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Streszczenie 
W artykule przedstawiono po krótce cel i metody chłodzenia powietrza 
doładowującego. Omówiona została ogólna idea, a także wybrane 
koncepcje turbochłodzenia powietrza doładowującego w pojazdach 
użytkowych. Ujęto zarówno różnice jak i podobieństwa poszczególnych 
układów oraz ich zastosowanie w dzisiejszym świecie.   
 
Wstęp 

Dzięki chłodzeniu powietrza doładowanego jest możliwe 
zmniejszenie temperatury ładunku doprowadzanego do cylindra 
poniżej wartości wynikającej z przebiegu procesu sprężania w 
turbosprężarce. Efektem tego jest wzrost współczynnika 
napełnienia cylindrów, redukcja obciążeń cieplnych zarówno 
silnika jak i spalin, obniżenie emisji spalin i szkodliwych tlenków 
azotu NOx, poprawa ogólnej sprawności obiegu. Przyjmuje się, 
że obniżenie o ok. 10o C temperatury powietrza doładowanego, 
sprzyja zwiększeniu mocy silnika od 3,5 do 4%.  

Chłodzenie powietrza doładowanego przeciwdziała 
koksowaniu się oleju, zapiekaniu się pierścieni, zwiększa 
trwałość silnika, a także redukuje straty ciepła poprzez 
promieniowanie. Ponadto obniża temperaturę spalin co 
przeciwdziała obciążeniom cieplnym turbiny. 

Ogólnie przyjęto, że najbardziej korzystną wartością 
temperatury doładowania jest przedział temperatury 60-80oC. Z 
tego względu, że ciągłe obniżanie temperatury prowadzi do 
zwiększenia emisji CO i CnHm czego efektem będzie rozbudowa 
układu chłodzenia powietrza doładowanego. Badania Melzera 
wykazały, że przy sprężach powietrza doładowanego rzędu 1,4 
pogarsza główne parametry termodynamiczne obiegu. Zaś przy 
wyższych sprężach automatycznie zwiększeniu ulega 
współczynnik napełnienia, sprawność cieplna i ogólna oraz 
obniżana jest zarówno temperatura spalin jak i samego procesu 
spalania. Obniżenie wartości ładunku w cylindrze prowadzi do 
zwiększenia kąta wyprzedzenia zapłonu oraz średniego 
ciśnienia użytecznego. Rzeczą niezbędną jest wyposażenie 
układu  chłodzenia w tzw. obejściowy system regulujący 

temperaturę ładunku przy częściowych obciążeniach – gdzie są 
trudności z odparowaniem paliwa. 

 

 
 
Rys. 1. Obieg strumienia spalin i powietrza w silniku 
turbodoładowanym. 

 
Jeśli chodzi o metody chłodzenia powietrza doładowanego 

to najbardziej rozpowszechnioną jest chłodzenie w 
wymiennikach cieplnych –  innymi słowy chłodnicach 
międzystopniowych. Niegdyś było stosowane chłodzenie przez 
odparowanie, dziś w silnikach wyczynowych (benzynowych) 
stosuje się chłodzenie poprzez wtrysk wody do układu 
dolotowego oraz turbo chłodzenie ( w silnikach ZS) [1]. 

 
1. Chłodnica międzystopniowa 

Jeśli chodzi o metody chłodzenia powietrza doładowanego 
to najbardziej rozpowszechnioną jest chłodzenie w 
wymiennikach cieplnych –  innymi słowy chłodnicach 
międzystopniowych. Niegdyś było stosowane chłodzenie przez 
odparowanie, dziś w silnikach wyczynowych (benzynowych) 
stosuje się chłodzenie poprzez wtrysk wody do układu 
dolotowego oraz turbo chłodzenie ( w dieslach). 

Jeśli chodzi o budowę chłodnicy międzystopniowej to nie 
odbiega ona znacząco od zwykłej chłodnicy wody montowanej 
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w każdym pojeździe. Różnica polega na tym, że w chłodnicy 
międzystopniowej przepływa powietrze i to właśnie ono jest 
chłodzone. 

 

 
Rys. 2. Chłodnica międzystopniowa powietrza doładowanego. 

 
Proces ten obywa się w wyniku naturalnego pędu 

samochodu. Możliwe jest także stosowanie natrysku cieczy 
(wody czy podtlenku azotu) oraz wentylatora w celu zwiększenia 
efektu procesu. Stosowane są także chłodnice 
międzystopniowe wodne. 

