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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá rešerší zaměřenou na vývoj technologie přeplňování 

vznětových a zážehových motorů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část se zabývá 

obecným popisem konstrukce, základních principů a klíčových komponent turbodmychadel. 

Druhá část shrnuje stručný historický vývoj přeplňování pomocí turbodmychadel. Třetí část 

je věnována jednotlivým konstrukčním řešením a závěrečná část se zaměřuje na nové 

vývojové trendy. 
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Twinscroll, Monoscroll, TwinTurbo, Biturbo, Dual Boost 

ABSTRACT 

This bachelor's thesis is a research project focused on the development of turbocharger 

technology for diesel and gasoline engines. The work is divided into four chapters. The first 

chapter is a general description of the construction, basic principles and key components of 

turbochargers. Next, the history of turbocharging will be briefly summarized. The third 

chapter is devoted to particular construction methods and finally new development trends 

will be discussed too. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Přeplňování za využití energie výfukových plynů může navázat na skoro stejně dlouhou tradici 

jako spalovací motor sám o sobě. Vzhledem k technickým potížím spojených se sladěním 

pístového motoru a proudové turbíny se však použití této technologie zpočátku omezilo pouze 

na lodní motory a velká stacionární zařízení. 

Přes aplikace turbodmychadel v letectví a první pokusy o použití turbodmychadel 

v supersportovních vozech dochází až v 80. letech minulého století k rychlému nástupu 

přeplňovaných, zejména vznětových, motorů. 

Vývoj přeplňovací soustavy je velice úzce spojen s vývojem sacích, rozvodových  

a vstřikovacích systémů. Kromě nich bylo samozřejmě nutné přepracovat pohonnou jednotku 

tak, aby byla schopna vydržet zvýšené tlakové, teplotní a mechanické zatížení spojené 

s instalací turbodmychadla. Další úspěšný rozvoj později usnadnilo zavedení systému přímého 

vstřikování. Turbodmychadla pomáhají vznětovým motorům dosáhnout vyššího výkonu, nižší 

spotřeby a menší produkce emisí, čímž se stávají vážným konkurentem dříve žádanějších 

atmosférických zážehových motorů. Trend poslední doby je aplikace technologie 

i u benzínových agregátů. 

Turbodmychadla byla ještě na přelomu tisíciletí ikonou agresivního výkonu a sportovních 

automobilů. Až v poslední dekádě se přeplňované pohonné jednotky dostávají do běžných 

osobních automobilů nižší a střední třídy. V současné době je v Evropě více než 50 % 

vznětových motorů přeplňovaných. Na amerických a asijských trzích je jejich popularita menší, 

ale v posledních letech stoupá. 
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1 TURBODMYCHADLO 
Z energie uvolněné při spálení dávky paliva ve spalovacím prostoru motoru se přibližně jedna 

třetina získané energie ztratí v chladicím systému, jedna třetina koná práci na klikovém hřídeli 

a jedna třetina odchází výfukovým systémem pryč [1]. Výfukové plyny proudící výfukovým 

ventilem z válce mají vysokou teplotu a značnou kinetickou energii. Turbodmychadlo 

je schopno tuto jinak nevyužitou energii využít ke zvýšení výkonu a účinnosti motoru. 

Turbodmychadlo je zařízení, které umožňuje do spalovacího prostoru motoru dodat více 

vzduchu. V mnoha případech dodá turbodmychadlo takové množství vzduchu, 

že je přeplňovaný motor nezměněné velikosti schopen vyvinout více než dvojnásobek koňských 

sil, než jeho atmosférická varianta. Přeplňování turbodmychadlem je nejekonomičtější 

a nejúčinnější ze všech způsobů přeplňování. Na rozdíl od mechanického dmychadla, které 

je řemenem poháněno od klikového hřídele, neubírá výkon motoru, ale jak bylo řečeno výše, 

pouze přeměňuje energii výfukových plynů, která by jinak byla nevyužita. [2] 

 

ZÁKLADNÍ ČÁSTI 

Základní části turbodmychadla jsou turbínová, kompresorová a ložisková skříň, přičemž 

poslední zmíněná celý systém spojuje a nachází se v ní společný hřídel turbíny a kompresoru. 

 

  

Obr. 1.1 Základní části turbodmychadla [61] 
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1.1 DŮVOD PŘEPLŇOVÁNÍ 

V atmosférickém motoru je vzduch nasáván do válce pouze podtlakem, jež je vytvořený 

pohybem pístu z horní do dolní úvratě. Množství vzduchu dopraveného do spalovací komory 

je tedy omezené absolutním rozdílem vnějšího tlaku a tlaku ve válci. Stlačením vzduchu 

v kompresoru turbodmychadla lze toto omezení obejít, dopravit do válce větší množství 

vzduchu a dosáhnout tak vyšších výkonů. 

𝑃𝑒 = 𝑖 ∙ 𝑉𝐻 ∙ 𝑝𝑒 ∙
𝑛

𝜏
 [𝑊]         (1.1) 

𝑖 [−] počet válců motoru 

𝑉𝐻 [𝑚3] zdvihový objem jednoho válce  

𝑃𝑒 [𝑃𝑎] střední efektivní tlak 

𝑛 [𝐻𝑧] otáčky motoru 

𝜏 [−] otáčkový činitel- počet otáček pro expansní zdvih 

Dle vztahu (1.1) je možné výkon zvýšit zvětšením konstrukce motoru, tedy zdvihových objemů, 

popřípadě počtu válců, dále rychloběžností motoru či zvýšením středního efektivního tlaku. 

Vzhledem k ekonomičnosti, účelu motoru, namáhání a životnosti použitých materiálů 

je nejvhodnějším způsobem zvýšení výkonu právě zvýšení středního efektivního tlaku. Jedná 

se o tlak vyvinutý na píst při spálení paliva. Logicky je tento tlak větší, dojde-li ke spálení jeho 

většího množství. [3] 

STŘEDNÍ EFEKTIVNÍ TLAK 

Střední efektivní tlak je dán vztahem: 

𝑝𝑒 =
𝐻𝑢

𝜎𝑡∙𝜆𝑧
∙ 𝜚𝑝𝑙 ∙ 𝜂𝑚 ∙ 𝜂𝑖 ∙ 𝜂𝑑  [𝑃𝑎]        (1.2) 

𝐻𝑢 [ 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ] výhřevnost použitého paliva 

𝜆𝑧 [ − ]  spalovací součinitel přebytku vzduchu 

𝜎𝑡 [ − ]  teoretický směšovací poměr vzduchu a paliva 

𝜚𝑝𝑙 [ 𝑘𝑔 ∙ 𝑚3 ] hustota plnícího vzduchu 

𝜂𝑚 [ − ]  mechanická účinnost motoru 

𝜂𝑖 [ − ]  indikovaná účinnost motoru 

𝜂𝑑 [ − ]  dopravní účinnost motoru 

Z veličin ze vztahu (1.2) ovlivňujících hodnotu středního efektivního tlaku se práce zaměří 

především na hodnotu součinitele přebytku vzduchu 𝜆𝑧 a hustotu plnícího vzduchu 𝜚𝑝𝑙, tyto 

hodnoty přímo souvisí s přeplňováním. Poměr 𝐻𝑢  a 𝜎𝑡  lze pro dané palivo považovat 

za konstantní. Zmíněné účinnosti definovány dalšími vztahy jsou podrobně popsány 

v uvedeném zdroji. [3] 
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SMĚŠOVACÍ POMĚR PALIVA A VZDUCHU 

Je poměr hmotnosti spáleného paliva a k tomu potřebné hmotnosti vzduchu. Rozlišujeme 

směšovací poměr teoretický a skutečný. Teoretický poměr je dán stechiometrickým poměrem, 

který se řídí fyzikálně chemickými zákony [4]. Říká, že na spálení 1 kg benzínu je potřeba 

14,7 kg vzduchu, u nafty se udává poměr 1 kg nafty na 14,5 kg vzduchu [5]. Skutečný 

směšovací poměr je poměr, v jakém reálně palivo v motoru spalujeme. Je různý 

od teoretického. V závislosti na požadovaných teplotách, otáčkách motoru, použitém palivu 

a zatížení tento poměr mění řídící jednotka.  

SOUČINITEL PŘEBYTKU VZDUCHU 

Stav směsi popisuje součinitel přebytku vzduchu 𝜆 . Je-li 𝜆 < 1  jedná se o směs s vyšším 

podílem paliva, směs je tzv. bohatá. Naopak je-li 𝜆 > 1 pracuje motor s přebytkem vzduchu 

a směs je označována jako chudá. Při teoretickém poměru má součinitel přebytku vzduchu 

hodnotu 𝜆 = 1 [4]. Naftové motory pracují většinou s chudou směsí a poskytují největší výkon 

při 𝜆 = 0,85 . Zážehové motory pracují se směsí bohatou a přebytečné palivo využívají 

k ochlazení spalovacího prostoru [5]. Složení směsi má tedy významný vliv na teplotní zatížení 

válce. Regulace součinitele přebytku vzduchu je složitější, a také nutná, zejména u zážehových 

motorů. [3] 

HUSTOTA PLNÍCÍHO VZDUCHU 

Na rozdíl od součinitele přebytku vzduchu ovlivňuje hustota střední efektivní tlak na píst přímo. 

Jejím zvýšením lze tedy, jak vyplývá ze vztahu (1.2) přímo zvýšit hodnotu tlaku 𝑝𝑒, což dle 

vztahu (1.1) vede k žádanému zvýšení výkonu motoru. Hustota plnícího vzduchu je vyjádřena 

vztahem: 

𝜌 =
𝑝𝑠

𝑟𝑠∙𝑇𝑠,𝑐
               (1.3) 

𝑝𝑠 [ Pa]   statický tlak vzduchu v sání  

𝑟𝑠           [ J ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ K ]  plynová konstanta pro vzduch 

𝑇𝑠,𝑐 [ K ]   celková teplota vzduchu v sání  

Rovnice (1.3) ukazuje, že zvýšení hustoty vzduchu dodaného do motoru lze dosáhnout 

zvýšením plnícího tlaku pomocí kompresoru, snížením teploty v chladiči plnicího vzduchu, 

nebo kombinací uvedených metod. Ze všech tří zmíněných vztahů jednoznačně vyplývá důvod 

a princip přeplňování. Uvedené vztahy pomohou také pochopit nutnost jednotlivých prvků 

v přeplňovací soustavě. Práce se jimi bude dále zabývat. [3] 
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SLEDOVÁNÍ VZDUCHU VSTUPUJÍCÍHO DO KOMPRESORU 

Vzduch proudí přes vzduchový filtr (1) a často přes tlumič hluku do vstupu kompresoru (2). 

