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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá přeplňováním spalovacích motorů, zejména pak popisuje 
vlastnosti turbodmychadel a kompresorů s asistencí elektrických motorů. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o novodobý koncept, snaží se autor nastínit problematiku těchto provedení 
z aktuálně dostupných informací a možnost budoucího uplatnění zmíněné technologie. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Turbodmychadlo, spínaný reluktanční motor, elektronická podpora, kompresor, rekuperace 
energie 

ABSTRACT  

The bachelor´s thesis deals with turbocharging of combustion engines. In particular the 
characteristic of turbochargers and superchargers assisted by electric motors are described. 
According to novelty of these concepts, the author endeavours to adumbrate the main issues 
connected to subject from available sources and he outlines a possible application of these 
new technologies in future. 

KEYWORDS 
Turbocharger, switched reluctance motor, electric support, supercharger, energy recuperation 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Spotřeba paliva a emise znečišťující životní prostředí vždy hrály velkou roli ve vývoji nových 
generací spalovacích motorů. Jednou z technologií, které slibují regulaci energetické náročnosti 
spojené s provozem pohonné jednotky, může být například snížení počtu válců. V současné 
době podléhají vozidla určená pro trh Evropské unie emisní normě EURO 6, která existuje již 
od roku 1993. Zadaných parametrů je i přes pokročilé moderní technologie dnešní doby 
mnohdy složité dosáhnout. Mezi významné a smysluplné technologie snižující emise při 
zachování nebo navýšení výkonu automobilu je například vypalování sazí naftových motorů 
pomocí močoviny nebo přeplňování pomocí turbodmychadel. 

Hlavním problémem všech přeplňovaných spalovacích motorů je jejich opožděná reakce, tedy 
střední účinný nárůst tlaku při nízkých otáčkách agregátu. Na jednu stranu je velmi výhodné 
využití energie výfukových plynů, na straně druhé stojí signifikantní rozdíl vlastností 
turbodmychadla v závislosti na rychlosti jeho rotoru. Nižší účinnost turbíny ve spodním pásmu 
otáček agregátu způsobuje nejen pomalý nárůst výkonu, ale i zvýšení emisí automobilu.  

Aby smysl přeplňování a snižování objemu motoru byl opravdu atraktivní a účinný v celkovém 
měřítku, je nutné turbodmychadlo udržovat v přechodném provozu. Tohoto režimu je možné 
dosáhnout pomocí elektronické podpory ve skříni turbodmychadla. Dalším systémem může být 
elektrický kompresor. 

Úmyslem této práce bylo kompletně zpracovat problematiku a veškeré prototypy této novodobé 
technologie. Snažil jsem se oslovit velké množství společností, které se vývojem asistovaných 
turbodmychadel zabývají. Ve většině případů mi však dokumenty nebyly poskytnuty, protože 
se jedná o prozatímní výzkumná data jednotlivých firem a každá z nich si chrání své  
know-how. Přesto následující rešerše poskytuje zajímavé výsledky měření, které významně 
mluví ve prospěch elektrického přeplňování. 
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HISTORIE 

1 HISTORIE 
Koncept přeplňování spalovacího prostoru pomocí turbodmychadel je historicky spjat se 
samotným vývojem motorů. Již na přelomu 19. a 20. století Gottlieb Daimler a Rudolf Diesel 
zkoumali možnosti zvýšení výkonu a snížení spotřeby paliva pomocí stlačení vzduchu 
nasávaného do motoru. 

Obrázek 1: Jeden z prvních Büchiho návrhů, který byl považován za ztrátový a nesmyslný [1] 

Alfred Büchi, který byl přesvědčen, že se až dvě třetiny energie ze spalování ztrácí ve 
výfukových plynech, začal experimentovat s technologií přeplňování roku 1905. Jeho 
provedení bylo jednoduché, principiálně se podobalo novodobé technice turbodmychadel  
a roku 1925 dokázal navýšit výkon dieselového spalovacího motoru až o 40%. [2] 

Z inovativních technologií nejprve těžila lodní doprava. Do závodních speciálů se 
turbodmychadla dostala až po roce 1930 a prvními automobily disponující technikou 
přeplňování se staly nákladní vozidla značky Saurer roku 1938. 

Velký rozvoj přeplňování probíhal v období druhé světové války zejména v letectví. 
V padesátých letech vzešel ze vzájemné spolupráce firem CAT a Garrett Automotive model 
turbodmychadla T02, který dokázal při testování běžet bez poruchy 1800 hodin. Následně byla 
tato turbodmychadla, již pod názvem T15, uplatněna v traktorech CAT D9 

Užití turbodmychadel v osobních automobilech značky Chevrolet a Oldsmobile se poprvé 
objevilo mezi roky 1962 – 1963. Bohužel pro svoji nespolehlivost byly staženy z prodeje. 
Nakonec se roku 1978 přeplňování představuje v dieselových motorech osobních vozidel 
Mercedes - Benz a nakonec v osmdesátých letech vstupuje do kategorie motorsportu. [3] 

Nedostatky přeplňování se v průběhu let částečně eliminovaly a jedná se o jednu z nejvíce 
perspektivních a efektivních metod modifikací spalovacích motorů současnosti a jistě  
i budoucnosti. V prospěch mluví i fakt, že firma Honeywell, dokázala například vyvinout 
turbodmychadlo pro dvouválcový naftový motor o objemu nižším než jeden litr a dosáhnout 
tak velmi ekonomického provozu při dostatečném výkonu automobilu. [4] 
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METODY ZVÝŠENÍ VÝKONU 

2 METODY ZVÝŠENÍ VÝKONU 
Ze základní rovnice pro mechanický výkon spalovacího motoru vidíme, že vyššího výkonu lze 
dosáhnout vyššími otáčkami motoru, které se však negativně projeví na rychlejším opotřebení 
a zvýšení hlučnosti agregátu. 

� = 	��. � (2.1) 

Proto dále uvažujeme základní rovnicí pro efektivní výkon čtyřdobého motoru. 

�� = 		. 
� . ��. .
�

�
,  (2.2) 

kde 	 je plocha pístu (příp. válce) 

 	 = 	
�.��

�
  (2.3)  

a �� je střední průměrná rychlost pístu mezi horní a dolní úvratí 

�� =	
�.�.��

��
  (2.4) 

Pro regulaci výkonu zde můžeme uplatnit navýšení počtu válců, případně průměru válce nebo 
zdvihu pístu. Při modifikaci těchto parametrů však dochází k nárůstu velikosti a hmotnosti 
motoru i jeho komponent a snížení hospodárnosti jeho provozu. 

Nejúčinnější metoda ke zlepšení výkonu pístových spalovacích motorů je zvyšování středního 
efektivního tlaku na píst ��. [5] Tento parametr je ovlivněn množstvím spáleného paliva ve 
válci, přičemž dokonalého hoření směsi dosáhneme při dodání dostatečného množství vzduchu 
pomocí přeplňování. I tato metoda s sebou nese své výhody a nevýhody, kterými se budeme 
postupně v této práci zabývat, a které lze užitím elektrické podpory částečně eliminovat. 
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REGULACE PLNĚNÍ 

3 REGULACE PLNĚNÍ 
Výkon a točivý moment motoru jsou v podstatě určovány otáčkami a množstvím čerstvého 
vzduchu v náplni válce při sání. Množství vzduchu vyjadřuje tzv. součinitel plnění, který udává 
poměr mezi skutečnou náplní čerstvého plynu ve válci a teoreticky možnou náplní válce na 
jeden pracovní oběh. 