Zastosowanie takiej chłodnicy powoduję przede wszystkim 
skomplikowanie układu dolotowego. Umiejscowiona jest ona 
pomiędzy silnikiem a turbosprężarką. Powietrze musi przebyć 
zatem dłuższą drogę, także w efekcie trudniej jest uzyskać 
docelowe ciśnienie w układzie. 

Bardzo istotną rzeczą jest pojemność cieplna takiej 
chłodnicy. Gdy zastosujemy zbyt dużą – to wprawdzie dostarczy 
ona nam więcej schłodzonego powietrza, lecz z drugiej strony 
wydłuży się czas uzyskania odpowiedniego ciśnienia 
doładowania. Natomiast, gdy zastosujemy mniejszą chłodnice, 
to wprawdzie dużo szybciej uzyskamy docelowe ciśnienie, lecz 
nie wykorzystamy maksimum możliwości takiego układu. Także 
jak widać są wady i zalety takiego rozwiązania jakim są 
chłodnice międzystopniowe. 

Do wad można również zaliczyć tętnienia i rezonanse w 
układzie dolotowym, skomplikowaną konstrukcję całego układu 
(długość rur doprowadzających, ich kąty ugięcia, itp.) co wpływa 
na jego prawidłowe działanie i wydajność. Istotną wadą jest 
także koszt takiego rozwiązania, co wiąże się również z 
droższym serwisowaniem. W zamian otrzymujemy większą moc 
silnika a zarazem większą sprawność ogólną układu [2]. 
 
2. Istota turbochłodzenia 

O głębokim chłodzeniu powietrza doładowanego możemy 
mówić, wtedy, gdy powietrze ulega dwukrotnemu sprężaniu, 
następnie ochładzaniu poprzez dodatkowy wymiennik ciepła – 
chłodnicę międzystopniową powietrza doładowanego, kolejno 
rozprężaniu w turbinie drugiego stopnia sprężającego. 
Przykłady schematów rozwiązań turbochłodzenia zostały 
przedstawione poniżej – zarówno w połączeniu szeregowym jak 
i równoległym. 

 
Rys. 3. Schemat układu turbochłodzenia z dwiema 
turbosprężarkami w połączeniu szeregowym [3].  

 
Poprzez układ dolotowy silnika dostaję się powietrze do 

sprężarki pierwszego stopnia S1, gdzie zostaje sprężone. 
Chłodnica międzystopniowa pierwszego stopnia IC1 obniża 
temperaturę strumienia sprężonego powietrza. Przy pominięciu 
strat ciśnienia podczas przepływu przez chłodnicę jego gęstość 
zwiększy się proporcjonalnie do spadku temperatury. Czynnik 
zostaje ponownie sprężony w sprężarce drugiego stopnia S2 i 
następnie ochłodzony w chłodnicy IC2 do temperatury zbliżonej 
co w pierwszym etapie schładzania. Rozprężenie czynnika w 
turbinie T2 wiąże się ze zmniejszeniem ciśnienia, co powoduje 
dalsze obniżenie temperatury.  

Założenie określonej wartości czynnika przy wlocie do 
cylindra w silniku, umożliwia wyznaczenie pozostałych 
parametrów termodynamicznych obiegu. Zakładając spełnienie 
bilansu mocy turbosprężarki stopnia chłodzącego T2: 

 ∙ ∙ ∙          (1) 

          (2) 

gdzie: 
 – sprawność turbiny; 
 – sprawność mechaniczna; 

 – różnica entalpii turbiny; 
 – sprawność sprężarki; 

 – różnica entalpii sprężarki; 
 – strumień masowy powietrza/czynnika. 

Zasada w tym przypadku jest bardzo zbliżona do 
poprzedniego modelu. Tak więc, powietrze dostające się 
poprzez układ dolotowy, wędruje bezpośrednio do obu 
sprężarek S1 i S2 jednocześnie. Co w efekcie powoduje 
sprężenie czynnika w obu sprężarkach, który kolejno jest 
schładzany w wymienniku ciepła (chłodnicy) IC. Przy przepływie 
przez chłodnicę jak we wcześniejszym przypadku, również 
pomijalne są straty ciśnienia. Także, gęstość czynnika zwiększy 
się proporcjonalnie do spadku temperatury. Rozprężenie 
czynnika w turbinie T2 wiąże się ze zmniejszeniem ciśnienia, co 
powoduje dalsze obniżenie temperatury.Niezależnie od 
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zastosowanych koncepcjiturbochłodzenia, zarówno dla 
szeregowego jak równoległego połączenia turbosprężarek 
najistotniejszym parametrem jest temperatura. 

