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„Identyfikacja przyczyn uszkodzeń turbosprężarek silników spalinowych
w aspekcie ich wskaźników pracy i emisji toksycznych składników spalin”
1. Uwagi o sformułowanym zadaniu
Postępujący od szeregu lat proces zaostrzania dopuszczalnych norm w zakresie
toksycznych składników spalin i zużycia paliwa przez obecnie produkowane i
eksploatowane pojazdy, powodują poszukiwanie działań obejmujących całokształt
problemów związanych z doskonaleniem konstrukcji i eksploatacji silników spalinowych –
dotąd powszechnym środkiem napędu samochodów. Doskonalenie konstrukcji,
wprowadzenie systemów ograniczających powstawanie związków toksycznych, stosowanie
wysokoefektywnych układów katalitycznego oczyszczania spalin, to jedne z dróg
sprostania tym wymaganiom. Efekty prowadzące do zwiększenia sprawności silnika
(zmniejszenia zużycia paliwa) oraz poprawy jego własności ekologicznych uzyskuje się
dzięki poprawie ich funkcjonowania i przez doskonalenie konstrukcji. Jedną z dróg jest
tzw. „Downsizing – zmniejszenie objętości skokowej silnika i jednoczesne zwiększenie
wskaźników jednostkowych” oraz poprzez stałą kontrolę wybranych układów silnik, w tym
w zakresie poprawy napełnienia cylindrów . Stało się to możliwe dzięki wszechstronnym
badaniom z zastosowaniem komputerowych technik symulacji poszczególnych układów
silnika i uzyskaniu optymalnych warunków jego pracy przy komputerowym sterowaniu
procesami weń zachodzącymi. Te względy spowodowały, że powszechnym stało się
doładowanie silników nawet tych o niewielkich rozmiarach np. Fiat 0.9 TwinAir o poj.0.9
ddcm.

2. Charakterystyka pracy
Opiniowana praca składa się z 7 podstawowych rozdziałów, podsumowania i spisu
literatury.
Treść pracy zamieszczona jest na 136 stronach tekstu i 1 wielkoformatowego
załącznika. Wykaz literatury obejmuje 87 pozycji.
Przedmiotem pierwszej części pracy mgr inż. Macieja Bilińskiego jest identyfikacja
czynników mających wpływ na nieprawidłową pracę turbosprężarki samochodowej, które
w perspektywie dalszej eksploatacji prowadzą do uszkodzenia urządzenia.
Analizę tę Autor prowadzi poprzez przedstawienie istoty doładowania
turbosprężarkowego wskazując, że układ doładowania stanowi obecnie znaczne wyzwanie
ze względu na strukturę uszkodzeń silnika, tuż za tradycyjnym standardowym układem
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zapłonowym. Słusznie Doktorant zauważa , że przyczyną tego zwiększenia uszkodzonych
turbosprężarek na rynku jest blisko trzykrotny wzrost liczby pojazdów z
turbodoładowaniem. Niestety, pojawiają się tylko pojedyncze doniesienia literaturowe o
wpływie uszkodzeń turbosprężarek na emisję związków toksycznych w spalinach zatem ten
problem nie jest jeszcze dostatecznie udokumentowany. Nie bagatelną rolę odgrywa tu
także polityka producentów silników. Na rynku obserwuje się zaniżenie jakości niektórych
elementów, skutkujące w przypadku awarii koniecznością nabycia całego nowego zespołu
przy zaniechaniu podatności naprawczej. Te zagadnienia Doktorant omawia w rozdziale 2.
Rozdział ten zawiera analizą najczęściej występujących uszkodzeń turbosprężarek. Analizę
Autor sprowadza do najczęściej występujących uszkodzeń podstawowych zespołów i
elementów turosprężarki:
- obudowy sprężarki,
- obudowy turbiny
- korpusu środkowego,
- e1ementów układu chłodzenia sprężarki i turbiny,
- uszkodzeń wałka turbosprężarki,
- łopatki turbiny i sprężarki,
- systemu uszczelnień
- system łożyskowania.
