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RESEARCH OF SUPERCHARGHING SYSTEM PARAMETERS
FOR COMPRESSION IGNITION ENGINES
This study explains the parameters that influence supercharging system
operation. This parameters were obtained from practical activity, when with a
diagnostic system were identifies and analyzed some sizes such as: engine
speed, acceleration pedal position, air mass, boost pressure actual, boost
pressure nominal, boost pressure control duty cycle, intake air temperature,
injection quantity actual. The vehicle which was chosen for practical activity is a
Audi A4 Avant, because the presented car benefits of a supercharging system
which increases engine power. A supercharger system is characterized by the
fact that particles of air that entering in the engine is compressed by a
compressor and forced introduced into the combustion chamber. Supercharging
system from Audi A4 is based on a turbine which is driven by exhaust gas and
has attached a shaft through which compressor is actioned. There parameters
identified on practical activity interpreted through graphic representation in this
way can be observed the evolution of certain sizes.
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1. Introducere
Supraalimentarea motoarelor cu ardere internă este dotarea
motorului cu unul sau mai multe compresoare mecanice sau cu

turbocompresoare pentru introducerea încărcăturii proaspete în cilindru
la presiuni mai mari decât presiunea ambiantă prin precomprimarea
parțială sau totală a încărcăturii proaspete înaintea intrării în motor.
Aceste două modalități de supraalimentare menționate mai sus
pot fi folosite și concomitent rezultând așa numitul „twincharged”, când
compresorul acționat mecanic comprimă aerul până la turația motorului
de 2000 rot/min după care prin intermediul unei clapete de reglare, se
reglează participarea turbocompresorului la comprimarea aerului și de
la turația de 3500 rot/min, acesta preia încărcarea, iar compresorul
mecanic este decuplat
electromagnetic.
Fig.1 Compresor
centrifugal antrenat
mecanic [1]
1 – canal de admisie aer;
2 - colector; 3 – rotor
suflantă; 4 – amplificator
de turaţie; 5 – difuzor

În anul 1925 inginerul
elvețian Alfred Bchi a
fost primul care a pus
în aplicare un sistem
de supraalimentare cu
turbocompresor pe un
motor cu ardere internă
obținând o creștere a puterii cu 40 % față de versiunea cu motor
aspirat.
Din acest moment s-a început introducerea turbocompresorului
pe motoarele cu ardere internă. Chevrolet Corvair Monza și Oldsmobile
Jetfire sunt primele automobile cu motoare supraalimentate care apar
pe piața americană în 1962.
În activitatea practică următoare este urmărit echipamentul de
supraalimentare al autovehiculului Audi A4 Avant, în special sunt
urmăriţi parametrii constructiv funcţionali care influenţează funcţionarea
turbosuflantei.
Pentru a determina eventualele defecţiuni apărute la nivelul
sistemului de supraalimentare precum observarea şi analizarea
parametrilor care influențează funcţionarea turbosuflantei este necesară
o aparatură adecvată pentru verificare şi diagnosticare.

Legăturile fizice între sistemul de diagnosticare şi autovehicul
sunt realizate după cum se poate observa în figura 2.

Fig. 2
Autovehicul
testat in
activitatea
practicã

Fig. 3 Modul de conectare fizică între autovehicul şi sistemul de diagnosticare

2. Metodologia desfașurãrii pãrţii practice
Etapele necesare pentru realizarea unei testări practice a
autovehiculului Audi A4 sunt:
Etapa 1: alegerea autovehiculului şi a aparaturii necesare testării.
Etapa 2: modelarea sistemului pentru a obţine parametrii autovehicului.
Etapa 3: selectarea modulului de scanare a motorului. (figura 4)
Etapa 4: citirea şi analizarea parametrilor reali ai motorului.
În figura 5 sunt prezentaţi parametrii reali citiţi prin intermediul
sistemului de diagnosticare.

Fig. 4 Modulul de scanare a motorului

Sunt surprinşi principalii parametrii (Turaţia motorului, pozitia
pedalei de acceleraţie, masa de aer care este intrudusă în motor,
presiunea de supraalimentare actualã, presiunea de supraalimentare
nominalã, temperatura aerului introdus în motor respectiv valoarea
actuală a dozei de combustibil injectatã) care prin variaţia lor pot
modifica regimul de funcţionare al motorului şi în special funcţionarea
sistemului de supraalimentare al autovehiculului.

