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W pracy przedstawiono schemat układu turbo-chłodzenia. Opisana 
została idea sprężania powietrza wystepująca w omawianym procesie 
chłodzenia. Przeprowadzona została ogólna analiza problemów 
badawczych, mogących negatywnie wpłynąć na przebieg badań.  
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Wstęp 

Przy chłodzeniu turbinowym  kluczową  rolę odgrywa 
obniżenie temperatury sprężonego czynnika roboczego poniżej 
temperatury cieczy chłodzącej. Proces ten zachodzi wtedy, gdy 
sprężone powietrze wydostające się ze sprężarki pierwszego 
stopnia zostaje schłodzone w wymienniku ciepła, a następnie 
sprężane w sprężarce drugiego stopnia. Następnie powietrze 
ponownie zostaje schładzane w dodatkowym wymienniku ciepła 
i finalnie rozprężane w turbinie gazowej drugiego stopnia 
rozprężającego. Podczas sprężania czynnika w sprężarce 
pierwszego stopnia następuje gwałtowny wzrost temperatury jak 
i ciśnienia. Schłodzenie powietrza w chłodnicy pierwszego 
stopnia powoduje obniżenie tych dwóch wartości.  Zakładając 
pominięcie strat ciśnienia związanych z przepływem czynnika 
przez wymiennik ciepła, gęstość powietrza może zwiększyć się 
wprost proporcjonalnie do spadku temperatury. Tłumiące 
działanie sprężarki powoduje nieznaczny wzrost ciśnienia 
pomimo spadku temperatury. Sprężenie powietrza w sprężarce 
drugiego stopnia powoduje w efekcie ponowny przyrost 
temperatury jak i ciśnienia, ale dzięki chłodnicy 
międzystopniowej następuje obniżenie temperatury do takiej 
samej wartości jaka została uzyskana przy schłodzeniu w 
chłodnicy pierwszego stopnia. Rozprężenie czynnika roboczego 
w turbinie gazowej powoduje obniżenie ciśnienia i temperatury 
do wartości zbliżonej temperaturze początkowej [1]. 

 

 

Rys.1. Schemat układu turbo chłodzenia powietrza 
doładowującego z dwiema turbosprężarkami w połączeniu 
szeregowym [2]. 

 
Mając określony stan czynnika przy wlocie do cylindra jest 
możliwe wyznaczenie parametrów termodynamicznych obiegu.  

Turbo chłodzenie znajduje zastosowanie w przypadku silników 
gazowych czy stacjonarnych ze względu na koszt i 
skomplikowanie konstrukcji. Jednakże zastosowanie tego 
rozwiązania pozwala na znaczne obniżenie emisji toksycznych 
związków NOx, kilkuprocentowe zmniejszenie zużycia paliwa i 
zwiększenie mocy silnika nawet do 30%. 

1. Analiza problemów badawczych 
Obecnie dalsze prace nad zwiększeniem turbodoładowania 

w silnikach diesla są w znacznym stopniu ograniczone 
szeregiem negatywnych czynników. Mowa tutaj  przede 
wszystkim o wzroście ciepła w grupie tłok-cylinder oraz 
pogarszaniem charakterystyk dynamicznych parametrów silnika 
(pojemność wtrysku, zdolność przyśpieszania czy zdolność 
adaptacji do danych warunków). Z tego względu zdolności do 
pokonania ciśnienia chłodzenia powietrza doładowującego 
wyżej wymienionych ograniczeń sprowadzają się do stosowania 
tradycyjnych systemów turbodoładowania [4]. 
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Rys.2. Konfiguracja termodynamicznego odpowiednika systemu 
turbo chłodzenia w silniku benzynowym Nissan SR20DET 
DOHC 16V Turbo [3]. 

 
Wysokie temperatury ścianek cylindra wpływają na 

pogorszenie współczynnika napełnienia, co negatywnie wpływa 
na moc silnika. W przypadku silników ZI taka temperatura 
stanowi przeszkodę przy stosowaniu wysokich stopni sprężu, co 
obniża moc silnika oraz zwiększa zużycie paliwa. Odwrotnie jest 
w silnikach o ZS, ponieważ skróceniu ulega opóźnienie 
samozapłonu. 

Problem stanowi również wartość współczynnika 
nadmiaru powietrza zwłaszcza w przypadku silników o ZI, 
ponieważ temperatura powietrza doładowywanego w dużym 
stopniu wpływa na spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej i 
jest to praca na granicy spalania stukowego w silnikach 
turbodoładowanych. Jak wiadomo dłuższa praca silnika na 
ubogiej mieszance może powodować uszkodzenie zespołu 
tłokowo-cylindrowego [6]. 

