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Abstrakt 
 
Přeplňováním spalovacího motoru rozumíme stlačování nasávaného vzduchu a plnění 

spalovacích prostor vzduchem o vysokém tlaku. Stlačený vzduch má vyšší hustotu a tedy 

může být dodáno více paliva. Je to velice účinný způsob, jak zvýšit výkon i točivý moment 

motoru. Přeplňovaný motor má však menší spotřebu paliva a především nižší emise 

oproti stejně výkonnému atmosférickému motoru. Rozlišujeme dva základní způsoby 

přeplňování, pomocí turbodmychadel a mechanických dmychadel. Popsání těchto 

způsobů a jejich dalších variant bylo cílem této práce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

Supercharging is an effective method, which increases power and torque of combustion 

engines. Supercharging means, that the inlet air is compressed and pushed into the 

engine chambers. Compressed air has higher density, so more fuel could be added. 

Supercharged engine has better fuel consumption and produce lower emisions then 

naturaly aspired engine with the same power. The air could be compressed by a gas 

driven turbocharger or a mechanical driven supercharger. These devices and their 

modifications are described in this book.    
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Úvod 

Pojmem přeplňování spalovacích motorů se rozumí stlačování přiváděného vzduchu 

z atmosféry (nebo již stlačeného) a plnění spalovacích prostor vzduchem o vysokém tlaku. 

Spolu s palivem, kterého v důsledku většího množství vzduchu ve válci můžeme dodat 

více, dochází k silnější expanzi zapálené směsi a tedy uvolnění větší energie. Přeplňování  

je poměrně na princip jednoduchá, ale komplexně složitá metoda jak razantně zvýšit 

výkon i točivý moment motoru při současném zachování hmotnosti původního agregátu, 

anebo umožňuje použití menšího přeplňovaného motoru o nižší hmotnosti naproti stejně 

výkonnému atmosférickému (nepřeplňovanému) motoru o vyšším zdvihovém objemu a 

tím i vyšší hmotnosti. Přeplňované motory mají tedy mnohem vyšší objemovou účinnost. 

Moderní metody přeplňování navíc přinášejí efektivnější využití paliva než-li atmosférické 

motory (zejména v kombinaci s přímým vstřikováním paliva), ale také v posledních letech 

přináší přeplňování zásadní vliv na snížení škodlivých emisí při procesu spalování, což je 

jedna z možností jak  splňovat stále přísnější ekologické normy u spalovacích motorů. 

Zařízení používaná k stlačování vzduchu vhodná pro využití u spalovacích motorů jsou 

v zásadě dvojího druhu. První a také více rozšířenou kategorií je přeplňování 

turbodmychadly, které stlačují vzduch na základě vysokých otáček kompresorového kola 

poháněného otáčkami turbínového kola (obě spojené na společné hřídeli), přičemž 

turbínové kolo je poháněno energií proudících výfukových plynů. Využívá se tak odpadní 

energie procesu spalování, která jinak odchází nevyužita výfukovým potrubím. Druhou 

kategorii tvoří mechanická dmychadla. Stlačování vzduchu probíhá kompresory různého 

konstrukčního uspořádání, které budou popsány dále. Rozdíl oproti turbodmychadlům je 

však v pohonu kompresoru. Ten je zde mechanicky poháněn napojením na klikovou hřídel 

přes vlastní převodový mechanismu. Mechanická dmychadla tedy odebírají část výkonu 

z klikové hřídele, který slouží pro pohon vozidla. Mimo tyto dvě kategorie existují různé 

systémy využívající  spojení turbodmychadla s  mechanickým dmychadlem, což přináší 

jisté výhody. Na obr. 1 je vidět teoretické srovnání nejběžnějších způsobů přeplňování při 

použití turbodmychadla, mechanických dmychadel a klasického atmosférického plnění. V 

následujících kapitolách budou postupně rozebrány tyto způsoby a také různé jejich 

varianty vedoucí ke zlepšení přeplňování osobních i užitkových automobilů.         
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Obr. 1: Srovnání výkonu základních způsobů přeplňování   [1] 
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1 Přeplňování turbodmychadly 

Turbodmychadlo bylo vynalezeno roku 1905 švýcarským inženýrem Alfredem Büchim. Své 

uplatnění zprvu našlo během První světové války, kdy jím byly osazeny motory bojových 

letadel. Poté se uplatnilo u dieselových lodních motorů a také dieselových lokomotiv. 

V roce 1938 bylo poprvé použito pro nákladní vozidla, opět se vznětovým motorem. Až 

roku 1962 se objevuje první sériově vyráběný osobní automobil se zážehovým motorem 

přeplňovaný turbodmychadlem z produkce Generals Motors. Sériově vyráběná vozidla se 

vznětovým  motorem přišly až roku 1978 osazené turbodmychadlem Garrett.  

 

1.1 Princip turbodmychadla 

 
Z hlediska principu je přeplňování zážehového i vznětového motoru téměř stejné. 

Turbodmychadlo má dva oddělené okruhy (turbínovou a kompresorovou část) propojené 

střední částí s hřídelem jak je vidět na obr. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Grafické znázornění proudění v turbodmychadle   [2] 

 

Turbínová část je napojena na výfukové potrubí v jeho přední časti, obvykle za svody (v 

závodních aplikacích je navíc žádoucí umístění turbodmychadla co nejníže kvůli snížení 
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těžiště vozidla). Energie proudících spalin je přivedena na turbínové kolo, které se roztočí 

na velmi vysoké otáčky (až 280 000 min-1). Roztočením turbínového kola spaliny předají 

část energie a pokračují dále do výfukového systému. Současně v kompresorové části 

dochází k roztočení kompresorového kola, které je umístěno na stejné hřídeli jako 

turbínové kolo a dosahuje tedy stejných otáček. Tím dochází v tomto okruhu k stlačování 

nasávaného vzduchu, který poté proudí do válců. Přeplňování probíhá nepřetržitě pokud 

se turbodmychadlo točí vyššími než-li minimálními potřebnými otáčkami. Stlačování 

vzduchu tedy začíná až od určitých otáček motoru, kdy spaliny dosáhnou potřebné 

energie k efektivnímu roztočení turbíny. U vznětového motoru osobního auta je to cca     

1 500 - 1 700 min-1, u zážehového cca 2 500 min-1, záleží však na dané aplikaci. Od tohoto 

okamžiku kompresorové kolo vyvine potřebný tlak pro optimální plnění. S dalším růstem 

otáček motoru rostou i otáčky turbodmychadla, jejichž maximální hodnota je regulována 

obtokovým kanálem pro spaliny. Pokud turbodmychadlo regulaci nemá, může dojít k jeho 

poškození i k poškození motoru při vysokých otáčkách. V kompresorové části stlačením a 

třením proudícího vzduchu dochází k nárůstu jeho teploty, což má nepříznivý vliv na 

průběh spalování. Kvůli zvýšené teplotě stlačeného vzduchu roste jeho měrný objem, to 

ve výsledku znamená méně vzduchu ve válci a tím menší výkon. U zážehových motorů 

navíc vysoká teplota stlačeného vzduchu a tedy i směsi s palivem může způsobit její 

předčasné samovznícení a to je velmi nežádoucí jev. Proto je nutno použití mezichladiče 

stlačeného vzduchu (tzv. intercooler), který stlačený vzduch ochladí na optimální teplotu.         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Schématické znázornění okruhu s přeplňováním   [3] 
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1.2 Konstrukce turbodmychadla a přilehlých prvků 

 
Základní konstrukce turbodmychadla vyplývající z jeho principu se během let prakticky 

nemění, i když vývoj postupuje stále dopředu a jisté modifikace vedoucí ke zvýšení 

účinnosti přeplňování stále přicházejí. Během posledních deseti let došlo k výraznému 

zlepšení aerodynamického designu, čímž o 15 % narostla efektivnost turbodmychadla. 

Podílí se na tom především možnosti softwarového navrhování a modelování i náročné 

zkoušky v testovacích laboratořích. Čím dál více i zde proniká elektronické řízení tlaku i 

různých součástí turbodmychadla pomocí komunikace s řídící jednotkou nebo dalším 

elektronickým či tlakovým systémem tak, aby bylo dosaženo optimálního tlaku i množství 

paliva podle aktuální potřeby motoru. Další významné změny v historii turbodmychadel 

spočívají v použitých materiálech a rozvoji technologie výroby, díky tomu jsou dnes 

turbodmychadla mnohem lehčí (např. hmotnost závodního turbodmychadla Garrett 

TR30vGT32 byla v roce 1990 10,89 kg, dnes je to méně než polovina tedy 4,35 kg). 

Protože teplota spalin se pohybuje u vznětových motorů do 850 °C a u zážehových až 

1 050 °C, je nutno používat speciální slitiny odolávající těmto extrémním podmínkám. 

Některé materiály původně vyvinuté pro kosmický či letecký průmysl zde dnes nachází 

uplatnění. Samozřejmě hlavní úlohu ve výběru materiálů hraje cena. Superslitiny, které 

odolávají velmi vysokým teplotám a mají dobré mechanické vlastnosti a zároveň nízkou 

hmotnost se používají spíše pro závodní a vysoce výkonové aplikace. Pro běžné sériově 

vyráběné automobily (osobní, nákladní, a další) je možné volit materiály s o něco 

“horšími” vlastnostmi, které však musí vyhovovat podmínkám a zatížení podle dané 

aplikace, což se zajisté pozitivně promítne do ceny turbodmychadla. Je tedy snahou 

konstruktéra, aby turbodmychadlo poskytovalo co největší plnící tlak a současně rychlý 

nástup plnění, mělo co nejnižší hmotnost a v neposlední řadě mělo požadovanou 

(stanovenou) životnost, to vše při zachování co nejnižších výrobních nákladů a tedy 

přijatelné koncové ceně pro zákazníka.   
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Obr. 4: Hlavní komponenty turbodmychadla   [4] 

 
 
Jednotlivé součásti turbodmychadla a přilehlých zařízení: 

1.2.1 Rotující části 

 
• Turbína -  Rozlišujeme axiální, nebo v automobilovém průmyslu  většinou 

používaná radiální. Rozměr turbíny je určující pro výkon turbodmychadla. Větší 

turbína je schopna přeměnit více energie z proudících spalin na rotační pohyb. 

