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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca sa zaoberá preplňovaním spaľovacích motorov. Popisuje najmä 

systémy turbodúchadiel s premennou geometriou a princíp ich fungovania. Hlavným cieľom 

práce je popis existujúcich systémov preplňovania. Ďalšou úlohou je analýza efektívnosti 

súčasných systémov a budúceho vývoja systémov preplňovania. Vzhľadom k tomu, že sa 

jedná o koncept, ktorý sa stále vyvíja, problematika je analyzovaná z aktuálne dostupných 

informácií. 

KĽÚČOVÉ  SLOVÁ  

turbodúchadlo, premenná geometria, rotor, turbína, účinnosť,  

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on providing information about turbocharging of internal 

combustion engines. It mainly describes the systems of turbochargers with variable 

geometry. The main intention of this thesis is to describe the function of existing 

superchargers with variable geometry. The further goal is to compose an analysis regarding 

to the efficiency of these supercharging systems used nowadays. Considering that this 

concept is in constant development, the information which was used in this thesis is 

corresponding to the actually available information. 
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ÚVOD 

 

Po asi sto rokoch vývoja sa môžeme stretnúť s turbokompresormi prakticky v každom 

vznetovom motore a  túto  technológiu v súčasnosti využíva čoraz viac  benzínových 

motorov. Väčšina vozidiel so spaľovacími motormi používa na zvýšenie výkonu 

turbodúchadlo. Použitie turbodúchadiel je neoddeliteľnou súčasťou budúceho vývoja, ktorý sa 

zameriava na maximalizáciu palivovej úspornosti a minimalizáciu vypúšťania škodlivých 

emisií. 

Funkciou turbodúchadla je zvýšenie výkonu motora. Stlačenie väčšieho množstva vzduchu do 

motora kompresorom umožňuje vstreknutie väčšieho množstva paliva  do spaľovacieho 

priestoru, čím sa zvýši výkon motora a dosahuje sa ekologickejšia prevádzka. Využíva 

energiu z vysokej teploty a tlaku na pohon rotora.  Pri vysokom tlaku a teplote sa zlepšuje 

pohon, čím sa zvyšuje účinnosť motora. Medzi ďalšie výhody patrí použitie menších  

motorov  pri zachovaní výkonu a znížení hmotnosti.  

Variabilné geometrické turbodúchadlá (VGT) patria do rodiny turbodúchadiel, ktoré sú 

určené na zníženie redukcie výkonu pri pomere strán (aspect ratio-AR). Je potrebné regulovať  

pomer strán, pretože spotreba vzduchu motora pri nízkych a vysokých otáčkach je veľmi 

odlišná. Ak je veľký rozdiel v pomere strán, konvenčné dúchadlo nie je schopné vytvoriť 

plniaci  tlak pri nízkych otáčkach. Naopak, ak je pomer strán nízky, do motora  sa dostane 

príliš veľké množstvo  vzduchu pri vysokých otáčkach, čo vedie k potlačeniu, zvýšeniu  tlaku 

výfukových plynov a zníženiu  výkonu výstupnej energie. Zmenou geometrie telesa turbíny 

pri zrýchľovaní motora môže byť pomer strán turbodúchadla udržiavaný na svojej optimálnej 

úrovni. 

Vďaka tomu variabilné geometrické turbodúchadlá pracujú s minimálnym oneskorením. Toto 

oneskorenie sa nazýva "turbo diera". Variabilné geometrické turbodúchadlá majú veľmi nízku 

prahovú hodnotu preplňovania  a sú veľmi účinné pri vyšších rýchlostiach. Turbodúchadlá  s 

VG nevyžadujú obtokový ventil  (wastegate).  VGT sa častejšie používali u dieselových 

motorov, pretože z dôvodu nižšej teploty výfukových plynov  sú menej náchylné na poruchy 

v porovnaní s benzínovými motormi. Prvé benzínové motory využívajúce systém  VGT,  si  

v záujme predĺženia životnosti turbodúchadla na rozumnú úroveň, vyžadovali výrazné 

chladenie pred preplňovaním. Pokrok v technológii materiálu však zvýšil ich odolnosť voči 

vysokým teplotám výfukových plynov benzínových motorov,  a postupne sa začali objavovať  

u športových  vozidlách  s benzínovým motorom. 

V súčasnosti sa v tejto oblasti dosahuje nepretžitý rozvoj v záujme zlepšenia palivovej 

úspornosti a minimalizácie vypúštania škodlivých emisií. 

Táto práca sa snaží priblížiť základné princípy fungovania turbodúchadiel s premenlivou 

geometriou na základe v súčasnosti dostupných informácií, poukázať na výhody ich využitia 

a poskytnúť náhľad  na budúci vývoj v tomto odvetví.
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1 HISTÓRIA TURBODÚCHADLA 

V roku 1905 patent získal dr. Alfred J. Büchi vo Švajčiarsku na zostrojenie spaľovacieho 

motora s vratným režimom, otočného kompresora a turbíny poháňanej energiou výfukového 

plynu. V roku 1911 prebehlo zahájenie pokusnej výroby turbodúchadiel-Sulzer bros Ltd, 

Winterthur, Švajčiarsko. 1925- prvé úspešné použitie na dvoch nemeckých lodiach osadených 

naftovými motormi s výkonom 2000 konských síl. Na základe tohto úspechu požiadal o 

licenciu celý rad výrobcov v Európe, USA a Japonsku. Turbodúchadlá s axiálnymi turbínami 

sa využívajú v námornej a železničnej preprave a pri veľkých stacionárnych zariadeniach [1]. 

 Vo sfére turbodúchadiel došlo k nasledujúcim prevratným krokom: 

• vývoj vylepšených materiálov odolných voči teplu, 

• vývoj presných odlievacích postupov u tepelne odolných materiálov, 

• to umožnilo rozvoj radiálnych turbín a viedlo k využívaniu turbodúchadiel s radiálnym 

tokom u malých automobilových naftových motorov [1]. 

Poprední výrobcovia motorov ako Cummins, Volvo a Scania začínajú experimentovať s 

motormi s turbodúchadlami u nákladných automobilov za použitia turbodúchadiel od 

spoločnosti Elliot and Eberspächer. Nemecký inžinier Kurt Beirer prišiel so zlepšeným 

kompaktným prevedením, ktoré prevzala spoločnosť Schwitzer Corporation, Indianapolis. V 

roku 1954 už Cummins ponúka celý rad motorov s turbodúchadlom. V roku 1954 začalo 

Volvo ponúkať svoj prvý naftový nákladný automobil s turbodúchadlom TD96AS s výkonom 

185 konských síl oproti  150 konským silám u konvenčného modelu D96AS. 

