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ANOTACE 
Tato bakalářská práce se zabývá metodami snižování energetické a ekologické 
zátěže automobilů. Zvláště pak se věnuje systémům rekuperace brzdné energie 
(KERS). Práce shrnuje typy KERS-jejich stavební prvky tj. zařízení pro 
akumulaci energie a její přenos. Následuje přehled známých realizací KERS a 
v závěru se zabývá jejich přínosem při nasazení ve sportovních a osobních 
automobilech.  
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ANNOTATION 
This bachelor thesis is dealing with methods to decrease energetic and ecological 
load of cars. In particular, it follows kinetic energy recovery systems (KERS). The 
thesis summarizes the types of KERS, their building elements, i. e. the 
establishment for accumulation of energy and its transmission. Then the survey of 
known fulfilments KERS follows and in the conclusion it is dealing with their 
contribution to the use of sport and personal motor cars. 
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1. ÚVOD 

V roce 2002 se odhadoval počet automobilů na celém světě na 590 milionů, v roce 
2008 toto číslo činilo již 650 milionů. Z toho plyne, že počet automobilů 
celosvětově neustále stoupá, což souvisí zejména s hospodářským růstem 
rozvojových zemí, jako je Indie nebo Čína, které mají obrovský ekonomický 
potenciál a mimořádnou populaci. 
 
Takto rozsáhlá automobilová doprava má logicky značné energetické nároky a to 
ať už na výrobu, tak zejména na provoz. Největší část těchto nároků je pokrývána 
ze světových zásob fosilních paliv, které se řadí mezi vyčerpatelné zdroje. 
Využívání fosilních paliv současnými technologiemi s sebou navíc nese velkou 
ekologickou zátěž, která souvisí s produkcí jedovatých exhalací, oxidů dusíku 
a oxidu uhličitého. Tento plyn se považuje za jednu z hlavních složek tzv. 
skleníkového efektu, kterému se přisuzují změny v klimatu pozorované 
v posledních desítkách let. 
 
Má li být automobilová doprava, tak jak ji známe dnes, dlouhodobě udržitelná, je 
nezbytné, aby se snižovala její energetická a ekologická zátěž. [14]; 
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2. METODY ZEFEKTIVN ĚNÍ VYUŽITÍ PALIVA 

Celosvětově nejpoužívanějším motorem v automobilové dopravě je 
čtyřtaktní pístový spalovací motor ve dvou provedeních, a to v zážehovém nebo 
vznětovém. Tyto motory i přes neustálý vývoj dosahují účinnosti okolo 30-40 %. 
Zbytek energie získané z paliva se bez užitku vyloučí do okolí viz. Obr. 1. 

 
 

Z bilance pístového spalovacího motoru vyplývá, že cest k efektivnějšímu využití 
paliva je několik. Jeden způsob spočívá ve využití ztrátové energie spalin 
a energie odváděné chlazením. Druhý způsob spočívá v hospodárnějším nakládání 
s již získanou mechanickou energií. Další možností je optimalizace chodu motoru 
tak, aby běžel po nezbytně nutnou dobu. Viz. OBR. [14]; 
 

 

2. Obr. 1: Energetická bilance pístového spalovacího motoru [19]; 

2. Obr. 2: Možnosti zefektivnění využití paliva u spalovacích motorů 
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2.1 FORMY VYUŽITÍ ENERGIE SPALIN: 

2.1.1 Využití kinetické energie spalin pomocí turbodmychadla 
Turbodmychadlo je zařízení využívající kinetické energie spalin. Spaliny pohání 
vysokootáčkovou turbínu, jež pohání rotační kompresor umístěný na opačném 
konci společné hřídele. Tento kompresor zvyšuje plnící tlak spalovacího motoru, 
díky čemuž je možné dostat do válců více vzduchu a efektivně tak využít během 
jednoho cyklu více paliva. Turbodmychadlem přeplňovaný motor má pak nejen 
vyšší výkon, ale také pracuje efektivněji. Turbodmychadlo se používá hlavně 
u vznětových spalovacích motorů, kde výrazným způsobem zvyšuje jejich užitnou 
hodnotu. 
 
Velké motory nákladních aut produkují spaliny o velké energii, takže stačí 
pohánět turbodmychadlo a přebytek energie se dá s výhodou ještě využít pro 
pohon samotného vozu pomocí další rychloběžné turbíny připojené k pohonnému 
ústrojí přes volnoběžku a převodovku. Tomuto pohonu se říká turbo-kompoundní. 
Takovýto způsob využití spalin je však kvůli výrobním nákladům výhodný pouze 
u dálkových tahačů, které jezdí dlouhodobě v ustáleném režimu jízdy, protože při 
střídání jízdních režimů není schopná optimální práce. Mezi propagátory této 
technologie patří firmy Scania a Volvo. [5]; 

2.1.2 Využití tepelné energie spalin 
Průkopníkem rekuperace tepla spalin je firma BMW, která v současné době vyvíjí 
dva systémy, které mají snižovat touto cestou spotřebu jejich vozů bez dopadu na 
dynamiku jízdy. 
 