Tab. 1 Součinitel plnění u motorů bez přeplňování a s přeplňováním 

Druh motoru Součinitel pln ění 

Nepřeplňované motory, čtyřdobé 0,7 až 0,9 

Nepřeplňované motory, dvoudobé 0,5 až 0,7 

Přeplňované motory 1,2 až 1,6 

 

Použitím přeplňování lze součinitel plnění významně zvýšit. Tím se do spalovacího prostoru 
dostane větší množství vzduchu, takže se může spálit více paliva a motor má vyšší výkon. 

 

3.1 DYNAMICKÉ PŘEPLŇOVÁNÍ 
Čerstvé plyny proudící v sacím potrubí mají určitou pohybovou energii. Otevřením sacího 
ventilu se vyvolá zpětná tlaková vlna. Ta se pohybuje proudem plynů zpět rychlostí zvuku  
a naráží na otevřeném konci sacího potrubí na klidné prostředí. Zde se tlaková vlna opět odráží 
a pohybuje se zpět směrem k sacímu ventilu. Pokud tato vlna zasáhne sací ventil, když je právě 
otevřen, vzniká efekt přeplňování. Rozlišujeme pulzační a rezonanční přeplňování, přičemž oba 
systémy lze kombinovat. [6] 

 

3.2 CIZÍ PŘEPLŇOVÁNÍ 
Vzhledem k tomu, že aplikace elektromotorů se uvažuje právě pro podporu turbodmychadel, 
tedy pro případy cizího přeplňování pomocí mechanického členu, věnuji této části zvláštní 
pozornost. 

Rozdělení: 
� Kompresor s komorovým rotorem (Comprex) 
� Kompresory s mechanickým pohonem (Rootsův kompresor, spirálový, křídlový, 

lopatkový kompresor) 
� Dmychadla bez mechanického pohonu (Turbodmychadlo hnané výfukovými plyny) 
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REGULACE PLNĚNÍ 

3.2.1 COMPREX 

Obrázek 2: Comprex [7] 

Zařízení Comprex se sestává z kompresorového kole synchronně poháněného pásem (1), které 
přepouští studený vzduch z oblasti 2 do sacího potrubí (3). Na straně výfukového potrubí (4) 
pak vychází pod vysokým tlakem zplodiny, které jsou za sníženého tlaku vytlačeny do výfuku 
(5). 

Princip činnosti je tedy podobný turbodmychadlu hnanému od výfukových plynů. Zde je však 
dmychadlové kolo spojeno mechanicky s klikovou hřídelí motoru. To přináší nevýhodu 
v podobě neschopnosti kontrolovat množství stlačeného vzduchu. Zejména v nižších otáčkách 
je účinnost tohoto systému velmi nízká. Byl využíván hlavně v devadesátých letech značkou 
Mazda. 

3.2.2 ROOTSOVO DMYCHADLO  

Obrázek 3: Rotační písty Rootsova kompresoru [42] 
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REGULACE PLNĚNÍ 

Při mechanickém přeplňování je vzduch stlačován kompresorem, který je přímo poháněn 
klikovou hřídelí motoru. Spojka kompresor odpojuje při volnoběhu, naopak jej připojuje při 
akceleraci. Nicméně v této fázi kompresor motoru odebírá nejméně 15% výkonu. Proto mají 
motory využívající tuto technologii větší spotřebu paliva. [8] 

Na velmi podobném principu pracuje i Lysholmovo dmychadlo, které však disponuje vnitřním 
stlačením vzduchu a umožňuje tak dosáhnout větších plnících tlaků. Z konstrukčního hlediska 
je však složitější a finančně náročnější na zástavbu. 

 

Obrázek 4: Třízubý hlavní a šestizubý vedlejší rotor Lysholmova dmychadla [24]  
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TURBODMYCHADLO POHÁN ĚNÉ VÝFUKOVÝMI PLYNY 

4 TURBODMYCHADLO POHÁN ĚNÉ VÝFUKOVÝMI PLYNY  
Dmychadlo dopravující a stlačující vzduch do válců využívá energii výfukových plynů. Pracuje 
tedy malými ztrátami a neodebírají pro svůj pohon užitečný výkon na klikové hřídeli motoru. 
Stlačením v dmychadle se plnící vzduch zahřeje na 180 °C. Rotor turbodmychadla se skládá 
z turbínového a dmychadlového kola, která jsou navzájem spojena hřídelí. Na ložiska rotoru 
jsou vyvíjeny stále vyšší požadavky týkající se snížení velikosti odporu při roztáčení 
turbodmychadla. Tyto parametry splňují kluzná ložiska s plovoucími pouzdry, případně ložiska 
kuličková. [6]  

 

4.1 HLAVNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE TURBODMYCHADLA  
4.1.1 TURBÍNA  

Turbínové kolo, skříň turbíny a ventil regulace plnícího tlaku spolu tvoří turbínu, která 
akumuluje energii výfukových plynů a přeměňuje ji v kinetickou energii, přičemž dosahuje 
rychlostí i 300 000 otáček za minutu. Výfukové plyny vstupují do skříně turbíny radiálně a dále 
pokračují v axiálním směru. Při tomto procesu namáhají turbínové kolo při teplotách 
dosahujících až 1000 °C, proto je nutné využívat slitiny na bázi niklu, titanu a dalších prvků. 

Obrázek 5: Rotor turbodmychadla (zde uložen v ložiscích  
s plovoucími pouzdry) [23] 

Obrázek 6: Turbínové kolo,  
Bosch Mahle Turbo Systems [25] 
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TURBODMYCHADLO POHÁN ĚNÉ VÝFUKOVÝMI PLYNY 

Skříň turbíny je navržena tak, aby umožnila ideální prostup spalin pro roztočení turbíny. Stejně 
tak materiály musí vykazovat vysokou žáruvzdornost, např. slitiny niklu. Současná doba vede 
ke snižování hmotnosti turbodmychadla a snaha o využití hliníku a vodní chlazení celé 
konstrukce. Dvouplášťová hliníková skříň obklopuje místa s nejvyšší teplotou chladícím 
médiem a zajišťuje tak že nejvyšší vnitřní teplota nedosáhne více než 350 °C, vnější maximálně 
120 °C. To znamená nižší náročnost na ochranu sousedních komponent motoru a zároveň 
chlazení protékajících výfukových plynů snižuje tepelné zatížení katalyzátoru, tedy snížení jeho 
tepelného stárnutí. Výrobce automobilů MINI již tuto technologii úspěšně využívá se snížením 
váhy o 1,2 kg. 

 

Množství proudících spalin, které je turbína schopna akumulovat určuje finální výkon 
turbodmychadla. Dalo by se tedy říci, že užitím většího turbodmychadla, tedy i většího 
turbínového kola, dosáhneme lepších výsledků. Nevýhodou však je zpoždění reakce celého 
systému. Tuto prodlevu lze částečně eliminovat užitím systému VTG nebo elektrické podpory 
dmychadla. 

 

4.1.1.1 ZMĚNA GEOMETRICKÝCH ROZMĚRŮ PRŮTOČNÉHO PRŮŘEZU TURBÍNY (VTG) 

Slouží k regulaci plnícího tlaku a prodlevy turbodmychadla. V momentě, kdy jsou rozváděcí 
lopatky turbínového kola v uzavřené pozici, vysoké obvodové složky rychlosti proudění  
a prudký spád entalpie vedou k vysokému výkonu turbíny, a tedy i k vysokému plnícímu tlaku. 
Při plně otevřené poloze vodících lopatek dochází k maximálnímu průtoku spalin, přičemž 
vektor rychlosti proudění směřuje na střední část lopatek. [26] 

Obrázek 7: Spojení vodou chlazeného turbodmychadla s tříválcovým 
motorem automobilky MINI [27] 
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TURBODMYCHADLO POHÁN ĚNÉ VÝFUKOVÝMI PLYNY 

Protože pro každý provozní stav lze polohou rozváděcích lopatek turbíny nastavit optimální 
plnicí tlak, odpadá nutnost užití obtokového vedení turbíny (bypass).  

