprowadzono modyfikacje układu zasilania zgodnie z powyższym 
opisem.  
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Rys. 8. Schemat ideowy doładowania zasobnikowego: ST – sterownik, Z – zasobnik powietrza,  

R – reduktor, ZE – wtryskiwacz powietrza, EP – elektroniczna przepustnica,  
KD – kolektor dolotowy, S – silnik, SP – sprężarka 

Fig. 8.  Schematic diagram of chamber supercharging: ST – controller, Z – air chamber, R – reducer, 
ZE – air injector, EP – electronic valve, KD – suction manifold,  – engine, SP – compressor 

 
T a b e l a  1 

Dane techniczne silnika 

Silnik MPI 
Typ 188A5000 
Średnica cylindra [mm] 70,8 
Skok tłoka [mm] 78,86 
Pojemność skokowa [cm3] 1242 
Stopień sprężania 10,6 
Moc znamionowa [kW przy obr./min] 59 przy 5000 
Moment maksymalny [Nm przy obr./min] 116 przy 4000 

 
 

5. Badania własne 
 
Na rysunku 9 przedstawiono zarejestrowane zmiany temperatury powietrza w kolekto-

rze dolotowym w procesie doładowania dla silnika pracującego przy prędkości obrotowej 
1500 obr./min i gwałtownym uchyleniu przepustnicy od wartości początkowej 20 do 100%. 
Doładowanie następowało przy 60% uchyleniu przepustnicy i trwało 1,5 s. Spadek tempe-
ratury w kolektorze dolotowym potwierdza założenie, że w wyniku rozprężenia gazu do-
chodzi do spadku temperatury, co pozwala na zwiększenie współczynnika napełnienia oraz 
zmniejszenie obciążenia cieplnego silnika. Zmiany ciśnienia w kolektorze dolotowym oraz 
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ciśnienia indukowanego zostały przedstawione w pracach [10, 12]. Zgodnie z literaturą  
[1, 19, 20] w przybliżeniu można przyjąć, że obniżenie temperatury powietrza o ok. 10°C 
skutkuje zwiększeniem mocy silnika od 3,5 do 4%. 
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Rys. 9. Przebieg zmian temperatury w układzie dolotowym silnika podczas doładowania 

Fig. 9. Step response measurement comparison results of temperature 
 
Na rysunku 10 przedstawiono przebieg tego momentu obrotowego silnika w chwili 

gwałtownego uchylenia w kolektorze dolotowym dla badanego silnika. Przebieg zmian 
momentu przedstawiono dla silnika bez i z doładowaniem. W wyniku doładowania zaob-
serwowano ok. 8% wzrost momentu (linia pogrubiona).  
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Rys. 10. Przebieg momentu obrotowego silnika podczas gwałtownego uchylenia przepustnicy 

Fig. 10. Torque changes during rapid change of throttle angle 
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Zdolność przyspieszania samochodu zależny od wielkości występujących w równaniu 
(1) oraz sumarycznej siły oporu ruchu i bezwładności. Stąd – jak wynika z rys. 10 – 
doprowadzenie większego momentu obrotowego z silnika do układu napędowego w chwili 
przyspieszania w jego pierwszej fazie poprawi przebieg siły napędowej w obszarze styku 
koła napędowego z nawierzchnią jezdni.  

 
 

6. Podsumowanie 
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że zasilanie silnika sprężonym powietrzem z za-

sobnika (rys. 8) korzystniej wpływa na uzyskany moment obrotowy silnika, obniża tempe-
raturę powietrza dolotowego. Osiąganie niższej temperatury powietrza powinno wpłynąć 
na zmniejszenie emisji tlenków azotu oraz podniesienie granicy spalania stukowego. 
Zmiany te powinny korzystnie wpłynąć na przebieg siły napędowej na kołach w fazie przy-
spieszania. Chwilowy wzrost mocy w pierwszym okresie przyspieszania wpłynie na kom-
pensacje bezwładności mechanicznej układu napędowego. 

 
Niniejsze badania naukowe były finansowane z funduszy Polskiego Narodowego Funduszu Badań 

Naukowych w latach 2005–2008 jako projekt badawczy 
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