Uszkodzenia turbosprężarek współczesnych silników spalinowych są powszechnym
zjawiskiem, a ich źródeł należy szukać w dysfunkcjach wszystkich układów
współpracujących. Autor, przy pomocy praktyki rzeczoznawczej wykazuje, że wielokrotnie
zdarza się, że naprawa kończy się wymianą turbosprężarki (bez usunięcia inicjatora
uszkodzeń), po czym do uszkodzenia dochodzi ponownie, często nawet po kilku lub
kilkunastominutowej pracy silnika.
Istnieje zatem konieczność systemowego rozwiązywania problemu awaryjności
turbosprężarek, ponieważ tylko działanie wieloaspektowe, obejmujące cały obszar
współpracy urządzenia doładowującego wraz z silnikiem; może przyczynić się do
podniesienia jego niezawodności. Poprawa trwałości tych maszyn to również bezpośrednie
oddziaływanie na szerokorozumianą globalną ekologię silników wraz z emisją szkodliwych
związków spalin. Ze względu na budowę turbosprężarki, istotnym parametrem dla
uzyskania wysokiej sprawności jest zachowanie odpowiedniej szczelności pomiędzy
wirnikami, a obudowami (rys. 2.33), co jest warunkiem uzyskania wysokiej sprawności.
Konieczność zachowania niewielkiej odległości, wiąże się z niebezpieczeństwem
uszkodzenia obudowy przy wystąpieniu niewielkich luzów promieniowych zespołu wał –
wirniki a obudowy, co w eksploatacji jest zjawiskiem występującym bardzo często. Na
marginesie Recenzent pranie wskazać na liczne, niestety nieco zapomniane, prace prof.
Stefana Szczecińskiego, prekursora badań luzu wierzchołkowego sprężarek (silników
lotniczych), i jego wpływu na parametry sprężarki.
Autor w rozprawie stawia na systemowe podejście do postawionego zagadnienia ,
dotyczącego przyczyn i charakteru uszkodzeń turbosprężarek zwracając uwagę na: cyt:
”turbosprężarka samochodowa oraz współpracujący z nią silnik muszą być traktowane w
sposób nierozłączny, co wynika z powiązania ich wspólnymi węzłami energetycznymi.
Według autora pracy analizowanie turbosprężarki oraz silnika niezależnie, nie przyniesie
zamierzonych rezultatów, w podejmowanym aspekcie dotyczącym emisji związków
szkodliwych. Istotne jest zatem dokładne przeanalizowanie uszkodzeń turbosprężarek
wraz ze szczegółową oceną przyczyn ich powstawania oraz skutkami jakie wywołują w
odniesieniu do silnika spalinowego i emisji związków szkodliwych.” Automatyzacja,
elektronizacja, miniaturyzacja obecna w motoryzacji zmierza do wyeliminowania
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szerokorozumianych napraw. Od wielu lat najpowszechniejszą metodą naprawiania maszyn i
urządzeń jest wymiana całych zespołów na nowe.
Do eksperckiej analizy uszkodzeń turbosprężarek Autor stosuje metodę FMEA i
metodę drzewa defektów, które szeroko opisuje w rozdz. 3. W rozdziale tym Autor
przedstawia wyniki analizy umożliwiającej zwiększenie wykrywalności pojawiających się
niesprawności prowadzących do pogorszenia warunków funkcjonowania maszyny.
Działanie to wykonuje przy użyciu narzędzi takich jak FMEA (ang. Failure Mode and
Effect Analysis) oraz ETA (ang. Event Tree Analysis). Kilka słów o tej metodzie, w nieco
innym świetle niż doktorant opisuje ją w pracy.