 

 
Rys. 4. Schemat układu turbochłodzenia z dwiema 
turbosprężarkami w połączeniu równoległym [4]. 

 
Poniższy wzór najbardziej odzwierciedla parametry, które 

mają wpływ na temperaturę sprężonego powietrza. 
 ∙ ∙ (K)         (3) 
 ∙∙          (4) 

 Ł ∆  (K)         (5 
 

gdzie: 
 – temperatura powietrza za sprężarką; 
 – temperatura powietrza przed sprężarką; 

 – wykładnik politropy sprężania w sprężarce; 
 – spręż sprężarki; 

 – wykładnik izentropy powietrza; 
 – sprawność sprężarki; Ł – temperatura świeżego ładunku po rozprężeniu  

w turbinie ; ∆  – przyrost temperatury powietrza od przewodu 
dolotowego turbosprężarki. 

 
Tak więc, jak widać z powyższych wzorów wynika, że 

największą rolę odgrywa tutaj sprawność sprężarki . Jednakże 
sprawność ta uzależniona jest od wielu innych parametrów 
termodynamicznych, tj. wykładnika izentropy powietrza , 
sprężu sprężarki  czy samego ciśnienia doładowania 
powierza . Prócz tego występuję wiele innych czynników 
wpływających bezpośrednio na stan temperatury sprężanego 
powietrza jak dostarczona dawka paliwa do układu, 
współczynnik nadmiaru powietrza. Należałoby uwzględnić 
izentropową pracę rozprężania w sprężarce, co ma znaczący 
wpływ na bilans energetyczny układu. 

Poza tym istnieje jeszcze sporo innych powiązań, które 
odgrywają istotną rolę przy wyznaczaniu temperatury 
głębokiego chłodzenia powietrza doładowującego. 

Jednym z nich jest podział spadków ciśnień pomiędzy 
stopniami niskiego i wysokiego ciśnienia – dla którego 
należałoby znaleźć optimum. Znaczącą rolę odgrywa tutaj 
również wielkość zastosowanych turbosprężarek jak i chłodnic 
międzystopniowych – zależnie od zastosowanej koncepcji 
układu. Przy połączeniu szeregowym powinny być one zbliżone 
do siebie, natomiast przy równoległym połączeniu wręcz 
przeciwnie. Wynika to z konieczności odpowiedniego podziału 
obciążenia pomiędzy turbosprężarki. 

Kolejną ważną sprawę stanowi sprawność zespołu sprężarek 
jak i turbin, ponieważ przy uwzględnianiu odpowiednich 
sprawności, niezbędna jest energia pochodząca ze spalin, która 
jest doprowadzana do zespołu turbin. Więc podział mocy 
pomiędzy każdą z turbin nie jest dowolny. Jest on rozpatrywany w 
powiązaniu z całkowitą sprawnością układu doładowującego – 
zarówno szeregowego jak i równoległego. 

W ocenie układów tego typu zasadniczą rolę odgrywa 
właściwy podział mocy w zespole sprężarek, w którym należy 
brać pod uwagę zarówno ograniczenia wynikające z przebiegu 
charakterystyk, szczególnie granicę pompowania – która jest 
różna dla każdego z układu turbosprężarek (szeregowy/ 
równoległy), jak i zapewnienie możliwie dużego stopnia 
rozprężania w turbinie powietrznej w celu zakładanego obniżenia 
temperatury powietrza. Stanowi to problem zwłaszcza przy 
obciążeniach częściowych. Dlatego należy rozważyć łączną 
sprawność stopni sprężarkowych uwzględniając balans pomiędzy 
mocą a odpowiednimi stopniami turbin.  

Bardzo istotną rolę pełni również temperatura do której 
należałoby schłodzić sprężone powietrze, ponieważ znacząco 
wpływa na sprawność zespołu sprężarek jak i turbin. Jest ona 
uzależniona od rodzaju zastosowanych turbosprężarek, a także 
od wielkości chłodnicy międzystopniowej i prędkości obrotowej 
silnika [3], [4]. 

Turbo chłodzenie umożliwia obniżenie temperatury 
sprężonego czynnika poniżej temperatury cieczy chłodzącej. 
Możliwości zastosowania turbochłodzenia wskazują na jego 
dobre właściwości, szczególnie w przypadkach silników 
gazowych i stacjonarnych – ze względu na stałość obrotów. Na 
dzień dzisiejszy takie rozwiązania stosuje się także w silnikach ZS 
i ZI[5]. 
 