Vodící lopatky mohou být ovládány pneumatickými případně elektronickými regulátory. [9] 

PASIVNÍ REGULACE P ŘETLAKEM 
Nejstarší systémy s turbodmychadly VGT měly pasivní regulaci přetlakem ze sání. V základní 
pozici byly rozváděcí lopatky maximálně přikloněny k rotoru a se zvyšujícím se průtokem 
výfukových plynů otáčky turbokompresoru i plnicí tlak stále rostly. Tento tlak ze sání však byl 
přiváděn k aktuátoru spřaženému s naklápěcími lopatkami, kde působil proti pružině. Když 
dosáhl určité hladiny, přemohl pružinu a začal lopatky od rotoru odklánět, čímž otáčky i plnicí 
tlak opět poklesly. 

AKTIVNÍ REGULACE PODTLAKEM 
U těchto systémů se již lopatky hýbou ne v přímé vazbě na tlak v sání, ale dle pokynů řídící 
jednotky. Aktuátor je zde podtlakový; jako zdroj podtlaku slouží vývěva používaná pro 
posilovač brzd, regulován je elektromagnetickými ventily. 

AKTIVNÍ REGULACE PODTLAKEM SE ZP ĚTNOU VAZBOU 
Funkce velmi podobná, jako v předchozím případě, ovládání je však přesnější. Zatímco dříve 
byl zpětnou vazbou pouze tlak v sání, který reaguje na zásahy regulace se zpožděním, zde 
senzor pozice ovládacího táhla spolupracuje s řídicí jednotkou a vyhodnocuje, zda vysílaný 
podtlak stačí s požadovanému natočení lopatek. 

AKTIVNÍ REGULACE SERVOMOTOREM 
Přesnost a rychlost podtlakové regulace je omezena pružností vzduchu i samotných vedení. 
Proto se v moderních dieselových motorech mnohem častěji uplatňují elektronické regulace. 
Agregáty jsou vybaveny potenciometry a klapky s minimální prodlevou o přesně zadaný úhel. 
Aktivně je i vracejí. [10] 

Obrázek 8: Turbodmychadlo s variabilními lopatkami, Porsche 911 [26] 
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4.1.1.2 ELEKTRICKÁ PODPORA DMYCHADLA  

Systém umožňující zvýšení plnícího tlaku bez prodlevy. Maximální hodnoty plnění nabývá již 
během 350ms a výrazně tak podporuje lepší odezvu na zrychlení vozidla v nízkých  
otáčkách. [11] Podrobně se těmito systémy budu zabývat v následujících kapitolách. 

 

4.1.2 KOMPRESOR 

Kompresorová část se skládá ze tří částí: rotujícího kola, difuzoru a skříně. Radiální pohyb 
kompresorového kola přenáší kinetickou energii poskytovanou od turbíny. Vzduch je nasáván 
axiálně a za vysoké rychlosti vyloučen v radiálním směru. Difuzor zpomaluje rychle proudící 
vzduch do značné míry beze ztrát a dochází tak k nárůstu teploty a plnicího tlaku. [12] 

Pro výrobu kompresoru se využívají velmi odolné frézované hliníkové materiály splňující 
pohotovou akceleraci a navýšení užitečného výkonu. [13] 

 

4.1.3 CHLADIČ STLAČENÉHO VZDUCHU 

Intercooler zlepšuje objemovou účinnost spalovacích motorů přechlazením stlačeného vzduchu 
od kompresoru. Vodou chlazené mezichladiče nabízejí větší kapacitu chlazení v porovnání 
s chlazením vzduchem. [14] 

 

4.1.4 REGULACE PLNICÍHO TLAKU  

Vedle nebezpečí zničení motoru vysokými plnicími tlaky je konstrukční velikost 
turbodmychadla dimenzována tak, aby bylo možné dosáhnout účinné hodnoty přeplňování i při 
středních otáčkách a malých rychlostech proudících výfukových plynů. Důsledkem dané 
charakteristiky je pak při vysokých rychlostech plnicí tlak nepřípustně vysoký nebo rotor 
turbodmychadla dosahuje rychlostí, které by mohly vést k jeho poškození. Proto je nutné tlak 
regulovat. K již zmíněné VTG regulaci dále řadíme mechanicko–pneumatickou nebo 
elektronickou regulaci. [6] 

Obrázek 9: Kompresorové kolo [28] 
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MECHANICKO-PNEUMATICKÁ REGULACE  
Snížení výkonu turbíny se dosahuje vedením části výfukových plynů obtokem kolem turbíny 
(Bypass). Obtok je řízen regulačním ventilem, ovládaným plnicím tlakem. Tlak působí na 
membránu tlakového snímače proti síle pružiny. Jakmile se předepnutí pružiny překoná, ventil 
se otevře a vypustí část výfukových plynů obtokem. Místo ventilu se může použít klapka, která 
je spojená se snímačem tlaku. Při brždění motorem (uzavřené klapce) vzniká v turbodmychadle 
příliš velký protitlak, který brzdí rotor, tedy při náhlých změnách zatížení dochází ke zpoždění 
reakce dmychadla. Tento jev lze částečně omezit pomocí obtokového ventilu (Wastegate), který 
při uzavřené škrticí klapce přepouští stlačený vzduch zpět do sání turbodmychadla. 

ELEKTRONICKÁ REGULACE  

Optimální plnicí tlak určuje řídicí jednotka z okamžité polohy škrticí klapky a signálu snímače 
klepání (detonační spalování). Snímač tlaku sleduje tlak před turbodmychadlem a řídicí 
jednotka ovládá taktovací ventil. Při příliš nízkém plnicím tlaku taktovací ventil otevře spojení 
mezi výtlakem a sáním dmychadla, regulační ventil zůstává uzavřen, turbína je hnaná celým 
proudem výfukových plynů. Při příliš vysokém tlaku taktovací ventil spojení mezi výtlakem a 
sáním uzavře, regulační ventil pak řídí snížení proudu výfukových plynů k turbíně. [6] 
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5 APLIKACE ELEKTROMOTOR Ů PRO PŘEPLŇOVÁNÍ 
5.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ELEKTRONICKÉ PODPORY  
Vysokorychlostní elektromotory s možností běhu větší než 50 000 otáček za minutu jsou již 
dlouhá léta využívány v různých průmyslových aplikacích. V současnosti se však objevuje 
velký zájem o využívání elektricky generované energie také v automobilovém průmyslu. 
Aerodynamika turbodmychadel a vstupní tlak výfukových plynů na turbíně jsou jedny 
z nejvýznamnějších parametrů, které lze tímto způsobem optimalizovat, případně úplně 
eliminovat. 