W układach dolotowych tłokowych silników 
spalinowych istnieje możliwość znacznego obniżenia 
temperatury wewnątrz kanału dolotowego, co może 
doprowadzić do osadzania się lodu na wewnętrznych ściankach 
układu dolotowego. Skłonność na oblodzenie silników tłokowych 
jest zróżnicowana i zależy od wielu czynników m. in. od 
geometrii układu dolotowego czy prędkości przepływu masy 
powietrza przez przekrój kanału układu dolotowego. Pojawiać 
się może najczęściej w przedziale temperatury od -10oC do 
+25oC przy wilgotności względnej od 60% wzwyż [7]. Także 
wilgotność powietrza odgrywa znaczącą rolę w procesie turbo 
chłodzenia, ponieważ im większa zawartość pary wodnej w 
powietrzu, które znajduje się w układzie dolotowym, tym 
większe prawdopodobieństwo osadzenia się warstwy lodu, która 
może być przyczyną dławienia silnika. Im mniejsza jest różnica 
między temperaturą powietrza a temperaturą punktu rosy, tym 
jest większa wilgotność. Gdy różnica ta wynosi mniej niż 7oC 
wówczas wilgotność względna jest równa 50% lub więcej i 
występuje możliwość obladzania układów dolotowych silnika. 

Za prawidłowy przebieg procesu turbo chłodzenia 
odpowiada również energia pochodząca z gazów spalinowych, 
co się wiąże z odpowiednią prędkością obrotową i obciążeniem 
silnika. Przy  biegu jałowym, gdzie obroty silnika, ciśnienie i 
temperatura spalin są niskie, gaz jest na minimalnym poziomie, 
to poziom energii spalin jest zbyt mały, aby zapewnić 
odpowiedni dopływ świeżego ładunku powietrza chłodzącego. 
Zbyt niskie ciśnienie jak i zbyt niskie obroty silnika nie sprzyjają 
powstawaniu chłodzenia turbinowego. 

Spaliny wydostające się bezpośrednio do otoczenia, 
posiadają wysoką entalpie. Obniżenie temperatury spalin do 
określonej wartości powoduje wydzielenie pewnego zasobu 
pary wodnej i odzysk sporej ilości utajonego ciepła parowania. 
Wzrost sprawności całkowitej danego układu oraz pełniejsze 
wykorzystanie energii chemicznej paliwa mogą być efektem 
wykraplającej się pary wodnej oraz wykorzystania ciepła 
parowania do celów grzewczych. Wiązać się to może ze 
wzrostem nakładów pracy (kosztów inwestycyjnych) oraz 
rozbudową układu [5]. 

Ważnym jest, aby współpraca wszystkich elementów 
układu była w jak najlepszym porządku. Problemem 
występującym przy współpracy silnika oraz turbosprężarki jest 
odpowiednie skoordynowanie charakterystyk tych obu maszyn o 
odmiennych przepływach.  

Jest to problem dotyczący głównie silników 
trakcyjnych z zasilaniem pulsacyjnym turbiny. To w jakim 
stopniu proces jest skomplikowany jest uzależnione od metody 
wprowadzania świeżego ładunku do cylindra silnika. Przy 
napełnianiu cylindra występują przepływy zwrotne zależne od 
czasu otwierania i zamykania zaworów oraz pulsacyjny 
przepływ czynnika (o zmiennym ciśnieniu) w układach 
dolotowym jak i wylotowym. Jak widać wpływ właściwości 
przepływowych zarówno silnika, turbosprężarki jak i układów 
dolotowego i wylotowego odgrywa znaczącą rolę przy dobraniu 
odpowiednich warunków przepływu czynnika.  

Wpływ parametrów termodynamicznych czynnika 
roboczego takich jak ciśnienie czy temperatura odgrywa 
znaczącą rolę w prędkości przepływu masy czy w samym 
przebiegu procesów przepływowych. Wszystko jest uzależnione 
od konstrukcji układu dolotowego, wylotowego jak i faz 
rozrządu. 

Występujące zjawiska dławienia podczas przepływu 
przez zawór wylotowy, wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem a 
elementami w głowicy silnika i układu wydechowego stanowią 
integralną część procesów przepływowych [8]. 

 Aby ocenić czy procesy przepływowe w układzie 
silnik-turbosprężarka przebiegają prawidłowo, należy uśrednić 
wartości ciśnienia czynnika w cylindrze oraz w układzie 
wydechowym. W przypadku pulsacyjnego przepływu czynnika 
masowego taka ocena będzie niewiarygodna ze względu na 
nieprawidłowe przepłukiwanie cylindrów oraz zmienną pracę 
turbiny. Zmienna praca turbiny wynika ze zmiennego ciśnienia 
wydostających się spalin, co jest ściśle związane ze zmianami 
temperatury oraz prędkością strumienia gazów przy wylocie. 
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Bez zmian natomiast pozostaje prędkość obrotowa turbiny ze 
względu na duży moment bezwładności wirnika. 

Przy ocenie brana jest także sprawność zespołu 
sprężarki i turbiny. Rzeczywiste wartości mogą znacznie 
odbiegać od tych laboratoryjnych przeprowadzonych na 
stanowiskach przepływowych.  Jest to nie tylko wynikiem 
pulsacyjnego ciśnienia przepływu, ale także niedokładnościami 
metod pomiarowych parametrów termodynamicznych gazu.  