Zde je kompresorovým kolem (3) hnán do difuzoru spirálovité kompresorové skříně (4), kde je 

stlačen. Stlačením se zvětší jeho teplota, tlak a tím i hustota. Vzduch s takto změněnými 

vlastnostmi dále proudí vedením stlačeného vzduchu (5). Jelikož má horký vzduch menší 

hustotu než vzduch studený, je součástí většiny dnešních přeplňovacích systémů pracujících 

na tomto principu chladič stlačeného vzduchu (6). Ochlazený vzduch má větší hustotu a lepší 

vlastnosti, což vede ke zlepšení účinnosti motoru. Dále je vzduch veden do sání (7), kde je 

vzduch veden k jednotlivým sacím ventilům a vstupuje do válců (8). Zde je díky větší hustotě 

a tedy většímu hmotnostnímu podílu vzduchu umožněno vstříknutí větší dávky paliva při 

zachování daného směšovacího poměru. Motor je tzv. přeplněn. Po spálení paliva odchází 

spaliny výfukovým ventilem (9) do výfukových svodů (10). Zde existuje několik způsobů 

jak dále vést spaliny do turbínové skříně. Různé metody a jejich opodstatnění budou zmíněny 

v průběhu této práce. Obecnou funkcí výfukových svodů je dopravení výfukových plynů 

s energií ve formě tepla a tlaku do turbínové skříně (11), kde roztáčí turbínu (12). Ta leží na 

společném hřídeli (13), stejně jako kompresorové kolo (3). Otáčení turbíny tedy způsobí otáčení 

kompresorového kola a kompresor pracuje. Zbytek spalin odchází výstupem turbínové 

skříně (14) přes katalyzátor popřípadě filtr pevných částic do výfuku. Ze schématu (1.2) je jasný 

princip přeplňování pomocí turbodmychadla a využití jinak nevyužité energie výfukových 

plynů. [2] 

 

  

Obr. 1.2 Schéma přeplňovaného motoru [62] 
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1.2 FUNKCE RADIÁLNÍHO TURBOKOMPRESORU 

Radiální kompresory jsou nejvíce rozšířené zejména díky jednoduché konstrukci, nízkým 

výrobním nákladům a malé hmotnosti. Hlavní části kompresoru jsou vstupní část (vstupní hrdlo 

kompresoru), oběžné kolo, difuzor, spirální skříň a výstupní hrdlo. [3] 

Pohybem kola kompresoru je vzduch ve vstupní části (1) nasáván a urychlen v axiálním směru. 

Jeho teplota a tlak se tím mírně zvětší. Po prostupu lopatkami oběžného kola získá vzduch 

kinetickou energii a je urychlen v radiálním směru po ploše kompresorové skříně (2). 

Ta v tomto místě kopíruje konturu oběžného kola. Za zvýšení teploty a tlaku proudí vzduch 

směrem do difuzoru (3). V difuzoru se vlivem změny průtokového průřezu výrazně snižuje 

rychlost a narůstá teplota a tlak. Kinetická energie média se zde mění v energii tlakovou. 

Vzduch dále prostupuje skříní kompresoru- volutou (4), kde dochází k dalšímu nárůstu tlaku 

a teploty vlivem opětovného snížení rychlosti. Zbytek kinetické energie získané prostupem přes 

kolo kompresoru se přemění v tlakovou ve výstupním hrdle kompresoru (5). Teplota a tlak 

média se ustálí. [6], [3] 

 

  

Obr. 1.3 Kompresorová skříň [6] 
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DIFUZOR 

Difuzor zvyšuje statický tlak plynu v kompresoru. Difuzory dělíme na lopatkové 

a bezlopatkové, přičemž lopatkové difuzory se vyznačují vyšším vrcholem účinnosti. Lopatky 

však výrazně omezují rozmezí průtoku vzduchu, tím limitují provoz na úzký okruh otáček 

a tak jsou vhodné pouze pro určitý motor. Vzhledem ke snaze o univerzálnost turbodmychadla 

a možnost jeho použití na více typů motorů se v automobilovém průmyslu častěji používají 

bezlopatkové difuzory. Difuzor se skládá ze dvou částí, jednu tvoří čelo kompresorové skříně, 

druhou příruba ložiskové skříně (CHRA) [2]. Obrázek (1.4) řezu kompresorovou skříní ukazuje 

tok vzduchu difuzorem. 

 

 

Obr. 1.4 Tok vzduchu difuzorem [2] 

TLAKOVÝ POMĚR (PRESSURE RATIO) 

Tlakový poměr vyjadřuje poměr absolutního tlaku generovaného kompresorem 

a atmosférického tlaku. Absolutní tlak zde znamená přetlak plus daný atmosférický tlak. Tedy 

pokud kompresor přeplňuje tlakem 1,5 barů je tlakový poměr přibližně 1,48. Toto číslo říká, 

že do motoru proudí o 48 % více vzduchu, než by byla schopna nasát nepřeplňovaná verze 

motoru. Tlakové poměry osobních automobilů dosahují hodnoty mezi jedničkou a dvojkou, 

u supersportovních automobilů pak i pět. S dalším vývojem se u sériových motorů předpokládá 

nárůst hodnot tlakového poměru. V blízké době by měly standardně přesahovat číslo dva. [1] 
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POMĚR HUSTOTY (DENSITY RATIO) 

Pro nárůst výkonu je stěžejní hustota vzduchu dodaného do válce, tedy počet molekul vzduchu 

na jednotku objemu. Zmíněný poměr je poměr hustoty vzduchu v přeplňovaném motoru 

a hustoty jeho atmosférické varianty. Je vždy menší než tlakový poměr. Dle stavové rovnice se 

totiž spolu se zvýšením tlaku zvýší i teplota a molekuly vzduchu stlačené k sobě se opět vzdálí. 

Protože vzduch v sání nemá konečný objem a kompresorem je dodávána neustále nová hmota, 

je možné hustotu ochlazením vzduchu v intercooleru opět zvýšit a to bez velkých tlakových 

ztrát. K hodnotě tlakového poměru se lze však pouze přiblížit. [1] 

HMOTNOSTNÍ PRŮTOK VZDUCHU (MASS FLOW RATE) 

Udává počet jednotek objemu vzduchu, které projdou kompresorem za jednu minutu při 

normálním atmosférickém tlaku. V jednotkách SI se uvádí jednotky [kg/s]. Hmotnostní průtok 

vzduchu je důležitým ukazatelem pro návrh turbodmychadla. Čím vyšší hmotnostní průtok tím 

větší zvýšení výkonu motoru lze očekávat. [7] 

ÚČINNOST KOMPRESORU (COMPRESSOR EFFICIENCY) 

Pokud by kompresor pracoval přesně dle termodynamických zákonů, tedy adiabaticky, došlo 

by k přesně definovanému nárůstu teploty bez uvolnění nebo přijetí tepla do nebo z okolí. 

Takový kompresor by pracoval se 100% účinností. Poměr ideálního nárůstu teploty 

a skutečného nárůstu teploty po kompresi vyjadřuje účinnost kompresoru. Vzhledem k třecím 

a dalším ztrátám je účinnost současných kompresorů kolem 80 procent. Hodnota účinnosti 

kompresoru závisí, jak ukazují následující grafy, na vzájemném vztahu hustoty, tlaku a teploty 

stlačeného vzduchu. [1] 

Obr. 1.5 Závislost účinnosti na teplotě a tlaku [1] 
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Obr. (1.6) ukazuje závislost účinnosti kompresoru na teplotě stlačeného vzduchu a vysvětluje 

použití intercooleru. Čím více vzduch v sání ochladíme, tím větší dostaneme účinnost. 

 

KOMPRESOROVÁ MAPA 

Je graf, popsaný hlavními výkonnostními charakteristikami kompresoru. Ty byly v této práci 

již uvedeny. Jsou to účinnost, rozmezí hmotnostního průtoku, tlakový poměr a otáčky 

turbodmychadla. [8] 

 

OSTRŮVKY ÚČINNOSTI 

Jsou oblasti se stejnou hodnotou účinnosti kompresoru. Nejmenší ostrůvek v blízkosti středu 

reprezentuje oblast s největší účinností. Ta směrem k okrajům mapy klesá až po mez  

pumpováni / přehlcení. [9] 

MEZ PUMPOVÁNÍ 

Kompresor dosahuje meze pumpování při příliš malém průtoku vzduchu. Dochází ke kolísání 

plnicího tlaku a k nárůstu axiálního zatížení rotoru. Mez lze posunout použitím kompresoru 

s recirkulační drážkou. Kompresor pracuje na mezi pumpování také v případě, že dojde 

k náhlému poklesu průtoku, například pokud náhle sundáme nohu z plynu, nebo při řazení. 

Řešením tohoto problému je blow off ventil. [10] 

  

Obr. 1.6 Závislost účinnosti na teplotě a tlaku [1] 
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MEZ PŘEHLCENÍ 

Křivka meze přehlcení je dle uvedeného zdroje definována jako bod, kdy účinnost kompresoru 

klesne pod 58 %. Průtok dosahuje maximálních, až kritických hodnot stejně jako otáčky 

turbodmychadla. [11] 

KŘIVKY RYCHLOSTI 

Jsou křivky s konstantní rychlostí otáček turbodmychadla. Se zvyšující se rychlostí rotace 

se zvětšuje tlakový poměr a korigovaný průtok. Blízko meze přehlcení jsou křivky blízko 

u sebe a po jejím překročení nastává rychlý nárůst otáček, který může vést k poškození 

turbodmychadla. [12] 

OKRAJE KOMPRESOROVÉ MAPY 

Blízko meze pumpování (surge point) kompresor pracuje s minimálním průtokem vzduchu, jež 

je daný tlakovým poměrem. Průtok je neklidný, vzduch se přehřívá a motor má slabý výkon. 

Kompresor je v některých případech opatřen recirkulační drážkou po obvodu vstupního hrdla 

kompresorové skříně. Touto drážkou může vzduch proudit v opačném směru 

od kompresorového kola, čímž lze průtok vzduchu stabilizovat a rozšířit tak kompresní mapu. 

Recirkulační drážka pomáhá zvětšit rozmezí maximálního průtoku i na mezi přehlcení. Při 

dosažení určitého průtoku může drážkou proudit vzduch do kompresoru. Průtok vzduchu se tak 

zvětší a mez přehlcení se posune [2]. 

Obr. 1.7 Kompresorová mapa [63], [8] 
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1.3 ZÁKLADY KONSTRUKCE TURBODMYCHADLA 

Přestože se konstrukce u různých výrobců liší, zůstávají základní funkce a design 

turbodmychadla principiálně v nezměněné podobě tak, jak je na začátku 20. století navrhl 

švýcarský vynálezce Alfred Büchi. Původní turbodmychadla však byla velká a neefektivní. 

Tehdejší metalurgické a návrhové procesy umožňovaly turbodmychadlu dosahovat pouze  

10 000-30 000 otáček za minutu, což často vyžadovalo mnohastupňové přeplňování. 