Prvním vyvíjeným systémem je zařízení nazývané Turbosteamer. Toto zařízení má 
dva tepelné okruhy, vysokoteplotní a nízkoteplotní. Vysokoteplotní okruh je 
naplněný vodou a chladí přední část výfukového potrubí. Tento okruh dosahuje 
teploty až 550°C a je napojen na expandér, který získanou práci předává přímo na 
klikovou hřídel motoru. Pára se v expandéru ochlazuje na teploty okolo 200°C 
a vyhřívá nízkoteplotní okruh naplněný ethanolem, který sbírá ve výměnících 
v zadní části výfukového potrubí zbylé teplo. Nízkoteplotní okruh pak opět pohání 
druhý menší expandér napojený na klikovou hřídel. Celkově se tak 
v laboratorních podmínkách podařilo získat až 80 % tepelné energie spalin 
a zvýšit tak účinnost spalovacího motoru až o 15 %. [20]; 
 
Druhý vyvíjený systém TEG (termoelektrický generátor) pracuje na principu 
Peltierova jevu. Tento jev spočívá v tom, že pokud zahříváme jednu stranu článku 
složeného ze dvou různých polovodičů a jeho druhou stranu chladíme, vzniká 
mezi polovodiči elektrické napětí. Tento systém se již delší dobu používá na 
napájení umělých družic. V současnosti BMW pracuje na jeho zefektivnění pro 
použití ve vozidlech, jako palubního zdroje elektrické energie. To by výrazně 
snížilo nároky na pohon alternátoru a snížila by se tak spotřeba podle odhadů 
BMW o asi 5 %. [21]; 
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2.2. OPTIMALIZACE CHODU SPALOVACÍCH MOTOR Ů 
Princip optimalizace chodu motoru spočívá v jeho automatickém vypnutí, pokud 
dojde na určitou dobu k zastavení vozu. Jakmile se však řidič rozhodne 
pokračovat v jízdě, motor se během doby potřebné k sešlápnutí spojky a zařazení 
rychlosti opět sám nastartuje. Tyto systémy se již objevují v několika modelech 
sériové výroby a mezi průkopníky v tomto směru patří automobilky KIA, Mazda, 
Mercedes Benz a další. 
 
Účinnost tohoto systému byla prokázána v testovacím programu ECO Test, kde 
vozy vybavené tímto systémem vykazují až o 10 % nižší spotřebu v městském 
provozu. [17]; 
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2.3. EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ MECHANICKÉ ENERGIE 

2.3.1. Redukce jízdních odporů 
Na vozidlo během jízdy působí řada sil, které je potřeba překonat pomocí 
kroutícího momentu vytvořeného motorem a přenášeného převodovým ústrojím 
a pneumatikami na vozovku, aby se mohlo vozidlo pohybovat. Tyto síly se 
nazývají  jízdními odpory a patří mezi ně: 

- valivý odpor (ztráta valivým odporem Pf), 
- vzdušný odpor (ztráta vzdušným odporem Pv), 
- odpor stoupání (ztráta odporem stoupání Ps), 
- odpor proti zrychlení (ztráta odporem protizrychlení Pz), 
- odpor přívěsu. 

 
Se zvyšující se rychlostí se rovněž zvyšuje výkon potřebný k překonání těchto 
odporů a to až do doby, kdy dosáhne výkonu motoru. V tento moment dojde 
k dosažení silové rovnováhy a vozidlo dále nezrychluje. Velikost jízdních odporů 
dále ovlivňuje dynamiku jízdy, proto je pro pohon vozu  potřeba dostatečně 
výkonný agregát, přičemž výkon je úměrný spotřebě paliva. 

Z toho logicky plyne, že cesta ke snižování spotřeby paliva snižováním  většiny 
jízdních odporů. Tedy například zlepšením aerodynamických vlastností snížením 
koeficientu cx, nebo čelní plochy vozu. Valivý odpor se dá snížit optimalizací 
dezénu a složení směsi pneumatik. Odpor proti zrychlení nejvíce ovlivňuje 
hmotnost vozu a moment setrvačnosti rotujících částí hnacího ústrojí. [2]; 

2.3.2 Rekuperace brzdné energie 
Princip odporu proti zrychlení a stoupání spočívá v tom, že práce motoru je 
přeměněna na kinetickou energii rotujících částí pohonu a samotného vozidla, 
resp. potencionální energii vozidla. Při brzdění vozu je pak nutné většinu této 
mechanické energie mařit v brzdách, kde se přemění na teplo. Na rozdíl od 
ostatních jízdních odporů, u kterých je vynaložená energie nenávratně rozptýlena 
do okolí jsme schopni poměrně účinně získat zpět, akumulovat a znovu využít 
k pohonu vozidla. Tento proces se nazývá Rekuperace brzdné (kinetické) 
energie.[2]; [22]; 

2.3.1 Obr 1: Rozdělení výkonu motoru, 
mezi jízdní opory v závislosti na rychlosti. [2]; 
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3. REKUPERACE BRZDNÉ ENERGIE 

Proces rekuperace není nikterak nový, problémem však je s okamžitým 
zpracováním, kdy máme prakticky dvě možnosti. 
 
Řešením je energii v podobě elektřiny vrátit zpět do vedení (v případě 
elektrifikované trakční dopravy.) To vyžaduje, aby byl na daném napájecím 
okruhu napojen jiný dopravní prostředek, který tuto energii spotřebuje. V určitých 
případech se energie vrací do rozvodné sítě. To se provádí pomocí 
polovodičových měničů, což je však nákladné a používá se tam, kde  je to 
ekonomicky výhodné. 
 
Například na nákladní trati Kiruna (SWE) – Narvik (NOR) jedoucí těžký nákladní 
vlak plný železné rudy z horských dolů do přístavu většinu cesty rekuperuje 
a jelikož jede zpět prázdný, jeho energetická bilance je kladná (více elektřiny 
vyprodukuje než spotřebuje). 
 
V našich podmínkách je rekuperace používána v pražském metru, kde velké 
množství zároveň provozovaných souprav a jejich častá akcelerace i zastavování 
vytvářejí pro rekuperaci přímo ideální podmínky. Dále je používána např. na 
tramvajové trati na Barrandov, která vykazuje velké stoupání a tramvaje jedoucí 
vzhůru mohou být částečně napájeny protijedoucími brzdícími tramvajemi 
jedoucími dolů. 