Wnioski 

Jak widać pojęcie chłodzenia jest ujęte w bardzo szerokim 
zakresie analizy. Począwszy od wielu znanych metod 
chłodzenia, takich jak m.in. powietrze – w wymiennikach ciepła, 
tzw. chłodnicach międzystopniowych, woda, mieszanka wody z 
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metanolem – uzyskiwanych przez wtrysk do układu dolotowego, 
aż do turbochłodzenia.  

Zastosowanie turbochłodzenia pozwala na zwiększenie 
maksymalnej mocy silnika o ok. 20….30%, zmniejszenie 
zużycia paliwa  o 2…3% oraz na zmniejszenie ilości 
wydostających się do atmosfery szkodliwych związków 
pochodzących z procesu spalania paliwa [1]. 

Ponadto, skutecznie obniża temperaturę powietrza 
wlotowego, zagęszcza ładunek. Turbo chłodzenie jest 
wydajniejszym systemem od pozostałych wcześniej 
wymienionych, z tego względu, że występuję tu wysoka 
izentropowa wydajność turbiny powietrznej. Dzięki obniżonej 
temperaturze w układzie, ten system chłodzenia zmniejsza 
także emisję tlenków azotu.  

Co więcejturbochłodzenie stosuje się najczęściej w silnikach 
stacjonarnych dieslowskich, jak np. SW266, SW400, SW680, 
12KVD. Odrębną grupę stanowią także silniki typu CA6DL2 – 
do samochodów dostawczych, autobusów czy typowych 
pojazdów ciężarowych. Głębokie chłodzenie powietrza 
doładowującego jest także stosowane w silnikach 
benzynowych. Chodź tutaj z kolei są pewne ograniczenia. Aby 
turbochłodzenie mało sens jest potrzeba stosowania wysokiego 
stopnia sprężania, ponieważ ma to znaczący wpływ na zużycie 
paliwa emisję szkodliwych substancji. Natomiast, silniki 
benzynowe maja pewne ograniczenia, tj. m.in. spalanie 
stukowe, wypadanie zapłonów, co jest widoczne przy wysokich 
sprężach. Jednakże prace nad tymi typami silników wykazały, 
że maksymalna temperatura niespalonego gazu w cylindrze 
zmniejszyła się o 75℃. Finalnie temperatura czynnika została 
obniżona o około 60℃.  

Silniki Diesla ze względu na swoje niskie zużycie paliwa 
odgrywają najważniejszą rolę przy formowaniu tlenków azotu. 
Mianowicie przy niższej temperaturze na wlocie, jest mniej 
wytwarzanych toksycznych związków do atmosfery. 

Generalnie w silniku diesla CA6DL2 najniższą temperaturą 
powietrza doładowującego okazuję się granica 40℃. Dzięki 
systemowi turbochłodzenia temperatura czynnika może być 
zmniejszona nawet o 20 ℃. Dodatkową korzyść tego zjawiska 
odnosi zawór EGR. Z tego względu, że dolny wlot temperatury 
powoduję niższą temperaturę spalania i niższą emisję tlenków 
azotu. Wraz z zastosowaniem systemu turbochłodzenia emisja 
szkodliwych substancji może się zmniejszyć nawet o 15% ze 
względu na obniżenie temperatury i związane z tym reakcje [6]. 

 W wyniku zastosowania tego procesu wytwarza się 
nadmiar chłodu użytkowego. Jest to spowodowane nadmierna 
ilością chłodu wydostającego się bezpośrednio z turbiny 
powietrznej. 

Rozwiązaniem takiego problemu może być wykorzystanie 
tego aspektu do np. ochładzania kabiny wnętrza samochodu – 

czy to kierowcy czy pasażerów, bądź zastosowanie zaworu 
obejściowego do ochładzania np. silnika. Pytanie brzmi - czy są 
jeszcze inne metody rozwiązania tego problemu?.  

Do wad takiego rozwiązania można zaliczyć 
skomplikowanie konstrukcji oraz sam koszt –  czy to zakupu, 
eksploatacji czy naprawy poszczególnych elementów układu. 
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The use of the concept of a turbo charge air 
cooling engines and buses. 

This paper briefly explains the purpose and method of charge air 
cooling. The general idea was discussed, as well as selected 
concepts turbocooling charge air in commercial vehicles. They 
included both the differences and similarities of individual 
systems and their be used, which in today’s world. 
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