Nicméně pro všechny druhy aplikací elektromotorů jsou výzvou fyzikální jevy, které při 
vyšších otáčkách mohou hrát obrovskou roli i přesto, že při otáčkách nižších jsou stěží 
postřehnutelné. Tato skutečnost vyžaduje flexibilní design a simulace pro modely, které splňují 
vysoké požadavky v oblasti magnetismu, mechaniky a termodynamiky. [15] 

Elektronická podpora je realizována pomocí reluktančních motorů a dělí se na dvě formy. 
Jednou z nich je elektrický kompresor, jehož základním principem je elektřinou poháněný 
kompresor umístěný před nebo za turbodmychadlem. Druhou modifikací je elektronicky 
asistované turbodmychadlo. Zde je elektromotor uložen v ložiskové skříni a přímo roztáčí 
hřídel rotoru turbodmychadla. 

 

5.2 RELUKTANČNÍ MOTOR 
Jednoduchá konstrukce a vysoká mechanická odolnost přímo předurčují využití tohoto typu 
elektromotoru v elektrických vozidlech, případně podobných aplikacích. 

Reluktanční motor je druh elektromechanického měniče využívající tzv. reluktanční moment. 
Základním principem reluktančního momentu je silové působení magnetického pole dosažené 
změnou magnetického odporu (reluktance) stroje. Aby docházelo ke změně reluktance během 
otáčení rotoru, musí se jednat o stroj s vyniklými póly. [16] 

Reluktanční motor může být znám jako: 

� Synchronní reluktanční motor 
� Motor s proměnlivou reluktancí 
� Spínaný reluktanční motor 
� Krokový motor s proměnlivou reluktancí 

V případě elektrické podpory turbodmychadel mluvíme právě o spínaném reluktančním 
motoru, který se v anglické literatuře označuje názvem „switched reluctance motor“ 

5.2.1 SPÍNANÝ RELUKTAN ČNÍ MOTOR (SRM) 

Stator i rotor stroje mají vyniklé póly, pouze na statorových pólech jsou navinuty cívky, které 
budí magnetický tok. Tyto cívky statorového vinutí jsou pomocí řídicí elektroniky spínány 
(elektronická komutace) tak, aby se rotor plynule otáčel. Pro správnou funkci je tedy nutné 
čidlo polohy rotoru. 

Jednofázový a dvoufázový spínaný reluktanční motor není vhodný, protože nastává problém 
s rozběhem stroje. V určitých polohách natočení rotoru nevzniká dostatečný točivý moment. 
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Vhodné vlastnosti mají trojfázové, čtyřfázové a pětifázové stroje. Točivý moment vzniká na 
všech pozicích natočení rotoru. [17] 

Rostoucí zájem o energetickou účinnost směřuje výrobce a konečné uživatele k využití 
alternativ k indukčním motorům a volí technologii SR. Motory SR však nemohou běžet přímým 
napojením na síť, a proto kompletní SR systém vyžaduje související měnič výkonu. 

Nejjednodušší možný jednofázový SR motor (a) dobře ilustruje princip spínané reluktance. U 
praktičtějšího třífázového motoru (b) buzení statorového páru pólů fáze B produkuje moment 
ve směru hodinových ručiček a buzení páru pólů fáze C produkuje moment proti směru 
hodinových ručiček. 

 

5.2.2 VÝHODY A NEVÝHODY UŽITÍ SR MOTORŮ 

K hlavním výhodám reluktančního motoru patří jednoduchá konstrukce rotoru, která na sobě 
nenese žádné vinutí. V rotoru tak nevznikají Jouleovy ztráty1 a tím odpadá problém s jeho 
chlazením. Díky absenci rotorového vinutí, na které nepůsobí odstředivé síly, může motor 
pracovat při velmi vysokých rychlostech. V případě SRM je jednoduše navinutý i stator. Dále 
mají reluktanční stroje malý moment setrvačnosti, vysoký výkon v poměru k hmotnosti, velký 
záběrový moment, vysokou účinnost a spolehlivost. Jednoduchá konstrukce obecně slibuje  
i nižší náklady na výrobu. 

Mezi hlavní nevýhody těchto strojů můžeme zařadit nezbytné užití elektroniky k získání 
informací o pozici rotoru a jeho počáteční poloze a následnému řízení celého algoritmu. Při 
práci dochází také k částečným ztrátám v železe a zvýšené hlučnosti stroje. [17] 

                                                 
1 Teplo, které vzniká ve vodiči průchodem elektrického proudu 

Obrázek 10: Schématické průřezy SR motorů [30]  
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5.3 HISTORIE ELEKTRICKÉ PODPORY  
Možnost užití elektromotoru pro pohon turbodmychadla není úplně novým tématem. Již první 
zástavby elektromotoru na hřídeli rotoru turbodmychadla se objevily v 70. letech minulého 
století pod jménem e-Turbo. Úmysl zamezit prodlevě turbodmychadla, případně rekuperovat 
energii výfukových plynů pomocí tohoto systému byl stejný jako dnes. V letech 1990 – 2000 
vzniklo několik prototypů těchto systémů. Např. eBooster společnosti Borgwarner nebo 
eCharger od firmy Honeywell Turbo Systems. Tyto systémy však potřebovali k pohonu 
zástavbu 42V a nikdy se nedostaly do výroby. Moment setrvačnosti rotoru turbodmychadla 
tehdy nebyl tak významný, aby nutně vyžadoval zástavbu elektricky hnaných komponent.  

V současné době, kdy se klade velký důraz na ekonomičnost provozu, Stop – start systém je 
standardní výbavou vozidel, automobily jsou protkány elektronikou a disponují výkonnými 
akumulátory, jeví se zástavba elektrických kompresorů a elektronicky asistovaných 
turbodmychadel jako velmi významným krokem v budoucnosti spalovacích motorů 

5.4 ELEKTRICKÝ KOMPRESOR  
Systém přeplňování pomocí kombinace elektromotoru a turbodmychadla může být navrhován 
jako alternativa k následujícím dvěma provedením. 

5.4.1 TWINCHARGER 

Při dynamickém provozu v nižších otáčkách nedokáže klasický přeplňovaný motor, zejména 
menších objemů, roztočit turbínu rotoru dmychadla a zajistit tak vozidlu požadovanou pružnost. 
Automobilka Volkswagen připravila systém TSI (twincharger), kdy motoru pomáhá 
automaticky připojovaný kompresor Roots s mechanickým pohonem prostřednictvím řemenu. 
Specialitou použitého kompresoru je vnitřní převod předřazený synchronizačnímu soukolí, 
který zajišťuje vysoký výkon kompresoru i při nízkých otáčkách motoru. Činnost kompresoru 
ovládá elektromagnetická spojka. Teprve při zvýšených otáčkách se připojuje výfukové 
turbodmychadlo s obtokovou regulací. Přepínáním regulační klapky se plnící vzduch přivádí 
buď do kompresoru, nebo do turbodmychadla. 

Nevýhodou zástavby kompresoru a turbodmychadla je fakt, že část výkonu agregátu se 
spotřebuje pro mechanický pohon kompresoru. Daní za pružnější zrychlení vozidla je tedy  
i vyšší spotřeba. 

Obrázek 11: Spalovací motor 1.4 TSI  
značky Volkswagen [29] 
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5.4.2 VÍCESTUPŇOVÉ PŘEPLŇOVÁNÍ 

 

DV O U S T U PŇO V É  PŘE P L ŇO V Á N Í  
Základním principem dvoustupňového či třístupňového přeplňování turbodmychadla je zvýšení 
plnících tlaků při širších možnostech jeho regulace pomocí přepouštěcích obtokových ventilů. 
V případě dvoustupňového přeplňování můžeme dále mluvit o sériovém a paralelním 
uspořádání turbodmychadel. Paralelní systém disponuje dvěma stejně velkými 
turbodmychadly, které pracují neustále a nezávisle na otáčkách agregátu. V současnosti se 
využívá zejména pro šestiválcové motory. 