V roku 1952 získal prvú pozíciu na štarte v Indianapolis stroj poháňaný motorom Cummins s 

turbodúchadlom. 

Stroje Chevrolet Corvair Monza a Oldsmobile Jetfire sa stali prvými osobnými automobilmi s 

turbodúchadlami a v rokoch 1962 a 1963 sa prvýkrát objavili na americkom trhu. Aj napriek 

technicky maximálne starostlivému prevedeniu však neboli príliš spoľahlivé a z trhu zase 

rýchlo zmizli [1]. 

 

 
 

Obr. 1:Oldsmobile Jetfire 1962 [2] 
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Po prvej ropnej kríze v roku 1973 turbodúchadlá získali lepšie postavenie v komerčnom 

využití naftových motorov. Do tej doby sa vysoké investície do obstarania turbodúchadla 

vyvažovali len úsporami na palive, ktoré boli minimálne. Stále prísnejšie emisné limity 

koncom osemdesiatych rokov mali však za následok nárast nákladných motorov s 

turbodúchadlom, takže dnes jazdí s turbodúchadlom prakticky každý nákladný automobil [1]. 

V 70. rokoch sa motory s turbodúchadlami presadili v motorových športoch, predovšetkým v 

oblasti pretekov Formule 1, a získali si mimoriadnu popularitu. Slovo "turbo" bolo  v  tej dobe  

veľmi obľúbené. Takmer každý výrobca automobilových vozidiel vtedy ponúkal 

prinajmenšom jeden špičkový model vybavený benzínovým motorom s turbodúchadlom. 

Tento  však po niekoľkých rokoch ustúpil, pretože aj keď bol benzínový motor s 

turbodúchadlom výkonnejší, nebol príliš ekonomický. Naviac bolo spozdenie turba, teda 

časový odstup aktivácie turbodúchadla je ešte stále relatívne veľký a pre väčšinu zákazníkov 

neúnosný. 

Ku skutočnému prelomu v oblasti osobných automobilov s turbodúchadlom došlo v roku 

1978, kedy sa na trh dostal prvý osobný automobil s naftovým motorom - Mercedes-Benz 300 

SD, po ktorom prišiel VW Golf Turbodiesel v roku 1981. Pomocou turbodúchadla je možné 

výkon  naftového  motora  osobného automobilu zvýšiť  pri takmer  stopercentnom zachovaní 

výkonových vlastností benzínového motora a pri znížení emisií. Dnes sa už turbodúchadlový 

typ benzínových motorov nehodnotí z pohľadu výkonu, ale skôr s ohľadom na možný spôsob 

zníženia spotreby paliva, a tým aj znečisťovania životného prostredia vďaka nižším emisiám 

oxidu uhličitého (CO2). V súčasnej dobe sa turbodúchadlá používajú predovšetkým preto, 

lebo využívajú energiu výfukových plynov na zníženie spotreby paliva a emisií [1]. 

 

 

Obr. 2  Volkswagen Golf TDi  1981 [5] 
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Vznetové motory v posledných desiatich rokoch využívajú veľmi často preplňovanie 

turbodúchadlom s premenlivou geometriou rozvádzacích lopatiek turbíny. Aj toto zariadenie 

slúži k obmedzovaniu plniaceho tlaku na sacej strane. Riešenie je zatiaľ využívané len pre 

vznetové motory, pretože výfukové plyny zážihových motorov majú príliš vysoké teploty.         

V porovnaní s reguláciou plniaceho tlaku, pri turbíne VGT prechádza turbínou stále celý 

objem výfukových plynov. Pri nízkych otáčkach motora je požadovaný vysoký plniaci tlak, 

takže je nastaviteľnými lopatkami zmenšený prierez ktorým prúdia výfukové plyny, tlak pred 

lopatkami sa zvýši, rýchlosť plynov sa v zúženom mieste tiež zvýši, a to spôsobí roztočenie 

turbodúchadla, a teda zvýšenie plniaceho tlaku na sacej strane. Pri  vysokých otáčkach 

motora, kedy je potrebné plniaci tlak obmedziť, je prietokový prierez v mieste rozvádzacích 

lopatiek maximálne zväčšený, tlak sa teda zmenší a turbodúchadlo sa tak točí nižšími 

otáčkami. Ovládanie natáčania lopatiek býva riešené rôznymi pneumatickými alebo 

elektrickými prvkami. Prvým osobným automobilom - ktorý využíval VGT turboduchadlo - 

bol Honda Legend z roku 1988 [3]. 

 

 

 
 

Obr. 3:Honda Legend 1988 [4] 
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2 SYSTÉMY TURBODÚCHADIEL 

Moderný trh turbodúchadiel je rôznorodý, pretože výrobcovia sa snažia poskytovať vylepšené 

technológie na zníženie emisií výfukových plynov. Najzákladnejšou technológiou je 

konvenčné turbodúchadlo s pevnou geometriou, ktoré sa skladá z turbíny a kompresora, 

spojenej spoločným hriadeľom. Elektricky asistované turbodúchadlové systémy využívajú 

zjednotenie rotora reluktančného elektromotora a rotora turbodúchadla. Dodávajú výkon na 

spoločný hriadeľ počas nízkeho výkonu, čím zlepšia výkon pevnej geometrie. VG zariadenia 

používajú rôzne konštrukcie a umožňujú meniť prierez skrine alebo vtoku, ktorý vedie 

výfukový plyn do rotora turbíny [6]. 

Sekvenčné turbodúchanie je ďalšou možnosťou, ktorá zahŕňa použitie dvoch alebo viacerých 

turbodúchadiel rôznych veľkostí, pracujúcich úplne alebo čiastočne v poradí. Malé 

turbodúchadlo sa používa pri nízkych rýchlostiach kvôli svojej nízkej zotrvačnej rýchlosti 

a druhé, väčšie turbodúchadlo, sa používa pri vyšších otáčkach motora zvyčajne s 

medzistupňom, kde môžu byť obe v prevádzke. Napriek jasnej váhe, nákladom a nevýhodám 

tepelnej zotrvačnosti sa táto technológia stáva čoraz dôležitejšou pri plnení zvýšenej 

požiadavky na hustotu výkonu motorov budúcnosti [6]. 

 

Aj keď nie je priamo spojené s posilňovaním, ale s energetickou recykláciou, jedným z 

ďalších systémov je turbokombinovanie. Ide o technológiu získavania energie z odpadového 

tepla, ktorá využíva dodatočnú turbínu na získavanie energie v dvoch formách: mechanickej 

alebo elektrickej. Pri elektrickej turbo-kombinácii sa energia prenáša v elektrickej forme 

a dodáva sa do motora alebo do pomocného zariadenia. Mechanická varianta dodáva 

kinetickú energiu späť do motora použitím vysokého prevodového pomeru [6]. 