  
Další možnost je energii akumulovat a pak ji využít k např. opětovnému rozjezdu 
vozidla.  
 
V silniční dopravě je rekuperace výhodná tam, kde dochází k častému zastavování 
a rozjíždění, proto se první systémy pro rekuperaci začaly montovat do autobusů 
městské hromadné dopravy (např. gyrobus švýcarské firmy Oerlikon uvedený do 
provozu r. 1953). K většímu rozšíření rekuperace však došlo jakožto součásti 
hybridních autobusů. V osobní dopravě se pak připisuje prvenství použití 
rekuperace hybridnímu automobilu Toyota Prius (2004). 
  
Poslední dobou se začínají uplatňovat systémy rekuperace i u sportovních 
automobilů. Pro sezónu 2009 povolila FIA (Fédération Internationale de 
l'Automobile) použití systému KERS (Kinetic Energy Recovery System) pro 
závody Formule 1. Tato aktivita si dává za cíl divácky zatraktivnit závody F1, 
podpořit myšlenku ekologického automobilu a v neposlední řadě motivovat vývoj 
ekologicky šetrných technologií, jež mají najít uplatnění i v sériové výrobě 
automobilů. 
 
Všechny systémy rekuperace brzdné energie se obecně skládají z akumulátoru 
a soustavy pro přenos energie mezi pohonným ústrojím a tímto akumulátorem. 
Směr a intenzita přenosu energie soustavou je řízena „inteligentní“ řídící 
jednotkou. [1]; [3]; [22]; 
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3.1 AKUMULACE ENERGIE 
Akumulovat energii pro účely systému KERS lze několika způsoby. Klíčové 
parametry akumulátorů ať už mechanických, elektronických, nebo chemických 
jsou: 
 
Měrná energie [Wh/kg]  
Vyjadřuje typickou kapacitu akumulátoru vztaženou na jednotku hmotnosti. 
Absolutní kapacita baterie tvořené sadou článků je dána počtem paralelních větví. 
U tekutinových akumulátorů  (pneumatických, hydro-akumulátorů)  se odvíjí od 
celkového objemu akumulátoru. V případě setrvačníků je pak dána momentem 
setrvačnosti a využitelným rozdílem úhlových rychlostí. 
 
Měrný výkon [W/kg] 
Vyjadřuje typický výkon akumulátoru vztažený na jednotku hmotnosti. Výkon 
baterie tvořené sadou článků je dána počtem článků řazených sériově ve větvi 
baterie. U tekutinových akumulátorů se odvíjí od pracovního tlaku. U setrvačníků 
je pak dán konstrukcí převodového ústrojí resp. přenášeným momentem 
a úhlovou rychlostí. 
 
Typické parametry pro jednotlivé druhy akumulátorů jsou zakresleny v Obr.1 
a níže se budu zabývat jejich vhodností pro aplikaci v systému KERS. [3]; 
 

3.1 Obr. 1: Schématické znázornění vlastností akumulátorů energie [3]; 
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3.1.1 Tekutinové akumulátory 
Princip akumulace spočívá ve stlačování plynu v nádobě.  Pokud je plyn stlačován 
ve vzdušníku přímo kompresorem, jedná se o pneumatické akumulátory. 
V případě, že je plyn stlačován vháněním kapaliny do nádoby pomocí 
hydrogenerátoru jedná se o hydro-akumulátory. Jako pracovní plyn se používá 
zpravidla dusík. 
 
Tyto typy akumulátorů se vyznačují poměrně vysokým výkonem, nicméně jejich 
měrná energie je příliš nízká, a proto by bylo zapotřebí je konstruovat jako velmi 
objemné a tedy i těžké. Ke kladům tohoto řešení patří relativně nízká cena. [4]; 

 

 

3.1.2 Superkondenzátory 
Kondenzátor je jediná součástka, ve které lze akumulovat energii přímo 
v elektrické formě. U všech ostatních typů akumulátorů je energie uchovávána 
v mechanické, chemické nebo magnetické formě. Pro akumulaci elektrické 
energie je tedy kondenzátor principiálně nejvýhodnější, jelikož není nutné energii 
před akumulací transformovat do jiné formy. Každá přeměna formy energie je 
totiž spojena se ztrátami, případně i škodlivými vedlejšími jevy. Další nevýhodou 
může být omezená rychlost přeměny energie, která zároveň omezuje proudovou 
zatížitelnost akumulátoru. Běžný elektrolytický kondenzátor není pro akumulaci 
el. energie vhodný, vzhledem ke své nízké měrné energii (0.01 Wh/kg). 
V posledních letech se ovšem začíná hovořit o tzv. superkondenzátoru (příp. 
ultrakondenzátoru), jehož měrná energie je až 100 x vyšší. Nicméně v porovnání 
se setrvačníky nebo bateriemi jsou superkondenzátory v nevýhodě.  
 
