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Metodyka rozwiązywania układu  

z głębokim chłodzeniem powietrza 

doładowującego 
 
 

Piotr Burak 
 

W artykule przedstawiono metodykę rozwiązywania układu głębokiego 
chłodzenia powietrza doładowujacego. Został zaprezentowany ogólny 
bilans masy, energii i mocy odnoszący się do prostego układu. 
Opisano podstawowe zależności pomiędzy parametrami takimi jak 
strumień masowy, temperatura, ciśnienie, entalpia czy sprawność 
poszczególnych elementów układu. 
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Wstęp 

Model przedstawiony na Rys.1. ma zobrazować 
ogólny bilans masy, energii i mocy poszczególnych 
podzespołów układu. Przy wykonywaniu obliczeń uwzględnione 
będą strumienie masy, energii, moc, temperatura, ciśnienie czy 
entalpia [3]. 

 

 
Rys.1. Schemat układu turbo-chłodzenia w układzie z dwiema 
turbosprężarkami w połączeniu szeregowym [1]. 
 

1.Ogólna metoda rozwiązywania modelu z głębokim 
chłodzeniem powietrza  
 

1.1.  Bilans masy dla wymiennika ciepła IC1 
Przedstawiony poniżej bilans obejmuje strumień masowy 

sprężonego powietrza  wydostającego się ze sprężarki S1 

bezpośrednio do chłodnicy IC1 oraz strumień masowy powietrza 

po schłodzeniu  wędrujący do sprężarki S2. 

Granica bilansowania jest oznaczona linią przerywaną.  

                (1)  

Założenia: 

   – strumień masy powietrza na wejściu 

chłodnicy IC1, 

   – strumień masy powietrza schłodzonego na 

wyjściu chłodnicy IC1 do sprężarki S2. 

Ponadto należałoby uwzględnić straty strumienia masowego 
powietrza wynikające z nieszczelności chłodnicy. Dla ułatwienia 
zobrazowania obliczeń zostało to pominięte. 

  
  

     

 

Rys.2. Schemat bilansu masy dla wymiennika ciepła IC1. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 

 
1.2. Bilans energii turbosprężarki 

powietrznej T2S2 
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Poniższy bilans obejmuje sprężone schłodzone powietrze 

dostarczane ze sprężarki pierwszej S1 do sprężarki drugiej, 
które po kolejnym sprężeniu w sprężarce S2 dostaje się do 
wymiennika ciepła IC2. Schłodzone powietrze, dostarczane jest 
do turbiny powietrznej T2, gdzie następuje rozprężanie czynnika 
roboczego. Część rozprężonego powietrza o zwiększonej 
gęstości może trafić bezpośrednio do silnika zwiększając jego 
moc lub zostać wykorzystana w inny sposób. 

Opisany wyżej bilans pozwala na zapis następujących 
równań i powiązań między turbiną powietrzną T2,  a sprężarką 
S2: 

  

                      (2) 

 

 

Rys.3. Schemat bilansu energii dla turbiny powietrznej T2 i 
sprężarki S2. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3]. 

 

Założenia: 

  – strumień masy powietrza na wejściu 

drugiej turbiny powietrznej, 

   – entalpia drugiej turbiny powietrznej na 

wejściu, 

   – entalpia drugiej turbiny powietrznej na 

wyjściu, 

   – strumień masy powietrza na wejściu 

drugiej sprężarki, 

   – entalpia drugiej sprężarki na wyjściu, 

   – entalpia drugiej sprężarki na wejściu, 

   – sprawność mechaniczna drugiej sprężarki. 

 

Podobnie jak w przypadku bilansu masowego należałoby 
uwzględnić straty strumienia energii powietrza wynikające z 
nieszczelności turbosprężarki. Dla ułatwienia obliczeń zostało to 
pominięte. 

1.3. Bilans mocy turbosprężarki T2S2 
 
 

Taka sama sytuacja jak w powyższym przypadku. Bilans 
mocy pozwala na zapis następujących równań i powiązań 
między turbiną powietrzną T2,  a sprężarką S2: 

             (3) 

 

        (4) 

 

        (5) 

 

          (6) 

Założenia: 

  – moc drugiej turbiny powietrznej, 

  – strumień masy powietrza na wejściu 

drugiej turbiny powietrznej, 

  – ciepło właściwe powietrza, 

   – temperatura powietrza na wejściu drugiej 

turbiny powietrznej, 

  – sprawność izentropowa drugiej turbiny 

powietrznej, 

  – stosunek ciśnienia powietrza na wyjściu do 

ciśnienia na wejściu drugiej turbiny powietrznej, 

  – izentropowy wykładnik powietrza, 

  – entalpia powietrza na wejściu drugiej 

turbiny powietrznej, 

   – entalpia powietrza na wyjściu drugiej 

turbiny powietrznej, 

  – moc drugiej sprężarki, 
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  – strumień masy powietrza na wejściu 

drugiej sprężarki, 

   – entalpia powietrza na wyjściu drugiej 

sprężarki,  

   – entalpia powietrza na wejściu drugiej 

sprężarki, 

  – sprawność mechaniczna.  

 

Również w tym wypadku powinny zostać uwzględnione straty 
mocy związane z promieniowaniem cieplnym czy 
nieszczelnościami zespołu turbosprężarkowego, lecz zostały 
pominięte dla ułatwienia obliczeń. 

Wszystkie podzespoły (silnik, turbosprężarki czy wymienniki 
ciepła) w układzie obliczane są na podobnej zasadzie. 

W dalszej części obliczeniowej, należy uwzględnić pewne 
założenia wstępne takie jak przełożenie, minimalną i 
maksymalną dawkę paliwa oraz spalin wydostających się z 
silnika [4],[6]. 

Ponadto badania przeprowadza się na całościowym i 
częściowym obciążeniu silnika 
 
Wnioski 

Sposób obliczania poszczególnych parametrów 
termodynamicznych został przedstawiony bardzo ogólnikowo. 
Dla ułatwienia zobrazowania wzorów i zależności zostały 
wprowadzone pewne uproszczenia. Wybrany został jeden z 
najprostszych schematów ukazujących istotę procesu turbo-
chłodzenia. Założono, że w obliczeniach dotyczących bilansu 
masy, energii czy mocy nie występują straty związane z 
promieniowaniem cieplnym podzespołów, nieszczelnościami, 
straty związane z ciepłem utajonym parowania paliwa czy 
choćby straty związane ze sprawnością zespołu turbosprężarek. 
Na wstępie do obliczeń należy określić dawkę paliwa oraz spalin 
– zarówno jej minimalną jak i maksymalną wartość. W 
badaniach nad tego typu procesem, należy także uwzględnić 
maksymalne oraz minimalne obciążenie silnika, aby określić 
sens procesu turbo-chłodzenia. 
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Methodology of solving the system with deep cooling 
of the charging air 

The article presents the methodology of solving the deep cooling 
system of the charging air. A general balance of mass, energy and 
power was presented for a simple system. The basic relationships 
between parameters suchas mass flow, temperature, pressure, 
enthalpy and performance of individual components are described. 
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