 

2.1 NEDOSTATKY TURBODÚCHADIEL S PEVNOU GEOMETRIOU 

Zmenšovanie motorov (downsizing)  môže znamenať ľahšie, menšie a kompaktnejšie hnacie 

ústrojenstvo, ale v týchto prípadoch existujú obmedzenia pre preplňovanie. Doteraz sa 

turbodúchadlo oveľa častejšie používalo vo vznetových motoroch. Zážihové motory sa ťažko 

kombinujú s turbodúchadlami kvôli širšiemu rozsahu otáčok. Aby sa zabránilo klepaniu,  je 

potrebné starostlivo kontrolovať načasovanie zapaľovania. V záujme zabránenia predstihu 

a obmedzenia zážihové motory často pracujú pri znížených kompresných pomeroch, vďaka 

čomu sa dosahuje palivová úspornosť pri použití turbodúchadla. Vznetové motory tiež čelia 

ťažkostiam pri zosúlaďovaní turbodúchadiel a motorov, najmä pri prechodovej odozve [7, 8]. 

Najrozšírenejším problémom pri zariadeniach s pevnou geometriou je oneskorenie 

turbodúchadla, t. j. zlá prechodová odozva turbodúchadla pri nízkom zaťažení motora. Na 

Obr. 1.4 sú znázornené hlavné faktory, ktoré prispievajú k oneskoreniu turbodúchadla pre 

zážihový motor. Najväčším prispievateľom je zotrvačnosť turbíny; toto je spôsobené tým, že 

prúdenie vzduchu nie je dostatočné na navíjanie rotora turbíny na vyššie rýchlosti, čo je 

problém, ktorý je priamo riešený systémami s premenlivou geometriou (VG). Analýza 

Newtonovho druhého zákona pohybu rotačných systémov naznačuje zníženie veľkosti 

a hmotnosti rotora, čím sa zníži oneskorenie turbodúchadla [8]. 
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Obr. 4:Hlavné faktory, ktoré prispievajú k oneskoreniu turbodúchadla pre zážihový motor [8] 

 

Okrem veľkosti rotora je ďalším dôležitým parametrom konštrukcie turbodúchadla, ktorý 

ovplyvňuje oneskorenie turbodúchadla a preťaženie, pomer strán (AR). Toto je pomer plochy 

prierezu špirály delenej vzdialenosťou od stredu tejto plochy prierezu ku geometrickému 

stredu špirály. Malá AR znamená, že rýchlosť výfukového plynu je zvýšená, a preto je pre 

rotor turbíny k dispozícii väčšia kinetická energia. Zariadenia s premenlivou geometriou v 

podstate manipulujú s hodnotou AR pomocou zmeny prierezu špirály, aby sa zvýšila rýchlosť 

vzduchu pri nízkych otáčkach motora [9]. 

Ideálny vzťah pomeru tlaku turbíny voči hmotnostnému prietoku by bol lineárny, ale toto nie 

je možné s turbodúchadlom s pevnou geometriou (pevné AR). Na dosiahnutie lineárnejšieho 

vzťahu môže byť prierezová plocha turbíny zmenená pomocou VGT pre rôzne podmienky 

zaťaženia. Stručne povedané, turbodúchadlá s pevnou geometriou sú optimalizované s 

pevným AR pre špecifický stav motora; pre iné podmienky motora je účinnosť systému 

obmedzená. Technológia VGT umožňuje optimalizáciu výkonu turbodúchadla v celom 

rozsahu motorov [8]. 
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3 PRINCÍP FUNGOVANIA VGT 

Zariadenia VGT sú navrhnuté tak, aby zvyšovali tlak pri nízkych rýchlostiach, skrátili dobu 

odozvy, zvýšili dostupný krútiaci moment, znížili intenzitu preplňovania pri vysokých 

otáčkach motora, zabránili nadmernému zvýšeniu výkonu, znížili emisie motorov, zlepšili 

spotrebu paliva a zvýšili celkový rozsah prevádzky turbodúchadla [10, 11]. 

Existuje množstvo rôznych mechanických systémov, ktoré sa používajú na manipuláciu s 

hodnotou AR, a tieto sú diskutované v piatich systémoch s premenlivou geometriou pre 

turbíny, a v šiestich systémoch s premenlivou geometriou pre kompresory tohto prehľadu. 

Všetky technológie majú spoločný cieľ, ktorým je používanie pohyblivých komponentov, aby 

sa zabezpečila premenlivá plocha prierezu. Pri nízkych otáčkach motora je základným 

princípom turbínových systémov zúženie vstupného prierezu rotora (redukcia AR) tak, aby sa  

zvýšila rýchlosť vzduchu. Naopak, priechod je otvorený pri vyšších zaťaženiach. Tieto polohy 

sú riadené riadiacou jednotkou motora (Engine Control Unit), ktorá je naprogramovaná tak, 

aby menila geometriu lopatiek, aby sa dosiahol optimálny výkon pri každom danom stave 

motora. Zjednodušene povedané, systémy VGT (s výnimkou turbíny s variabilným vývodom) 

majú schopnosť nastaviť optimálne podmienky prúdenia bez zmeny momentu zotrvačnosti. 

Prvotné štúdie, ako napríklad štúdie od spoločnosti Lundstrom a Gall, poukázali na významné 

rozdiely medzi počiatočnými zariadeniami s variabilnou geometriou a alternatívami s pevnou 

geometriou, najmä s ohľadom na zlepšené časy zrýchlenia a odozvy [8, 12, 13, 14]. 

Oblasť hrdla dýzy je obmedzujúcim faktorom výkonu turbodúchadla; mnohé koncepty 

turbodúchadiel s premenlivou geometriou umožňujú zmenu v tejto oblasti. Účinná plocha 

závisí od výšky priechodu a od uhla lopatiek (ktoré môžu byť zmenené v systéme s 

otočnomými lopatkami). V systéme bez lopatiek závisí účinná plocha od uhla výfukového 

plynu, čo sa dá upraviť zmenou plochy prierezu púzdra dúchadla [12]. 

Obr. 5 znázorňuje účinok VGT v porovnaní so zariadením s pevnou geometriou počas 

zrýchlenia pri druhom prevodovom stupni 6-valcového, 11 litrového vznetového motora. Plné 

čiary na grafoch ukazujú strmšiu krivku vo všetkých troch prípadoch; VGT ponúka vylepšenú 

rýchlosť otáčok turbodúchadla, otáčok motora a tlaku preplňovania ako bežné turbodúchadlo. 