Na rozdíl od baterie, ve které je energie uchovávána přeměnou chemických vazeb, 
spočívá  činnost dvouvrstvého kondenzátoru v prostém posuvu iontů 
v elektrickém poli. Jelikož u  elektrod nedochází při nabíjení a vybíjení k žádné 
látkové přeměně, dosahuje  superkondenzátor velmi vysoké životnosti a pro 
kondenzátor typického vysokého počtu  cyklů. [9]; 

3.1.1 Obr 1: Schéma kapalinového akumulátoru a jeho charakteristika [4]; 
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3.1.3 Akumulátorové baterie 
Princip akumulátorového článku je založen na tom, že proud procházející v 
elektrochemickém akumulátoru vyvolá vratné chemické změny, které se projeví 
rozdílným elektrochemickým potenciálem na elektrodách. Z elektrod se pak dá 
čerpat na úkor těchto změn elektrická energie zpět. Protože jsou napětí na článcích 
elektrochemických akumulátorů relativně malá (okolo 1,2–3,7 V), tyto články 
jsou sdružovány do akumulátorových baterií pro dosažení vyššího napětí. [23] ; 
 
Následuje přehled nejčastějších typů akumulátorových baterií. 
 
Olověný (Pb) 
Olověný akumulátor je dnes nejpoužívanějším akumulátorem, to je dáno jeho 
příznivou cenou, spolehlivostí a dobrým výkonem. První olověný akumulátor 
zhotovil r. 1859 francouzský badatel Gaston Planté. Akumulátor se skládá 
z olověných desek (elektrod), které jsou ponořené v roztoku kyseliny sírové, kdy 
jeden článek je tvořen dvěma deskami. Články se řadí do série a vytváří 
akumulátorovou baterii. Chemický proces při nabíjení a vybíjení je vratný a lze ho 
vyjádřit chemickou rovnicí: 

  
  

 
 
 
Výhody: nízká cena, proudová zatížitelnost, spolehlivost. 
 
Nevýhody: nízká měrná energie. 
 
Tento typ akumulátoru se běžně používá jako startovací akumulátor v běžných 
automobilech a motocyklech, nicméně na použití v KERS by vycházel příliš 
těžký, a proto se tato varianta nepoužívá. [7]; 
 

3.1.3 Obr. 1: Průběh chemické rekce a skladba olověného akumulátoru [16]; 
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Nikl-kadmiový (Ni-Cd) 
Jedná se o dříve hojně používaný a relativně levný akumulátor. Dnes je již 
vytlačován modernějšími akumulátory a využívá se již jen v aplikacích, kde je 
vysoké proudové zatížení při přijatelné váze akumulátoru (letecké modelářství). 
U těchto akumulátorů je elektrolyt (hydroxid draselný) vázán v separátoru 
a elektrodách.
 

 

  
Výhody: nízká cena, proudová zatížitelnost, bezproblémové hloubkové vybíjení, 
práce za extrémních teplot. 
 
Nevýhody: nízká měrná energie, obsah kadmia. 
 
Ni-Cd akumulátory se dnes obecně považují za překonané. Díky možnosti 
hloubkového vybití a vysoké proudové zatížitelnosti jsou dobrou volbou pro 
pohon motorů. Jejich nasazení je navíc komplikováno legislativou některých států 
a Evropské Unie, která se zaměřuje na omezování výrobků obsahující těžké kovy. 
Pro nasazeni v KERS se s nimi příliš nepočítá. [8]; 
 
Nikl-metalhydridový (Ni-MH) 
Jedná se v současnosti asi o nejrozšířenější typ akumulátoru. Ve srovnání s jemu 
podobným nikl-kadmiovým akumulátorem má přibližně dvojnásobnou kapacitu. 
Hlavními důvody jeho velké rozšířenosti je jeho značně velká kapacita 
a schopnost dodávat poměrně velký proud spolu s přijatelnou cenou. 
 
Záporná elektroda je tvořena speciální kovovou slitinou, která s vodíkem vytváří 
směs hydridů neurčitého složení. Tato slitina je většinou složena z niklu, kobaltu, 
manganu, případně hliníku a některých vzácných kovů – lanthanu, ceru, neodymu, 
praseodymu. Kladná elektroda je z oxid-hydroxidu niklitého – NiO(OH) 
a elektrolytem je vodný roztok hydroxidu draselného.  
  

 

 
Výhody: Dobrý poměr kapacita/cena, neobsahuje těžké kovy. 
 
Nevýhody: Menší proudová zatížitelnost, zkracování životnosti hloubkovým 
vybíjením, při vysoké zátěži vyžaduje přídavné chlazení,  nevhodné pro extrémní 
klimatické podmínky. 
 
V automobilovém průmyslu se Ni-MH akumulátor využívá u hybridních 
automobilů (např. Toyota Prius).  
 
Výkonné baterie pro hybridní automobily obsahují desítky článků a není možné 
technicky zajistit konstantní parametry jednotlivých článků. Kdyby docházelo 
k čerpání energie z akumulátorové baterie bez ohledu na jednotlivé články, 

3.1.3 Obr. 2: Průběh chemické reakce Ni-Cd akumulátoru [8]; 

3.1.3 Obr. 3: Průběh chemické reakce Ni-MH akumulátoru [16]; 
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dostávaly by se slabší články do hlubokého vybíjení. Tím by se drasticky 
snižovala jejich kapacita a zvyšoval jejich vnitřní odpor, až by takovýto článek 
vyřadil celou baterii z provozu. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné opatřit 
baterii přesnou řídící elektronikou nabíjecího/vybíjecího cyklu a nezávislým 
měřením všech článků tak, aby nedocházelo k hlubokému vybíjení článků 
a k jejich proudovému přetěžování. U hybridní Toyoty Prius je dokonce 
elektronika  nastavena tak, že kvůli dosažení vysoké životnosti dochází 
k využívání pouhé jedné třetiny potenciálu baterie. [16]; 
 
Lithium-iontový (Li-ion), Lithium polymerový (Li-po l) 
S bateriemi založenými na bázi lithia poprvé začal experimentovat v roce 1912 
G.N.Lewis, avšak  první komerčně dostupné baterie se objevily až v roce 1970. 
Technologii výroby akumulátoru postaveného na lithiu zvládla až firma Sony, 
která je začala v roce 1991 dodávat na trh. Dnes se považuje akumulátor založený 
na lithiu za nejperspektivnější akumulátor elektrické energie a neustále se vede 
bouřlivý výzkum zaměřený na jeho zdokonalování. 
 