Nevýhodou je však její větší setrvačnost (odpor proti roztočení), tedy 

turbodmychadlo začne přeplňovat s větší prodlevou. Charakteristické rozměry 

jsou vnější průměr (inducer – kde spaliny vstupují) a vnitřní průměr (exducer – 

kde spaliny odchází).  Spaliny jsou tedy přivedeny ze strany (na vnější průměr), po 

obvodu obtékají turbínu čímž roztáčí její lopatky a odchází v osovém směru. 

Turbína je vyráběna z vysoce odolného materiálu neboť musí odolávat extrémním 

podmínkám panujícím při jejím provozu (vysoká teplota spalin, mechanické 

zatížení, chemicky agresivní prostředí). Používají se různé slitiny na bázi Ni, Cr, 

Mo, V, Ti, Al a dalších prvků. Tyto slitiny mají velkou odolnost proti vysokým 

teplotám a creepu, musejí mít také vyvážené mechanické vlastnosti, především 

pevnost a houževnatost. Turbína se vyrábí odléváním ve vakuu  do keramických 

forem. Odléváním ve vakuu je zamezeno pronikání nežádoucích prvků do slitiny.  

Mechanické vlastnosti se ještě zlepšují následnými povrchovými úpravami 

(povlaky). Turbínové kolo se následně spojí s hřídelí mechanickým svařováním (za 
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vysokých otáček a tlaku), čímž vytvoří jeden celek. Za turbínu se obvykle umisťuje 

tepelný štít chránící střední díl před nadměrným zahříváním od výfukových spalin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Obr. 5: Radiální turbína s hřídelí   [5] 

 

 

• Kompresor -  Konstrukčních provedení kompresoru je více, u turbodmychadel se 

používá výhradně odstředivé (radiální) kompresorové kolo. Opět zde platí čím 

větší kolo, tím více vzduchu může být stlačováno. Charakteristickými rozměry jsou 

vnější průměr (exducer) a vnitřní průměr (inducer). Vzduch je nasáván v osovém 

směru, vysokými otáčkami kola a tvarem lopatek odchází velkou rychlostí po 

obvodu a pokračuje rozšiřujícím se spirálovým kanálem, kde dojde ke zvýšení 

tlaku. Kompresorové kolo je také tepelně a deformačně  namáhané, ovšem je 

možno použít dostupnějších a méně drahých materiálů jako je hliník (Al) a jeho 

slitiny, avšak pro vysokotlaké aplikace je potřeba použít odolnějších materíálů 

např. titan. Tvar lopatek a celého kola musí být velmi přesný a to klade zvýšené 

nároky na výrobu. Ta je možná opět kvalitním odléváním (např. pod tlakem), nebo 

dnes již víceosím CNC frézováním z jednoho kusu polotovaru, čímž dosáhneme  

dokonalejšího tvaru a tedy lepší výstupní charakteristiky kompresoru. Za oběžné 

kolo se umisťuje zadní talíř, který uzavírá okruh napojením na střední díl. 

Kompresorové kolo se již nesvařuje jako tomu bylo u turbíny, ale je nasazeno na 

hřídel až při montáži turbodmychadla. 
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Obr. 6: Radiální kompresorové kolo   [6] 

 

 

Charakteristickým rozměrem turbodmychadla je tzv. ořezání (trim). Určuje se 

z průměrů oběžných kol vzorcem: 

 

 100*
2

2

exducer

inducer
trim =                          [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Rotor a jeho charakteristické průměry   [7] 

 

 

Turbínové i kompresorové kolo musí být pečlivě vyvážené, protože při tak vysokých 

otáčkách, kterých dosahují, může i sebemenší házení působit negativně na provoz a 
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funkci turbodmychadla, v nejhorším případě způsobit jeho destrukci. Dokonale vyvážit 

se musí i celá rotující skupina, tzn. když je hřídel i s koly vsazena do střední nosné 

části. Dokonale přesná musí být i osová pozice, ta se vymezí distančními kroužky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Sestavený rotor s kluznými  ložisky   [8] 

 

• Ložiska -  Jde o jednu z nejchoulostivějších součástí na turbodmychadle. Hřídel se 

otáčí velmi vysokými otáčkami a proto je nutné používat kvalitní ložiska, která 

musejí být velmi intenzivně mazána (rotují na tenké vrstvě oleje).  Používají se 

ložiska kluzná a valivá. V dnešní době se stále více rozšiřují ložiska valivá, 

především kuličková. Jejich výhoda je menší tření a tedy menší odpor při 

roztáčení rotoru. Výrobce turbodmychadel Garrett uvádí až o 15 % rychlejší 

roztočení turbodmychadla (kratší reakční doba od sešlápnutí pedálu) v porovnání 

s kluznými ložisky. Kluzná ložiska se však stále používají, ale musejí být intenzivněji 

mazána, což je problém obzvlášť po zastavení chodu motoru, kdy olej přestane 

cirkulovat a může se přepálit. Následkem může být poškození dmychadla. 

V turbodmychadle se vyskytují ještě axiální ložiska (thrust bearing) mající za úkol 

eliminovat axiální síly tak,  aby nedocházelo k osovému posuvu rotoru. 
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Obr. 9: Kluzná ložiska (vlevo) a kuličková ložiska (vpravo)   [9] 

 

 

1.2.2 Nerotující části 

 
• Střední díl -  (Center housing) nebo také ložisková skříň (bearing housing)  je 

součást, která spojuje turbínový a kompresorový okruh. V tomto středním díle je 

v ložiscích umístěn hřídel. Hlavní úlohou je zajišťovat stabilní oporu pro rotor a 

dostatečné mazání ložisek. Je zde několik otvorů (dle konstrukce různý počet) pro 

přívod a odvod oleje, popřípadě přívod a odvod chladící kapaliny. Přívod oleje by 

měl být umístěn z vrchu dílu, tak aby olej protekl tělesem svisle dolů kde je 

připojena odvodní hadice. Olej pro mazání ložisek je většinou brán z okruhu 

motoru a chlazen v olejovém chladiči. Kvalitním a pravidelně měněným olejem se 

předejde předčasnému opotřebení nebo zničení turbodmychadla (nebezpečí 

nečistot v oleji). Střední díl se vyrábí jako odlitek s následným obráběním 

funkčních ploch. Pro závodní aplikace je tento díl vyroben z titanové slitiny 

(odolnost, nízká hmotnost). Střední část může být chlazena cirkulující chladící 

kapalinou a také zde mohou být umístěny senzory, např. senzor otáček hřídele. 

Dnes najdeme i turbodmychadla, která mají ve střední části elektromotor, který je 

schopen udržovat určité otáčky dmychadla, když není k dispozici dostatečný 

proud spalin. Tento systém umožňuje po sešlápnutí pedálu okamžitý nástup 

přeplňování, tedy rychlejší akceleraci, ovšem pro komerční využití je stále ve fázi 

vývoje. 
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Obr. 10: Střední díl s usazeným rotorem   [10] 

 

• Skříň turbíny -  Její tvar je optimalizován pro různá turbodmychadla tak, aby 

proudění spalin co nejlépe přenášelo energii na roztočení turbíny. 

Charakteristickým rozměrem je tzv. A/R (area/radius). Jde o poměr plochy 

průřezu na vstupu spalin do skříně a vzdálenosti středu této plochu od osy rotoru. 

Použitím skříní s různým A/R číslem je možno měnit charakter turbodmychadla. 

Při konstrukci s nižším A/R spaliny dopadají na turbínu více v tečném směru, což 

způsobí rychlejší roztočení turbodmychadla. Tato varianta je vhodná pro běžné 

aplikace, kde požadujeme rychlejší nástup plnění při nižších otáčkách motoru. 

Naproti tomu konstrukce skříně s větším A/R je vhodná pro výkonové aplikace, 

kde požadujeme maximální výkon při vyšších otáčkách. Nevýhodou této varianty 

je pozdější roztočení turbíny, což znamená horší akceleraci. Kanál, kterým putují 

spaliny k turbíně může být rozličných tvarů, velmi často používaný je dvojitě 

rozdělený (tzv. twin-scroll). Materiály musí opět vykazovat vysokou žárupevnost, 

podobně jako u turbíny. Používají se korozivzdorné slitiny na bázi Ni, vyráběné 

odléváním. Vývojem technologie a materiálů se během let výrazně zmenšila 

tloušťka stěn, což vede ke snižování hmotnosti turbodmychadla. Někdy 

v náročných aplikacích může být skříň turbíny chlazena vnitřními kanály, kterými 

protéká chladicí kapalina z okruhu motoru.  
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Obr. 11: Skříň turbíny - volnoběžná (vlevo), varianta s obtokem (vpravo)   [11]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Schéma skříně pro určení A/R   [12] 

 

• Skříň kompresoru -  Tvar je optimalizován pro co nejefektivnější proudění vzduchu 

od kompresoru. Charakteristickým rozměrem je opět A/R (area/radius). Není zde 

však přímá vazba mezi A/R a výkonem jako tomu bylo u skříně turbíny, obecně ale 

platí, že větší skříň se používá pro aplikace, kde je dosahováno nižších plnících 

tlaků. Menší skříň je vhodná pro systémy pracující s vyšším tlakem. Vzduch od 

kompresoru proudí vysokou rychlostí úzkým kanálem skříně, který se postupně 
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rozšiřuje, čímž dojde k poklesu rychlosti proudění a nárůstu tlaku. Používané 

materiály jsou slitiny hliníku, vyráběné tlakovým litím s následným obráběním 

některých ploch. Pro výkonové aplikace mohou být použity i další materiály, např. 

slitiny magnesia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Skříň kompresoru   [13] 

 

 

• Obtokový kanál - (Wastegate) reguluje množství spalin proudících k turbíně. 