Pri troch sekundách je tiež možné vidieť, že dýza je otvorená, aby sa znížil preplňovací tlak, 

a tým sa zabránilo nadmernému nárastu výkonu; obtokový ventil nie je potrebný, preto 

neprichádza k stratám energie [8]. 
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Obr. 5: Porovnanie turbodúchadla s pevnou geometriou a VGT [8] 
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4 SYSTÉMY S PREMENLIVOU GEOMETRIOU PRE TURBÍNY  

Na trhu sú k dispozícii dva hlavné typy turbínových konštrukcií: radiálne a axiálne turbíny. 

V radiálnej turbíne vstupujú výfukové plyny do rotora kolmo na lopatky rotora (radiálne) 

a pred opustením puzdra v axiálnom smere sa zrotujú o 90°. Axiálne varianty pracujú opačne, 

pričom výfukové plyny vstupujú do rotora axiálne a vystupujú v radiálnom smere. V axiálnej 

turbíne vstupuje prúd plynu do turbíny pod nulovým uhlom, čo minimalizuje mechanické 

namáhanie lopatiek [15]. 

Príkladom axiálnej turbíny pre automobilové použitie je DualBoost od firmy Honeywell 

Turbo Technologies, ktorá využíva aerodynamiku s nulovou reakciou, žiadne trysky 

a konštrukciu s vysokou výškou lopatky. Pomocou tejto technológie bol Honeywell schopný 

znížiť hmotnosť turbínového kolesa, čím sa znížila zotrvačnosť až o 40 %. Okrem toho majú 

axiálne turbíny výhodu lepšej účinnosti pri nižších prevodových pomeroch otáčok lopatiek 

ako radiálne ekvivalenty. Turbodúchadlo DualBoost bolo testovaním porovnané s 

konvenčným radiálnym zariadením. Výsledky ukázali, že obidva boli schopné dosiahnuť 

cieľový krútiaci moment a výkon pri plnom zaťažení. Zariadenie Dualboost však reagovalo 

oveľa rýchlejšie na zvýšenie zaťaženia motora, dosiahlo maximálny krútiaci moment pri iba 

1200 rpm, kým radiálne zariadenie dosiahlo maximálnu hodnotu až po 5000 rpm a úroveň 

krútiaceho momentu turbodúchadla DualBoost nedosiahlo. Výsledky boli replikované v 

ustálenom aj prechodnom teste, pričom krivky DualBoost boli strmšie vo všetkých prípadoch. 

[15, 16]  

4.1 POSUVNÉ LOPATKY 

Bežnou metódou variabilnej geometrie v radiálnych turbínach je použitie klzného prstenca. 

Vďaka svojej vhodnosti pre väčšie motory sa táto jednoduchá a robustná metóda najčastejšie 

vyskytuje v turbodúchadlách nákladných vozidiel a autobusov. Metóda „sliding nozzle“ 

umožňuje vyšší výkon pri nižších otáčkach motora a je najlepším palivovo úsporným 

prostriedkom pre recirkuláciu výfukových plynov (EGR) [17]. 

 

 
Obr. 6 Pohľad v reze na mechanizmus s posuvnou prstencovou turbínou [18] 
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Zariadenia klzných dýz pozostávajú zo série lopatiek, ktoré sú pevne namontované na 

prstenec, ktorý je umiestnený okolo rotora. Úlohou lopatiek je nasmerovať radiálny tok na 

rotor a posuvný mechanizmus sa používa na zúženie alebo rozšírenie priechodu pre prúd 

výfukových plynov tak, aby vyhovoval podmienkam motora. Pretože prstenec lopatky sa 

axiálne posúva do prietoku, je obal relatívne kompaktný. Minimálny počet miest 

opotrebovania zodpovedá zlepšenej životnosti [17]. 

4.2 OTOČNÉ LOPATKY 

Podobne ako posuvné lopatkové zariadenia, aj otočné lopatkové turbodúchadlá majú na 

plochej doske prstenec lopatiek. V tomto prípade sú však lopatky namontované na čapoch, 

ktoré im umožňujú axiálne otáčanie. Tieto lopatky zostávajú trvalo v prúde plynu bez 

posuvného pohybu na zúženie prietokového kanála. „Nozzle effect“ je tu zabezpečený 

otáčaním lopatiek. Môžu sa otvárať a zatvárať a tým zmenia množstvo vzduchu na rotore. 

Aby sa urýchlilo prúdenie vzduchu, lopatky sú uzavreté pri nízkych zaťaženiach motora.  

Keď sa otáčky motora zvyšujú, lopatky sa otvárajú, aby sa zabránilo uduseniu. Otočný 

lopatkový systém má vyššiu celkovú účinnosť ako varianty posuvných lopatiek [15]. 

 

 

Obr. 6 Rez turbodúchadla s otočnými lopatkami a prstenec lopatiek [19] 
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Otočné lopatky poskytujú zlepšené prietokové podmienky potrebné pre úspešnú recirkuláciu 

výfukových plynov. Čerpaním niektorých výfukových plynov späť do valca sa redukujú 

emisie NOx v dôsledku menšieho podielu O2. Vysokotlakové systémy EGR sa najbežnejšie 

používajú u turbínach, pričom výfukové plyny sú odvádzané z prúdu pred turbodúchadlom. V 

zariadeniach VGT bude pomer strán určovať prietok EGR, pretože reguluje tlakový rozdiel 

medzi prívodným potrubím a potrubím výfuku. EGR sa častejšie vyskytuje na dieselových 

motoroch, pretože teploty výfukových plynov sú výrazne nižšie; okolo 850 °C pre vznetové 

motory a 1000 °C pre zážihové motory [8, 20, 21, 22].  

Aj keď otočný lopatkový systém je najčastejše používané zariadenie, samozrejme má určité 

nevýhody. Existujú problémy s trvanlivosťou, najmä pri vyšších teplotách a to pri používaní  

u benzínových motorov. Pri zvýšených teplotách sa stáva problémom trenie medzi kovmi, čo 

môže spôsobiť, že sa otočný mechanizmus prilepí. To výrazne zníži výkon a môže viesť k 

zlyhaniu turbíny [20]. 

Spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries uskutočnila výskum konštrukcií lopatiek VGT pre 

vlastné turbodúchadlá určené pre dieselové motory. Spolu s tvarom samotných lopatiek sa 

riešil problém s nalepovaním lopatiek. Zistili, že vyššie teploty vedú k expanzii kovových 

súčiastok, čo spôsobuje, že pohyblivé súčasti prenášajú abnormálne vysoké kontaktné tlaky, 

čím prestane zariadenie meniť svoju geometriu. Navrhované konštrukčné úpravy zahŕňali 

zavedenie malého previsu prstenca alebo prepracovanie ovládacieho mechanizmu [20]. 
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5 SYSTÉMY S PREMENLIVOU GEOMETRIOU PRE 

KOMPRESORY 

So zvýšeným výkonom zariadení VGT oproti náprotivkom s pevnou geometriou sa v 

mnohých prípadoch musí výkon kompresora prispôsobiť tak, aby sa zabránilo uduseniu alebo 

prepäťovému chovaniu, a to sa dosiahlo pomocou kompresorov s premenlivou geometriou. 