 

V případě sériové zástavby je spalovací motor přeplňován dvěma nestejně velkými 
turbodmychadly. V režimu nízkých otáček agregátu je klapka ve výfukovém potrubí zcela 
uzavřena a výfukové plyny roztáčí velmi snadno malé turbodmychadlo (díky menšímu 
momentu setrvačnosti) až na hodnotu 180 000 o/min. Motor tedy vykazuje relativně rychlou 
odezvu na sešlápnutí plynového pedálu. Velké turbodmychadlo se pouze „protáčí“ a nepřispívá 
ke zvyšování plnicího tlaku v sání. V přechodovém pásmu (otáčky agregátu pohybující se 
mezi 1800 – 3000 o/min) dochází k postupnému otevírání klapky ve výfukovém potrubí  
a výfukové plyny tak urychlují malé i velké dmychadlo. Vzduch přiváděný do sacího traktu je 
nejprve stlačen velkým dmychadlem, po průchodu prvním mezichladičem vstupuje vzduch do 
druhého – vysokotlakého turbodmychadla a posléze se přes další výměník dostává do 
spalovacího prostoru. Při fází úplného otevření klapky, tedy v pásmu plného zatížení motoru, 
dochází k činnosti pouze většího z dmychadel. Kompresor malého dmychadla je vyřazen 
z činnosti. Sice se úplně nezastaví, ale jeho otáčky jsou tak nízké, že výrazně nepřispívá 
k přetlaku v sání. Velké dmychadlo dosahuje rychlosti až 270 000 o/min. [18] 

 

Obrázek 12: Srovnání sériové (vlevo) a paralelní zástavby [31], 
(C – kompresor, T – turbína, IC – mezichladič) 
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(1) Regulační ventil turbíny 2, (2) Výstup turbíny 1 a 2 do výfuku, (3) Vstup turbína 2, (4) Vstup 
turbína 1, (5) Vstup kompresor 2, (6) Vstup kompresor 1, (7) Výstup kompresor 2 – stlačený 
vzduch, (8) Výstup kompresor 1 – stlačený vzduch. 

Podle slov Jana Macka, profesora strojní fakulty ČVUT v Praze nabude dvoustupňové 
přeplňování významu zejména v budoucnu v souvislosti s novými typy spalování odvozenými 
z původního konceptu detonačního spalování HCCI  (Homogenous Charge Compress 
Ignition). Jedná se o odlišný druh hoření směsi v oblastech nízkého zatížení. Jeho základním 
principem je dosažení rychlého hoření velmi chudé směsi za relativně nízkých teplot. Nevzniká 
tedy vysoké množství oxidů dusíku a díky velkému přebytku kyslíku se netvoří tolik pevných 
částic. Zároveň se dosahuje nižší spotřeby paliva. Tento druh hoření však vykazuje dva základní 
problémy. Směs nesmí po zapálení před detonací hořet příliš pomalu, aby nehasl plamen  
a nezůstalo příliš mnoho nespálených uhlovodíků. Dále musí motor disponovat masivní 
recirkulací výfukových plynů a vysokým plnícím tlakem. Tyto agregáty bude nutné osadit 
turbodmychadly s vysokou účinností nebo kombinovaným dvoustupňovým přeplňováním. [19] 
Zejména tento směr vývoje bude pro elektronickou podporu v budoucích letech velmi 
zajímavý. 

T Ř Í S T U PŇO V É  PŘE P L ŇO V Á N Í  
Společnost BorgWarner vyvinula systém R3S sestávající se z dvou malých vysokotlakých 
VTG turbodmychadel v paralelní zástavbě a spolu s nimi v sérii zapojeného velkého 
nízkotlakého dmychadla. Pomocí této metody lze podobně jako u dvoustupňového přeplňování 
zamezit vzniku prodlevy dmychadla, zvýšit výkon agregátu a snížit spotřebu paliva. 

Obrázek 13: Peugeot 607 2,2 HDI BiTurbo [18] 
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5.4.3 NESÉRIOVÁ ZÁSTAVBA ELEKTRICKÉ PODPORY  

Výzkum a vývoj firem, které se zabývají aplikací elektrických kompresorů pro sériovou výrobu, 
zůstává stále převážně v tajnosti a reálná zástavba této technologie přímo na výrobní lince 
směřuje až do budoucích let. Zajímavé je, že už delší dobu existují tzv. neoriginální řešení 
zástaveb, které mohou být standardně poháněny 12V baterií, přičemž elektrická energie dodaná 
kompresoru je vzápětí rekuperována alternátorem. Ve spojení s turbodmychadlem dokáže tento 
systém převést 2kW z elektrického zdroje na 20kW výkonu na klikové hřídeli spalovacího 
motoru. Jedná se o VTES (Variable Torgue Enhancement System)2 vyvinutý společností 
CPT3, který je schopný reagovat s minimální odezvou (cca 1/3 sekundy) na pohyb plynového 
pedálu. 

Tab. 2 Shrnutí základních parametrů CPT kompresoru [20] 

Maximální otáčky turbíny 70 000 o/min 

Potřebný čas k dosažení max. otáček < 350ms 

Provozní teploty od -40 °C do 125 °C 

Maximální proud ění vzduchu 100kg/hod 

  

Odběr proudu při nečinnosti 1.5 A 

Odběr proudu při akceleraci 350 A 

Odběr proudu při ustáleném stavu 220 A 

                                                 
2 Volně přeloženo do češtiny; Proměnné zvyšování krouticího momentu 
3 Britská firma působící na trhu od roku 2007. Zabývá se vývojem systémů snižující emise CO2 pomocí užití 
technologie motorů s variabilní reluktancí (SRM) 

Obrázek 14: Třístupňové turbodmychadlo společnosti BorgWarner [32] 
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Elektrický kompresor se sestává z odstředivého kompresoru a spínaného reluktančního 
motoru. Výhody užití tohoto typu elektromotoru byly již popsány v první části kapitoly. Pro 
řízení elektroniky elektromotoru se využívá mikroprocesor, který umožňuje snadnou kalibraci 
a jeho následnou aplikaci pro různé motory. 

Testy spojení elektronického kompresoru firmy CPT a benzinového atmosférického motoru  
o objemu 1,6 litru, slibují navýšení krouticího momentu motoru o 40% a zachování stejného 
množství emisí. [20] 

Při následné zástavbě kompresoru na spalovací, turbodmychadlem přeplňovaný, benzínový 
motor o objemu 1,2 litru a výkonu 120kW byly výsledky ještě přesvědčivější. Výsledkem bylo 
zlepšení krouticího momentu o 59% a navýšení výkonu motoru o 25kW při otáčkách agregátu 
do 3000 o/min. Zároveň došlo ke snížení emisí o 20% a praktickému přiblížení se parametrům 
moderních dieselových motorů. 

 

Výsledky měření dokonce vypovídají o tom, že aplikace elektrického kompresoru spolu se 
sériovými turbodmychadly vykazuje lepší výsledky než přeplňování pomocí dvoustupňového 
turbodmychadla. 