Metodę FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - znana też pod innymi nazwami:
FMECA (Failure Mode and Criticality Analysis) i AMDEC (Analys des Modes de Defaillace et
Leurs Effets) - zaczęto stosować w latach 60 w USA przy wyrobach dla astronautyki,
weryfikowano ja przy różach projektach różnych elementów statków kosmicznych, by
zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wyprawy. Sukces tej metody w NASA, spowodował, że
znalazła ona zastosowanie w przemyśle lotniczym i jądrowym. W latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych metoda ta zadomowiła się w Europie i znalazła nowe zastosowania w
przemyśle chemicznym , elektronicznym, a także samochodowym gdzie zaobserwowano
największą dynamikę zastosowania tej metody. W latach dziewięćdziesiątych została
zaadaptowana w ramach normy ISO 9000, a w szczególności w QS 9000 przeznaczonej dla
przemysłu samochodowego. Metoda polega na analitycznym ustalania związków przyczynowoskutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika
krytyczności (ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie
potencjalnych wad produktu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi
związanego. Dzięki metodzie FMEA można ciągle doskonalić produkt poprzez poddawanie go
kolejnym analizom i na podstawie uzyskanych wyników wprowadzać nowe poprawki i
rozwiązania, skutecznie eliminujące źródła wad oraz dostarczające nowe pomysły ulepszające
właściwości wyrobu. FMEA produktu jest ukierunkowana głównie na optymalizację
niezawodności produktu. W wyniku jej przeprowadzenia uzyskuje się informacje o silnych i
słabych punktach wyrobu. FMEA produktu można stosować w różnych fazach powstania
produktu: od koncepcji produktu przed wdrożeniem do produkcji, w czasie wdrażania produktu
na skalę przemysłową produkcji i eksploatacji. Analiza może dotyczyć całego produktu lub jego
zespołów czy też podzespołów a w wyjątkowych sytuacjach jego części. Analiza dotycząca
całego produktu jest zajęciem bardzo pracochłonnym, szczególnie gdy poszczególne przyczyny
wad różnych części produktu są współzależne. Wady produktu należy szczególnie doszukiwać
się w obszarach które mogą dotyczyć: funkcji które wyrób ma realizować, niezawodności
wyrobu w czasie eksploatacji, łatwości obsługi przez użytkownika, łatwości naprawy w
przypadku uszkodzenia, technologii konstrukcji. Przeprowadzenie FMEA produktu jest
szczególnie zalecane w sytuacjach wprowadzania nowych produktów, części, materiałów,
technologii, podczas gdy występuje duże zagrożenie dla człowieka lub otoczenia w przypadku
awarii wyrobu oraz w przypadku kiedy produkt podlega eksploatacji w szczególnie trudnych
warunkach.
Przeprowadzona analiza wraz z wykonanym rozpoznaniem literaturowym popartym
wiedzą ekspercką pozwoliła na sformułowanie celu oraz tez pracy. Cel główny dotyczy
ilościowego określenia wybranych parametrów związanych z pracą turbosprężarek
samochodowych mających negatywny wpływ na ich eksploatację i emisję związków
szkodliwych z silnika w rzeczywistych warunkach ruchu. Zadania te mają w
rezultacie prowadzić do zaproponowania zmian konstrukcyjnych zmniejszających
zarówno awaryjność urządzeń, jak i emisję związków szkodliwych. W tezach pracy
stwierdzono, że możliwe jest precyzyjne ilościowe określenie wpływu wybranych
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parametrów związanych z pracą turbosprężarki samochodowej (np. zmniejszenia
ciśnienia oleju smarującego) na jej parametry eksploatacyjne (np. prędkość obrotową
wału) i emisję związków szkodliwych ze współpracującym z nią silnikiem.
W rozdziale 4 na str. 52 Autor podaje główne cele i tezy pracy. Cel pracy jest
sformułowany raczej intuicyjnie, ponieważ badania literaturowe nie dały wystarczających
przesłanek do formułowania „twardych” celów i tez, mają one charakter hipotez.