Každý konkrétní motor je navržen pro určitý maximální plnící tlak. Při jeho 

překročení může dojít k poškození motoru či komponent turbodmychadla (spálení 

hřídele a ložisek). Když bychom použili turbodmychadlo volnoběžné (free-

floating), znamenalo by to, že otáčky dmychadla by rostly úměrně otáčkám 

motoru až za stanovenou mez motoru. Regulace obtokového kanálu je dána 

pomocí pneumatického mechanismu s pružinou a je závislá na velikosti tlaku 

vzduchu za kompresorem. Rozlišujeme wastegate interní nebo externí. 

Obr. 14: Schématické znázornění funkce obtokového kanálu   [14] 
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Interní je součástí turbínové skříně, většinou je řešena jako obtokový kanál 

s klapkou, která je ovládaná pomocí tzv. aktuátoru (actuator). Aktuátor je 

součást externí, v jeho tělese se nachází pružina (různých tuhostí), která je 

tyčí napojena na klapku. Pružina je zároveň uložena v pneumatické 

manžetě, která je napojena hadicí do části za kompresorem. Pneumatická 

manžeta se nafukuje podle tlaku, který vyvíjí kompresor. Při velkém tlaku 

dochází k nafukování manžety a stlačování pružiny, tím je ovládána klapka, 

která se tak začne otevírat a umožní průchod spalin obtokovým kanálem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.15: Turbodmychadlo s interním obtokovým kanálem   [15] 

 

 

Externí obtok umožňuje preciznější regulaci a nastavení. Jeho princip je totožný, 

avšak konstrukce je mírně odlišná než-li u interního. Externí obtokový kanál 

má ve svém samostatném tělese kanál pro průchod spalin, jehož průtok je 

regulovaný ventilem. Nad ventilem je přímo aktuátor (pružina ovládaná 

pneumatickou manžetou).  Řízení opět probíhá na základě tlaku vyvinutého 

kompresorem. Při vysoké hodnotě tlaku je pružina tímto tlakem 

stlačována, čímž otevírá ventil pro obtok spalin. Pro ještě lepší regulaci 

obtoku mívají externí varianty i dvě pružiny různých tuhostí a druhou 

pneumatickou manžetu umístěnou naproti té klasické. Výhodou této 

varianty je možnost individuálního nastavení podle potřeb, které 

požadujeme. Je možné volit různé průměry obtokového kanálu i různé 
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tuhosti pružin. Externí těleso je přivařeno na výfukové potrubí před 

přívodní otvor turbíny, vývod spalin se spojuje s vývodem 

z turbodmychadla. V závodních aplikacích je možno odvádět spaliny 

z obtoku přímo do atmosféry, pro běžný provoz je toto vylepšení nelegální 

kvůli emisním normám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Externí obtokový kanál, vlevo pozice umístění   [16] 

 

 

• Upouštěcí ventil, by-pass -  Jsou neméně důležité externí součásti, které zvyšují 

životnost turbodmychadla a zkracují jeho reakci. Použít se ovšem dají jen na 

motorech využívající škrtící klapku, tedy pro motory s přímým vstřikováním (dnes 

téměř všechny vznětové motory) je tato součást nepotřebná. Vzduch stlačený 

kompresorem proudí až do sacího potrubí kde jeho množství vstupující do motoru 

ovládá škrtící klapka. Když odstavíme pedál plynu (např. při řazení), škrtící klapka 

se uzavře a proud stlačeného vzduchu na ni narazí, odrazí se a putuje zpět ke 

kompresoru. Tato prudká změna směru proudění na kompresor způsobí 

nepřirozené brzdění celého rotoru, tedy při opětovném sešlápnutí pedálu plynu 

dojde k větší prodlevě nástupu plnění. Dochází i k nadměrnému namáhání rotoru 

a ložisek. Pro eliminaci tohoto jevu se používá tzv. by-pass ventil nebo upouštěcí 

ventil (tzv. BOV - Blow-off valve). Součást je napojena na přívodní potrubí 

stlačeného vzduchu, v okamžiku uzavření škrtící klapky se v případě upouštěcího 

ventilu odfoukne přebytečný stlačený vzduch přímo do atmosféry a případě by-

passu se vzduch odvádí zpět za kompresor. Upouštěcí ventil je otevírán 

podtlakem, který se vytvoří za škrtící klapkou, když se uzavře. V tělese součásti je 

ventil spojen s pružinou. Pružina je v komoře oddělena membránou od kanálu s 
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ventilem, kde odchází přebytečný vzduch. Komora s pružinou je hadicí napojena 

do sání za škrtící klapku, takže při vytvoření podtlaku v sání se pružina tímto 

podtlakem stlačí. Otevírání ventilu poté pomáhá i samotný odcházející stlačený 

vzduch. Někteří výrobci používají dvě membrány, čímž přibude další tlakový 

prostor pro lepší regulaci ventilu. By-pass funguje v podstatě stejně, jen 

přebytečný vzduch není vytlačován do atmosféry, ale vrací se za kompresor. 

Pokud je totiž tento by-pass ventil umístěn za váhou vzduchu, nedochází k úbytku 

vzduchu, s kterým již řídící jednotka počítala. U upouštěcího ventilu se toto 

spočítané množství odfoukne do atmosféry a tedy motor začne pracovat s velmi 

bohatou směsí. Toto není žádoucí pro vozidla schválená pro běžný provoz, 

protože se nespálené palivo může dostat do výfukového potrubí a vlivem vysoké 

teploty se vznítit. Dochází tak k nadměrnému opotřebení turbínové části a také 

katalyzátoru, nebezpečí v provozu mohou způsobovat i doprovodné plameny ve 

výfuku při vznícení směsi. Výhodné to ovšem může být pro závodní aplikace, kde 

vznícení směsi ve výfuku dodá energii turbíně, takže turbodmychadlo je schopné 

přeplňovat okamžitě po sešlápnutí pedálu.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Řez upouštěcím ventilem   [17] 

 

 

• Chladič stlačeného vzduchu - (Intercooler) slouží pro ochlazení přiváděného 

stlačeného vzduchu. Stlačením a třením proudícího vzduchu se zvýší jeho teplota 

až na několik set stupňů. Těleso chladiče je složeno z trubek různých konstrukcí 
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např. opatřených žebrováním či zvlněním. Jako chladící médium slouží okolní 

(náporový) vzduch nebo voda. Používané materiály se různí podle aplikace. 

Existují různé kombinace hliníkových, měděných a  Ni-Cu slitin nebo 

nerezavějících ocelí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Chladič stlačeného vzduchu s příslušenstvím   [18]    

 

1.3 Vlastnosti turbodmychadel 

 
• Zvýšení plnícího tlaku – S výhodou se používá ve vyšších nadmořských výškách, 

kde je nižší atmosférický tlak a motory tak neztratí svůj výkon. Při běžném 

atmosférickém (101 kPa) tlaku tak dochází  k výraznému přetlaku, čímž se zvyšuje 

objemová účinnost motoru.   

• Zvýšení výkonu a točivého momentu – Použití turbodmychadla na malém motoru 

umožňuje dynamickou jízdu srovnatelnou s atmosférickými motory o mnohem 

větším objemu i hmotnosti. Přeplňováním dostaneme do motoru více vzduchu, 

čímž můžeme dodat více paliva (při dodržení stejného stechiometrického 

poměru) a uvolnit tak více energie.  

• Lepší využití paliva – Jak již bylo řečeno s přeplňováním můžeme použít menší 

motor, abychom dosáhli výkonu většího atmosférického motoru. Část energie 

z paliva je chodem motoru přeměněna na odpadní tepelnou energii vlivem 

přestupu tepla a třením, tyto ztráty navíc rostou s velikostí motoru. Proto malé 

přeplňované motory (s podporou přímého vstřikování) mohou využít více energie 

z paliva na přenos výkonu pro pohon vozidla. U vznětových motorů je to až o 30 – 
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40 % lepší efektivnost a u zážehových až o 15 – 20 % lepší efektivnost než-li u 

stejně výkonného, ale většího atmosférického motoru.  

• Snížení emisí – Opět zde hraje roli použití menších motorů, protože čím menší 

motor tím méně emisí. Moderní turbodmychadla v kombinaci s přímým 

vstřikováním a různými senzory i elektronickým řízením umožňují dokonalejší 

spalování při produkci menšího množství CO2 (vznětový motor až o více než 20 % 

menší produkce CO2, zážehový o 12 – 13 %). Pro větší užitková vozidla se používají 

i systémy pro recyklaci výfukových spalin, čímž je možné snížit i obsah NOx. 

• Prodleva přeplňování – Je nežádoucí efekt, který se snažíme co nejvíce 

eliminovat. Turbodmychadlo začíná optimálně přeplňovat až od určité intenzity 

výfukových spalin. Tato prodleva závisí na mnoha faktorech, které vytvářejí odpor 

proti roztočení turbíny, především je to velikost turbíny a její moment 

setrvačnosti a za další druh  použitých ložisek. Snížení prodlevy je možné použitím 

menšího turbodmychadla s kuličkovými ložisky, turbodmychadlem s podporou 

elektromotoru, dále použitím turbíny s variabilní geometrií, vícestupňovým 

přeplňováním či dalšími způsoby.    