Obrázek 15: Graf popisující nárůst parametrů benzinového turbomotoru v kombinaci s elektrickým 
dmychadlem [20] 



BRNO 2015 

 

27 
 

APLIKACE ELEKTROMOTO RŮ PRO PŘEPLŇOVÁNÍ 

 

Obrázek 167: Z grafu lze vyčíst, že systém VTES dosahuje maximálního krouticího momentu o několik 
sekund dříve [20] 

Obrázek 16: Srovnání jednotlivých druhů přeplňování [20] 
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V Ý H O D Y  U Ž I T Í  K O M P R E S O R U  
Elektrický kompresor nabízí široké možnosti individualizace dle výkonových požadavků 
v rozsahu 2 – 9kW, přičemž napájení nesmí přesáhnout hodnotu 60V. V dané konfiguraci by 
totiž elektronika celého systému přesáhla bezpečnou mez a jakýkoli kontakt s ní (servisní 
zásahy) by byl pro člověka smrtelně nebezpečný. (Hybridní vozidla s elektromotory těchto 
parametrů nedosahují a pro jejich servis je zapotřebí speciálně proškolený technik.).  

Celá konstrukce je chlazena vodou, aby se předešlo tepelně – mechanickému namáhání 
elektromotoru. Tato technologie zároveň umožňuje umístění kompresoru nezávisle na proudění 
okolního vzduchu, který by jinak musel systém dochlazovat. 

V neposlední řadě také konstrukce není ovlivněna vysokou teplotou výfukových plynů. Nabízí 
se tedy koncept užití výhradně elektronického přeplňování pro spalovací motor. Energie 
výfukových plynů by však zůstala nevyužita.  

N E V Ý H O D Y  Z Á S T A V B Y  E L E K T R O N I C K É H O  K O M P R E S O R U  
V režimu akcelerace spínaného reluktančního motoru je nutné systému dodat až 350A. V úvahu 
by tedy připadal pohon pomocí 48V systému. Výrobce CPT uvádí pohon pomocí 12V baterií. 
Jedná se konkrétně o VRLA  (Valve Regulated Lead Acid), tedy bezúdržbové ventilem řízené 
olověné akumulátory. Systém VTES primárně slouží ke krátkodobé podpoře sériového 
turbodmychadla. Elektrický kompresor by pak v pásmu nejvyššího zatížení běžel maximálně  
2 sekundy. Lze tedy říci, že ve zmiňované konfiguraci lze v osobních automobilech systém 
pohánět konvenčním 12V systémem s užitím silnějšího alternátoru. Pro zástavby v závodních 
speciálech, případně nákladních automobilech by byl pouhým řešením 48V systém. [20] 

 

Obrázek 17: Řešení společnosti BorgWarner; elektrický kompresor umístěný 
v sériové zástavbě s turbodmychadlem. [38] Mezi další společnosti zabývající se 

vývojem elektrických kompresorů patří např. britská firma Aeristech nebo 
nadnárodní společnost Valeo, působící také v ČR. 
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5.4.4 PROTOTYP SÉRIOVÉ ZÁSTAVBY ELEKTRICKÉHO KOMPRESORU  

Účelem automobilky Audi bylo k 25. výročí motorů TDI představit koncept Audi RS 5 TDI 
kombinující vlastnosti sportovních a zároveň úsporných, účinných dieselových automobilů. 
Výkon V6 motoru přeplňovaného dvoustupňovým turbodmychadlem a elektrickým 
kompresorem dosahuje výkonu 283kW, přičemž maximální krouticí moment je 750Nm. 
Koncept byl realizován s napájecími systémy v rozsahu 12 – 48V. Systém 48V poskytuje 
plnohodnotnou podporu SR motoru a zároveň spolu s alternátorem pomáhá zvýšit efektivitu 
celé zástavby, zejména ve spojení s ostatními elektricky poháněnými částmi automobilu. Pro 
toto řešení bylo nutné využít DC-DC konvertor určený pro změnu stejnosměrného napětí.  

Z energetických důvodů je elektrický 
kompresor provozován co možná 
v nejnižších otáčkách nutných pro 
plynulou akceleraci vozu při sešlápnutí 
plynového pedálu. Při akceleraci 
elektromotor kompresorového kola 
nastoupí během 250ms a automobil 
dosáhne rychlosti 100km/hod během  
4 sekund. V případě přehřátí, (Tato 
situace může nastat při extrémní jízdě 
„brzda-plyn“.) dojde k odpojení 
elektrického kompresoru od systému  
a tím k výraznému poklesu plnicího tlaku  
a snížení výkonu agregátu. Maximální 
výkon elektrického kompresoru je po 
dochlazení v krátkém časovém horizontu 
opět dostupný. [39] 

Obrázek 18:Zástavba elektroniky kompresoru v konceptu Audi, energie 
 je uchovávána v bateriích Li-Ion [39] 

Obrázek 19: Proudění plnicího vzduchu přes obtokový 
ventil. (Elektrický kompresor je aktuálně nečinný.) [39] 
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Elektrický kompresor musí splnit požadavky podobné konvenčním turbodmychadlům. 
Okrajové podmínky pro mechanickou konstrukci jsou následující: 

� Elektromotor dosahuje až 70 000 otáček za minutu při akceleraci 
� Nutnost vyvážení rotoru 
� Užití kuličkových ložisek na hlavní hřídeli 

Velmi zajímavé je grafické srovnání akcelerace 1,6 tuny vážícího automobilu z rychlosti 80 na 
120 km/h na nejvyšší převodový stupeň s rozdílným napájením elektromotoru. 

Obrázek 20: Konstrukce el. kompresoru automobilky Audi [39] 

Obrázek 21: Výhody napájení 48V systémem v prototypu Audi RS 5 jsou jasně zřetelné. [40] 



BRNO 2015 

 

31 
 

APLIKACE ELEKTROMOTO RŮ PRO PŘEPLŇOVÁNÍ 

Prodleva nástupu konvenčního turbodmychadla se zvětšuje s vyšším zařazeným převodovým 
stupněm. Následující graf uvádí srovnání akcelerace na čtvrtý, pátý a šestý převodový stupeň. 
V případě přeplňování v kombinaci s elektrickým kompresorem je rozdíl velmi nepatrný. 

 

 

Je také potřeba zmínit zda výhod elektrického přeplňování nelze dosáhnout jinou technologií. 
Jednou z potenciálních metod je přivádět elektrickou energii přímo na klikovou hřídel motoru. 
Jedná se o systém BSG4, tedy systém, který dokáže poskytnout až 9,8 kW při 1500 otáčkách 
agregátu za minutu. Přestože se jedná o relativně vysokou hodnotu, nedojde k výraznému 
zlepšení akcelerace a elektrický kompresor tento systém významně předčí. [37] 

Snížení prodlevy turbodmychadla lze dosáhnout i konstrukčními úpravami standardní 
koncepce. Hlavními parametry jsou moment setrvačnosti, tření v ložiscích a účinnost turbíny  
a kompresoru. Pro výsledné srovnání všech koncepcí bylo vytvořen prototyp turbodmychadla 
„Best in class“ splňují následující parametry: 

� Moment setrvačnosti rotoru snížen o 60% 
� Tření ložisek sníženo o 50% 
� Celkové zvýšení účinnosti o 5%  

Takto modifikované turbodmychadlo nelze zatím uplatnit v sériové výrobě, protože by se 
vozidlo stalo nedostupným z hlediska finančních nákladů. Zároveň se nedá hovořit o ideálním 
směru vývoje, neboť charakteristik elektronického přeplňování stále nedosahuje. 

 

                                                 
4 BSG = Belt Driven Generator 

Obrázek 22: Kombinace následujících výsledků se zástavbou automatické převodovky by 
v budoucnu mohl znamenat výrazné snížení spotřeby paliva. (dlouhý 6 převodový stupeň zařazený 

v širokém spektru otáček od 50km/hod s okamžitou odezvou na pokyn plynového pedálu) [40] 
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Při zrychlení z 80 na 120 km/hod se jako nejlepší varianta nabízí přeplňování pomocí 
kombinace turbodmychadlo – elektrický kompresor. Ostatní varianty (BSG, „Best in Class“) 
přesto slibují mírné zlepšení vzhledem ke standardu (TC). 