Dla potwierdzenia tych hipotez zrealizowano cykl badań zarówno stanowiskowych,
jak i badań prowadzonych w rzeczywistych warunkach ruchu (rozdział 5). W badaniach
stanowiskowych symulowano wybrane procesy, które uznano za zjawiska inicjujące
uszkodzenia. Pomiary podzielono na pięć bloków, a każdy z nich związany był z
konkretnym rodzajem uszkodzenia. Prowadzono je na stanowisku hamownianym z
silnikiem o ZI jako wytwornicą spalin zasilającą turbosprężarkę. Drugi typ badań dotyczył
określenia wpływu parametrów pracy turbosprężarki na emisję związków szkodliwych
spalin w wybranych zakresach pracy współpracującego z nią silnika. Obiektem badań było
w tym przypadku mobilne stanowisko, wykorzystujące m.in. analizator spalin, zbudowane
na pojeździe samochodowym poruszającym się w rzeczywistych warunkach ruchu, z
zamontowaną turbosprężarką sprawną i uszkodzoną.
Analiza otrzymanych wyników badań poparta walidacją w postaci zastosowania
metody ETA pozwoliła wykazać, że przy obecnym stanie wiedzy i rozwoju techniki,
możliwe jest zastosowanie dodatkowych czujników monitorujących działanie
turbosprężarki. Proponowane modyfikacje uznano za nieznaczne zmiany konstrukcyjne w
istotny sposób zwiększające trwałość urządzenia, przy jednoczesnym zmniejszaniu emisji
związków szkodliwych emitowanych przez silnik spalinowy. Opisano je w rozdziale 6.
Podsumowanie pracy stanowią wytyczne dotyczące proponowanych zmian.
3. Ogólna ocena pracy
W świetle prezentowanych tu uwag o tendencjach w zakresie badań silników uważam
za ze wszech miar celowe podjęcie tematu dotyczącego takich działań, które wsparłyby
prace nad uzyskaniem silnika możliwie mało toksycznego i o dobrych parametrach
efektywnych, zwłaszcza eksploatacyjnych. Słusznie Autor zaleca modyfikację normy
EOBD w kierunku zbudowania procedur obejmujących turbosprężarkę jako kolejnego
elementu toksycznie krytycznego tej normy. Najważniejsze zaś moim zdaniem są te prace,
które poprzez właściwe oprogramowanie i oprzyrządowanie pozwoliłyby na takie
sterowanie procesami zachodzącymi w tłokowym silniku spalinowym, w warunkach
zmiennych obciążeń i w obecności różnego rodzaju zakłóceń, aby można było spełnić
ograniczenia nie tylko obecnie obowiązujących norm w zakresie ekologii, ale także tych
znacznie ostrzejszych przewidywanych w przyszłości.
Przedstawioną mi do recenzji pracę uważam zatem za istotnie wspierającą działania
ośrodków zmierzających do osiągnięcia tego celu, a dociekania Autora w dziedzinie badań
silników o ZS i ich tubozespołów przy wykorzystaniu wyników bogatego i
wszechstronnego eksperymentu na rzeczywistym obiekcie, przy użyciu nowoczesnej
techniki i technologii badawczej, uważam za bardzo interesujące, głównie ze względu na
ich aplikacyjny charakter.
Jak wspomniałem w uwagach o sformułowanym zadaniu, Doktorant podjął się bardzo
ważnego i niezmiernie skomplikowanego zadania. Na wstępie pragnę wskazać, że zadania
podobne opracowywane są w bardzo dobrze wyposażonych ośrodkach badawczych,
wdrożeniowych i produkcyjnych w świecie, które nie zawsze uzyskują zadawalające
rezultaty. Doktorant w pracy przedstawia rezultaty uzyskane przy wykorzystaniu dobrze
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wyposażonego warsztatu badawczego (chyba najlepiej w Polsce). Uzyskane zatem wyniki
badań w zakresie optymalizacji diagnostyki turbosprężarek ze względu na ograniczenie
emisji toksycznych składników w spalinach uważam za wiarygodne i mogące być
podstawę do dalszych prac nad diagnostyką turbosprężarek.
1.