 

1.4 Použití turbodmychadel 

 
Přeplňování turbodmychadly patří k nejrozšířenějším a v praxi nejvíce využívaným 

způsobům přeplňování spalovacích motorů. Jeho použití je možné téměř u všech druhů 

spalovacích motorů, ale největší efektivity je dosahováno u vznětových motorů, které 

pracují s většími objemy a tlaky než-li zážehové a proto z hlediska jejich principu jsou 

příhodnější pro přeplňování turbodmychadly. Vznětové motory se s výhodou uplatňují u 

nákladních, stavebních, zemědělských dalších větších  vozidel z hlediska dosahování 

vysokých točivých momentů a to již při relativně nízkých otáčkách. Dnes již z výrobní linky 

prakticky nesjede vozidlo se vznětovým motorem bez turbodmychadla, ať už se jedná o 

relativně malý motor osobního auta či mnohalitrový motor u větších užitkových vozidel. 

V tomto směru stále dominuje Evropa, kde vznětové motory s přeplňováním tvoří velkou 

část trhu s osobními i užitkovými vozy. Turbodmychadlo nachází uplatnění i u zážehových 

motorů. Jeho využití dříve bývalo výsadou jen závodních a upravených sportovních aut, 

ale dnes je snaha stále snižovat objem motoru (tzv. "downsizing") kvůli nižším emisím a 

spotřebě. Aby však zůstal zachován výkon a dynamika vozu s takto malým motorem, 

využívá se menších turbodmychadel (s menší setrvačností), které jsou schopny efektivně 

přeplňovat od poměrně nízkých otáček motoru, což požadujeme u osobních a hlavně 
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užitkových vozidel. Velké využití našlo turbodmychadlo v závodních aplikacích. Jsou to 

např. vozy WRC (World Rally Car), Indy 500, 24h Le Mans a dříve i Formule 1.   

 

1.5 Varianty přeplňování s turbodmychadly 

 

1.5.1 Turbodmychadlo s variabilní geometrií 

 
Technologie nazývaná různě podle výrobce jako VNT (Variable Nozzle Turbine) nebo 

VGT (Variable Geometry Turbo), tedy volně přeloženo jako nastavovací klapky turbíny, 

přináší zlepšení efektivnosti samotného turbodmychadla. Konstrukce turbodmychadla s 

VNT je stejná jak bylo popsáno, jen zde přibyl věnec s klapkami umístěný po obvodu 

turbíny. Toto zdánlivě malé vylepšení však přináší významný vliv na zvýšení efektivnosti 

přeplňování a schopnosti regulace tlaku vzduchu. Jako první měl tento nápad Ted von 

der Nuell již v roce 1951. Ovšem masivní rozvoj turbodmychadel s polohovatelnými 

klapkami nastává až v letech 1989, 1990 zásluhou firmy Honeywell, která začala dodávat 

první generaci turbodmychadel s VNT do sériových automobilů. Šlo a turbodmychadlo 

určené na vznětový motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Řez turbodmychadlem s VNT   [19]   
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Princip a konstrukce: 

Principem je usměrnit co nejvíce proud spalin tak, aby co nejefektivněji roztáčel turbínu 

dle aktuálních potřeb motoru. Jedná se o několik aerodynamicky tvarovaných klapek, 

které jsou umístěny na věnci a ten je umístěn okolo vstupního průměru turbíny. Klapky 

jsou na věnec uchyceny čepem (jedna osa) a jsou natáčeny aktuátorem pomocí tlaku 

nebo systémem elektronického řízení. Při nízkých otáčkách motoru je k dispozici pouze 

slabý proud výfukových spalin. V tomto okamžiku jsou klapky natočeny tak, že poskytují 

pouze úzký průchod spalin k lopatkám (říkáme, že jsou zavřené). Dochází tak k nárůstu 

rychlosti ve zúženém místě a k usměrnění proudu do více tečného směru k turbíně, 

proudu tedy působí více kolmo na lopatky a tím dochází rychlejšímu roztočení turbíny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Znázornění věnce s polohovatelnými klapkami (poloha uzavřená)   [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Proudění výfukových spalin turbínou  při nízkých otáčkách   [21] 
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Při zvyšování otáček motoru jsou klapky plynule přestavovány až do určité meze, kdy 

jsou téměř stejně orientované jako lopatky turbíny. Mezera mezi klapkami je tak 

největší. Toto nastavení se provede při vysokých otáčkách motoru, kdy je k dispozici 

velice intenzivní proud spalin (klapky otevřené). Rychlým natáčením klapek tak můžeme 

velice dobře regulovat tlak, který má turbodmychadlo vyvíjet, podle aktuální potřeby 

motoru. Turbína s variabilní geometrií může zastat funkci obtokového kanálu. 

Natáčením klapek nastavujeme kolik spalin má proudit na turbínu, tedy můžeme je 

nastavit tak, aby nedocházelo k nadměrným otáčkám turbíny při maximálním zatížení 

motoru a následně nadměrnému přetlaku v sání. Avšak v některých vysokotlakých 

aplikacích je dobré současně použití obtokového kanálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Znázornění pohybu klapek k otevřené poloze   [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23: Proudění výfukových spalin při vysokých otáčkách   [23] 
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V současnosti jsou na trhu turbodmychadla třetí generace VNT uvedená v roce 2004. 

Došlo k optimalizování aerodynamického designu klapek, turbíny i tzv. cartridge (skříň 

turbíny + střední část navržena dohromady). Tyto modifikace přinesli o 10 % lepší 

efektivnost turbíny, o 30 % lepší přeplňování oproti předchozí generaci VNT při snížení 

zpětného tlaku o 10 %. K dokonalému regulování turbodmychadla a tlaku pomocí 

nastavování klapek patří i řídící systém např. systém REA (Rotary Electronic Actuation). 

S masivním rozvojem přímého vstřikování bylo potřeba přesnějšího řízení 

turbodmychadla. REA je tedy elektronický systém, který nastavuje polohu klapek 

pomocí vyhodnocování průběžně měřených údajů (tlak, otáčky, atd.) ve spolupráci 

s řídící jednotkou a dalšími elektronickými systémy. Další systém, který se zde s výhodou 

uplatňuje je recyklace výfukových spalin EGR (Exhaust Gas Recirculation). Tento systém 

umožňuje použít část výfukových spalin pro opětovné plnění spalovacích prostor, 

výsledkem je nižší obsah NOx. Aby část spalin mohla být použita pro opětovné plnění, 

musí se ochladit průchodem skrz speciální chladič. Poté se mísí s čerstvým přívodním 

vzduchem. Do motoru tedy vstupuje směs vzduchu a spalin, která má o něco vyšší 

teplotu a díky tomu se při spálení s palivem uvolní méně škodlivých NOx. Pro správnou 

funkci musí být tlak ve výfukovém potrubí větší než v sání. Jistými nevýhodami je snížení 

výkonu vlivem teplejšího spalovaného vzduchu a použití EGR je možno pouze u 

vznětových motorů (opět vlivem teploty spalin).     

Pro nákladní vozidla a mimosilniční aplikace  existují různé modifikace turbodmychadel s 

polohovatelnými klapkami jako např. AVNT (Advanced Variable Nozzle Turbine). Tato 

varianta je vhodná pro lehká nákladní vozidla v rozsahu 200 - 400 koní. Další variantou 

je  Double Axle VNT, která je vhodná pro těžká nákladní vozidla s objemem motoru od 4 

- 14l. Používá 12 - 19 polohovatelných klapek, které jsou podporovány dvěmi osami. 

Přináší rychlejší odezvu (řízení pomocí REA) a zlepšenou schopnost pro brzdění motoru.   

 

Výhody a nevýhody: 

Vlastnosti jsou v podstatě stejné jako u běžného turbodmychadla, ale VNT technologie 

posouvá hranice přeplňování turbodmychadly o něco dále. Hlavní výhodou 

turbodmychadla s VNT je jeho variabilita, tedy při nízkých otáčkách motoru poskytuje 

rychlý nástup plnění jako bychom použili malé turbodmychadlo a při vysokých otáčkách 

produkuje výkon jako velké turbodmychadlo. Další výhody jsou o několik procent lepší 

využití paliva a snížení emisí oproti turbodmychadlu bez VNT. U turbodmychadla s 

Double Axle VNT je nevýhodou nutnost použití titanového kompresorového kola v 

důsledku vysokých plnících tlaků a potřeba senzoru pro snímání otáček rotoru.  
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Použití: 

Nejvýznamnějšího uplatnění našlo v přeplňování vznětových motorů a to jak osobních 

automobilů tak i užitkových vozidel. Prakticky většina novějších sériových vozidel se 

vznětovým motorem používá různé konstrukční varianty VNT, které zlepšují dynamiku i 

úsporu motoru oproti obyčejnému turbodmychadlu. Novinkou posledních pár let je 

uplatnění této technologie i pro zážehové motory s přímým vstřikováním paliva, kde 

však je opět problém s vysokou teplotou výfukových spalin (až 1 050 °C) a proto stále 

v této oblasti probíhá intenzivní vývoj. Nejnovějším úspěchem této technologie je nový 

VW Polo BlueMotion s tříválcovým vznětovým motorem o objemu 1,2 l přeplňovaný 

turbodmychadlem s VNT poskytující výkon 55 kW a točivý moment 180 Nm při 

2000 min-1. Vynikající je však udávaná průměrná spotřeba 3,3 l/100 km a emise 87 g/km 

(splňující evropskou emisní normu EU5).  