V současnosti moderní rotory dosahují rychlosti 200 000-300 000 otáček za minutu. Na každou 

z hlavních částí turbodmychadla se ve vývoji za použití moderních simulačních a výpočtových 

programů specializují oddělená pracoviště. Velký důraz je kladen na aerodynamiku, 

geometrické a povrchové tolerance, vyvážení a efektivitu celé aplikace. 

[13], [1] 

Turbodmychadlo se skládá z rotorové a statorové části. Rotor tvoří hřídel spolu 

s kompresorovým a turbínovým kolem. Hřídel je uložena ve středové statorové části ložiskové 

skříně zpravidla pomocí kluzných radiálních ložisek s plovoucími volnými kroužky a plochého 

axiálního ložiska. Na protilehlé strany ložiskové skříně je připojena skříň turbíny a kompresoru. 

Spojení je utěsněno tak, aby olej nepronikal do sání a do výfuku a pokud možno nedocházelo 

k profuku pracovních plynů do ložiskové skříně. Nejčastěji se pro těsnění používá pístních 

kroužků nebo labyrintového těsnění. Extrémnímu teplotnímu namáhání ložiskové skříně brání 

tepelný štít. [13] 

 

Obr. 1.8 Základní prvky turbodmychadla [14]
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1.3.1 TURBÍNOVÁ ČÁST 

Hlavní komponenty této části jsou turbínová skříň a oběžné kolo turbíny. Turbínové kolo 

je v mnoha ohledech srdcem turbodmychadla. Jeho rotací získává celý agregát energii 

potřebnou pro práci své kompresorové části. 

Pro správnou práci turbodmychadla a ideální otáčky je velmi důležitý tvar a velikost turbínové 

skříně. Při jejím návrhu se řídíme tzv. A/R poměrem, což je poměr plochy průtočného průřezu 

a vzdálenost středu plochy v daném místě od pomyslného středu voluty turbínové skříně. 

Turbínová skříň přivádí výfukové plyny z výfukových svodů v radiálním směru. Maximální 

využití kinetické energie plynu nastává v případě tangenciálního dopadu na lopatky oběžného 

kola. Pokud bude plocha průřezu A menší, budou plyny proudit rychleji, pokud bude poloměr 

R větší, bude síla plynů proudících na lopatku působit na větším rameni a kolu tak bude udělen 

větší točivý moment. Uvedený poměr má tedy významný vliv na charakter pohybu rotorové 

části. Výfukové plyny opouští turbínu v axiálním směru, v určitém smyslu tedy proudí vzduch 

opačně než u kompresoru. [1] 

 

Obr. 1.9 A/R poměr [15] 

Jako turbínové kolo se v praxi označuje oběžné kolo turbíny společně s hřídelí rotoru. Zatímco 

kompresorové kolo se upevňuje na hřídel maticí, turbínové kolo je s hřídelí pevně spojeno. 

Plochy hřídele jsou z důvodu lepší odolnosti vůči opotřebení indukčně kaleny. Pro větší pevnost 

je závit v hřídeli válcován. Pístní kroužky a další části rotoru je pro lepší názornost možné vidět 

na obrázku (1.8). [2] 

Rotor turbodmychadla dosahuje velkých rychlostí a podléhá velkým teplotním a mechanickým 

zatížením, což se velkou měrou odráží i na výrobních nákladech. Jeho části jsou dokonale 

vyváženy a vyrobeny s přesností jednotek mikronů. Turbínová kola se dnes vyrábějí odléváním 

metodou vytavitelného modelu. Nejčastěji používaným materiálem jsou GMR235 a Inconel 

713C. Jedná se o žárupevné austenitické superslitiny s příměsí chromu a niklu. Tyto materiály 

dobře odolávají korozi a extrémním teplotám výfukových plynů často dosahujících teplot přes 

1000 °C. Hřídele se buď odlévají společně s kolem jako celek nebo se vyrábějí z oceli kováním 

a následným obráběním. V druhém případě se pak pevně spojí s kolem metodou třecího sváření. 

[2]  
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Turbínové kolo se odlévá s vysokou přesností tak, aby lopatky ani jiné části nebylo nutné 

dodatečně obrábět. Jedinou soustruženou částí je středící otvor na výstupu oběžného kola (1). 

Turbína má dále tyto části: (2) kontura kola, (3) vstup oběžného kola, (4) pístní a těsnící 

kroužky, (5) plochy pro ložiska, (6) čep pro nasazení kompresorového kola, (7) turbínové kolo, 

(8) hřídel, (9) osazení hřídele a (10) válcované závity pro zajištění kompresorového kola 

na hřídeli. [2] 

Turbínová skříň se vyrábí nejčastěji odléváním z tvárné legované litiny s příměsí křemíku 

a molybdenu. Tato slitina je schopna podobně jako turbínové kolo odolávat vysokým teplotám 

proudících výfukových plynů. [2] 

Velikost turbíny má velký vliv na prodlevu nástupu výkonu při sešlápnutí plynového pedálu 

tedy na tzv. turbo lag a na mez otáček, pod kterou kompresor není schopen přeplňovat, 

v odborné literatuře dohledatelnou pod pojmem turbo threshold. Turbínové kolo vyrobené 

z odolných slitin je totiž nejtěžší rotující součástí celého turbodmychadla, a proto má velký 

moment setrvačnosti, který ovlivňuje zmíněné fenomény. [1] 

1.3.2 KOMPRESOROVÁ ČÁST-ROTOR 

Oběžné kolo kompresoru se nejčastěji odlévá ze slitin hliníku. Pro některé specifické aplikace 

jsou oběžná kola obráběna na pětiosé frézce ze slitin titanu. Titanová kola mají vyšší únavovou 

pevnost a používají se pro vysokotlaké přeplňování za vysokých otáček. [2] 

Vzhledem k tomu, že kolo rotuje velkou rychlostí, je pro správný chod a životnost stěžejní 

vyvažování. Kompresorová kola se vyvažují ve dvou rovinách ubráním materiálu na přední 

a zadní stěně. Oběžné kolo s vyvrtaným otvorem se většinou nasazuje na čep společné hřídele 

a upevňuje maticí tak, aby se utahovala ve smyslu rotace. Průchozí otvor však představuje velký 

koncentrátor napětí. Společnost Honeywell tento problém vyřešila závitem vyřezaným do kola 

a našroubováním hřídele před oblast, kde je kolo nejvíce namáháno. [2] 

  

Obr. 1.10 Turbínové kolo [2] 
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TYPY OBĚŽNÝCH KOL 

Přímá radiální kola se dříve používala ve vznětových motorech a generátorech, které operovaly 

v úzké oblasti otáček. I přes schopnost vyvinutí vysokého plnícího tlaku nejsou příliš účinná 

a dnes se již téměř nepoužívají. [2] 

Kola s plnými lopatkami se také používají spíše výjimečně a jsou typická pro pomalé oběžné 

rychlosti. Nelze je doporučit pro vysokotlaké přeplňování. Kolo není schopné zpracovat vysoké 

průtoky vzduchu. [2] 

Problém kola s plnými lopatkami ve vysokých otáčkách řeší kolo s dělenými, či dělícími 

lopatkami. Jedná se běžně o používaný typ kola, kde je mezi každé dvě plné lopatky umístěna 

lopatka kratší. Mezery s dělícími lopatkami umožňují kolu efektivně zvládat zvýšené průtoky 

za vysokých otáček. [2] 

Kola s dozadu zakřivenými lopatkami jsou dnes nejpoužívanější. Konstrukce dozadu, proti 

směru otáčení zakřivených lopatek v blízkosti velkého průměru kola umožňuje kompresoru 

zpomalit a stlačit vzduch již při prostupu kolem. Tento design rozšiřuje kompresní mapy 

a propůjčuje kolu vyšší účinnost. [2] 

 

 

1.3.3 LOŽISKOVÁ ČÁST 

Ložisková, nejčastěji litinová skříň, obsahuje uložení společné hřídele a mazací systém. Spojuje 

turbínovou a kompresorovou část. Uložení musí vydržet vysoké otáčky rotoru přesahující běžně 

200 000 otáček za minutu. [1] 

Ložiskový systém se nejčastěji skládá ze dvou kluzných plovoucích ložisek a jednoho kluzného 

axiálního ložiska, která jsou vyráběna z bronzu. Plovoucí kluzná ložiska rotují vůči hřídeli asi 

třetinovou rychlostí turbínového kola a vytváří tak dva olejové filmy, jeden na vnitřním a druhý 

na vnějším povrchu [1]. Olej je veden i k axiálnímu ložisku, kde vytváří mazací film mezi 

axiálním ložiskem a axiálním kroužkem, který vymezuje axiální vůli.  

Obr. 1.11 Různé typy oběžných kol [2] 
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Plnící tlak tlačí na zadní stěnu kompresorového kola a tlak výfukových plynů na kolo turbíny. 

Na hřídel a uložení tak vlivem rozdílů těchto tlaků působí tlaková napětí. Tzv. pozitivní tlakový 

rozdíl vzniká, pokud je tlak v kompresoru větší. Vzhledem k charakterům uložení jsou kladeny 

vysoké nároky na výrobní tolerance. Opotřebení turbodmychadla je charakterizováno axiální 

vůlí. [2] 

Systém mazacích drážek a kanálů je litý nebo vrtaný a kromě mazací má často i chladicí funkci. 

V některých případech je účelné použít dodatečné vodní chlazení. V současnosti se využívá 

společného mazacího systému, kde je využíván olej z mazacího okruhu motoru. Těsnění 

a pístní kroužky mají za úkol zejména zamezit vniknutí plynů z kompresoru a turbíny do 

ložiskové skříně. V případě netěsnosti by docházelo přes výstup oleje (oil drain) k tlakování 

klikové skříně, což je nežádoucí. [2] 

Kromě kluzných ložisek se ve větší míře začínají využívat kuličková ložiska. Výhody spočívají 

v menších třecích ztrátách a eliminaci použití axiálního ložiska. Detailněji se na kuličková 

ložiska práce zaměří v závěrečné kapitole. [2] 

1.3.4 SOUSTAVA REGULÁTOR-AKTUÁTOR 

Pro optimální rozložení točivého momentu a výkonu motoru při různých otáčkách a tedy lepší 

funkci turbodmychadla je účelné jeho činnost regulovat. Regulátor zajistí také nižší spotřebu 

paliva a zlepší reakci na změnu polohy plynového pedálu. Regulátor je většinou součástí 

konstrukce turbodmychadla. Existuje několik typů regulace. Práce se bude v dalších kapitolách 

věnovat zejména: regulaci VNT pomocí proměnlivé geometrie lopatek, regulaci VGT, kde 

dochází ke změně šířky statoru turbíny a regulaci pomocí obtokového (by-pass) regulačního 

ventilu Wastegate. [16] 

Příkladem pasivní regulace je právě obtokový regulační ventil. Turbínou proudí velké množství 

vzduchu již při nízkých otáčkách, maximální pak, když má motor nejvyšší točivý moment. 