Analizując wstępne rozważania o wiarygodności metody FMEA w zakresie
wykrywalności usterek turbosprężarek w aspekcie emisji składników toksycznych spalin,
Autor „w-wykrywalność” umieszcza w przedziale 9-10, co wg ISO 9000 jest bardzo niską
wykrywalnością przy użyciu tej metody, a prawdopodobieństwo wykrycia usterki jest
zerowe. Zatem usterki są niezauważalne a uszkodzenia niewidoczne. Na tej podstawie
Autor formułuje tezę o konieczności wykonania dodatkowych badań w celu określenia
wpływu typowego uszkodzenia eksploatacyjnego na poprawne działanie turbosprężarki.
2.
Autor proponuje oprzyrządować turbosprężarkę kilkoma czujnikami
diagnostycznymi, które umożliwiłyby monitorowanie jej niektórych parametrów w czasie
eksploatacji. Przeprowadził więc eksperyment, umożliwiający sprawdzenie zmian
współczynnika „w” w modyfikowanej metodzie FMEA, umożliwiający uzyskanie większej
wykrywalności usterek.
Ta część pracy stanowi, zdaniem recenzenta najistotniejszy jej dorobek. Uważam
jednak, ze w pracy zbyt mało miejsca poświęcono zagadnieniom diagnostycznego
modelowania turbosprężarki, choćby, na co wskazują rezultaty pracy, w zakresie analizy
pracy łożysk turbosprężarki, szczególnie w stanach nieustalonych symulowanych wszak
podczas badań stanowiskowych.
3. Uwagi dyskusyjne do pracy
Recenzowana praca ma charakter wybitnie ekspertowo-badawczy. Tu zastosowanie ma
znane powiedzenie prof. Mariana Cichego „Non argumentum contra experymentum”. Tym
nie mniej recenzentowi nasuwają się pewne spostrzeżenia, spośród których najważniejsze
to:
1.
Na str. 6 w.7 od góry Autor pisze ”silniki są wyposażane w wiele
podzespołów zaawansowanych technicznie, co m. inn. powoduje, że są to konstrukcje
nietrwałe podatne na czynniki zewnętrzne {84}”. Być może ,że w chwili gdy prof. Wajand
formułował to zdanie w 1993r. tak właśnie było, obecnie chyba jest inaczej. Wskaźniki
trwałości urządzeń, dzięki użyciu nowoczesnych materiałów i zaawansowanych technologii
produkcji powodują, że trwałość pojazdów (szczególnie ciężarowych) znacznie się
poprawiła i ich przebiegi do remontu lub utylizacji często przekraczają 1 mln km.
2.
Na tej samej stronie 11w. od dołu Autor mówi, że „mała niezawodność
turbosprężarek samochodowych nie pozostaje bez znaczenia na emisję związków
szkodliwych z silników spalinowych – znaczna część rodzajów uszkodzeń tych
podzespołów ma na nią niekorzystny wpływ”. W kolejnym zdaniu Autor wskazuje na brak
literatury na ten temat. Zresztą fakt tu opisany jest podstawą do formułowania tezy pracy.
Na tym etapie jest to stwierdzenie nieco na wyrost, nie jest także poparte danymi z badań,
oprócz 2 pozycji literatury.
3.
Na str.12 Autor podaje informacje o temperaturach (750oC i 1000oC ) nie
podając jakich elementów te temperatury dotyczą.
4.
Wątpliwości Recenzenta budzi sformułowanie ze str. 31, 9w. od dołu o
badaniach czystości spalin podczas badań okresowych. Autor badania te lokuje wśród
badań homologacyjnych. Zdaniem Recenzenta sens tego akapitu jest niejasny i słabo
zdefiniowany. Powołanie się zaś na publikację http://chemwork.org dostęp z 20.09.2016 w
aspekcie napraw turbosprężarek jest chyba nieuprawnione.
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5.
O metodzie FMEA wypowiedziałem się wyżej. Tym, nie mniej uważam, że
przyjęcie miar tej normy wg ISO 9000, mogłoby przyczynić się do bardziej zrozumiałych
wyników (przynajmniej dla Recenzenta). Mam zresztą nadzieję, że podczas referowania
pracy podczas publicznej rozprawy, Doktorant uszczegółowi sposób obliczeń wskaźnika
p(Sx), na tle eksperckiego (wg jakiej wiedzy?) przyjmowania uszkodzeń z określonym
prawdopodobieństwem występowania.