 

 

1.5.2 Turbokompaudní přeplňování 

 
Turbokompaudní přeplňování spojuje klasické turbodmychadlo s další sériově řazenou 

výkonovou turbínou, která přenáší výkon přímo na klikovou hřídel. Jako první bylo 

používáno ve 40. a 50. letech 20. století na motorech letadel, souběžně se uplatňovalo 

na lodních motorech, kde pohánělo samostatný elektromotor. Až v roce 1991 bylo 

turbokompaudní přeplňování poprvé použito na sériově vyráběném nákladním vozidle 

firmy Scania, na jehož vývoji se podílela firma Holset zabývající se výrobou 

turbodmychadel. 

 

Princip a konstrukce: 

Základním principem je využití většího množství energie z výfukových spalin zařazením 

další radiální či axiální výkonové turbíny. Výkonová turbína však nepohání kompresor, 

ale skrze převodový mechanismus přenáší výkon přímo na klikovou hřídel (mechanicky). 

To přináší zvýšení účinnosti motoru a lepší využití paliva. Výkonová turbína je obvykle 

řazena sériově za klasickým turbodmychadlem. Spaliny projdou přes turbínu klasického 

turbodmychadla, které roztáčí, a pokračují potrubím dále k výkonové turbíně. Rotací 

této turbíny dochází k přenosu točivého momentu pomocí ozubených soukolí a 

speciální hydraulické spojky na klikovou hřídel (napojení na setrvačník). Dosahované 

otáčky jsou přibližně 55 000 min-1 (mohou se různit podle výrobce), proto je nutné je 

pomocí převodového mechanismu synchronizovat s otáčkami motoru, přičemž toto 

snížení otáček vede k nárůstu využitelného točivého momentu. Spaliny, které opouští 
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výkonovou turbínu pokračují dále do výfukového systému. Faktorem limitujícím 

přenášený výkon od výkonové turbíny turbokompaudního systému je zpětný tlak 

působící od této turbíny k turbíně klasického turbodmychadla, což negativně ovlivňuje 

jeho chod. Řešením je upravení tvaru lopatek klasické turbíny a také je výhodnější 

používat turbíny menšího průměru, které při nízkých otáčkách umožňují rychlejší 

roztočení na optimální otáčky. Při nízkých otáčkách motoru je výkonová turbína nečinná 

a tedy nevyvíjí téměř žádný zpětný tlak, celý systém se tak chová jakoby viděl pouze 

turbodmychadlo. Výkonová turbína a její související části musí být navrženy pro větší 

odolnost kvůli rázům a vibracím od motoru a převodovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Turbokompaudní přeplňování s axiální výkonovou turbínou   [24] 

 

 

Výhody a nevýhody: 

Výhodou je zvýšení účinnosti motoru výkonovou turbínou, která navyšuje výkon motoru 

až o několik desítek kW, přičemž pro dodání tohoto výkonu využívá pouze další 

ztrátovou energii spalin, která by jinak zůstala nevyužita. Existence tlakových diferencí 

lehce snižuje účinnost samotného přeplňování, avšak výkon dodávaný přímo na 

klikovou hřídel, která slouží pro pohon vozidla, převyšuje tyto ztráty.  Nevýhodou je 

složitější konstrukce celého systému, což vede ke zvýšeným výrobním nákladům.  
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Použití:    

Jednotlivé komponenty turbokompaudního přeplňování vyžadují více místa v zástavbě 

motoru (hydraulická spojka, převodový mechanismus, atd.). Nejen z tohoto hlediska je 

tento systém vhodný pro větší vozidla. Jak již bylo zmíněno uplatnění nachází u 

nákladních, ale i stavebních, zemědělských a další vozidel. Turbokompaudní přeplňování 

používá firma Scania  např. u motoru s objemem 11,7 l výkonem 480 k a maximálním 

točivým momentem 2 250 Nm. Dalším výrobcem nákladních vozidel je Volvo s 12,1 

litrovým turbokompaudním motorem DT500 o výkonu 500 koní. Celkově však 

turbokompaudní přeplňování není příliš rozšířeno, protože pro přeplňování nákladních a 

jiných větších vozidel existují výhodnější způsoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Motor Scania 480 HPI   [25] 

 

1.5.3 Vícestupňové přeplňování 

 
Jde o velmi efektivní způsob přeplňování, kde kombinací dvou či více turbodmychadel 

různého uspořádání můžeme dosáhnout vysokého výkonu i točivého momentu téměř v 

plném rozsahu otáček motoru. V automobilovém průmyslu se nejčastěji využívá 

dvoustupňové přeplňování dvojího druhu uspořádání - sériové a paralelní. Oba způsoby 
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poskytují velký plnící tlak od nízkých otáček, velký výkon při vyšších otáčkách a lepší 

spotřebu paliva v porovnání se stejně výkonnými atmosférickými motory. Dále si 

rozebereme obě uspořádání: 

• Dvoustupňové přeplňování sériové 

V sériovém uspořádání jsou dvě turbodmychadla řazena za sebou. Jako první v 

pořadí za motorem je menší vysokotlaká turbína. Poté spaliny pokračují k větší 

nízkotlaké turbíně a pak dále do výfukového potrubí. V klasickém pojetí tohoto 

sériového zapojení pracuje nejdříve menší turbodmychadlo, které začne 

přeplňovat od nízkých otáček. Jakmile se intenzita proudění spalin zvyšuje, plynule 

se připojí k přeplňování i druhé větší turbodmychadlo. Větší turbodmychadlo má 

za úkol dodávat co nejvíce vzduchu při vysokém výkonu motoru. Ovšem při velmi 

intenzivním proudění spalin by docházelo k nadměrnému zatěžování menší 

vysokotlaké turbíny, navíc větší nízkotlaká turbína by nemohla naplno využít svůj 

potenciál. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26: Sériové dvoustupňové přeplňování   [26] 

 

Proto přišlo řešení ve formě obtokových kanálů okolo vysokotlaké turbíny. Jak ze 

strany turbíny tak ze strany kompresoru jsou umístěny obtokové kanály s 

ovládanými ventily. Nyní mohou obě turbodmychadla využít svých 

charakteristických vlastností. Při nízkých otáčkách motoru může využít celou 

energii spalin jen menší vysokotlaká turbína, čímž do motoru dostane velký tlak při 

současně rychlém nástupu toho tlaku. Obtokový ventil turbíny i kompresoru je 

uzavřen. Při zvyšování otáček roste i intenzita spalin, obtokový kanál turbíny se 
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začíná otevírat (zatím jen regulovaně). V této přechodové oblasti pracují obě 

turbodmychadla současně, menší pracuje téměř na svůj plný výkon, větší se 

roztáčí na efektivní otáčky, obtokový kanál kompresoru je však stále uzavřen. Při 

dalším růstu otáček se již oba ventily otevřou naplno, čímž odstaví vysokotlaké 

turbodmychadlo z činnosti, funkci přeplňování převezme pouze větší 

turbodmychadlo, které poskytuje dostatečné množství vzduchu při vysokých 

otáčkách. Pro ještě lepší regulaci je u nízkotlaké turbíny umístěn obtokový kanál 

(wastegate), který při velmi vysokém zatížení odvádí část spalin mimo turbínu a 

chrání tak motor i turbodmychadlo před poškozením. Původní sériové uspořádání 

bez obtoku a regulace je konstrukčně jednodušší a poskytuje vysoké tlaky při 

nižších a středních otáčkách, avšak není vhodné pro velké výkony. Většinou je také 

nutné použít dva chladiče stlačeného vzduchu (pro každé dmychadlo jeden). 

Konstrukčně složitější varianta s obtokovými kanály okolo menší turbíny poskytuje 

rychlý nástup velkého točivého momentu a na druhé straně i dostatek výkonu ve 

vyšších otáčkách. Nárůst výkonu je až 35 % oproti nepřeplňovanému motoru. 

Naopak spotřeba je až o 10 % nižší v celém rozsahu otáček než-li u stejně 

výkonného atmosférického motoru. Sériové dvoustupňové přeplňování je vhodné 

jak pro zážehové tak pro vznětové motory všech velikostí a výborně spolupracuje 

se systémem recyklace spalin EGR.  

Jako příklad motoru využívajícího sériové dvoustupňové přeplňování uveďme 

automobil Toyota Supra 2JZ-GTE. Jedná se o zážehový řadový šestiválec o objemu 

3 l, motor produkuje výkon 206 kW při 5 600 min-1 a maximální točivý moment 

455 Nm od 3 600 min-1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.27: Motor Toyota Supra Twin-turbo   [27] 



 - 28 - 

 

Obr. 28: Sériové dvoustupňové přeplňování s obvodními kanály   [28] 

 

• Dvoustupňové přeplňování paralelní 

V paralelním uspořádání pracují dvě turbodmychadla současně "bok po boku". 

První v pořadí za motorem je primární turbodmychadlo, dále následuje 

sekundární. Při nízkých otáčkách motoru pracuje pouze primární turbodmychadlo, 

které tak může využít celou energii spalin pro rychlý nástup plnění. Tento okruh 

má nyní uzavřené přepouštěcí kanály k sekundárnímu turbodmychadlu. Primární 

turbodmychadlo může být různé konstrukce. Je možno použít variantu s 

obtokovým kanálem (wastegate) nebo s polohovatelnými klapkami (VNT) pro 

mnohem lepší regulaci proudění spalin. Při dosažení dostatečné intenzity spalin se 

otevře přepouštěcí kanál, kterým je energie spalin rovnoměrně rozdělována mezi 

obě turbodmychadla. Přeplňování nyní probíhá oběma turbodmychadly současně. 