Fig. 5 Parametrii reali ai autovehiculului Audi A4

3. Sinteza rezultatelor obţiune în urma efectuãrii
activităţii practice
În tabelul 1 (Tabelul de centralizare a parametrilor obţinuţi în
timpul activităţii practice) sunt prezentaţi parametrii obţinuţi în decursul
efectuãrii procesului de testare al autovehiculului Audi A4.
Pentru o bună observare a variaţiei parametrilor determinaţi în
decursul testelor efectuate pe autovehiculul Audi A4, este necesară o
reprezentare grafică a variaţiei acestor parametrii, astfel putându-se
determina relaţiile de interdependenţă dintre aceştia, modul de evoluţie
a unui parametru în funcţie de altul, precum şi anumite valori maxime
şi minime de variaţie

Turație
motor
[rot/min]
882
882
882
903
1512
1701
1806
1806
1869
1932
2016
2058
2189
2205
2457
2646
2898
3003
3192
3318
3360

Poziţia
pedalei de
acceleraţie
[%]
0
0
0
2
3
6
7
7
7
8
9
9
9
10
10
10
13
15
15
15
16

a.

Doza de
combustibil
injectatã
[mg]
3.57
3.57
3.57
4.12
3.84
5.22
5.22
5.22
4.94
5.76
6.31
6.04
5.75
6.31
6.31
5.49
7.14
7.69
7.14
6.86
6.86

Presiunea de
supraalimentare
actualã
[mbar]
969
969
969
969
1010
1051
1163
1153
1102
1091
1112
1122
1142
1102
1163
1163
1346
1377
1499
1663
1673

b.

Tabelul 1
Presiunea de
supraalimentare
nominlã
[mbar]
1020
1030
1020
1051
1030
1061
1061
1061
1061
1081
1091
1091
1091
1122
1102
1102
1173
1173
1214
1214
1224

Variaţia parametrilor identificaţi,

c.

d.

Variaţia parametrilor identificaţi, e.

După cum se poate observa, turaţia motorului este un factor
cheie care influenţează direct restul parametrilor, la rândul ei turaţia
motorului este influenţată direct de poziţia pedalei de acceleraţie astfel
putându-se modifica regimurile de funcţionare ale motorului. Aceste
reprezentări grafice sunt prezentate în figura 6.

f.

Fig. 6 Variaţia parametrilor identificaţi

4. Concluzii
Datorită efectuării testării practice a autovehiculului Audi A4 în
vederea determinării şi analizării parametrilor care influenţeazã
funcţionarea echipamentului de supraalimentare, se pot formula
anumite concluzii, după cum urmează:
■ în primul rând se menţioneazã importanţa parametrilor
gazelor de evacuare (sã se încadreze într-o anumitã plajã de
temperaturi, presiunea gazelor de evacuare trebuie sã fie în parametrii
optimi, pentru a nu cauza defectarea echipamentului de
supraalimentare, în special a turbosuflantei).
■ având în vedere raportul calitate-preţ se recomandã
supraalimentarea motoarelor cu turbosuflantã, deoarece turbosuflanta
oferã un randament ridicat la un preţ relativ scăzut.
■ se observă faptul că odată cu creşterea turaţiei motorului
creşte direct proporţional şi cantitatea de aer admisã în cilindru datoritã
echipamentului de supraalimentare, care comprimã particulele de aer şi
le introduce forţat în camera de ardere.

■ funcţionarea optimã a echipamentului de supraalimentare
influenţeazã performanţele energetico-dinamice ale autovehiculului,
îmbunãtãţind în special puterea motorului.
■ ca şi perspective de dezvoltare pentru menţinerea
turbosuflantei în parametrii optimi de funcţionare se recomandã
aplicarea unui injector în amonte de turbosuflantã, care sã pulverizeze
combustibil.
■ se recomandã echiparea suflantei cu supapã Wastegate,
aceasta fiind esenţialã pentru funcţionarea optimã a suflantei.
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