Zařízení BSG poskytuje ze zmíněných systémů nejvíce výkonu. Za hranicí 120km/hod bude  
jeho přínos sice nejvyšší, ale při cestování se nejedná o často využívanou rychlost. Stejně tak 
lze mluvit i o zrychlení, jehož maximální hodnoty dosahuje systém BSG až s 5 sekundovým 
zpožděním, což opět pro reálný provoz neznamená významný přínos. [40] 

Některé společnosti však již nyní pracují na systému elektrického kompresoru s možnostmi 
rekuperace energie a jejího následného transferu pomocí BSG na klikovou hřídel. Nechme se 
překvapit, jaké výsledky a komplikace přinesou budoucí měření. 

Obrázek 23: Výsledné srovnání jednotlivých konceptů. [40] 
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5.5 ELEKTRONICKY ASISTOVANÁ TURBODMYCHADLA  
Hlavním konstrukčním principem je sjednocení rotoru reluktančního elektromotoru a rotoru 
turbodmychadla; magnety motoru jsou přichyceny na hřídeli a odděleny od okolní konstrukce 
pomocí nevodivých, nekovových kolíků.  

V návrhu se uplatňuje užití kuličkových ložisek, která jsou umístěna těsně vedle elektromotoru, 
protože konstrukce vyžaduje vysokou provozní přesnost při vysoké rychlosti otáčení rotoru. 

Mnoho pokusů realizovat hybridní turbodmychadlo tohoto typu se nepovedlo, protože použité 
elektromotory zvýšily moment setrvačnosti rotoru do takové míry, že nedošlo ke zlepšení 
odezvy na pohyb plynového pedálu. Kritická velikost elektromotoru pro aplikaci na rotoru  
(ea – TC) je dána podílem krouticího momentu elektromotoru a jeho odpovídající setrvačnosti. 

���� ! "

#$%�&'
  (5.1) 

Dalším problémem je přenos tepelného toku z konstrukce turbodmychadla, zejména  
u benzinových motorů, na části elektromotoru, který by mohl způsobit odmagnetování rotorové 
části. [21] 

V současnosti se technici zabývají následujícími problémy elektronicky asistovaného 
turbodmychadla a přichází se systémem Cross – Charger. 

� Snížení momentu setrvačnosti 

Obrázek 24: Řez hybridním turbodmychadlem [41] 



BRNO 2015 

 

34 
 

APLIKACE ELEKTROMOTO RŮ PRO PŘEPLŇOVÁNÍ 

� Snížení hmotnosti rotoru 
� Dosažení maximálního momentu 
� Snížení zatížení ložisek 
� Snížení tepelně – mechanického zatížení 
� Rozměry zástavby 
� Spotřeba energie 

Tyto parametry lze jednoduše ovlivnit přesunutím elektromotoru z oblasti mezi 
kompresorovým a turbínovým kolem až na okraj rotoru turbodmychadla. 

Jednou z podstatných podmínek nové konstrukce je vzduchová mezera elektromotoru  
o velikosti sacího potrubí, která je součástí kompresorové skříně; ta zajišťuje dostatečné 
dochlazování při provozování SR motoru. 

Obrázek 25: Modifikace zástavby slibující snížení teplotního namáhání elektromotoru [21] 

Obrázek 26: Vzduchová mezera je vymezena zástavbou statoru (oranžová b.) [21] 
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Při testování bylo použito turbodmychadlo BorgWarner K04 z automobilu Alfa Romeo. 
Zástavbou elektromotoru s výraznou vzduchovou mezerou a magnetů rotoru o velikosti 14mm 
došlo k navýšení celé konstrukce rotoru pouze o 38g a moment setrvačnosti rotoru se zvýšil  
o pouhých 5.5% vzhledem k původnímu řešení. Tento typ turbodmychadla byl však zatím 
testován pouze v laboratorních podmínkách, přičemž výsledky hovoří o poskytovaném výkonu 
celé soustavy 100kW na litr objemu. Až v budoucnosti se však ukážou jeho pozitiva a negativa 
v zástavbě spalovacího motoru. [21] 

Velmi pozitivním přínosem této konfigurace je maximální krouticí moment elektromotoru 
poskytovaný již v nízkém pásmu jeho otáček.  

 

 

Obrázek 27: Krouticí moment elektromotoru v závislosti na jeho otáčkách [21] 
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5.6 TURBODMYCHADLO JAKO GENERÁTOR ELEKTRICKÉ ENERGIE  
V roce 2014 vstoupily do světa závodů Formule 1 opět přeplňované motory o objemu 1,6 litru 
se dvěma rekuperačními systémy. Prvním z nich je MGU – K , ukládající energii uvolněnou při 
brždění monopostu do zásoby, který následně při prudké akceleraci dodává energii klikové 
hřídeli motoru. Spolu s tímto systémem významně souvisí MGU – H, který je napojen na 
turbodmychadlo. Funguje jako generátor; absorbuje energii, která vzniká rotací turbíny 
poháněné výfukovými plyny. Generovaná energie může být přímo poslána do systému  
MGU – K, případně uložena v bateriích. Zároveň MGU – H zamezuje vzniku prodlevy 
turbodmychadla. 

 

 

S možností kombinovat elektrickou podporu a rekuperaci v jednom zařízení pomocí 
turbodmychadla přišla i automobilka BMW již v roce 2011.  

Výhodou této technologie by bylo předčení mechanicky poháněných kompresorů. Systém 
poskytuje dobíjení energie a klasicky koncipovaná rekuperace pomocí alternátoru může být 
nahrazena. Elektromotor a spojky by mimo jiné mohly regulovat otáčky hlavní hřídele 
turbodmychadla a kompresor. Tradiční konstrukce s obtokovým ventilem by tedy nebyla nutná. 

Komplikovanost tohoto systému však zatím mluví v neprospěch sériové zástavby. Mezi 
největší rizika řadím spojky, mechanický převod mezi hlavní hřídelí a elektromotoru a 
vysoké teplotní zatížení. Možná i z těchto důvodů se společnosti BMW bohužel stále 
nepodařilo uvést podobný projekt do sériové výroby. [36] 

Na následujících stránkách je uveden schematický popis jednotlivých pracovních fází zařízení. 

Obrázek 28: Závodní motor Renault s inovacemi pro rok 2014 [33] 

TURBODMYCHADLO  

MEZICHLADIČ  

ZÁSOBNÍK ENERGIE  MGU K  

MGU H 
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(2) Hřídel turbínového kola a turbínové kolo, (3) Hřídel kompresorového kola  
a kompresorové kolo, (4) Elektromotor/generátor, (5) Hl. hřídel rotoru, (6) Spojka 

turbínového kola, (7) Spojka kompresorového kola, (8) Mechanický převod elektromotoru 
s hřídelí turbodmychadla 

Při volnoběhu a tedy sníženém objemu výfukových plynů jsou obě spojky rozpojeny, 
kompresorové i turbínové kolo se volně (nezávisle na sobě) protáčejí a jejich lopatky kladou 
sání i výfuku minimální odpor. Při úplném ubrání plynu se zařazenou rychlostí ve vyšších  
a středních otáčkách dochází k brždění motorem, přičemž vytvořený tlak roztáčí turbínové 
kolo. Výsledný moment pak může být pomocí spojky převeden na generátor elektrické energie. 