Kompresorové kolesá na preplňovanie sú vo všeobecnosti odstredivé podľa konštrukcie. 

Vzduch je nasávaný v axiálnom smere a zrýchlený pred výstupom v radiálnom smere, často 

cez difúzor. Axiálne kompresory sa používajú v prúdových motoroch, a sú preto bežné v 

leteckom a kozmickom priemysle. Axiálne konštrukcie možno nájsť aj vo veľkých 

priemyselných dieselových motoroch, ktoré pracujú pri konštantných otáčkach; napríklad v 

lodiach a ťažkých banských strojoch [23,24]. 

5.1 VARIABILNÉ VSTUPNÉ VODIACE LOPATKY 

Kompresory môžu používať systémy s premenlivou geometriou na zmenu výkonu podobným 

spôsobom ako turbínové systémy. Variabilné vstupné vodiace lopatky sa využívajú na 

reguláciu prietoku na vstupe, aby privádzali vírivý vzduch. Vírenie v smere otáčania 

obežného kolesa je známe ako pozitívne vírenie a v opačnom smere je známe ako negatívny 

vír.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Rez komresoru s premenlivou geometriou [25] 
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5.2 BEZLOPATKOVÝ DIFÚZOR S VARIABILNOU GEOMETRIOU 

Difúzor je stacionárny komponent, ktorý je umiestnený priamo okolo obežného kolesa. 

Hlavnou funkciou je premena kinetickej energie vzduchu, ktorý obieha obežné koleso, na 

statický tlak. Existuje mnoho typov difúzorov pre použitie v systémoch turbodúchadiel. 

Bezlopatková varianta je najbežnejšia, keď sa vyžaduje široký prevádzkový rozsah. 

Ludtke a Whitfield zistili, že difúzory s konštantnou plochou zlepšili výkon s minimálnym 

poklesom účinnosti. Zistili, že paralelné difuzéry majú najvyššiu účinnosť, ale znížia výkon 

prepätia. Zmenšenie šírky priechodu znižuje špičkovú účinnosť, ale zlepšuje charakteristiku 

prepätia. Otáčajúci sa bezlopatkový difúzor navrhli a študovali Rodgers a Mnew. V tomto 

systéme sú trecie sily medzi vysokorýchlostným prúdom a stenami difúzora zmenšené tým, že 

sa steny difúzora môžu otáčať. Rotujúce steny znižujú straty trením o približne 20 % v 

porovnaní so stacionárnym stenovým difúzorom. Otáčanie stien difúzora zabraňuje separácii 

prietoku, podporuje hladký prietokový profil z obežného kolesa a zaisťuje stabilitu prietoku 

[26, 27, 15]. 

5.3 LOPATKOVÝ DIFÚZOR S VARIABILNOU GEOMETRIOU 

Lopatkové difúzory s VG zvyšujú účinnosť a prevádzkový rozsah kompresorov 

turbodúchadiel. Lopatky sú aerodynamicky tvarované a dajú sa nastaviť tak, aby poskytovali 

najúčinnejší uhol pre široký rozsah prietokov. Simon študoval aerodynamické difúzne 

lopatkové profily a nastaviteľné vstupné vodiace lopatky a poukázal na to, že súčasné 

nastavenie vstupných vodiacich lopatiek a difúzorových lopatiek poskytuje expanziu v 

prevádzkovom rozsahu. Dosiahli zlepšenie účinnosti v celom prevádzkovom rozsahu 

kompresora [28].  

Harp a Oatway skúmali klinovito tvarované lopatky, ktoré sa používali pre vojenské 

turbodúchadlá. Uhol lopatky bol riadený posuvným kolíkom. Predná hrana lopatky bola 

upnutá. Uhly lopatiek boli upravené tak, aby sa optimalizovala oblasť hrdla difúzora 

a dosiahli sa vysoké prietokové rýchlosti. Táto metóda bola prijatá na vytvorenie VG 

difúzora, ktorý umožňuje riadenie a maximalizáciu prietoku v rôznych prevádzkových 

rozsahoch [29].  

Teoretické analýzy a experimentálne výsledky dvoch unikátnych techník VG boli 

zaznamenané spoločnosťou Salvage. V prvom prípade sa používajú dva delené krúžky. 

Otáčaním jedného krúžku voči druhému sa polomer delí 1,2-násobkom polomeru obežného 

kolesa. Bolo zistené, že k nárastu došlo za nízkych prietokov pri 4 stupňoch otáčania. 

V druhej konštrukcii je prietok recirkulovaný z kolektora späť do výtlaku obežného kolesa. 

To pomáha udržiavať konštantný prietok difúzorom, pretože sa mení prietok obežného kolesa. 

Recirkulačný prietok je riadený uzatváracím krúžkom. Test ukázal, že uzatvárací krúžok musí 

byť otvorený viac ako 10 %, aby dokázal dosiahnuť akékoľvek pozitívne zlepšenie. 

Maximálne prínosy sa dosiahli s recirkulačným priechodom otvoreným na 50 % [30]. 
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6 OVLÁDACIE SYSTÉMY PRE TURBODÚCHADLÁ S VG 

U zariadeniach s variabilnou geometriou by zmena prúdenia výfukových plynov nebola 

možná bez použitia ovládača. Najčastejšie používané systémy pre zariadenia VGT sú 

elektrické, penumatické a hydraulické varianty. 

6.1 ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE 

Najpresnejšie ovládače tvoria elektronické ovládače. Pretože napätie môže poskytnúť veľmi 

jemné ovládanie, ktoré poháňa zariadenia VGT. Elektrické systémy však vyžadujú pridanie 

chladiaceho potrubia, aby sa zabránilo prehriatiu, zatiaľ čo pneumatické a hydraulické 

varianty využívajú pohyb kvapaliny na odstránenie zbytkového tepla zo systému. Niektoré 

turbodúchadlá používajú rotačný elektrický ovládač, ktorý používa priamy krokový motor na 

otváranie a zatváranie lopatiek [31]. 