Sekundární turbodmychadlo je již bez regulace (free-floating), regulaci  celého 

systému zajišťuje primární okruh pomocí nastavování klapek a ovládání 

přepouštěcího kanálu. Stlačený vzduchu z obou turbodmychadel se spojuje do 

jedné trubky, poté projde chladičem stlačeného vzduchu a je přiveden do sacího 

potrubí. 
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Obr. 29: Paralelní dvoustupňové přeplňování   [29] 

 

Paralelní dvoustupňové přeplňování lze aplikovat na zážehové motory a od roku 

2006 i na vznětové motory. Velmi výhodné je toto uspořádání pro motory do V 

kde je možné plnit každou řadu válců zvlášť. Použití je však výhodné i na řadové 

motory. Tento systém zlepšuje výkon motoru až o 15 % a točivý moment  při 

nízkých otáčkách vzroste až o 10 % oproti motoru s jedním turbodmychadlem. 

Přitom spotřeba zůstává téměř stejná nebo dokonce o pár procent nižší.  

Jako příklad použití paralelního dvoustupňového přeplňování vybereme vznětový 

čtyřválcový motor vozu Peugeot 407 s objemem 2,2 l a výkonem 116 kW. Tento 

model měl jako první vozidlo se vznětovým motorem paralelní uspořádání 

turbodmychadel. Předností tohoto motoru je maximální točivý moment 370 Nm 

již při 1 500 min-1, 
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Obr. 30: Srovnání variant dvoustupňového přeplňování   [30]  

 

1.5.4 Dvoukompresorové turbodmychadlo 

 
Turbodmychadlo označené zkratkou SST (Single Sequential Turbo) je novinkou, která 

pochází od firmy Honeywell. Revoluční řešení dvou radiální kompresorů na jedné hřídeli 

přináší vlastnosti blízké dvoustupňovému přeplňování, ovšem zabalené do jednoho 

kompletního celku. Kompresorová kola umístěná na jedné hřídeli jsou k sobě zrcadlově 

otočeny. Obě kola mají stejný rozměr i tvar a každé stlačuje vzduch ve vlastním okruhu.  

Tok spalin na turbínu je ovládán variabilními klapkami (VNT), takže prodleva 

přeplňování je velmi malá. Tento způsob také výborně spolupracuje se systémem 

recyklace spalin (EGR), tudíž motor produkuje méně škodlivých NOx. 
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Obr. 31: Řez turbodmychadlem se dvěma kompresory   [31] 

 

 

Příkladem využití bude nový model (rok 2011) amerického pick-upu Ford série F Super 

Duty. Tyto modely budou poháněny vznětovým osmiválec do V o objemu 6,7 l a 

přeplňované dvoukompresorovým turbodmychadlem. Toto turbodmychadlo vyvíjí tlak 

až 207 kPa při 130 000 min-1 (starší dvoustupňová aplikace 6,4 l jen o 69 kPa více).  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Umístění "SST" v osmiválci do V   [32]  
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1.5.5 Turbodmychadlo s elektrickým motorem 

 
Základní myšlenkou bylo integrovat elektromotor/generátor na rotor a do střední části 

turbodmychadla. Řada výrobců pracuje na jeho vývoji, např. firma Holset jejíž projekt 

nese název ELEGT (Electric Exhaust Gas Turbocharger). Některé projekty již byly 

úspěšné, ovšem masového rozšíření se zatím nedočkaly. Koncepce turbodmychadla s 

podporou elektrického motoru přináší řadu výhod. Mezi hlavní pozitiva patří schopnost 

udržovat stále efektivní otáčky rotoru. Tedy při nízkých otáčkách motoru, kdy 

turbodmychadlo nemá dostatečný proud spalin je rotor roztáčen elektromotorem, který 

je napájen z baterie vozidla. Přeplňování tedy může začít prakticky okamžitě od 

sešlápnutí pedálu. Elektromotor také umožňuje udržet efektivní otáčky turbodmychadla 

během řazení rychlostí. Na druhou stranu při velkém zatížení motoru, kdy 

turbodmychadlo točí maximální otáčky, může fungovat jako regulace proti vytváření 

nadměrného přetlaku tím, že elektromotor nuceně brzdí rotor turbodmychadla. Když 

není potřeba podpory elektromotoru, může fungovat v generátorickém chodu, čímž by 

mohl nahradit funkci alternátoru. Zásadním problémem je však umístění elektromotoru 

do centrální části. Panují zde velmi extrémní podmínky (vysoká teplota, vibrace) jímž 

musí elektromotor umět odolat. Jako nejvýhodnější se jeví indukční asynchronní motor, 

který je velmi robustní a cenově přijatelný oproti jiným druhům elektrických motorů.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33: Řez turbodmychadlem s integrovaným elektromotorem   [33] 
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2 Přeplňování mechanickými dmychadly 

Přeplňování mechanickými dmychadly patří k základnímu způsobu zvýšení účinnosti 

motoru již od začátku 19. století. V této době Gottlieb Daimler patentoval první 

mechanické dmychadlo pro přeplňování automobilů, které pojmenoval "supercharger" 

(anglický výraz pro mechanické dmychadlo). Jeho patent vycházel z nápadu Francise 

Rootse, který již roku 1860 vymyslel předchůdce dnešních mechanických dmychadel 

(Rootsova konstrukce  dmychadla). V roce 1921 firma Mercedes-Benz uvedla první 

sériově vyráběné vozidlo s mechanickým dmychadlem Rootsova typu.  

Mechanická dmychadla používaná v automobilovém průmyslu jsou tří základních variant: 

Rootsovo dmychadlo, Lysholmovo (twin-scroll) dmychadlo a odstředivé (centrifugal) 

dmychadlo. Jejich úkolem je, stejně jako u turbodmychadel, stlačovat přiváděný vzduch a 

tím zvyšovat účinnost motoru. Další výhodné vlastnosti, které přeplňování mechanickými 

dmychadly poskytuje, jsou téměř stejné jako bylo popsáno v kapitole o 

turbodmychadlech, tedy zvýšení výkonu i točivého momentu při zachování stejných emisí 

CO2, nebo použití menšího motoru ("downsizing") a zachování dynamiky vozu 

srovnatelnou s větším atmosférickým motorem. Charakteristickým rysem této kategorie 

je mechanický pohon dmychadla. Energie pro jeho pohon je přenášena nejčastěji 

řemenem přímo z klikové hřídele. Dále si něco řekneme o jednotlivých konstrukčních 

řešeních: 

 

2.1 Rootsovo dmychadlo 

 
Rootsovo dmychadlo je nejstarší variantou mechanického dmychadla. Původně však 

nesloužilo ke stlačování vzduchu, ale jen k jeho rozhánění (průmyslové haly). Poté našlo 

uplatnění v automobilovém průmyslu kde v průběhu let procházelo intenzivním vývojem, 

jehož výsledkem je efektivní a méně hlučné zařízení vhodné k přeplňování celé řady 

vozidel se spalovacím motorem. 
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Obr. 34: Princip proudění vzduchu v Rootsově dmychadle   [34] 

 

2.1.1 Princip a konstrukce 

 
Rootsovo dmychadlo jako jediné nestlačuje vzduch ve svém vlastním tělese, ale 

komprese nastává až při výstupu vzduchu  z dmychadla (v sacím potrubí). Proudění 

vzduchu vytváří dvě spoluzabírající  spirálová tělesa, která se otáčejí proti sobě a jsou v 

neustálém kontaktu. Charakteristickou vlastností je konstantní množství vzduchu, které 

projde tělesem dmychadla za jednu otáčku. Vzduch je nasán rotujícími spirálami a je 

dále veden okolo stěn vnitřního prostoru (vně spirál). Nasávání vzduchu probíhá 

nejčastěji z vrchní části skříně kompresoru, výstup vzduchu je radiální otvorem vespod 

skříně. Pohon spirál je zprostředkován ozubenými koly, přičemž jedno z nich je spojeno 

s hřídelí, na jejímž druhém konci je řemenice, která je řemenem napojena na jinou 

řemenici poháněnou rotací klikové hřídele. Otáčky spirál jsou tedy závislé na otáčkách 

motoru. Přeplňování tak probíhá od velmi nízkých otáček, což je dominantou právě 

Rootsova dmychadla. Dosahuje velmi dobré účinnosti při nízkých až středních otáčkách 

(až 90 %), naopak ztrácí účinnost ve vyšších otáčkách (50 - 60 %). To souvisí i s velkým 

zahříváním vzduchu, které toto dmychadlo vytváří. Při přeplňování je v sacím potrubí 

vyšší tlak a tedy i vyšší teplota vzduchu než-li v samotném dmychadle. Rotací spirál tak 

dochází k mírnému zpětnému nasávání do dmychadla a ohřevu spirál i přívodního 

vzduchu. Tento jev mnohem intenzivnější právě při vysokých otáčkách, proto rapidně 
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klesá jeho účinnost. Kompenzovat nadměrné zahřívání je možné opět použitím chladiče 

stlačeného vzduchu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35: Rootsovo dmychadlo s pohledem na vnitřní rotory   [35] 

 

Rootsovo dmychadlo je konstrukčně jednodušší oproti jiným zařízením pro přeplňování 

vzduchu, což umožňuje levnější výrobu a vysokou spolehlivost i životnost zařízení. 