Při náhlé akceleraci (Obrázek 30) systém může okamžitě spojit kompresorové kolo 
s elektromotorem. To výrazně eliminuje prodlevu turbodmychadla, která je standardně 
vyvolaná zpožděným nástupem výfukových plynů, a řidič tak nemusí čekat na reakci motoru. 
V momentě, kdy se k turbínovému kolu dostane adekvátní objem spalin, elektronika opět spojí 
turbínu s kompresorem v jeden celek. 

I při vysokém zatížení (Obrázek 32) turbodmychadla je eventuálně možné rekuperovat energii. 
Elektronika systému je schopna vyhodnotit kolik vzduchu aktuálně motor potřebuje pro práci 
a v závislosti na této skutečnosti odpojí kompresorové kolo. Pomocí přepínání spojky č. 7 se 
rozhoduje o variabilní přerozdělování výkonu na generátor nebo kompresorové kolo. 

V režimu maximálního výkonu motoru je elektromotor odpojen od systému, rotor 
turbodmychadla pracuje standardně turbína � kompresor. 

 

Obrázek 29: Schéma elektrického turbodmychadla BMW [36]  
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Obrázek 302: I v režimu plného zatížení, systém pracuje s krátkodobou rekuperací pomocí 
generátoru. V době, kdy je třeba dosáhnout maximálního výkonu však jde výroba el. 

energie stranou; pro pohon kompresorového kola je třeba veškerá energie z turbíny [36] 

Obrázek 311: Prudká akcelerace; elektromotor � kompresorové kolo. [36] 
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S velmi podobným postupem - rekuperace energie výfukových plynů a její následné využití, 
přichází produkt společnosti CPT. Systém TIGERS disponuje spínaným reluktančním 
generátorem a turbínou dmychadla. Pracuje při teplotách přes 850 °C, přičemž při 60 000 
otáčkách za minutu poskytuje výkon 2 – 4kW. Celá zástavba nepřesahuje váhu 11 kg a jejím 
hlavním benefitem je schopnost konvertovat elektrickou energii výfukových plynů efektivněji 
než zvládne klasicky koncipovaný alternátor hnaný klínovým řemenem. 

 

Obrázek 32: Vodou chlazený rekuperační systém turbodmychadla TIGERS [37] 
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6 VLASTNÍ ÚVAHA  
Jedním z hlavních problémů konvenčních, turbodmychadlem přeplňovaných motorů je 
problém s jejich dochlazováním při náhlém vypnutí po dlouhotrvající jízdě vysokou rychlostí 
nebo s velkým zatížením.  

V případě, že uživatel motor zhasne ihned po jízdě, dochází v extrémních případech 
k deformaci lopatek turbíny rozžhavených na 900 °C. Mnohem častěji se však náhlým 
zastavením turbínového kola setkáme s následným s degradací a připékáním oleje i jeho 
karbonových úsad na hřídeli a v ložiscích rotoru nebo na stěny turbodmychadla. To může 
posléze způsobit například zadřená ložiska rotoru, případně poškození lopatkového kola. 

I přesto, že výrobci automobilů žádná opatření nedoporučují, je vhodné nechat motor vždy před 
vypnutím několik sekund až minut běžet při volnoběžných otáčkách. Po strmém stoupání nebo 
dvouhodinové cestě po dálnici to mohou být až 2 minuty. 

Nevýhodou tohoto postupu je jeho časová náročnost a z ekologického hlediska jeho 
nevhodnost. 

Dokáži si však představit koncept blízké budoucnosti turbodmychadel, který by tuto 
problematiku řešil. Jednalo by se o prototyp elektronicky asistovaného turbodmychadla, jehož 
rotor by byl hnán elektromotorem z rekuperované energie i určitou dobu po vypnutí 
spalovacího motoru. Postupným snižováním otáček rotoru by došlo k plynulému ochlazení 
hlavní konstrukce a turbínového kola. Jistým problémem tohoto prototypu by byla činnost 
olejového hospodářství ihned po vypnutí motoru. I tato skutečnost by se však technicky dala 
řešit opět elektrickým pohonem ze zásoby získané energie. 

Jedná se o velmi zajímavou problematiku a jsem zvědav, zda se v budoucnu dostane do vývoje. 

Obrázek 33: Suché tření – zadření ložisek na rotoru turbodmychadla [34] 
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Teplotní zatížení konstrukce a vysoká setrvačnost rotoru jsou jedny z nejvýznamnějších 
problémů, se kterými se setkáváme při přeplňování spalovacích motorů pomocí 
turbodmychadel hnaných výfukovými plyny. Přestože mechanicky hnané kompresory, na 
rozdíl od dmychadel, vykazují lineární křivku v jakémkoli pásmu otáček agregátu, jedná se  
o konstrukčně velmi složité systémy a v neposlední řadě odebírají výkon z klikové hřídele 
spalovacího motoru. 

Novodobým řešením odstranění prodlevy turbodmychadel je jejich elektronická podpora 
realizovaná dvěma způsoby. Systém elektrického kompresoru a elektricky asistované 
turbodmychadlo. Podklady a měření, které jsou v současnosti dostupné, přímo nepopisují klady 
a zápory v rozdílnosti těchto systémů, lze je však na základě znalosti problematiky popsat. Oba 
využívají spínaný reluktanční motor a již nyní existují koncepty, které ukládají energii 
výfukových plynů do akumulátoru. 

Elektrický kompresor plní vzduch do válců a není přímo součástí turbodmychadla. Jeho 
konstrukce je tedy jednodušší a skříň se při činnosti ochlazuje vodou. Může být tedy umístěn 
prakticky kdekoliv v motorové zástavbě. To, že je tato metoda jedním z velmi perspektivních 
směrů inovace spalovacích motorů, dokazují nejen uvedená srovnání a výsledky v grafech, ale 
i letošní prezentace litrového tříválce značky Volkswagen na Vienna Motor Symposiu. 
Zmiňovaný agregát kategorie EA211 používaný například v modelu VW Up dosahuje nyní 
výkonu 200kW a 270Nm pomocí nejnovějších technologií kombinace elektrického kompresoru 
E-Booster a turbodmychadla. To je krásný příklad toho, kolik potenciálu spalovací motory stále 
skrývají. 

Elektronicky asistované turbodmychadlo vyniká komplexní zástavbou celého systému. Princip 
je velmi podobný elektrickém kompresoru, spínaný reluktanční motor udržuje rotor v otáčkách 
a při nutnosti akcelerace dokáže reagovat velmi pohotově. Ve srovnání se však tato technologie 

Obrázek 34:Tříválcový agregát VW 1.0 TSI [35] 
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jeví jako mnohem složitější (chlazení konstrukce, moment setrvačnosti rotoru, rozměry 
zástavby). Na druhou stranu se však nabízí koncept s dochlazováním rotoru. 

Nevýhody elektrického přeplňování spočívají v nutnosti zástavby nadbytečné elektroniky, 
případně 48V systému v automobilech. Vzhledem k poskytovanému výkonu a pozitivním 
výsledkům se však jedná o smysluplnou daň. 

Bakalářská práce mi pomohla důkladně prostudovat techniku turbodmychadel a elektrického 
přeplňování. Z hlediska skeptického přístupu by se dalo říci, že se jedná o zcestnou technologii, 
a že vozidla jsou již elektronikou přesycena. Z pohledu inženýrského mne však tato 
problematika velmi zaujala a její další studium je pro mě velkou motivací. 
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