 

 

Obr. 8 Elektrický ovládač v systéme s VG[32] 
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6.2 PNEUMATICKÉ A HYDRAULICKÉ OVLÁDANIE 

Prvé turbodúchadlo s variabilnou geometriou ponúkalo iba pasívnu reguláciu otáčok. Pri 

roztáčaní turbodúchadla tak boli lopatky mechanizmu regulácie maximálne priklonené k 

rotoru turbíny. A to až do okamihu, keď plniaci tlak zodpovedajúci určitým otáčkam rotora 

turbodúchadla dosiahol svoje limity. Súčasne bol výstup z dúchadla napojený na membránový 

ovládač spojený s mechanizmom nastavovania lopatiek. Ak plniaci tlak dosiahol hraničné 

hodnoty, vzniknutý pretlak začal pôsobiť na membránu proti vratnej pružine. Tým došlo k 

odkloneniu lopatiek od rotora turbíny a teda k znižovaniu ich otáčok [33]. 

Mechanizmus nastavovania lopatiek je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade. Zásadný 

rozdiel tkvie v ich ovládaní. Už s nimi nepohybuje pretlak vytvorený v sacom potrubí, ale 

naopak podtlak. Ten u dieselového motora vniká od vákuovej pumpy a slúži na ovládanie 

celého radu ďalších systémov. Napríklad je na neho napojený posilňovač bŕzd, prípadne 

ovládanie EGR ventilu [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Pneumatické ovládanie VGT [34] 
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Medzi zásobníkom podtlaku a pneumatickým ovládačom vo forme membrány v uzavretej 

nádobe je vložený elektromagnetický, takzvaný taktovací ventil. Vo východiskovej polohe sú 

lopatky od rotora turbíny maximálne odklonené. Ide o bezpečnostné opatrenie, ak by aktívna 

regulácia z nejakého dôvodu zlyhala. Namiesto toho, aby sa turbo roztočilo tak, že by došlo k 

jeho poškodeniu, sa naopak točí málo. Motor síce neťahá ako má, avšak systém sa nepoškodí. 

Naopak, čím je vyšší podtlak, tým sú lopatky viac priklonené k turbíne a dochádza k 

zvyšovaniu jej otáčok a tým k rastu plniaceho tlaku [33]. 

Hydraulické ovládanie pracuje podľa veľmi podobného princípu ako pneumatické ovládanie, 

s rozdielom, že prácu vykonáva hydraulický prostriedok, najčastejšie motorový olej. Ako 

všetko, aj hydraulický ovládač má svoje výhody a nevýhody. Medzi výhody patrí, že je 

odolný, je schopný preniesť velké sily a vďaka malej stlačitelnosti kvapalín sú aj straty malé. 

Nevýhodou je, že rovnako ako u pneumatických pohonov, strata tekutiny vedie k menšej 

účinnosti. Úniky hydraulickej kvapaliny však spôsobujú problémy s čistotou a potenciálne 

poškodenie okolitých komponentov a priestorov. Hydraulické pohony vyžadujú mnoho 

sprievodných dielov, vrátane zásobníka kvapaliny, motorov, čerpadiel, vypúšťacích ventilov 

a výmenníkov tepla, spolu so zariadením na redukciu hluku [35]. 
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7 SYSTÉMY S PREMENLIVOU GEOMETRIOU V BUDÚCNOSTI 

Predchádzajúce časti poukázali na vyvinuté technológie, ktoré sú k dispozícií pre turbíny 

a kompresory a ich ridiace systémy. Tieto technológie sa stali veľmi populárnymi na 

modernom trhu turbodúchadiel, čo umožnilo akademickej a priemyselnej sfére vyvíjať nové 

systémy a spôsoby aplikácie, ktoré využívajú premenlivú geometriu. Nasledujúce časti sa 

zameriavajú na opis nových výskumov a aplikácií pre technológie s premenlivou geometriou. 

Benzínové motory ponúkajú jedinečnú výzvu pre turbodúchadlá s vyššími teplotami plynu, 

ktoré vyžadujú modifikáciu komponentov a môžu obsahovať prvky, ktoré menia geometriu 

skrine turbodúchadla počas prevádzky. 

7.1 TURBODÚCHADLÁ S VARIABILNOU GEOMETRIOU PRE SPAĽOVACIE MOTORY 

Keďže požiadavky na vyšší výkon a znížené emisie CO2 sú pre výrobcov vozidiel 

dôležitejšie, benzínové motory sa začali čoraz menej používať. Mnohí výrobcovia teraz 

vyrábajú menšie benzínové motory, často menšie ako 1 liter. Zariadenia VGT tiež majú svoje 

vlastné problémy. Zvýšené množstvo pohyblivých komponentov s potrebou, aby vydržali 

vyššie teploty, až do 1050 °C, znamená, že je potrebné vyvíjať spoľahlivé zariadenie. Okrem 

toho si zážihové motory vyžadujú manipuláciu s omnoho rozmanitejším výkonom 

výfukových plynov ako vznetové motory, takže akýkoľvek VGT by musel byť schopný 

zvládnuť veľký rozsah hmotnostných prietokov [36, 37]. 

V štúdii z GM Powertrain, ktorá zahŕňala porovnanie rôznych turbodúchadiel typu VG, sa 

ukázalo, že väčšina VGT poskytuje zvýšenie výkonu v niekoľkých kľúčových oblastiach, 

najmä pri nízkych otáčkach motora. Naopak pri vyšších rýchlostiach sa ukázalo, že nie sú 

schopné  efektívne pracovať pri vysokých hmotnostných prietokoch a pohybujúce sa lopatky 

vykazovali slabú účinnosť, keď boli úplne otvorené. Na odvádzanie zbytkového plynu  sa 

odporúča použiť obtokový ventil. Aj keď sú VGT určené na to, aby umožňovali prevádzku 

bez obtokového ventilu, je to nevyhnutné na zabránenie nadmernému spätnému tlaku [21]. 

Borg-Warner vyvinul ďalšie konštrukcie VGT, ktoré dokážu dobre fungovať s rôznym 

zaťažením zážihového motora. Vytvoril tzv. dvojzvitkové puzdro (dual-volute), ktoré zvyšuje 

tlaky pri nízkych otáčkach motora a vďaka tepeným stratám v stene púzdra znižuje teploty 

rozumnej hodnoty. Otáčajúce sa lopatky v tomto prípade poskytovali výhody vďaka 

zlepšenému zlučovaniu plynov medzi separovanými objemami [38]. 