K regulaci dochází pouze při překročení této maximální hodnoty průtoku spalin turbínou. 

Ventilem pak proudí část spalin za turbínu, čímž dojde k omezení průtoku. [16] 

Aktivní regulace naopak probíhá v celém spektru otáček a turbínou proudí trvale celý objem 

spalin. V případě VNT dochází k natočení lopatek, tím se mění pouze rychlost plynu proudícího 

turbínou a dochází tak k regulaci rychlosti otáčení rotoru a tedy i výkonu kompresoru. [16] 

Činnost regulátoru řídí aktuátor, který je buď mechanicky, nebo elektronicky řízený. 

Pneumatické aktuátory jsou řízené přetlakem ze sacího potrubí nebo podtlakem ze zásobníku 

podtlaku motoru. Používají se zejména v kombinaci s ventilem Wastegate. Dojde-li 

k překročení určitého tlaku v sání, stlačí membrána pružinu aktuátoru, která posune táhlem 

ventilu a otevře ho. Přesnější aktuátory jsou vybaveny snímačem polohy pro lepší řízení polohy 

táhla [17]. Elektrické aktuátory REA (Rotary electric actuator) jsou dražší a přesnější než 

pneumatické. Řízeny jsou elektronicky pomocí řídící jednotky. Pro spojení se většinou využívá 

analogové komunikace PWM (Pulse Width Modulation) nebo digitální datové sběrnice CAN  

(Controller area network). Nejčastěji bývají použity zejména v kombinaci s regulací VNT. 

Elektrický aktuátor REA pomocí krokového motoru a šneku přes ozubené soukolí ovládá 

rameno regulátoru, v případě VNT natočení lopatek. [18] 
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1.3.5 CHLADIČ STLAČENÉHO VZDUCHU (INTERCOOLER) 

Výraz „intercooler“ se dá přeložit jako mezichladič stlačeného vzduchu. Slovo „mezi“ 

naznačuje umístění chladiče mezi výstup z kompresoru turbodmychadla a sací svody motoru. 

Jedná se prakticky o výměník tepla. [2] 

Jeho úkolem je maximalizovat odběr tepla chladícím médiem a minimalizovat tlakové ztráty 

plnícího vzduchu. Pokud snížíme jeho teplotu, zvýší se jeho hustota, což vede dále ke zvýšení 

výkonu motoru. Další výhodou snížení teploty směsi u zážehových motorů je menší riziko 

detonačního spalování. Jako chladící médium nejčastěji slouží proudící okolní vzduch, používá 

se však i chladicích kapalin- například vody s aditivy. Vzhledem k využití proudícího vzduchu 

se intercooler umisťuje často do předního nárazníku před nebo pod chladič motoru. [2] 

Dnešní reálné chladiče mají účinnost přibližně 60-75 %. Má-li proudící vzduch teplotu 30 °C a 

plnicí vzduch například 120 °C, ochladí ho chladič s účinností 75% přibližně na 52 °C. Princip 

chlazení konfigurace vzduch-vzduch je naznačen na obrázku (1.12). Plnicí a okolní vzduch 

proudí v navzájem kolmých směrech. [19], [1] 

Obr. 1.12 Řez intercooleru [64] 
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2 HISTORICKÝ VÝVOJ PŘEPLŇOVÁNÍ 
Už před 100 lety, na počátku automobilového věku bylo jasné, že klíčem ke zvýšení výkonu 

pístového motoru je dopravení většího množství vzduchu do spalovacího prostoru tak, aby bylo 

možné spálení většího množství paliva. Rané atmosférické motory měly velmi malou plnicí 

účinnost. Plnicí tlak byl daný pouze pohybem pístu do dolní úvratě a mohl mít maximálně 

hodnotu atmosférického tlaku. I této hodnoty však motory většinou nedosahovaly. U jednoho 

z prvních modelů Fordu- T 2.9L tak dosahoval při 1600 ot/min výstupní výkon pouhých 

20 koňských sil [13]. Vylepšení vstřikovacího a sacího ústrojí motoru a použití turbodmychadel 

však v průběhu 20. století situaci výrazně změnilo. Tato kapitola přinese stručný náhled do 

historického vývoje přeplňování. 

2.1 POČÁTKY ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU 

Přeplňování pomocí mechanických kompresorů poháněných od klikového hřídele tedy tzv. 

mechanické přeplňování má výrazně delší historii než přeplňování s využitím energie 

výfukových plynů. Průkopníky mechanického přeplňování byli Němci Gottlieb Daimler 

a Rudolf Diesel. Daimler patentoval svůj první rootsovým dmychadlem přeplňovaný motor již 

v roce 1885. Švýcar Alfred Büchi představil v roce 1905 turbokompaudní motor s axiální 

turbínou a kompresorem využívající energii výfukových plynů. Čtyřválcový vznětový motor, 

vícestupňový axiální kompresor a turbína měly jednu společnou hřídel. Turbína pohání 

kompresor samostatně až od roku 1915. Büchiho technologie po několika patentech 

a vylepšeních vykazovala v roce 1925 až třikrát větší účinnost než Daimlerova mechanická 

dmychadla. [24] 

 

 

Obr. 2.1 Büchiho patent kompaundního motoru z roku 1905 [20] 



 

Brno 2016  27 
 

HISTORICKÝ VÝVOJ PŘEPLŇOVÁNÍ 

 
Ve Francii Louis Renault patentoval mechanicky přeplňovaný systém, který vháněl vzduch pod 

tlakem do karburátoru. V Americe se podobné technologii věnoval Lee Chadwick a v roce 1910 

zkonstruoval automobil, který jako první oficiálně překonal rychlost 100 mil za hodinu. Vývoj 

se však posouvá kupředu především v Evropě, kde vítězí myšlenka oddělení pohonu 

kompresoru od hřídele motoru a využití energie výfukových plynů. [13] 

2.1.1 ALFRED BÜCHI VIZIONÁŘ A VYNÁLEZCE 

Švýcar Alfred Büchi je považován za otce a vynálezce turbodmychadla. Büchi svůj prvotní 

návrh axiálního kompresoru s axiální turbínou neustále vylepšoval a podával od roku 1905 

každý rok několik nových patentů [13]. Jeho objevy podnítily další vývoj technologie 

přeplňování. Na Büchiho návrhy navázala v letectví společnost General Electric. Přeplňování 

řešilo problémy s nedokonalým spalováním paliva pístových leteckých motorů ve větších 

výškách s nízkou hustotou vzduchu [2]. Vrtulové letadlo s přeplňovaným motorem společnosti 

GE tak pod vedením hlavního inženýra Dr. Mosse dosáhlo výškového rekordu své doby, když 

překročilo hranici 38 000 stop. [23] 

2.1.2 PŘEPLŇOVÁNÍ VELKÝCH MOTORŮ 

V roce 1923 se Büchiho vynálezy dočkaly praktického vyžití a to hned ve dvou aplikacích- 

motorových námořních lodích Preußen a Hansastadt Danzing. Každá loď disponovala dvěma 

10 válcovými čtyřtaktovými motory firmy MAN o nominálním výkonu 1750 koní. Ten byl 

použitím turbodmychadel zvýšen o téměř 43 % na 2500 koní [20]. Jednalo se o první úspěšné 

komerční použití turbodmychadla s využitím energie výfukových plynů vůbec. Praktické 

využití přineslo také nové základní poznatky. Turbodmychadla jsou dobře zatížitelná a do určité 

míry samo řiditelná. 

Při malých rozdílech plnícího tlaku a tlaku výfukových plynů motory mívaly potíže 

s proplachováním válců. Zůstávalo v nich relativně velké množství zbytkových plynů, což se 

negativně projevilo na účinnosti motoru. Alfred Büchi na tyto problémy reagoval vydáním 

dalších patentů v roce 1925. Patent upravoval průměry sání a výfukových svodů a především 

rozdělil výfukové svody na dvě vedení, která ústila do oddělených komor v turbínové skříni. 

Spolu s řízeným zapalováním válců se tak podařilo vytvořit vyšší tlakový rozdíl, který ve velké 

míře zlepšil výplachy válců. V patentu uvedený šestiválcový čtyřtakt a rozdělení výfukového 

potrubí jsou znázorněny na obr. (2.2). Při dalším vývoji se brzy přišlo na to, že vedení 

výfukových plynů musí být nejen úzké, ale také pokud možno krátké. Turbodmychadlo se 

montovalo stále blíže k motoru a nakonec bylo tak, jak je to dnes běžné, přimontováno těsně 

k bloku motoru. [20]
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2.2 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 

Ve druhé světové válce se turbodmychadla dočkala masivního využití především v letectví. 

Příkladem je jejich použití v legendárních amerických bombardérech B-17 Létající pevnost [2]. 

Vrcholem technologie přeplňovaných leteckých pístových motorů byl v roce 1949 britský 

12-ti válcový dvoutakt Napier Nomad o výkonu více než 3000 koní. [20] 

Během obou světových válek se vývoj turbodmychadel v automobilním průmyslu téměř 

zastavil. Robustnost, spolehlivost a bezúdržbovost atmosférických motorů zvítězila nad 

ekonomičností a výkonností přeplňovaných motorů. Vývoj technologie přeplňování v oblasti 

letectví však umožnil po skončení válek vývoj v civilní a komerční oblasti automobilového 

průmyslu. Začalo se využívat metody přesného lití na vytavitelný model či nových 

žáruvzdorných slitin. [13] 

V 50. a 60. letech začaly společnosti Caterpillar, Volvo a Scania přeplňovat svou těžkou 

dieselovou techniku. V Detroitu se v 60. letech pokusili výrobci Chevrolet a Oldsmobile o první 

aplikace turbodmychadel u zážehových motorů modelů Convair Monza a Jetfire. Přidání 

turbodmychadla do atmosférického zážehového šestiválce Corvairu o objemu 2,4 litrů zvýšilo 

výkon z 80 na 150 koňských sil. Technologie na využití u zážehových motorů ale ještě nebyla 

zcela připravena a oba modely byly brzy pro velkou poruchovost součástek a zejména 

nespolehlivost nepřímého vstřikovacího systému při přípravě směsi staženy z prodeje. [2], [13] 

2.3 MOTORSPORT 

Po neúspěších modelů Convair a Jetfire se inženýři vyvíjející turbodmychadla pro tovární 

osobní automobily stáhli na několik let do ústraní. To však neplatilo pro oblast motorsportu. 