Elektrochemický článek na bázi lithia se skládá z elektrod vyrobených z tenké 
měděné fólie potažené uhlíkem (anoda) a hliníkové fólie (katoda), mezi které je 
vložen separátor z nevodivé porézní látky napuštěný elektrolytem obsahující gel 
v němž jsou rozpuštěné lithné soli, celá vrstva článku je tlustá cca 200µm.  
 
Li-ion články se vyrábějí zpravidla ve válcovém tvaru a trpí některými nedostatky, 
jako náchylností k mechanickému poškození, kdy například při havárii auta může 
dojít k porušení separátoru a zkratu mezi elektrodami, což často vede k přehřátí 
článku a jeho explozi. 
 
Modernější Li-pol články mají separátor vyrobený z porézního polymeru 
a vyznačují se lepšími parametry a vyšší odolností proti poškození. Vyrábějí se 
zpravidla ve tvaru kvádru. 
 
Na výrobu akumulátorů se specializuje řada firem, které používají nejrůznější 
materiály a modifikace konstrukce, za účelem zlepšení klíčových parametrů na 
úkor těch méně významných pro konkrétní aplikace akumulátoru. Například se 
vyrábí speciální tvrdé akumulátory se sníženým vnitřním odporem (označení HD), 
nebo se zvýšenou kapacitou atd. Mezi takto jednostranně modifikovanými články 
vynikají články NanoSafe™ firmy Altairnano, které využívají pro výrobu nano-
technologie. Mimo vylepšení parametrů článku údajně nedochází při 
mechanickém poškození ke zkratu a článek i při vysoké zátěži nepotřebuje 
přídavné chlazení. 
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Výhody: Velká účinnost pracovního cyklu, velká měrná kapacita, dobrý výkon 
článku. 
 
Nevýhody: Vysoká cena, náchylnost na zničení při extrémním proudovém 
zatížení, u některých typů může dojít ke zkratu při mechanickém poškození. 
 
Jedná se o nejperspektivnější elektrochemický článek a ve špičkových systémech 
KERS je také nejvíce nasazovaný v civilních verzích je však z finančních důvodů 
nahrazen Ni-Mh akumulátorem. [6] ; 

 3.1.3 Obr. 5: Schématické znázornění vlastností elektrochemických akumulátorů [16]; 

3.1.3 Obr. 4: Skladba lithiového akumulátoru [16]; 
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3.1.4 Mechanické akumulátory - setrvačníky 
Setrvačníkový akumulátor se výborně hodí pro krátkodobou akumulaci energie, 
kdy je schopný okamžitě přijímat i vydávat velké množství energie. 
 
Principiálně jde o rotační těleso, které je případně vyztuženo žebry uchycené na 
hřídeli procházející jeho těžištěm. Kinetická energie akumulovaná roztočeným 
setrvačníkem je pak dána  vztahem: 

Ek=
1
2

Iω2

Ek − kinetickáenergie ; I− Moment setrvačnosti ;ω − úhlová rychlost ; 
 
Ze vztahu vyplývá, že kinetická energie setrvačníku je dána přímo úměrně 
momentem setrvačnosti, avšak roste s druhou mocninou úhlové rychlosti, proto je 
mnohem výhodnější použít lehčí setrvačník roztočený do vysokých otáček. Uvádí 
se hodnoty i přes 105ot./min. Takto vysoké otáčky kladou velký důraz na 
konstrukci setrvačníku. 
 
Kvůli extrémně vysokým otáčkám nelze vyrobit celý setrvačník z oceli, protože 
by docházelo vlivem odstředivé síly na obvodu setrvačníku k překročení meze 
pevnosti oceli, vzniku trhlin a destrukci. Věnec setrvačníku se pak obvykle 
roztrhne na 3 části, které vysokou rychlostí (asi 3M) prorazí pouzdro setrvačníku 
a způsobí velkou škodu. Přitom materiál blíže k ose setrvačníku není plně využit. 
Proto jsou moderní setrvačníky vyráběny z vláknových kompozitů nanášených na 
ocelový náboj. Využívají se uhlíková a aramidová vlákna spojená epoxidovou 
pryskyřicí. Tyto materiály běžně dosahují pevnosti v tahu přes 3500 Mpa při 
velmi nízké měrné hmotnosti 1,4-1,5g/cm3 u aramidu a 1,7-1,9g/cm3 u karbonu 
(ocel 7,8g/cm3).  Takovéto setrvačníky jsou navíc bezpečnější než ocelové. Před 
destrukcí upozorní na nebezpečí chvěním vyvolaným nevyvážeností při 
uvolňování vláken. Tato vlákna se vklíní mezi skříň a setrvačník a rychle zabrzdí 
setrvačník bez velké škody. [mackerle] 
 
Vzhledem k principu uchování energie však dochází k určitým ztrátám energie 
v čase a to v ložiscích a třením roztočeného setrvačníku o okolní vzduch. Aby se 
toto tření snížilo ukládají se setrvačníky do utěsněných skříní, ze kterých je 
vyvozen částečný podtlak nebo téměř vakuum.  
 