Dmychadlo má méně rotujících částí a je samomazné, tedy nepotřebuje externí mazaní 

napojené na okruh motoru. Kompaktní design umožňuje dobré umístění v prostoru 

motoru, obvykle je to na vrchní části motoru nebo ze strany. Těleso dmychadla je 

převážně celé tvořeno skříní, ve které se nachází rotory, ozubená kola a ložiska. Ke skříni 

je přišroubováno menší úzké těleso, ve kterém je hřídel na jejímž konci se nachází 

řemenice. Nejdůležitější součástí jsou však spirálové rotory, které vytváří pohyb 

vzduchu. Původní koncepce se skládala pouze ze dvou přímých výběžků jež do sebe 

zapadaly. Postupným vývojem se konstrukce spirálových těles změnila na tři až čtyři 

spirály, které po délce obtočí určitý úhel. U mechanického dmychadla může být i 

obtokový kanál, který odvádí nasávaný vzduch od vstupu do dmychadla, když není 

potřeba aktuální výkon (např. při zpomalování). Ovládání obtoku je stejně jako u 

turbodmychadla pomocí aktuátoru.  
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Obr. 36: Znázornění obtokového kanálu vzduchu okolo dmychadla   [36] 

 

2.1.2 Vlastnosti a použití 

 
Největší výhodou je vyvinutí vysokého tlaku již od nízkých otáček (vrcholu dosahuje již 

při 2000 min-1). Z tohoto důvodu je Rootsovo dmychadlo vhodné jak pro osobní 

automobily tak i pro nákladní a další vozidla. Velice používaným je hlavně v Americe, 

kde má svoji historii a jeho oblíbenost stále trvá. Uplatňuje se i v závodních aplikacích, 

např. hojně používané je u tzv. dragsterů, kde je potřeba co největšího zrychlení na 

krátké trati. Dnes již mnoho automobilových výrobců mechanické přeplňování 

nepoužívá, ovšem některé značky jako Mercedes-Benz, Ford, GM, Jaguar stále propagují 

tuto variantu. Mechanické přeplňování je obecně vytlačováno turbodmychadly, ale v 

posledních letech nachází Rootsovo dmychadlo uplatnění právě v kombinaci s 

turbodmychadlem (bude popsáno později). Jak již bylo řečeno největší nevýhodou 

Rootsova dmychadla je velké zahřívání vzduchu, již při nízkém vytvářeném tlaku, které 

snižuje jeho účinnost při vyšších otáčkách. Zhruba od přetlaku 42 kPa je nutno použití 

chladiče vzduchu. Rootsovo dmychadlo, stejně jako všechny mechanická dmychadla, 

odebírá výkon z klikové hřídele, při vysokých otáčkách motoru to může být i několik 

desítek kW. Další relativní nevýhodou je hlučnost dmychadla při jeho provozu. 
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Obr. 37: Speciálně upravený motor pro závodní účely s Rootsovým dmychadlem   [37] 

 

2.2 Lysholmovo dmychadlo 

 
Tvůrcem této varianty byl švédský inženýr Alf Lysholm ve 30. letech 19. století. Jeho 

konstrukce dmychadla vychází z Rootsova typu, ovšem interní kompresí je dosaženo 

menšího zahřátí vzduchu a tedy lepších vlastností přeplňování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38: Lysholmovo dmychadlo   [38] 
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2.2.1 Princip a konstrukce 

 
Na první pohled vypadá dmychadlo úplně stejně jako Rootsovo dmychadlo a také 

základní konstrukce je téměř stejná. Jeho princip je však mírně odlišný. Stlačování 

vzduchu v tomto typu dmychadla probíhá přímo v jeho tělese. Charakteristickým rysem 

je opět konstantní množství vzduchu, které projde tělesem dmychadla za jednu otáčku. 

Spirálové rotory jsou konstrukčně odlišné než-li v předchozím případě. Rotory se otáčejí 

proti sobě v těsné blízkosti. Vzduch je nasáván v zadní části skříně kompresoru, rotací 

spirálových těles je vzduch mezi nimi stlačován a putuje do přední části, kde je vyveden 

z dmychadla radiálně. Kompresí přímo v tělese se produkuje menší množství tepla. 

Dmychadlo tedy stlačuje vzduch velmi efektivně a to již od nízkých otáček. Tím, že 

rotory nejsou ve vzájemném kontaktu, nedochází téměř k žádnému opotřebení 

pohyblivých součástí. Dmychadlo je samomazné, takže nepotřebuje napojení externího 

přívodu oleje. Životnost a spolehlivost je velmi dobrá. Vhodné je také použití 

obtokového ventilu, jinak dmychadlo přeplňuje i při malém zatížení, kdy velký přetlak 

není potřeba. 

 

Obr. 39: Princip interní komprese   [39] 

 

2.2.2 Vlastnosti a použití   

 
Přední výhodou je vyvinutí velkého tlaku už od nízkých otáček. Z tohoto důvodu je 

vhodné pro osobní i nákladní automobily a všude tam, kde požadujeme velký točivý 

moment při nízkých otáčkách. Účinnost dmychadla je až 85 %, ale klesá s růstem otáček. 

Nevýhodou je vyšší cena dmychadla z důvodu náročnější výroby spirálových rotorů. 

Kompaktní design umožňuje dobré umístění v zástavbě motoru, obvykle z vrchu nebo ze 

strany motoru. Velmi praktické je pro motory do V, kde je dmychadlo umístěno 

uprostřed motoru mezi dvěmi řadami válců. Tento typ mechanického dmychadla 

používá firma Mercedes-Benz ve svých sportovněji laděných modelech AMG.  
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Například model Mercedes-Benz SLR, který je vrcholem této automobilky, disponuje 

osmiválcovým motorem do V o objemu 5,4 l s Lysholmovým dmychadlem. Dmychadlo 

vyvíjí tlak 90 kPa při vlastních otáčkách 23 000 min-1, chlazení vzduchu probíhá dvěma 

chladiči. S dmychadlem produkuje motor výkon 460 kW a točivý moment 780 Nm při     

3 250 min-1. Jako všechny mechanická dmychadla i toto odebírá nezanedbatelný výkon. 

V tomto případě je to až 120 koní při maximálním zatížení.   

 

2.3 Odstředivé dmychadlo 

 
Odstředivé dmychadlo je novější typem mechanického dmychadla oproti předchozím 

variantám.  

2.3.1 Princip a konstrukce 

 
Princip stlačování vzduchu je stejný jako u turbodmychadla. Radiální kompresorové kolo 

nasává vzduch v osovém směru a rotací kola ho rozvádí po obvodu do skříně 

kompresoru. Oběžné kolo rotuje rychlostí 40 000 - 60 000 min-1 (dle aplikace). 

Postupným rozšiřováním průřezu skříně dmychadla dochází k poklesu rychlosti proudění 

a nárůstu tlaku. Točivý moment pro pohon dmychadla je přenášen pomocí ozubených 

soukolí. Dmychadlo je stejně jako v ostatních případech spojeno s klikovou hřídelí 

pomocí řemene. Tento typ dmychadla již nepřenáší konstantní objem vzduchu na jednu 

otáčku. Interní kompresí dosahuje toto dmychadlo výborné tepelné účinnosti, což 

znamená nižší teplotu stlačeného vzduchu. Nástup plnění přichází mnohem později než-

li u ostatních typů mechanických dmychadel (okolo 3 000 min-1), ale od dosažení 

efektivních otáček rapidně roste výkon s dalším zvyšováním otáček motoru. Protože 

dmychadlo se otáčí relativně vysokými otáčkami, je často nutné mazání obíhajícím 

olejem z okruhu motoru. Dnes již někteří výrobci nabízí samomazné řešení s vlastním 

zásobníkem oleje (např. výrobce Paxton, modelová řada NOVI SL). Proti poškození 

kompresorového kola zpětným tlakem při uzavření škrtící klapky je dobré umístění 

odpouštěcího ventilu mezi kompresor a sání motoru (stejný princip jako u 

turbodmychadel). 
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Obr. 40: Řez odstředivým dmychadlem   [40] 

 

2.3.2 Vlastnosti a použití 

 
Největší výhodou je dosahování vysokého výkonu při vyšších otáčkách motoru. Z tohoto 

hlediska je přeplňování odstředivým dmychadlem vhodné spíše pro lehké osobní 

automobily a výkonové aplikace. Není vhodné pro nákladní automobily a další vozidla, 

kde je požadován vysoký točivý moment při nízkých otáčkách. 

Odstředivé dmychadlo používá např. americká automobilka Chevrolet v inovovaném 

sportovním modelu Camaro SS. Tento model pohání různě výkonné motory, ale 

vrcholem nabídky je osmiválcový motor do V s výkonem 426 koní a točivým momentem 

420 Nm při 4 600 min-1.     

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41: Motor Chevrolet Camaro SS s odstředivým dmychadlem   [41] 
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3 Kombinované přeplňování 

 
Velmi dlouhou dobu se inženýři snažili vytvořit funkční systém přeplňování, který by 

kombinoval výhody turbodmychadla s mechanickým dmychadlem. Mechanické 

dmychadlo je velmi účinné při nízkých otáčkách, kde poskytuje velmi rychle velký točivý 

moment motoru, naproti tomu turbodmychadlo poskytuje velký výkon při vyšších 

otáčkách. Spojit tyto dva způsoby dohromady se může zdát jako poměrně jednoduchá 

věc, ovšem opak je pravdou. Tento systém je velmi komplexní, vyladění celého systému 

stálo mnoho úsilí. První úspěšné řešení bylo vytvořeno ke konci 80. let 19. století aplikací 

kombinovaného přeplňování na závodní rally speciál automobilu Lancia Delta S4. Ovšem 

tento systém zůstal využíván pouze pro zavodní aplikace a hromadné výroby se dočkal až 

o několik let později. Roku 2006 představila automobilka Volkswagen nové motory pod 

označením TSI (Twincharger Stratified Injection), které využívají přeplňování 

mechanickým dmychadlem Rootsova typu spolu s turbodmychadlem. Tento typ motoru v 

kombinaci s přímým vstřikováním paliva získal několikrát mezinárodní ocenění pro 

nejlepší maloobjemový motor  a to z několika důvodů: 

• Možnost snížení velikosti a tedy objemu motoru, při zachování vlastností 

mnohem většího atmosférického motoru (tzv. "downsizing"). Díky tomuto 

způsobu přeplňování je dosaženo vysokého litrového výkonu.  