Od 60. let přichází masivní nástup přeplňovaných modelů závodních vozů. Přeplňované vozy 

brzy začaly dominovat závodům Formule 1, WRC, Le-Mans, Can-Am nebo  

Indianopolis 500. [13] 

Obr. 2.2 Büchiho patent impulsního přeplňování z roku 1925 [30] 
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2.3.1 INDIANOPOLIS 500 

Přeplňované motory se používali v závodu ve velké míře od konce 70. let. V roce 1973 byly 

motory Offenhauser o objemu 2,65 litru schopny vyvinout výkon překračující 1000 koní. 

Dnešní monoposty Indy500 jsou vzhledově podobné těm v závodech F1. Využívají se 

přeplňované vidlicové šestiválce Honda a Chevrolet o objemu 2,2 litrů. [21] 

2.3.2 LE MANS 

Motory vybavené turbodmychadly začaly dominovat závodu v roce 1977, kdy závod vyhrálo 

Porsche 935 2.1 Turbo [13]. Závod byl od té doby doménou převážně zážehových motorů. 

Jejich prvenství narušil teprve v roce 2006 tým Audi, kdy překvapivě zvítězil s přeplňovaným 

dieselovým agregátem Audi R10 TDI. Dnes závodu vévodí přeplňované hybridní agregáty 

Audi R18 e-tron quattro a Porsche 911 Hybrid. [22] 

2.3.3 FORMULE 1 

První přeplňovaný monopost představila v roce 1977 stáj Renault. V roce 1983 dominoval 

seriálu F1 Nelson Piquet s přeplňovaným motorem BMW 2002 schopným vyvinout 1400 koní 

z objemu 1,5 litrů. Éra Formule 1 Turbo pokračovala do roku 1994, kdy se změnila pravidla 

[13]. Od roku 2014 jsou motory F1 opět přeplňované, konkrétně šestiválce o objemu 1,6 litrů 

s jedním turbodmychadlem. Motorsport popularizoval přeplňování pro širokou veřejnost a díky 

sportovním vozům se turbo stalo synonymem výkonu a síly. [23] 

2.4 ROPNÁ KRIZE 70. LET 

Regulace cen ropy organizací OPEC a politické poměry na Blízkém východě v 70. letech 

přinesly hned dvě ropné krize a razantní zvyšování cen ropy. Ukázalo se tak více než kdy 

předtím, že paliva na bázi ropy nejsou a nebudou donekonečna k dispozici. Kvůli tomu se 

poprvé objevily myšlenky zabývající se efektivním spalováním paliva, řízením spotřeby  

a zmenšování emisí. V této době však i přes nestálé ceny paliva nad ekonomičností zvítězila 

poptávka po výkonu a turbo zůstává po několik dalších desetiletí ikonou síly. [2] 

Obr. 2.3 Prototypový motor V-12 TDI [2] 

 systém Bosch Common Rail 

 piezo vstřikování 

 objem 5,5 litrů 

 výkon 475 kW (650 koní) 

 točivý moment 1200 Nm 

 Twin turbo Garett TR30R 

 vítěz Le-Mans 2006, 2007, 2008 
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2.5 KOMERČNÍ VYUŽITÍ - LÉTA 80 

Hlavním přínosem let 80. bylo rozšíření elektronického přímého vstřikování paliva 

u zážehových motorů. S odstraněním karburátoru se aplikace přeplňování významně 

zjednodušila a umožnila úpravy původně nepřeplňovaných verzí. [13] 

MERCEDES 300, VW GOLF TURBODIESEL 

V Německu nastoupilo přeplňování s využitím energie výfukových plynů v oblasti vznětových 

motorů s příchodem série Mercedes Benz 300 SD v roce 1978 a VW Golf Turbodiesel v roce 

1981. Dieslové agregáty díky přeplňování získávají na popularitě. Důvody jsou zejména 

zvýšení výkonu a efektivnější spalování paliva vedoucí ke zmenšení spotřeby. [24] 

2.6 90. LÉTA- POTŘEBA REGULACE 

Po komerčním nástupu turbodmychadel v 80. letech se především v oblasti vznětových motorů 

objevuje snaha o lepší regulaci turbodmychadla. Jednalo se zejména o zmírnění negativních 

jevů „turbo lag“ a „turbo threshold“, zmenšení produkce emisí a zvýšení účinnosti 

a ekonomičnosti. Elegantní řešení nabídla technologie VNT - regulace pomocí variabilní 

geometrie lopatek. Prvním modelem využívajícím VNT byl v roce 1990 americký Chrysler 

Dodge Shelby Turbo. V Evropě pak o rok později Fiat Croma 1.9. V roce 1998 nastupuje druhá 

generace VNT s elektrickým aktuátorem REA [25]. Další vývoj v oblasti přeplňování umožnil 

v roce 1997 komerční nástup vysokotlakého vstřikovacího systému Bosch Common Rail. [26] 

 

 

 

Obr. 2.4 Základní části systému Common Rail [65] 
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2.7 SOUČASNOST 

Vznětové motory jsou díky přeplňování úspěšným konkurentem zážehových agregátů 

a ovládají více než 50% podíl trhu osobních automobilů [27]. Trend je zejména další zlepšování 

VNT mechanismů (druhé a třetí generace) a jejich použití u zážehových motorů. Do sériové 

výroby se běžně dostalo vícestupňové či kompaudní přeplňování. Uvažuje se o elektrickém 

pohonu kompresorů. Hlavní důraz je kladen na ekonomičnost a ekologii nových motorů. 

Z následujícího srovnání modelů VW Golf TDI z 80. let a současnosti je možné vidět zejména 

zlepšení průběhu točivého momentu, zvýšení výkonu při zachování zdvihového objemu, 

zvýšení maximální rychlosti a snížení spotřeby paliva. [24], [28], [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.1 Srovnání přeplňovaných modelů VW Golf [31], [32] 



 

Brno 2016  32 
 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TURBODMYCHADEL 

 

3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TURBODMYCHADEL 
Konstrukční provedení turbodmychadla a jeho návrh vychází ze zákonitostí uvedených 

v předcházejících kapitolách. Koncepční řešení se mohou lišit ve způsobu uložení rotorů, 

v typech turbínových a kompresorových kol, v přívodu výfukových plynů na turbínu, typech 

regulace či uspořádání celého systému. 

3.1 VYMEZENÍ POJMŮ SUPERCHARGING, TURBOCHARGING 

Úkolem přeplňování je zvýšit plnicí hustotu vzduchu či pracovní směsi paliva a vzduchu 

s využitím vhodného systému předtím, než vstoupí do spalovacího prostoru válce. Vedle 

přeplňování s využitím energie výfukových plynů, o kterém pojednává tato práce, se ke zvýšení 

plnicí hustoty využívá mechanických kompresorů. Ty jsou přes řemen poháněny od klikového 

hřídele. Nejčastěji používanými typy jsou mechanicky poháněné radiální kompresory 

a rootsova či lysholmova dmychadla. Regulace plnicího tlaku je prováděna pomocí obtokového 

ventilu či odpojením náhonu kompresoru přes elektromagnetickou spojku. Preferovanou oblastí 

použití jsou zážehové motory, kde je použití turbodmychadel s využitím energie výfukových 

plynů problematické kvůli velké termické zátěži turbodmychadla. [30] 

 

 

 

Srovnání mechanického kompresoru s turbodmychadlem: 

+ funguje rovnoměrně v celém rozsahu otáček 

+ má téměř lineární křivku výkonu 

+ žádná časová prodleva (turboefekt) 

+ menší nároky na údržbu 

 

- odebírá výkon motoru (zatěžuje motor) 

- vyšší spotřeba, cena 

- nižší plnicí tlak 

 

Obr. 3.1 Mechanický kompresor [66] 
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3.2 ROZDĚLENÍ TURBODMYCHADEL DLE REGULACE 

Otáčky rotoru turbodmychadla, na nichž závisí velikost tlaku plnicího vzduchu, se bez použití 

regulace řídí pouze množstvím a tlakem výfukových plynů roztáčejících turbínu. Nevýhodou 

popsané závislosti je tzv. turboefekt, tedy zpoždění reakce motoru na sešlápnutí plynového 

pedálu. Až jednosekundové zpoždění je způsobeno opožděným roztočením turbíny zvýšeným 

množstvím výfukových plynů. Pro vylepšení jízdních vlastností se proto využívá regulace 

turbodmychadla. U zážehových motorů osobních automobilů je to typicky obtokový regulační 

ventil, u vznětových motorů navíc regulace pomocí proměnlivé geometrie lopatek. [16] 

3.2.1 OBTOKOVÝ VENTIL WASTE GATE 

Pasivní regulace obtokovým ventilem dovoluje použití menší turbíny, která lépe reaguje na 

změnu zatížení. Výsledkem je zvýšení točivého momentu motoru v oblasti nízkých otáček 

a minimalizace turboefektu. Systém je nastaven tak, že turbodmychadlo podává maximální 

plnicí tlak při maximálním točivém momentu. Při dalším zvýšení množství výfukových plynů 

dosáhne plnicí tlak mezní hodnoty, která v aktuátoru indukuje podtlak nebo přetlak. Táhlo 

aktuátoru otevře obtokový ventil a část plynů je vedena mimo lopatky turbíny přímo 

do výfukového potrubí. Při použití menší turbíny je obtokový ventil nutný. V případě jeho 

absence by ve vyšších otáčkách kladla příliš velký odpor proudícím plynům. Došlo by 

k vytvoření negativního tlakového rozdílu a velkého zpětného tlaku. [2] 

Obr. 3.2 Obtokový ventil Wastegate [67] 



 

Brno 2016  34 
 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TURBODMYCHADEL 

 
3.2.2 ZMĚNA GEOMETRIE LOPATEK VNT/VGT 

VNT (VARIABLE NOZZLE TURBOCHARGER) 

Regulace turbodmychadla natočením rozváděcích lopatek je příkladem aktivní regulace, kdy je 

možné regulovat plnicí tlak v celém rozsahu provozních otáček. Přes turbínu na rozdíl 

od regulace pomocí obtokového ventilu protéká stále plný hmotnostní tok výfukových plynů. 

Průtočná plocha se mění naklápěním lopatek mechanismu. Systém se řídí rovnicí kontinuity. 