6.
W rozdziale 5 pt.”Metodyka badań” nasuwa się wątpliwość o zasadności
przyjęcia do badań stanowiskowych silnika o ZI jako wytwornicy spalin do napędu
turbosprężarki, wobec badań drogowych z użyciem silnika o SZ. Do samych badań nie
mam większych zastrzeżeń, z wyjątkiem rejestrowania wyników z częstością 1 Hz. Wydaje
się, że aparatura badawcza, bardzo nowoczesna, umożliwia rejestrację szybszych
przebiegów, co mogłoby, zdaniem recenzenta poszerzyć badania i wysnuć szersze wnioski.
7.
Na str.73 w „opisie aparatury badawczej silnikowej” Autor podaje, że
realizuje 9 punktów sterowania zaworem ciśnienia oleju turbosprężarki czasie 10 sek.
Dlaczego?.
8.
Na str.74. Pewne wątpliwości budzi fakt braku pomiaru ilości oleju
wyciekającego poza łożyska turbosprężarki, szczególnie gdy pracuje ona jako wytwornica
spalin.
9.
Na str.86 Autor opisuje wyniki badań stanowiskowych. Analizę opiera o
zarejestrowane przebiegi wybranych parametrów. Moim zdanie łatwiejszą i ”mocniejszą”
ich interpretację można było uzyskać na podstawie charakterystyki turbosprężarki, której
nie zauważyłem w pracy.
10.
Wybór ciśnienia oleju smarującego na odpływie z turbosprężarki jako
parametru toksycznie krytycznego uważam za zasadny.
5. Uwagi o charakterze redakcyjnym
Praca napisana jest dość trudnym językiem, Autor dość często niejasno formułuje
swoje eksperckie opinie, przyjmując je dość arbitralnie.
Szczegółowy (wcale niemały) zbiór drobnych, aczkolwiek dokuczliwych uwag i
usterek redakcyjnych przekazuję doktorantowi z myślą, że zostaną one uwzględnione przy
okazji publikacji fragmentów pracy.
6.

Końcowa ocena pracy

Uwagi przedstawione w recenzji mają w większości charakter dyskusyjny, a w części
redakcyjny. Na uwagi o charakterze dyskusyjnym spodziewam się odpowiedzi podczas
publicznej obrony. Nie umniejszają one w najmniejszym stopniu wysokiej oceny
merytorycznej rozprawy doktorskiej. Przedstawione przez Autora opracowanie świadczy,
że wykazał się on dobrą znajomością problematyki badawczej realizowanej w pracy oraz
rzetelną wiedzą dotyczącą procesów eksploatacyjnych silników wyposażonych w
turbosprężarki. Stosowane przez Autora narzędzia badawcze są nowoczesne i adekwatne
do rozważanej problematyki. W szczególności warto podkreślić następujące walory
merytoryczne pracy:
Wykonanie nowoczesnego komputerowego, trudnego eksperymentu badawczego;
Opracowanie i przeprowadzenie analizy dotyczącej niezawodności turbosprężarek
w oparciu o uznane metody stosowane w nowoczesnych ośrodkach badawczych.
Propozycja rozbudowy systemu EOBD o zdefiniowane przez Autora elementy
toksycznie krytyczne turbosprężarek
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Biorąc pod uwagę zakres prac badawczych, które umożliwiły opracowanie
recenzowanej rozprawy doktorskiej, oryginalność rozwiązania istotnego zadania
naukowego, a tym samym fakt potwierdzenia umiejętności samodzielnej pracy
naukowej uważam, że przedłożona rozprawa może służyć za podstawę do
rozpatrzenia wniosku o nadanie Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych.
Wobec spełnienia wszystkich wymogów Ustawy z dnia 14.03.2003r. o stopniach i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki składam wniosek o
dopuszczenie mgr inż. Macieja BIELIŃSKIEGO do publicznej obrony
rozprawy doktorskiej.
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