• Dosažení vysokého točivého momentu již při 1 500 min-1 (respektive 1 750 min-1), 

který trvá až do hodnoty 4 500 min-1. Pro srovnání podobné hodnoty dosahuje 

atmosféricky plněný motor o objemu 2,3 l. 

• Spotřeba malého motoru TSI s přímým vstřikováním je až o 20 % lepší než-li u 

stejně výkonného atmosférického motoru.     

• Lepší využití paliva z malého motoru a také nižší produkce emisí CO2. 

Přeplňování probíhá v několika stupních. Nejdříve je zaměstnáno pouze mechanické 

Rootsovo dmychadlo, které stlačuje vzduchu v rozmezí 1 750 - 2 400 min-1. V přechodové 

oblasti mezi 2 400 - 3 500 min-1 začíná funkci přebírat turbodmychadlo, ale pokud 

elektronický systém vyhodnotí potřebu razantnějšího zrychlení, připojí se ke stlačování 

ještě kompresor. Ten je připojován či odpojován pomocí elektromagnetické spojky podle 

potřeb motoru. Interní převod kompresoru je 1:5 vzhledem k otáčkám motoru. Od 

hodnoty 3 500 min-1 je přeplňování čistě na turbodmychadlu, které poskytuje velký plnící 

tlak až do maximálních otáček motoru (cca 7 000 min-1). 
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Obr. 42: Průběh točivého momentu a výkonu v závislosti na otáčkách   [42] 

 

 Ventil, který rozděluje množství přiváděného vzduchu k jednotlivých zařízením, je ve 

vyšších otáčkách zcela otevřen a tedy vzduch proudí pouze k turbodmychadlu. Je nutno 

dodat, že ne všechny výkonové varianty motorů TSI obsahují jak kompresor tak i 

turbodmychadlo. V některých variantách je přeplňování zajištěno pouze 

turbodmychadlem. Přeplňování kombinovaným způsobem je zatím používáno pro 

zážehové motory malých objemů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43: Schéma kombinovaného přeplňování motoru TSI   [43] 
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Jako příklad si uveďme model Golf GT z produkce automobilky Volkswagen, který je 

osazen motorem o objemu 1,4 l TSI přeplňovaný kompresorem i turbodmychadlem. Jde o 

řadový zážehový čtyřválec, který disponuje maximálním výkonem 125 kW / 170 koní při   

6 000 min-1. Maximální točivý moment 240 Nm je k dispozici v rozmezí 1 750 - 4 500 min-1. 

Nejvyšší plnící tlak má hodnotu 250 kPa. Tyto parametry umožňují tomuto malému 

motoru nevídanou dynamiku jízdy při zachování kombinované spotřeby 7,2 l/100 km a 

173 g/km emisí CO2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 44: Umístění kompresoru, turbodmychadla a chladiče   [44] 

 

4 Přeplňování elektrickým dmychadlem 

 
V dnešní době je snahou nahrazovat některé mechanicky poháněné součásti elektricky 

poháněnými. Je to z důvodu preciznějšího ovládání, nastavovaní a regulování. Mechanická 

dmychadla mají podstatnou nevýhodu právě v jejich mechanickém pohonu, který je 

zdrojem velkých ztrát při vyšších otáčkách. Proto myšlenka kompresoru poháněného 

elektrickým motorem dostala v posledních letech reálnou podobu. Roku 2008 uvedla 

britská firma Controlled Power Technologies (CPT) plně funkční odstředivé dmychadlo 

poháněné elektrickým motorem. Tento systém má anglické označení Variable Torque 

Enhancement System (VTES).  
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Obr. 45: Elektrické dmychadlo VTES   [45] 

 

Využívá odstředivého dmychadla, které je roztáčeno elektrickým motorem nezávisle na 

otáčkách motoru. Dmychadlo tak může dosáhnout otáček 70 000 min-1 ve velmi krátkém 

čase. V průběhu jedné sekundy je dmychadlo schopné vyvinou téměř maximální točivý 

moment a to již při velmi nízkých otáčkách motoru. Tato vlastnost dělá z elektrického 

dmychadla velmi efektivní zařízení vhodné pro přeplňování motorů osobních i lehkých 

nákladních vozidel a to jak vznětových tak i zážehových. Razantní nástup plnění  téměř 

okamžitě od sešlápnutí pedálu umožňuje používat menší motory, které produkují menší 

množství emisí CO2 oproti stejně výkonným atmosférickým motorům. Elektrické 

dmychadlo VTES je možné kombinovat i s použitím turbodmychadla, výsledkem jsou 

výborné výkonové charakteristiky v celém rozsahu otáček motoru. O napájení 

elektromotoru se stará běžná baterie vozidla pracující s napětím okolo 12 V. Dále si 

ukážeme vliv použití VTES na některé druhy motorů:  

• 1,2 l zážehový motor s turbodmychadlem a VTES 

Tento přeplňovaný motor se vyrovná atmosférickému motoru s objemem 2,5 l. 

Více než 95 % točivého momentu je k dispozici během jedné sekundy (až 87 % 

již po uplynutí 0,5 sekundy). V oblasti nízkých otáček dochází k nárůstu výkonu 

až o 25 kW, emise CO2 jsou přitom redukovány až o 20 %.     
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Obr. 46: Srovnání točivého momentu aplikace při použití  VTES   [46] 

 

• 2,0 l zážehový motor s VTES 

Jde o kategorii motorů vhodnou pro vozy typu SUV/MPV. Tento způsob 

umožňuje zmenšení motoru o 45 % při zachování stejného výkonu. Naopak 

produkce CO2 klesá až o 15 %. Nárůst točivého momentu je až 80 % během 

jedné sekundy a nárůst výkonu o 25 kW do 3 000 min-1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 47: Srovnání točivého momentu 2,0l zážehového motoru   [47] 
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• 2,0 l vznětový motor s VTES 

Tento motor je vhodný pro lehká nákladní vozidla, kde může svými vlastnostmi 

zastoupit dvoustupňové přeplňování. Snížení emisí CO2 je až o 10 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48: Srovnání točivého momentu při různých způsobech přeplňování   [48] 
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Závěr 

Tato publikace shrnuje moderní zařízení a způsoby užívané k přeplňování vozidel se 

spalovacím motorem. Dnes má přeplňování v automobilovém průmyslu nezastupitelnou 

roli a podíl vozidel s některým druhem přeplňování i nadále rapidně poroste. Trendem v 

automobilovém průmyslu je snižování objemu zážehových i vznětových motorů kvůli 

úspornějšímu provozu, ale hlavně kvůli stále přísnějším ekologickým normám. Nové 

techniky v oblasti přeplňování umožňují právě těmto malým motorům dosahovat 

srovnatelnou dynamiku jízdy jako s mnohem větším atmosférickým motorem, to vše při 

úspornější spotřebě a hlavně menší produkci emisí CO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 49: Celosvětový trend snižování množství emisí   [49] 

 

Velmi rozšířené je přeplňování pomocí turbodmychadla, které dává dnešním vznětovým 

motorům vynikající vlastnosti, obzvláště varianta s variabilním ovládáním turbíny. S 

rozvojem technologie a materiálů se stále více prosazují zážehové motory malých objemů 

přeplňované turbodmychadly. Nevýhodou turbodmychadla je však zpožděný nástup 

plnění. Tuto negativní vlastnost minimalizují turbodmychadla s malou setrvačností (ovšem 

za cenu dosažení nižšího výkonu) nebo turbodmychadla s variabilní geometrií. Nejlepších 

vlastností je však dosahováno kombinací dvou turbodmychadel při dvoustupňovém 

přeplňování. Nejnovějším úspěchem inženýrů je dvoukompresorové turbodmychadlo, 
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které poskytuje vlastnosti dvoustupňového přeplňování s využitím pouze jednoho 

zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 50: Celosvětový podíl vozidel přeplňovaných turbodmychadlem   [50]  

 

Přeplňování mechanickými dmychadly je méně používané, ovšem některé automobilky, 

zvláště americké, tento způsob stále využívají. Předností mechanických dmychadel 

(Rootsovo, Lysholmovo) je velmi rychlý nástup plnění a tedy dosahování vysokých 

točivých momentů při nízkých otáčkách. Jejich nevýhodou je však mechanická vazba na 

klikovou hřídel, čímž odebírají výkon využitelný pro pohon vozidla (malá účinnost při 

vyšších otáčkách). Nejefektivnějším způsobem je v současnosti kombinované přeplňování, 

které využívá předností mechanického dmychadla i turbodmychadla. Tento systém je 

velice perspektivní a do budoucna se dá předpokládat jeho častější využití (zatím pouze 

koncern Volkswagen). Mechanické pohony jsou stále více nahrazovány elektrickými a to 

platí i v případě dmychadel. Elektricky poháněné dmychadlo poskytuje mnohem lepší 

vlastnosti než-li jeho mechanický předchůdce, dá se tedy předpokládat jeho postupné 

nahrazování. Podobně je na tom i turbodmychadlo s elektromotorem, ovšem zatím 

nenachází hojného uplatnění. Elektronika dnes zasahuje všude a proto se moderní 

způsoby přeplňování neobejdou bez elektronického řízení a senzorů. K dobré účinnosti a 

menším emisím dnešních přeplňovaných motorů výrazně přispívá i přímé vstřikování 

paliva.  
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