Čím menší je průtočný průřez, tím vyšší je rychlost proudících plynů. [16] 

Zvýšení plnicího tlaku v nižších otáčkách je dosaženo zmenšením průtočného průřezu statoru 

turbíny. Proudící plyny velikou rychlostí roztáčí turbínu a plnicí tlak roste, přestože motor 

produkuje malé množství výfukových plynů. V rozsahu vysokých otáček je plnicí tlak 

regulován zvětšením průtočného průřezu. Plyny začnou proudit pomaleji a nedojde k přetáčení 

rotoru a přílišnému nárůstu plnicího tlaku. Zamezí se tak poškození částí motoru. Natočení 

lopatek navíc pomáhá k maximálnímu využití energie výfukových plynů. Princip regulace je 

znázorněn na obrázku (3.3). [16], [3] 

 
Obr. 3.3 Princip regulace turbodmychadla pomocí mechanismu VNT [31], [32] 

Mechanismus VNT, na obrázku (3.4), je komplikovanější a tedy dražší než obtokový regulační 

ventil Wastegate. Má však výraznější vliv na zlepšení vlastností a minimalizaci velikosti 

motoru za současného zvýšení výkonu (downsizing). Turbodmychadla s proměnlivou 

geometrií poskytují lepší regulaci výkonu napříč celým spektrem otáček, výrazně omezují 

turboefekt a efektivněji snižují emise a spotřebu paliva. Jejich odezva při akceleraci je až 2x 

rychlejší ve srovnání s turbodmychadly s neměnnou geometrií. Nevýhodou mechanismu je 

náchylnost k teplotní korozi a zadírání. Proto je použití VNT u zážehových motorů s vyšší 

teplotou spalin problematické a je v současné době předmětem vývoje. [33] 
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Vodící čep (3) je spojen s nastavovacím kroužkem (2), pomocí kterého lze rozváděcí lopatky 

rovnoměrně současně natáčet. [16]

Obr. 3.4 Pracovní prvky mechanismu VNT [16] 
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VGT (VARIABLE GEOMETRY TURBOCHARGER)  

Mechanismus regulace využívající změnu šířky statoru turbíny (VGT) má podobný princip 

a vlastnosti jako mechanismus VNT. Rozváděcí lopatky se však nenatáčí. Průtočný průřez se 

mění lineárním posunutím lopatek v axiálním směru do prstence. Dle výrobců je mechanismus 

VGT díky jednodušší konstrukci oproti VNT spolehlivější, méně náchylný k zadírání 

a teplotnímu poškození. [16], [3] 

 

Obr. 3.5 Princip činnosti mechanismu VGT [33] 

 

 

Obr. 3.6 Řešení VGT mechanismu firmy Banks [34] 
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3.3 VÝFUKOVÉ POTRUBÍ TYP MONOSCROLL 

ENERGIE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 

Výfukové plyny odcházející ze spalovacího prostoru mají značné množství energie, která tvoří 

přibližně 30 - 40 % energie přivedené do spalovacího prostoru ve formě palivové směsi. 

Optimální využití tepelné a kinetické energie výfukových plynů a minimalizace ztrát vyžaduje 

především [35]: 

 dosažení vysoké isoentropické účinnosti kompresoru a turbíny turbodmychadla 

 přizpůsobení turbodmychadla dle provozu a specifikace motoru 

 aerodynamické propracování plnicího a výfukového potrubí 

 

V závislosti na tom, zda jsou výfukové plyny přivedeny k turbíně ve formě tlakových impulsů 

nebo s konstantním (ustáleným) tlakem a teplotou můžeme přeplňování rozdělit na impulsní 

a rovnotlaké. Impulsní přeplňování vyžaduje dělené výfukové svody - typ Twin Scroll, 

u rovnotlakého přeplňování se montují společné svody typu Mono Scroll. [3] 

 

 

ROVNOTLAKÉ PŘEPLŇOVÁNÍ 

Při práci turbíny s konstantním nebo ustáleným tlakem se výfuky všech válců sbíhají do 

jednoho potrubí, které má velký průřez a objem. Tlakové vlny se vzájemnou interferencí 

a impulsy z ostatních válců ruší. Dochází k přeměně energie neúplné expanze na kinetickou 

energii, která se následně vířením mění v teplo. Výfukové plyny s rostoucí teplotou zvyšují svůj 

objem, expandují v potrubí a roztáčí turbínové kolo. Rovnotlaké přeplňování se hodí pro 

aplikace se stálými či nepříliš proměnnými otáčkami a zatížením. Nedostatky systému lze 

v dnešní době dobře kompenzovat použitím regulačního mechanismu VNT. [3]

Obr. 3.7 Porovnání svodů typů Twin/Monoscroll [68], [69] 
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3.4 VÝFUKOVÉ POTRUBÍ TYP TWINSCROLL 

Cílem impulsního přeplňování s děleným potrubím (Twin Scroll) je zachování tlakových 

a teplotních pulsů, které vznikají při proudění plynů výfukovým ventilem a jejich přivedení na 

turbínu. Potrubí má kvůli minimalizaci ztrát co nejmenší průměr a délku, přičemž je dělené do 

sekcí tak, aby se tlakové vlny od jednotlicých válců vzájemně nerušily. Do dvou výfukových 

sekcí jsou u čtyřválcového motoru zapojeny vždy dva a dva válce se vzdáleností vznětu 

minimálně 240 °. Při sekvenci zápalů 1-3-4-2 se svody dělí do párů 1-4 a 2-3 tak, jak je patrné 

z obrázku (3.8). Svody se setkávají až u ustí kanálu na hrany lopatek, kde impulsy bez 

interference dosáhnou hrany lopatkového kola, což vede ke zlepšení využití energie 

výfukových plynů. [3] 

 

VZNIK TLAKOVÝCH VLN  

Po otevření výfukového ventilu nejprve dojde k vyrovnání tlaku ve válci a výfukovém potrubí. 

V potrubí náhle vzrůstá tlak na maximální hodnotu a vzniká tlakový impuls, tlak ve válci 

klesne. Po vyrovnání tlaků nastává rovnoměrné vyprazdňování celého systému přes turbínu 

turbodmychadla. Pokud je objem potrubí vůči objemu válce malý, je tlak po vyrovnání velký 

a potrubí se rychle vyprazdňuje. To způsobí pokles tlaku výfukových plynů pod hodnotu 

plnicího tlaku a intenzivní výplach spalovacího prostoru při překřížení ventilů. Kinetická 

energie plynů je zužitkována na turbíně. [36], [3] 

Impulsní přeplňování se typicky využívá u motorů pracujících při částečném nebo nízkém 

zatížení, kde by energie výfukových plynů při rovnotlakém provozu nemohla zajistit potřebný 

výkon turbíny, nebo v aplikacích, kde se požaduje rychlejší reakce turbodmychadla na změnu 

zatížení. [3] 

 

 

Obr. 3.8 Schéma systému Twin Scroll [72] 
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V turbínové skříni typu Twin Scroll se vinou dva oddělené kanály, které ústí na hrany lopatek 

turbínového kola. 

 

3.5 KOMBINOVANÉ A VÍCESTUPŇOVÉ PŘEPLŇOVÁNÍ 

Kombinované přeplňování spojuje výhody mechanického přeplňování a přeplňování za využití 

energie výfukových plynů. V oblasti nižších otáček, kdy je k dispozici malé množství 

výfukových plynů pro pohon turbíny, je motor přeplňován mechanickým dmychadlem. 

Mechanicky poháněný kompresor je řazen před nebo za kompresor turbodmychadla. Jakmile 

motor začne produkovat dostatek výfukových plynů je kompresor vyřazen z činnosti buď 

pomocí obtokového ventilu, nebo spojky a motor je přeplňován pouze turbodmychadlem. [37] 

Obr. 3.9 Řez skříní Twin Scroll, porovnání obou typů turbínových skříní [71], [70] 

Obr. 3.10 Schéma systému kombinovaného přeplňování [37] 
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V oblasti přechodu pracuje systém dvoustupňově - turbodmychadlo přeplňuje motor společně 

s kompresorem. Nevýhodou systému je vysoká cena a mechanické zatížení motoru. 

Významnou výhodou je však absence turboefektu a zvýšení výkonu při zachování nízké 

spotřeby. [38]  

Při vícestupňovém přeplňování je vzduch stlačován dvěma a více sériově řazenými 

kompresory. Spojením více typů turbodmychadel získává motor plošší křivku výkonu, točivého 

momentu a vyšší plnicí tlak než při použití jednoho turbodmychadla. Často se používají různé 

velikosti turbodmychadel a typy regulace. Menší turbodmychadla například pružněji reagují na 

změnu provozních podmínek. Používají se regulovaná turbodmychadla v kombinaci 

s tzv. „free floating“ turbodmychadly bez regulace. Systémy kombinovaného či vícestupňového 

přeplňování jsou účinným nástrojem pro zmenšování zdvihového objemu při zachování 

výkonu - tzv. downsizing a optimalizaci výkonu, spotřeby paliva, produkce emisí. [37] 

3.5.1 PARALELNÍ PŘEPLŇOVÁNÍ  

Je střídavé využití dvou a více turbodmychadel. Malé turbodmychadlo s nižším momentem 

setrvačnosti se rychle roztočí a používá se pro oblast nízkých otáček. Jakmile dostatečně vzroste 

množství výfukových plynů, odpojí se nízkootáčkové turbodmychadlo pomocí regulační 

klapky a začne pracovat vysokootáčkové turbodmychadlo. Menší turbodmychadlo bývá 

regulované- v současnosti nejčastěji mechanismem VNT. Velké turbodmychadlo optimálně 

využívá velké objemy výfukových plynů a bývá často bez regulace- tzv. „free floating“. Využití 

menšího turbodmychadla značně eliminuje turboefekt. Zapojení velkého turbodmychadla 

umožňuje ve vyšších otáčkách optimální řízení spotřeby paliva. Sériově se s tímto systémem 

vyrábí například Porsche 959. [37]

Obr. 3.11 Schéma systému paralelního přeplňování [37] 
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3.5.2 TWINTURBO, BI-TURBO 

Twin Turbo a Bi-Turbo jsou pouze různé obchodní názvy stejné technologie. Konstrukční 

řešení Bi-Turbo využívá namísto jednoho velkého turbodmychadla dvě stejná menší paralelně 

řazená turbodmychadla. Energie výfukových plynů je rozdělena rovnoměrně. Například 

u čtyřválcového motoru Bi-Turbo je každá turbína poháněna plyny ze dvou válců. Díky menší 

hmotnosti mají rotory menší momenty setrvačnosti. Dokáží tak lépe reagovat na změnu zatížení 

a pracují s vyšší účinností [37]. Technologii využívá sériově například automobilka BMW. 

Sportovní verze představila Audi v závodu Le-Mans u motoru Audi V10 Bi-Turbo. Bugatti 

u modelu Veyron využívá dokonce čtyři turbodmychadla. [37] 

U technologie s názvem sekvenční Bi-turbo nejsou obě turbíny poháněny současně. Druhá 

turbína je poháněna teprve od dosažení určitého výkonu. Pokud se tak stane, pracuje systém dle 

principu Bi-Turbo paralelně. Technologii využívá například Toyota Supra 3.0 Biturbo nebo 

Opel Insignia. [37]

Obr. 3.12 Schéma systému Bi-Turbo / Twin-Turbo [37] 
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3.5.3 SÉRIOVÉ A VÍCESTUPŇOVÉ PŘEPLŇOVÁNÍ 

V systému dvoustupňového přeplňování v sériovém řazení je použito malé vysokotlaké 

turbodmychadlo v kombinaci s velkým nízkotlakým turbodmychadlem. Řízení proudění 

výfukových plynů mezi turbodmychadly je řešeno pomocí obtokových ventilů. Operační 

režimy turbodmychadel závisí na provozních otáčkách motoru. V oblasti nízkých otáček- okolo 

1500 ot/min, pracují obě turbodmychadla v sériovém režimu dvoustupňového přeplňování. 