Částečný podtlak se dociluje u setrvačníků, které jsou poháněny z vnějšku hřídelí 
a tudíž je třeba najít vhodný kompromis mezi třením vzduchu a třením v těsnění 
přívodní hřídele. Jako alternativa k tomuto řešení je vyplnit skříň lehkým plynem 
(například vodík nebo helium), který má výrazně nižší hustotu, nežli vzduch 
a ztráty v tření nejsou tak výrazné i při použití mírného přetlaku, který se mnohem 
snáze těsní. 
 
Velký podtlak blížící se vakuu lze využít tam, kde je přenos energie realizován 
elektrodynamicky a motor-generátor je umístěn v jádru setrvačníku, uvnitř plně 
utěsněné skříně. 
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Ve voze velmi závisí na umístění setrvačníku, respektive jeho natočení, protože 
skutečné vozidlo při jízdě koná velké množství různých rotačních pohybů např.: 
klonění, klopení, vrtění. Spolu s těmito pohyby vozu můžou vznikat vlivem rotace 
setrvačníku tzv. gyroskopické jevy, které se projevují gyroskopickým momentem 
proti některým pohybům vozu. 
 
Vzhledem k tomu, že klonění a klopení, zejména pak jejich cyklické varianty 
houpání a škubání jsou poměrně nežádoucí. Je vhodné umístit setrvačník tak, že 
jeho osa je rovnoběžná s osou vrtění, kdy nedochází gyroskopickými jevy 
k ovlivnění manévrovatelnosti v zatáčkách. Naopak se omezují zbylé nežádoucí 
rotace vozu. [1] 

 

 

3.1.4 Obr. 1: Řez setrvačníkovou jednotkou uloženou ve vakuové 
skříni obsahující asynchronní elektromotor [11]; 

3.1.4 Obr. 2: Setrvačník firmy XTrac [11]; 
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3.2 PŘENOS VÝKONU 
Hlavním požadavkem na přenos výkonu je zejména přesné dávkování 
přenášeného výkonu, ať už pro akumulaci, tak pro přenos zpět na hnací nápravu.   
Je potřeba udržet síly působící na pneumatiku pod mezí přilnavosti, aby nedošlo 
při brzdění ke smyku nebo prokluzu při akceleraci. Dále je požadována vysoká 
účinnost a s tím spojené nízké zahřívání, malá hmotnost. 
 
Hlavní řízení přenosu výkonu má za úkol ECU (Engine Control Unit), která 
monitoruje požadavky od řidiče. U závodních vozů je spouštění KERS řešeno 
speciálním tlačítkem na volantu, kdežto u osobních vozů se monitoruje rychlost 
a hloubka prošlápnutí plynového pedálu tak, že se řidič nemusí zatěžovat jeho 
ovládáním, ale řídí, jako by měl běžný automobil. Pokyn pro akumulaci energie se 
shodně určuje na základě monitorování brzdového pedálu. Dále pak ECU sleduje 
jízdní režim vozu, stav naplnění akumulátorů, skluz pneumatik a mimo jiné 
provozně bezpečnostní parametry, jako teploty agregátů, tlaky oleje v mazání atd. 
Na základě těchto informací řídí regulaci výkonu systému KERS, výkon motoru 
a dávkování brzd, aby se docílilo co nejlepších jízdních vlastností. [10]; 
 
Následuje přehled systémů přenosu výkonu používaných v KERS. 
 

3.2.1 Hydrostaticky 
Tento způsob přenosu výkonu je využitelný v kombinaci s tekutinovým 
akumulátorem a teoreticky se setrvačníkem. Tato možnost je však v praxi 
nevyužitelná, protože neexistuje dostatečně rychloběžný hydrogenerátor. 
 
Ve spojení s tekutinovým akumulátorem probíhá  natlakování okruhu axiálním 
pístovým motor-generátorem s regulací výkonu. Při rozjezdu se pak agregát 
přepne do motorického režimu a pohání vůz. 
 
Mezi výhody hydrostatického přenosu patří vysoký kroutící moment. Nevýhodou 
je zejména vysoká hmotnost, cena a omezená možnost regulace. [4];[24]; 
 

3.2.1 Obr 1: Schéma hydrostatického přenosu energie [24]; 
1-hydrogenerátor; 2-pohonné ústrojí; 3-hydro-akumulátor; 4-rozvaděč; 
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3.2.2 Elektrodynamicky 
V tomto případě je přenos realizován pomocí elektrické energie, která je 
generována  generátorem, který při akceleraci funguje jako motor. Kvůli 
požadavku na co nejnižší váhu a malé rozměry mají motory nízký kroutící 
moment. Aby pak bylo možné realizovat přenos výkonů v řádu desítek kilowattů 
je nutné dosáhnout vysokých otáček.  Podle použitého elektromotoru se pak jedná 
o přenos pomocí stejnosměrného nebo střídavého proudu. 

 
  
V případě stejnosměrného přenosu je použit bezkartáčový stejnosměrný motor, 
který oproti klasickému stejnosměrnému motoru vyniká zejména vyšší účinností 
a životností. Hlavní nevýhodou však je problematické řízení výkonu a otáček, 
které se projevuje pomalejší odezvou. Regulaci výkonu zastává výkonná 
elektronika, která reguluje napětí, proud a frekvenci přepínání statorových cívek 
v  motoru. 
 
Ve špičkovém motor-sportu se nasazují střídavé asynchronní elektromotory, které 
dosahují nejvyšší účinnosti (přes 90 %) a rovněž netrpí problémy s pomalou 
odezvou, avšak cena takovéhoto řešení je výrazně vyšší a tak do méně náročných 
podmínek je nevýhodné. Regulace výkonu je řešena výkonným střídačem, který 
mění stejnosměrný proud na střídavý (resp. obráceně).  Frekvence střídače se volí 
s ohledem na aktuální otáčky motoru a požadovaný přenášený moment. Je-li 
frekvence střídače vyšší, než odpovídá otáčkám hřídele, provozuje se agregát 
v režimu motor, kdy se dodává moment na hnací ústrojí. Pokud je naopak 
frekvence nižší, než odpovídá otáčkám hřídele, funguje agregát v režimu 
generátor a vyrábí tak střídavý proud. 
 