V inej štúdii sa Borg-Warner snažil rozpoznať výrobné metódy, ktoré by zvýšili výkonnosť 

VGT pri vyšších prevádzkových teplotách a stechiometrickej prevádzke. Tepelne odolná 

austenitická oceľ (materiál legovaný niklom a chrómom) bola považovaná za materiál 

budúcnosti v oblasti konštruovania turbodúchadiel  [37]. 
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7.2 AKTÍVNE RIADENIE PRIETOKU TURBODÚCHADLOM 

Hoci technológia VGT obsahuje systémy na využitie energie v prietoku výfukových plynov 

pri rôznych rýchlostiach a podmienkach zaťaženia, nie je schopná využiť nestabilný pulzujúci 

charakter výfukových plynov. Výskumní pracovníci pracujú na vývoji turbínového dizajnu, 

ktorý je schopný efektívne využívať nestabilný tok generovaný vznetovými motormi. Táto 

konštrukcia je známa ako Active flow Control Turbine (ACT) a prispôsobuje geometriu 

vstupnej dýzy okamžitému tlaku jednotlivých výfukových impulzov. ACT je schopné zmeniť 

amplitúdu kmitania v závislosti od podmienok rýchlosti a zaťaženia, zatiaľ čo frekvenciu 

kmitania prispôsobuje profilu pulzujúceho tlaku výfukových plynov [39]. 

Rajoo navrhol mechanizmus na obmedzenie prietoku použitím prstenca 15 otočných lopatiek, 

ktoré by mohli rýchlo oscilovať medzi uhlom 40 ° (otvorená poloha) a 70 ° (zatvorená 

poloha). Systém je ovládaný elektromagneticky. Podobne ako mechanizmus posuvnej steny, 

aj oscilujúce výkyvné lopatky spájali schopnosti VGT a ACT. Celkovo sa ukázalo, že 

konštrukcia otočných lopatiek ACT je účinnejšia pri získaní energie z výfukových plynov. 

Avšak má nevýhodou, že je mechanicky komplikovanejšia v dôsledku zvýšeného počtu 

pohyblivých častí v porovnaní s mechanizmom posuvného puzdra [40]. 

 

Obr. 10 ACT systém s otočnými lopatkami [41] 
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7.3 TECHNOLÓGIA PREMENLIVÉHO OBJEMU 

Ďalšie turbínové systémy nachádzajúce sa v literatúre „variable volute“ turbíny, majú 

jednoducho za cieľ zmeniť geometriu samotnej špirály  pomocou pohybujúcich sa 

lopatkových komponentov. Príkladová koncepcia sa nachádza v štúdii Chebliho. 

Turbodúchadlo s variabilným posuvným krúžkom (VST) sa skladá z dvojitej (delenej) špirály 

a pohyblivej časti steny. Špirála turbodúchadla je rozdelená na dve časti. Pohyblivá stena sa 

používa na uzavretie/otvorenie polovice špirály, a tak umožnuje maximálny prietok. Za 

pohyblivou stenou je umiestený bypass ventil. Pri nízkych prietokoch výfukového plynu je 

jeden z úsekov komory uzavretý na zlepšenie otáčok rotora. Pri prevádzke pri vysokých 

otáčkach motora sa systém môže otvoriť, aby sa odkryl obtokový ventil, čo však môže viesť k 

tomu, že niektoré výfukové plyny úplne obchádzajú turbínu [13, 15]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Technológia premenlivého objemu [42] 

7.4 „TWIN-ENTRY“, „DOUBLE-ENTRY“ TURBODÚCHADLO S VARIABILNOU 

GEOMETRIOU 

Turbíny s viacerými vstupmi sa zvyčajne používajú na zachovanie impulzov vo výfukových 

rúrach motora. Je to prípad turbokompresorov viacvalcových motorov, kde turbína často 

pracuje za podmienok mimo konštrukčného rozsahu. Zásadný rozdiel medzi dvoma hlavnými 

konštrukciami s dvojitým vstupom spočíva v type delenia toku. Tieto dve konfigurácie možno 

definovať ako: 

- Double-entry: Obvodovo rozdelená turbína: zvitok je rozdelený tak, že každý vstup 

napája samostatný úsek rotora. 

- Twin-entry: Meridionálne rozdelená turbína: zvitok je rozdelený po celom obvode 

puzdra, takže každý vstup napája celý obvod rotora. [43] 
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Obr. 12 Rez „double-entry“ turbíny s variabilnou geometriou [44] 

Obidve konštrukcie turbín slúžia na podobné účely, a to na zachovanie energie spalín 

a uľahčenie výmeny plynu valca. Turbína s dvojitým vstupom však tradične zaznamenala 

širšie využitie výrobcami turbodúchadiel vďaka svojmu lacnému a jednoduchému dizajnu. 

Existuje veľmi málo výskumov týkajúcich sa výkonu turbíny s dvojitým vstupom za 

nerovnakých podmienok vstupu. Prácu, ktorá sa zameriava výhradne na obojstrannú turbínu, 

vykonal Mizumachi pomocou numerickej a výpočtovej analýzy. Benson a Scrimshaw 

testovali turbínu s dvojitým vstupom pod plným a nerovnakým vstupom. Wallace a Blair sa 

zamerali na tri-vstupné obvodovo rozdelené vzory. Copeland vyrobil rad rôznych publikácií s 

ohľadom na výkon turbíny s dvojitým vstupom v rozsahu nerovnakých a nestálych 

(pulzujúcich) prevádzkových podmienok. Analýza bola experimentálna aj výpočtová 

[47, 48, 49, 50]. 

7.5 VARIABILNÁ GEOMETRIA A VIACSTUPŇOVÉ (MULTI-STAGE) 
TURBODÚCHADLO 

Na zvýšenie využitia energie z odpadu a na zlepšenie výkonu motora je možné pripojiť dve 

turbodúchadlá rôznych veľkostí, ktoré vytvoria dvojstupňový systém turbodúchadla. 

V najjednoduchších systémoch sú obe turbodúchadlá umiestnené v sérii s „bypass“ riadením 

a medzistupňovým chladením (intercooler). Výfukové plyny motora najprv prechádzajú 

relatívne malou turbínou (vysokotlaková turbína) alebo čiastočne cez obtokový ventil. Potom 

prúdi celý výfukový plyn cez relatívne veľkú turbínu (nízkotlaková turbína). Vzduch sa 

najprv stlačí relatívne veľkým kompresorom (nízkotlakový kompresor), ktorý sa po 

medzistupňovom chladení ďalej stlačí relatívne malým kompresorom (vysokotlakovým 

kompresorom) [45, 46]. 