Stlačený vzduch z vysokotlakého turbodmychadla vstupuje do kompresoru nízkotlakého 

turbodmychadla a je dále stlačován. Plnicí tlak tak i v oblasti nízkých otáček rychle roste 

a motor velmi rychle reaguje na změnu polohy plynového pedálu. [39]  

Při nárůstu otáček systém postupně přepouští více výfukových plynů do turbínové skříně 

nízkotlakého turbodmychadla, obě turbíny však stále pracují společně. Přibližně od 2800 ot/min 

je celý objem výfukových plynů veden pouze přes nízkotlakou turbínu. Ta pracuje nadále 

v mono režimu, což pomáhá optimalizovat výkon a spotřebu paliva ve vysokých otáčkách. [39] 

3.5.4 TURBOKOMPAUDNÍ MOTOR 

Turbodmychadlo využívá ke svému pohonu pouze část energie výfukových plynů, zbytková 

energie uniká bez užitku pryč výfukovým potrubím. Turbokompaudní technologie využívá tuto 

zbytkovou energii. Najdeme ji například u nákladních vozidel Scania a Volvo. [40] 

 

Turbokompaudní motor využívá zbytkovou energii výfukových plynů pro pohon nízkotlaké 

turbíny. Nízkotlaká turbína je spojena s pomaluběžnou převodovkou, jejíž energie je pomocí 

kapalinové spojky přenášena na rychloběžnou převodovku a dále na klikový hřídel. Kapalinová 

převodovka tlumí torzní kmity a je schopna odpojit výkonovou turbínu v případě, že odebírá 

výkon z klikového hřídele. Tepelná účinnost těchto motorů dosahuje až 46 %. [16]

Obr. 3.13 Turbokompaudní motor [73] 
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4 SOUČASNÉ VÝVOJOVÉ TRENDY 

4.1 DOWNSIZING 

Komerčně používaný výraz „downsizing“ je označení pro konstrukční zmenšení velikosti 

spalovacího motoru s cílem zachování hodnot výkonu a točivého momentu. Realizováno 

je zmenšením zdvihového objem motoru, nebo počtu válců. Častá je kombinace obou řešení. 

Downsizing je jedním z největších trendů automobilového průmyslu moderní doby. 

Cílem downsizingu je mimo jiné redukovat spotřebu paliva a produkci CO2 emisí tak, aby byly 

dodrženy příslušné ekologické směrnice. V Evropské unii dle nich budou po roce 2020 osobní 

automobily moci produkovat maximálně 95 gramů CO2 na kilometr, přičemž dnešní hodnota 

je přibližně 30 gramů nad tímto limitem. [41]

Obr. 4.1 Graf vývoje produkce emisí osobních automobilů [74] 
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VÝHODY DOWNSIZINGU 

 redukce ztrát díky zmenšení třecích ploch a momentů setrvačnosti pohyblivých částí 

 vysoká účinnost a nízká spotřeba v oblasti nižších otáček 

 cenová výhodnost oproti hybridním a elektrickým pohonům 

 zmenšení hmotnosti vozu - lepší zrychlení, bezpečnost a možnost vybavení vozu 

 možnost nahrazení hliníkového bloku motoru těžším litinovým 

 lepší tepelné vlastnosti litinového bloku motoru- řešení problému studených startů 

NEVÝHODY DOWNSIZINGU 

 velká mechanická zátěž motoru vede ke snížení životnosti pohyblivých částí 

 při velké zátěži motoru v oblasti vyšších otáček se spotřeba neúměrně zvyšuje 

 časová prodleva malého motoru při dosahování maximálního točivého momentu 

 menší rozložení zatížení- zmenšením počtu válců je narušen klidný chod motoru 

 při velké zátěži motor pracuje na hranici možností- velký hluk, vibrace, zhoršení 

jízdního komfortu 

 mechanické zatížení turbodmychadla- otáčky dosahují hodnot až 300 000 ot / min 

Při zmenšení zdvihového objemu dosahuje motor požadovaného točivého momentu i 

s použitím turbodmychadla s časovou prodlevou. Negativní účinky turboefektu se u klasického 

systému přeplňování jedním turbodmychadlem dají omezit použitím menšího rotoru. 

Zmenšením momentu setrvačnosti rotor lépe reaguje na změny zatížení. Lepšího průběhu 

točivého momentu lze také dosáhnout pomocí dvoustupňového či paralelního systému 

přeplňování či regulace s proměnnou geometrií. [41], [42], [43] 

Koncern Volkswagen aktivně využívá nových technologií a začal u sériových zážehových 

motorů 1.4 TSI využívat turbokompaudního systému. Do 2000 otáček pracuje mechanicky 

poháněný Rootsův kompresor. Na hranici 3500 otáček za minutu je jednotkou vyřazen 

z činnosti a motor přeplňuje pouze turbodmychadlo, mezitím pracují oba systémy společně. 

Oba kompresory tak pracuji v oblasti své maximální účinnosti a motor již od 1500 ot/min 

disponuje točivým momentem 250 Nm. Elektronicky poháněné turbodmychadlo má potenciál 

jízdní vlastnosti ještě dále zlepšit. [44]



 

Brno 2016  45 
 

SOUČASNÉ VÝVOJOVÉ TRENDY 

 
DYNAMICKÝ DOWNSIZING, ÚSPORY A SHRNUTÍ 

V současné době se malé motory vozů nižší a střední třídy montují v objemovém rozsahu  

1,0-1,6 litru. Pro svoji úspornost je populární řadový tříválcový agregát popřípadě čtyřválcový 

motor s technologií vypínání válců (ACT). V druhém případě hovoříme o tzv. dynamickém 

downsizingu. Použití této technologie významně přispívá k omezení produkce emisí a spotřeby 

paliva. Vypínáním válců se dá uspořit až půl litru paliva na 100 kilometrů. [45] 

Výrazná úspora hmotnosti motoru umožňuje výrobcům použití těžších materiálů v dalších 

částech vozu. Vozy nižší a střední třídy tak mohou být osazeny lepší výbavou při zachování 

dynamických vlastností vozu. Downsizing není pouze doménou malých motorů, firma BMW 

standardně zmenšuje například třílitrové vidlicové šestiválce na dvoulitrové řadové čtyřválce. 

Koncern Volkswagen nahrazuje dvoulitrové zážehové motory přeplňovanými motory 1.4 TSI. 

[46], [43]

Obr. 4.2 Motory VW 1.4 TSI (vlevo) [80] a Ford EcoBoost 1.0 (vpravo) [81] 
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4.2 REKUPERACE A VYUŽITÍ ELEKTROMOTORŮ 

V motorsportu turbokompaudní technologie využívá například Porsche ve svém prototypu 919 

Hybrid určeném pro závod Le-Mans. Druhá pracovní turbína řazená za turbodmychadlo 

je použita pro výrobu elektrické energie, která je později dodávána do hybridního systému. [40] 

Pohonná jednotka Formule 1 (obr. 4.3) se v roce 2016 musí skládat z 6 hlavních částí- 

spalovacího motoru, jednotky MGU-K (motor generator unit- kinetic) schopné rekuperovat 

kinetickou energii, jednotky MGU-H (motor generator unit-heat), která rekuperuje tepelnou 

energii výfukových plynů, úložiště energie a kontrolní elektroniky. Jednotka MGU-K využívá 

generátor napojený na turbodmychadlo a mění tepelnou energii výfukových plynů na energii 

elektrickou. Rekuperovaná energie může být využita k napájení MGU jednotky (ke zvýšení 

výkonu motoru), uložena v úložišti nebo zpětně k regulaci otáček rotoru turbodmychadla. 

[47], [48] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3. Pohonná jednotka Formule 1 pro rok 2016 [75] 



 

Brno 2016  47 
 

SOUČASNÉ VÝVOJOVÉ TRENDY 

 
HONEYWELL E-BOOST  

Jedním z nejnovějších trendů v oblasti přeplňování je využití elektrifikace rotoru 

turbodmychadla. Dle společnosti Honeywell, která je jedním z hlavních světových výrobců 

turbodmychadel a průkopníkem této technologie, hraje elektrifikace turbodmychadel 

významnou roli zejména kvůli trendu výrobců automobilů párovat tradiční spalovací agregáty 

s hybridními pohonnými jednotkami. Elektricky poháněná turbodmychadla (obr. 4.4) pomohou 

zlepšit výkonnost a účinnost hybridního pohonu a umožní plně využít jeho potenciál. 

V současné době existuje několik elektrifikovaných aplikací [49]: 

 E-Charger - mění tradiční architekturu turbodmychadla nahrazením turbínové strany 

elektrickým motorem, který pohání kompresorové kolo 

 

 E-Turbo Compounding - turbokompaudní technologie spojující turbínu hnanou 

výfukovými plyny s elektrickým generátorem, který vyrábí elektrickou energii pro další 

použití 

 

 Full Electric Turbo - jedna integrovaná jednotka, která spotřebovává i vyrábí 

elektrickou energii pro pohon kompresoru a dalších částí, u hybridních pohonů může 

být její energie přenesena na klikový hřídel 

 

K elektricky poháněným dmychadlům se staví pozitivně například automobilka Audi. 

Maximální využití potenciálu elektrifikace systémů přeplňování si dle expertů vyžádá přechod 

z 12-voltového systému napětí na 48-voltový, aby bylo možné dodávat 7-8 kW požadované 

energie. Dle zástupců automobilek Ford, BMW a Honda je tato technologie v současné době 

ještě příliš drahá. [50]

Obr. 4.4 Honeywell E-Charger [49] 
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4.3 HONEYWELL VNT ™ DUALBOOST 

Turbodmychadlo s technologií VNT Dual boost využívá k přeplňování oboustranné 

kompresorové kolo. Jedná se o dvě v jednom kusu odlitá kompresorová kola, která mají 

společnou zadní stěnu. Kromě této inovace charakterizují technologii Dual boost kuličková 

ložiska a kombinace obou systémů regulace jak pomocí proměnlivé geometrie lopatek (VNT), 

tak pomocí obtokového ventilu (Wastegate). Jejich použití zaručuje optimalizaci výkonu 

a spotřeby v nižších respektive vyšších otáčkách a umožňuje lépe využívat technologii 

recirkulace výfukových plynů (EGR), což přispívá k omezení produkce škodlivých emisí. [51] 

Systém Dual boost se díky rozdělení kompresorového kola do dvou částí chová jako 

dvoustupňový, je však kompaktnější, až o 30 % lehčí a má menší moment setrvačnosti. Díky 

tomu velmi pružně reaguje na změnu zatížení a umožňuje rychlý nárůst točivého momentu. 