Poměr otáček agregátu odpovídajících frekvenci proudu a skutečných otáček 
hřídele se nazývá skluz a od něj se odvíjí na základě charakteristiky motoru 
přenášený točivý moment resp. přenášený výkon. 
 

3.2.2 Obr. 1: Schéma zapojení KERS s elektrodynamickým přenosem výkonu 
[10]; 
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Elektrodynamický přenos lze využít, jak při akumulaci do baterií, tak při 
akumulaci do setrvačníku. V tomto případě je místo střídače použito dvojice 
asynchronních střídavých motorů, kdy jeden je napojen na hnací ústrojí vozu, 
a druhý je umístěn mezi nábojem a hřídelí setrvačníku. Střídač je pak nahrazen 
dvojitým frekvenčním měničem. 
 
Účinnost výkonové elektroniky se pohybuje okolo 92 %, účinnost motoru okolo 
90 %,  účinnost akumulace, ať už setrvačníkem s asynchronním pohonem nebo 
akumulátory se pohybuje okolo 95 %. 
 

 
 
Celková účinnost průběhu se spočítá, jako součin účinností všech prvků, protože 
však během cyklu dojde k dvojímu průběhu energie systémem je tato účinnost 
potřeba umocnit. Účinnost se ve výsledku pohybuje okolo 60 % , z toho vyplývá, 
že je potřeba navrhnout dostatečnou rezervu akumulátoru pro pokrytí ztrát. 
 
S účinností souvisí i chlazení, kdy energie nevyužitá zpět pro pohon se přeměňuje 
v teplo a je ji potřeba odvést, aby nedošlo ke zničení elektroniky, nebo k požáru. 
 
Při nasazování KERS do Formule 1 se narazilo na problém s proudovou izolací, 
kdy došlo k několika úrazům elektrickým proudem. Na vině byla nedostatečná 
izolace elektroniky, která během testování plnila svůj účel, ale při jízdě došlo 
k jejímu výraznému zahřátí, čímž se snížily izolační schopnosti. To se stalo 
kritickým ve spojením s vodivým karbonovým šasi a kapotáží vozu. V současnosti 
lze systémy považovat za bezpečné při běžných podmínkách, avšak existuje zde 
určité riziko například při havárii. [10]; 
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3.2.3 Mechanicky 
Plně mechanický KERS je realizován speciální rychloběžnou převodovkou, která 
je napojena přes spojku na setrvačník. Převodovka KERS je do pohonného ústrojí 
připojena mezi hlavní převodovkou a stálým převodem. 
 
Regulace přenášeného výkonu je řešena mechanizmem s plynule proměnným 
převodovým poměrem CVT (Continuously Variable Transmission) tzv. 
variátorem. Využívá se třecího toroidního variátoru. Princip tohoto variátoru 
spočívá v přenosu momentu na různých poloměrech dvou souosých disků 
s „kruhovým“ vybráním pomocí přenosového třecího kola viz. Obr. 2. Toto kolo 
se natáčí mezi disky čímž mění poloměr kontaktu na discích a tím i převodový 
poměr. Natáčení je zajištěno hydraulicky na základě povelů z ECU. 
 
Takovýto systém se vyznačuje vysokou životností, relativně nízkou hmotností 
a účinností cyklu dosahující 70 %. 

 

3.2.3 Obr. 1: Schéma připojení setrvačníku s mechanickým přenosem výkonu [11]; 

3.2.3 Obr. 2: Schéma třecího toroidního variátoru (CVT) [18]; 
1-hnaný disk; 2-hnací disk; 3-třecí přenosové kolo; D1,D2-aktivní 
poloměry na příslušných kolech. 
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4. PŘEHLED KONKRÉTNÍCH REALIZACÍ 

4.1 FLYBRID 
Tento systém je výsledkem spolupráce firem Torotrac PLC a Xtrac LTD. Jedná se 
o aplikaci rychloběžného setrvačníku jako akumulátoru (dodává Xtrac) 
s mechanickým přenosem výkonu pomocí toroidního variátoru (dodává Torotrac). 
 
Parametry: 

• Vysokorychlostní setrvačník 64 500 ot./min. 
• Výkon 60 kW(omezení FIA) až 250kW 
• Celková účinnost cyklu cca 70 % 
• Hmotnost 25 kg 
• Zastavěný prostor 13 dm3 

 
Vzhledem k tomu, že Flybrid obsahuje velké množství rychle rotujících součástí, 
ve voze umístěných příčně, dochází při zatáčení k vyvolání gyroskopického 
momentu, zhoršuje manévrování vozu. Tento moment by podle výrobců neměl při 
maximální zátěži v F1 překročit 130Nm, což by nemělo výrazněji ovlivnit jízdní 
vlastnosti. 
 
Takovýto systém měla ve svém monopostu F1 použít Honda, nicméně po jejím 
odstoupení od závodů je téměř jisté, že se v soutěži neobjeví. Výrobci se tak snaží 
nalézt uplatnění v závodech rally, v monopostech pro závod 24h Le’Mans 
a v neposlední řadě v městské hromadné dopravě, kdy má být pokusně nasazen do 
londýnských autobusů Double decker. [12]; 

4.1 Obr. 1: Model umístění Flybrid, připojeného mezi  
převodovkou a rozvodovkou [12]; 
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4.2 KERS MOTOR SPORT BOSCH 
Divize BOSCH Motor sport se vydala cestou modulárního systému 
s elektrodynamickým přenosem výkonu. Nabízí vždy dvě alternativní řešení tak, 
aby se co nejvíce mohla přiblížit požadavkům zákazníků z nejrůznějších 
sportovních odvětví. 
 