Pri nízkych otáčkach motora zostáva obtokový ventil úplne uzavretý a všetok výfukový plyn 

motora prechádza cez vysokotlakovú turbínu, čo vedie k rýchlemu zvýšeniu tlaku. Pri 

vysokých otáčkach motora sa obtokový ventil otvára, aby sa znížil protitlak motora.Výfukový 

plyn prechádza tak vysokotlakovou turbínou, ako aj nízkotlakovou turbínou, aby sa 

zabezpečilo zvýšenie výkonu motora. Mnohé iné dvojstupňové konfigurácie používajú dve 
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turbodúchadlá odlišne, napríklad paralelne namiesto sérioveho zapojenia. Každá konfigurácia 

má svoje vlastnosti, na základe ktorých môžeme vybrať tú najsprávnejšiu. V porovnaní s 

jednostupňovým turbodúchadlom, dvojstupňové turbodúchadlo poskytuje flexibilitu na 

splnenie požiadaviek motora pri nízkych aj vysokých rýchlostiach. Nevýhodou 

dvojstupňového turbodúchadla sú komplexné potrubné, ventilové a tesniace systémy a značný 

hmotnostný trest. Regulácia turbodúchadla je zložitejšia ako u jednostupňového 

turbodúchadla, aby sa dosiahla hladká prevádzka počas prepínania fáz. Dvojstupňové systémy 

majú viac kovových povrchov ako jednostupňové systémy, čo môže ovplyvniť čas, ktorý 

turbokompresor potrebuje na zahriatie zo studeného štartu, čím ovplyvňuje činnosť 

katalyzátora a motora so studeným štartom [45, 46]. 

 

Obr.13 Viacstupňové preplňovanie s variabilnou geometriou [51] 

7.6 VARIABILNÁ GEOMETRIA A PREPLŇOVANIE ELEKTRICKOU PODPOROU 

Vedúci výrobcovia a akademické inštitúcie vyvíjajú nové, efektívnejšie systémy VGT. 

Požiadavky vyššej účinnosti a emisií motorov, ale aj časov prechodnej odozvy znamenajú, že 

samotná variabilná geometria nemusí v budúcnosti stačiť. Jednou z takýchto nových 

technológií sú elektricky poháňané turbodúchadlá (EAT), ktoré pozostávajú z elektromotora / 

generátora. Vysokorýchlostné elektromotory sú mechanicky spojené s hriadeľom 

turbodúchadla. Hlavným účelom EAT je zlepšiť reakciu motora, čo vedie k zníženiu spotreby 

paliva [52]. 

BorgWarner pracuje na systéme eBooster, ktorý na rozdiel od iných zariadení ETA funguje 

ako dva turbo-stroje pripojené v sérii. Dodatočný kompresor je prispôsobený existujúcemu 

turbo stroju a je poháňaný elektromotorom, a tým rozširuje celú krivku výkonu. To má tiež 

výhodu menšieho termomechanického namáhania ako iné elektricky podporované zariadenia. 

Ďalším zaujímavým vývojom u firmy BorgWarner je použitie puzdier z liatej ocele pre 

turbodúchadlá benzínových motorov [37]. 

Ďalším hlavným zameraním priemyslu je zmenšovanie turbodúchadlových produktov pre 

menšie motory. Najmenší 2-valcový motor na svete bol v Indii uvedený na trh, s 25% 

nárastom výkonu, výrazným zlepšením palivovej úspornosti a nižšími emisiami. Cieľom 

firmy Honeywell Turbo Technologies je rozšíriť technológiu VNT DualBoost pre ľahké 

a stredne ťažké nákladné vozidlá [15]. 



BRNO 2019 

 

 

31 
 

ZÁVĚR 

 

ZÁVER 

 

Účelom tejto práce bolo poskytnúť náhľad do sveta už existujúcich turbodúchadiel s 

premenlivou geometriou. Práca sa zaoberá touto úlohou v prvej časti. Poskytuje podrobný 

prehľad  najčastejšie používaných zariadení v súčasnosti. Môžeme sa oboznámiť s 

prevádzkovými princípmi, pozitívnymi i negatívnymi vlastnosťami, efektívnosťou a využitím 

týchto technológií. 

V súčasnosti je vďaka čoraz rozšírenejšiemu používaniu elektrických motorov a stále 

prísnejším emisným Euro normám budúcnosť vznetových motorov neistá. Tento trend sa 

prejavuje najmä v automobilovom priemysle. Väčšina výrobcov neustále vyvíja nové motory. 

Takmer všetky moderné motory vďaka „downsizingu” využívajú turbodúchadlo. 

Najrozšírenejšie  z nich sú turbodúchadlá s premenlivou geometriou. Tieto systémy sú síce 

schopné eliminovať opozdenie turbodúchadla a výkonové straty spôsobené nízkym  počtom 

otáčok, ale pri vyšších otáčkach motora sú menej efektívne a zaostávajú za turbodúchadlami s  

pevnou geometriou. V záujme preklenutia tohto nedostatku sa v súčasnosti vyskytujú v 

rôznych konfiguráciách, ktoré  umožňujú dosiahnuť najvyššiu možnú účinnosť a výkon  pri 

minimálnom vypúšťaní škodlivých emisií. Tieto zariadenia pracujú pri veľmi vysokých 

rýchlostiach, čo pre výrobcov znamená výzvu na odvod odpadového tepla, využitie 

vyhovujúceho materiálu a na udržanie výrobných nákladov pod kontrolou. 

V druhej časti sa oboznámime s modernými, sústavne sa vyvíjajúcimi  systémami. Dozvieme 

sa, že výrobcovia sa snažia dosiahnuť čo najlepší výkon pomocou existujúcich technológií za 

ich čo najprecíznejšej  kontroly. Keďže tieto technológie sú relatívne nové a stále sa vyvíjajú, 

množstvo dostupných zdrojov je z dôvodu zachovania výrobného tajomstva  dosť obmedzené. 

Aj v neustále sa rozvíjajúcom modernom svete sú vznetové motory a tým aj turbodúchadlá 

nevyhnutnou  súčasťou dopravy, priemyslu a prepravy. Hoci je predpoklad, že v budúcnosti 

budú hlavným zdrojom v automobilovom priemysle elektromotory, myslím si, že široké 

využitie budú mať naďalej  benzínové aj dieselové motory. Každý má svoje výhody 

i nevýhody, a v závislosti od toho si nájdu svoje uplatnenie v rozvinutom trhovom 

hospodárstve.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

ACT -  Active flow Control Turbine (aktívne riadenie turbíny) 

AR    - Aspect Ratio (pomer strán) 

CO2  - Carbon Dioxide (oxid uhličitý) 

EAT  - Electrically Assisted Turbocharger (elektricky poháňané turbodúchadlo) 

ECU  - Engine Control Unit (riadiaca jednotka motora) 

EGR  - Exhaust Gas Recirculation (recirkulácia výfukových plynov) 

HTT  - Honeywell Turbo Technologies 

MHI  - Mitsubishi Heavy Industries 

NOx  - Mono Nitrogen Oxides 

VG    - Variable Geometry (premenná geometria) 

VGT  -  Variable Geometry Turbocharger (turbodúchadlo s premennou geometriou) 

VNT  - Variable Nozzle Turbocharger (turbodúchadlo s variabilnými vodiacimi lopatkami) 

 