Hodí se pro dosažení vysokých hodnot plnicího tlaku, výkonu a točivého momentu u aplikací, 

kde bylo v minulosti nutné použít velké kompresorové kolo či vícestupňový systém 

přeplňování. [51] 

 

 

Technologie Honeywell Dual boost pro zážehové motory poprvé v historii automobilového 

průmyslu využívá pro pohon turbodmychadla axiální turbínu. Ta má díky svým kompaktním 

rozměrům až o 40 % menší moment setrvačnosti než konvenční radiální turbíny. Výsledkem 

je značná minimalizace celého systému a až o 25 procent rychlejší nástup točivého 

momentu. [52] 

Obr. 4.5 Systém Honeywell Dual Boost VNT on Wastegate [78] 
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4.4 PŘEPLŇOVÁNÍ ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ 

U zážehových motorů je využití turbodmychadel komplikovanější. Maximální hodnota 

plnicího tlaku je omezena kvůli teplu vznikajícímu při kompresi v druhém pracovním taktu. 

Překročení určité teploty způsobuje neřízené samo zapalování směsi a klepání motoru. Spaliny 

dosahující při plné zátěži teploty 700-1050 °C, tím představují pro turbodmychadlo vysokou 

teplotně mechanickou zátěž. [27] 

Řešením těchto problému je vstřikováním vody do válců nebo použití vysokooktanového 

paliva. Typické je to však spíše pro sportovní motory. Z důvodu životnosti je nutné provést 

optimalizaci celého systému a to motoru, vedení výfukových plynů, turbodmychadla a výměny 

plynů ve spalovacím prostoru. Ke zlepšení chodu motoru napomáhá zmenšení kompresního 

poměru, řízení zapalování, překrývání ventilů nebo snižování směšovacího poměru. Kombinací 

všech opatření lze i u zážehového motoru dosáhnout vysokých plnicích tlaků, výkonů, jízdního 

komfortu a nižší spotřeby paliva. [27] 

 

 

 

 

Obr. 4.6 Tepelné namáhání turbodmychadla [79] 
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4.4.1 VÝVOJ NOVÝCH MATERIÁLŮ 

Směšovací poměr 𝜆 v současnosti dosahuje hodnot 0,75-0,85. Nespálená část paliva je 

využívána na chlazení spalovacího prostoru. Zvýšením poměru 𝜆 na 0,9-1,0 lze ušetřit až 20 % 

paliva. Při zvýšení směšovacího poměru však teplota spalin narůstá až na 1050 °C, což vyžaduje 

použití nových materiálů. Výrobci turbodmychadel pro tyto aplikace vyvíjí speciální niklo-

chromové slitiny. Kromě turbínové skříně, regulace a svodů je nutné přepracovat i turbínové 

kolo a chlazení ložiskové skříně, ta bývá často dochlazována vodou. [53] 

4.4.2 REGULACE A POUŽITÍ MECHANISMU VNT 

Pro regulaci turbodmychadel u zážehových motorů se standardně používá obtokový regulační 

ventil, který lépe snáší vyšší teploty. Turbínové skříně a rotory jsou vyráběny z žárupevných 

slitin původně vyvinutých pro letectví. Pro skříně se v současné době používají zejména 

nerezové oceli. Přeplňované zážehové motory s technologií Waste Gate mají až o 20 procent 

menší spotřebu než atmosférické verze o srovnatelném výkonu. [54] 

Mechanismus VNT se u zážehových motorů objevil už v roce 2006 ve sportovním voze Porsche 

911 Turbo s výkonem 382 kW (520 koní). V roce 2016 se má turbodmychadlo s proměnou 

geometrií lopatek objevit poprvé ve velkosériové výrobě, konkrétně u modelu Golf 

automobilky Volkswagen. Technologie VNT pro benzínové automobily najde využití hlavně u 

downsizingu. I u menších motorů bude muset být výkon pravděpodobně omezen tak, aby byly 

dodrženy teplotní limity mechanismu VNT. I u jeho přepracované podoby budou teplotní limity 

výfukových plynů pravděpodobně v oblasti 850–900 °C [55]. Kromě klasických výhod 

variabilní geometrie (eliminace turboefektu, zvýšení výkonu apod.) umožní technologie snížení 

spotřeby paliva až o dalších 20 procent. Díky tomu budou moci zážehové motory soupeřit na 

poli spotřeby paliva s motory vznětovými. [56]
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4.5 KULIČKOVÁ A ELEKTROMAGNETICKÁ LOŽISKA 

U elektromagnetických ložisek umožňují vzájemný pohyb statoru a rotoru turbodmychadla 

radiální magnetické síly. Zamezení dotyku třecích ploch eliminuje třecí ztráty a zlepšuje 

schopnost reakce turbodmychadla na změnu zatížení. Konstrukce skládající 

se z elektromagnetů, senzoru vůle a řídícího mikroprocesoru je složitá, proto se v současné době 

tato ložiska používají téměř výhradně pro velké stacionární turbíny. U turbodmychadel zatím 

využití nenašla. Jejich použití je však možností do budoucna, patent na jejich aplikaci 

v technologii přeplňování vlastní společnost Borg Warner. [57] 

Kuličková ložiska se nejprve používala v letectví, následně se přesunula do motorsportu 

a v současnosti se dostávají do sériové výroby. První generaci oddělených kuličkových ložisek 

umístěných na protějších stranách rotoru nahradila jedna společná ocelová matrice. Ta obsahuje 

kuličková ložiska s kosoúhlým stykem oběžné dráhy vnitřních a vnějších kroužků, které jsou 

vzájemně přesazeny ve směru osy ložiska. Díky zmíněné konfiguraci není nutné použít axiální 

ložisko. U třetí generace kuličkových ložisek jsou třecí plochy z keramického materiálu. [58] 

Turbodmychadla s kuličkovými ložisky mají nižší třecí ztráty a vyšší účinnost. Čas potřebný 

pro dosažení maximálního plnicího tlaku (time to boost) se zkracuje až o 70 %. Technologie 

vede údajně k dvouprocentní úspoře spotřeby paliva, a jelikož je do menší míry závislá 

na mazání olejem, pracuje výborně i při studených startech. [58] 

4.6 NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE 

V popředí nových výrobních technologií v oblasti přeplňování je v současnosti Rapid 

prototyping a výroba součástí pomocí 3D tisku. Technologii se věnuje například společnost 

Koenigsegg. Pomocí aditivní metody vyrobila mimo jiné výfukové svody či turbínovou skříň, 

a to včetně pohyblivých částí její proměnné geometrie. Metoda 3D tisku v dnešní době dovoluje 

použití kovových materiálů- nerezové oceli či titanu a vykazuje dobré povrchové vlastnosti. 

Dodatečná povrchová úprava tak většinou není nutná. Společnost Cummins v současnosti vede 

výzkum a pomocí aditivní technologie předpokládá do budoucna výrobu turbínových 

a kompresorových kol. [59], [60]

Obr. 4.8 Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem [77] Obr 4.7 Elektromagnetické ložisko [76] 
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ZÁVĚR 
Patent na přeplňování spalovacího motoru pomocí turbodmychadla byl podán před více než sto 

lety. Regulační standardy Evropské unie, poptávka zákazníku po výkonných a dostupných 

vozech či snaha udržení konkurenceschopnosti spalovacího motoru vůči hybridním 

a elektrickým pohonům však nutí výrobce automobilů technologie přeplňování i přes svou 

dlouhou historii neustále zdokonalovat. Cílem této práce bylo popsat vývoj turbodmychadel 

od počátečních návrhů přes jednotlivá konstrukční řešení až po nejmodernější vývojové trendy. 

Pro uvedení čtenáře do problematiky byly v první kapitole pomocí základních rovnic 

vysvětleny principy a důvody přeplňování spalovacího motoru. Popsány byly základní části 

turbodmychadla a jejich funkce. Pozornost byla věnována především charakteristickým 

veličinám turbodmychadla a principu zvyšování tlaku v difuzoru radiálního kompresoru.  

V další části práce byl stručně popsán historický vývoj přeplňování. Vývoj turbodmychadel 

se od první světové války odehrával především v Německu a Americe. Technologie se nejprve 

využívala u velkých stacionárních a lodních motorů, později v letectví a motorsportu. 

Po přepracování systémů sání, vstřikování paliva a vedení výfukových plynů 

se turbodmychadla v 80. letech minulého století dočkala komerčního využití u osobních 

automobilů. 

V závěrečných dvou kapitolách se autor práce věnuje popisu stávajících konstrukčních řešení 

a vývojových trendů. Hlavní snahou výrobců turbodmychadel je dosažení vysokého výkonu 

motoru při zachování nebo snížení spotřeby paliva a produkce emisí, zploštění křivky točivého 

momentu, eliminace turboefektu a zvýšení plnicích tlaků a účinnosti turbodmychadel. 

Dle názoru autora práce bude další vývoj technologie směřovat k posouvání limit maximálních 

plnicích tlaků, provozních teplot turbodmychadla a jeho mechanismů, hluku a hodnot výkonu 

na litr zdvihového objemu. Trendem několika příštích let bude zvládnutí technologie VNT 

pro zážehové motory. Dalším krokem pak bude přeplňování zážehových i vznětových motorů 

pomocí elektricky poháněných kompresorů a využití turbokompaudních technologií zejména 

pro rekuperaci energie. Zmíněné technologie v kombinaci s efektivním downsizingem povedou 

také ke zvyšování účinnosti spalovacích motorů a ke snižování spotřeby paliva a produkce 

emisí. To umožní spalovací motor po zhruba příštích 20 let zachovat jako hlavní pohon 

osobních automobilů. Trend však naznačuje, že bude postupně nahrazen alternativními 

a elektrickými pohonnými jednotkami. 
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Zkratka Význam 

3D Three-dimensional space 

A/R Area to radius ratio 

ACT Active cylinder technology 

BMW Bayerische Motoren Werke 

CAN Controller area network 

Can- Am Canadian-American Challenge Cup 

 GTI Grand tourisme injection 

MGU-H Motor generator unit- heat 

MGU-K Motor generator unit- kinetic 

NISMO Nissan Motorsports International 

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries 

PWM Pulse width modulation 

REA Rotary Electric Actuator 

TDI Turbocharged Direct Injection 

TSI Twincharged stratified injection (turbocharged stratified injection) 

VGT Variable Geometry Turbocharger 

VNT Variable Nozzle Turbine 

VW Volkswagen 
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ff 

WRC World Rally Championship 

  

  

  

  

  
 

 

 