Podczas pomiarów największe trudności wynikają z 
tego, że procesy zachodzą dynamicznie w izolowanych 
przestrzeniach oraz przy wysokich temperaturach. Kolejny 
problem stanowi tutaj duża prędkość przepływu czynnika 
roboczego, co ma związek z temperaturą statyczną (ciśnienie i 
gęstość) oraz dynamiczną (prędkość strumienia gazu). 

Aby poprawnie opisać zjawiska cieplno-przepływowe 
należy wyznaczyć powyższe dwie składowe temperatur oraz 
dogłębnie zanalizować procesy cieplno-przepływowe, by móc 
wyznaczyć, rozpoznać oraz opisać te zjawiska, które zachodzą 
podczas współpracy silnika z turbosprężarką. Dzięki takiej 
analizie jest możliwość wygenerowania charakterystyk pracy 
tego zespołu, co będzie odpowiednikiem rzeczywistych 
przepływów gazu. Dobór odpowiednich metod badawczych oraz 
zapewnianie odpowiednich warunków współpracy między 
silnikiem a turbosprężarką, ułatwia znalezienie oraz 
sformułowanie związków przyczynowo – skutkowych, co w 
efekcie umożliwi dobranie odpowiednich turbosprężarek oraz 
ich charakterystyk sterowania. 

W procesie sprężania następuję wzrost zarówno 
temperatury jak i entalpii (zawartość ciepła). Natomiast im 
większy jest wzrost entalpii, tym więcej energii mechanicznej 
jest wymagane do sprężenia czynnika.  

 

 
Rys.3. Proces jednostopniowego sprężania powietrza [5]. 

Analizując powyższy proces jednostopniowego 
sprężania powietrza łatwo zauważyć, że izobary nie biegną 

równolegle wzdłuż siebie. W tym wypadku można przyjąć, że 
przyrost entalpii Δhc jest tym większy, im większy jest wzrost 
izobar, przy sprężaniu ciśnienia powietrza od p1 do p2. 

Aby obniżyć moc mechaniczną użytą do sprężania 
powietrza należałoby proces ten przeprowadzić przy niższych 
wartościach entropii. Rozwiązaniem tego problemu jest 
schłodzenie powietrza. Proces ten jest możliwy do 
zrealizowania poprzez częściowe sprężenie czynnika w 
sprężarce, a następnie odprowadzenie ciepła poprzez 
schłodzenie tego powietrza. 

 
Rys.4. Proces dwustopniowego sprężania powietrza [5]. 

W przypadku dwustopniowego sprężania powietrza z 
chłodzeniem międzystopniowym zapotrzebowanie na moc 
mechaniczną wymaganą do sprężenia powietrza jest niższe niż 
w poprzednim przykładzie. Wynika to z faktu, że po procesie 
schłodzenia powietrza następuje kolejne  jego sprężanie. Także 
podsumowując, dzięki międzystopniowym chłodzeniu powietrza 
doładowanego uzyskamy wzrost mocy jak i sprawności ogólnej 
układu. Jednak jest to korzyść kosztem wzrostu 
zapotrzebowania na paliwo w układzie. 

Wzrost mocy jest szczególnie uzależniony od sprężu 
powietrza. Im większy spręż, tym bardziej znaczący jest udział 
mocy sprężarki w bilansie energetycznym układu. Odpowiednio 
dobrany spręż całkowity wraz z chłodzeniem międzystopniowym 
pozwala na wzrost mocy nawet do kilku procent. 

Wnioski 
Podsumowując problemy, które możemy napotkać 

podczas próby zwiększania mocy z udziałem kombinowanych 
układów chłodzenia stanowią dość duże ograniczenia, które 
mogą wiązać się przede wszystkim z wysokimi kosztami 
eksploatacji takich układów czy z rozbudową samego układu 
chłodzenia. Może to mieć negatywny wpływ na zastosowanie 
takiego układu w pojazdach samochodowych. Niemniej jednak 
tendencja do downsizingu i wprowadzanie rygorystycznych 
norm dotyczących emisji spalin są powodem do poszukiwania 
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nowych rozwiązań. Turbo chłodzenie jest procesem, który 
pozwala zarówno zwiększyć moc silnika jednocześnie przy 
niskim zużyciu paliwa oraz obniżyć emisję toksycznych 
związków spalin [4], [9], [10]. Pomimo problemów związanych z 
uzyskaniem odpowiednich parametrów termodynamicznych, z 
procesami fizycznymi, stanowiącymi pewnego rodzaju barierę, 
czy choćby z doborem odpowiednich charakterystyk 
przepływowych turbosprężarek warto rozważyć takie 
rozwiązanie, ponieważ w dobie dzisiejszych wymogów może 
one być korzystne zarówno dla środowiska jak i dla nas 
użytkowników pojazdów.  
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Analysis of possible research problems in the      
turbo-cooling process 

The paper presents a diagram of a turbo-cooling. The idea of air 
compression occurring in the discussed cooling process has been 
described. An overall analysis of research problems that could have a 
negative impact on the study was conducted. 

Key words: turbo-cooling, research problem, air compression. 
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