Akumulace: 

• Li-ion akumulátor s Nikl-kobaltovou elektrodou 
• Blok protiběžných setrvačníků umístěných ve vakuu otáčejících se 

rychlostí 100 tis. ot./min. 
 
Přenos energie: 

• Mid-range stejnosměrný bezkartáčový motor napojený na klikovou hřídel 
motoru napájený stejnosměrnou výkonovou jednotkou. 

• High-end dvoupólový třífázový asynchronní motor připojený na klikovou 
hřídel motoru napájený frekvenčním měničem 

 
Parametry: 

• 60 kW dle (omezení FIA) 
• 400 kJ (omezení FIA) 
• Hmotnost 35 kg (varianta s bateriemi), 28 kg (varianta se setrvačníky) 
• Účinnost cyklu 60 % 

 
[10]; 

 4.2 Obr. 1: Moduly systému KERS od firmy BOSCH [10]; 
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4.3 HRB REXROTH BOSCH 
Jedná se o systém rekuperace, kdy je využit tekutinový akumulátor 
s hydrostatickým přenosem výkonu. 
 
Parametry: 

• Výkon 250kW/2500Nm 
• 2 tekutinové akumulátory o objemu 64l a pracovním tlaku 120-330 bar. 
• Celková energie 550 KJ 
• Hmotnost 500 kg 

 
V současné době je tento systém zkušebně nasazován v nákladních vozech pro 
svoz komunálního odpadu a ve vysokozdvižných vozících, kde dosahuje 
výborných výsledků úspory paliva, která činí až 25 %. Návratnost investice by 
v takovémto nasazení neměla překročit 4 roky. 
 
Hmotnost vyřazuje tento systém z užití v osobních automobilech, nicméně jsem 
tento systém zařadil pro ucelení většího přehledu o systémech rekuperace. [24]; 
  

 
 
 

4.3 Obr. 1: Schéma implementace HRB v podvozku nákladního automobilu 
[24]; 
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ZÁVĚR 
Samozřejmě existuje celá řada dalších systémů používaných v F1, kdy každá stáj 
vyvíjející svůj motor vyvíjí zároveň systém KERS, ať už s většími, nebo menšími 
úspěchy. 
 
Oficiální parametry těchto systémů jsou v podstatě shodné s předpisem FIA, tedy 
výkon 60kW a využitelná energie  400kJ. Ovšem jejich reálné možnosti lze jen 
těžko odhadovat, protože podrobné parametry svých vozů si týmy z důvodu 
konkurenčního boje velice dobře střeží. 
 
Drtivá většina systémů je založena na akumulaci do bateriového akumulátoru 
s elektrodynamickým přenosem výkonu a to přesto, že tento systém má své 
prokazatelné nevýhody, jako vyšší hmotnost a malou životnost baterie, při 
hloubkovém vybíjení. Tento stav si vysvětluji tím, že se jedná o technologie, se 
kterými tito výrobci mají své zkušenosti a nebyl pro ně problém zvládnout 
elektronickou regulaci toku výkonu a životnost baterií nepředstavuje při 
krátkodobém nasazení v závodě nevýhodu. 
 
Systém Flybrid je na tom z pohledu vlastností a praktické užitné hodnoty mnohem 
lépe. Při jeho funkci se nemění forma energie a čistě mechanický přenos má 
výhodu ve své účinnosti. Setrvačník navíc nijak nedegraduje a jeho životnost je 
určitě větší, nežli životnost vozu. Z pohledu funkce se jedná o téměř ideální 
zařízení je však nutné počítat se sekundárními vlivy, jakými jsou hlučnost 
a vibrace. Systém je totiž založen na mechanické převodovce, pracující při 
vysokých otáčkách. Usuzuji tedy, že se jedná o součásti vyráběné s vysokým 
stupněm přesnosti s velkými nároky na vyvážení. To se samozřejmě musí odrazit 
v ceně takovéhoto řešení, protože i při hromadné výrobě nemusí dojít k jejímu 
zásadnímu snížení z důvodu velkých nároků na opakovanou přesnost výroby. 
 
Optimálním řešením se jeví kombinace mechanické akumulace energie 
a elektrodynamického přenosu výkonu. Jak je prosazuje stáj Williams nebo firma 
BOSCH, kdy se vyhneme nectnostem akumulace do baterií a zároveň nákladné 
výrobě velkého množství mechanických dílů za cenu mírného snížení účinnosti. 
Tomuto trendu nasvědčuje nedávno ohlášená spolupráce firem Magneti Marelli 
(vyvíjí KERS pro Ferrari) a Flybrid. 
 
Celý tento vývoj je velmi bouřlivý a nákladný, pokud chceme posoudit výhody 
toho, co nám nabízí, musíme jeho hodnocení vést ze dvou úhlů pohledu. Jak 
z pohledu motosportu, tak z pohledu běžného nasazení v osobních automobilech. 
 
Z pohledu motosportu se jedná o zajímavé řešení proto, že by měly tyto systémy 
zatraktivnit závodění ve smyslu zvýšení počtu předjížděcích manévrů. Dále se 
sníží zátěž brzd a mírně se sníží spotřeba. To ovšem není nijak významné 
z pohledu ekologie, ale spíše z pohledu lehčího vozu, nebo delšího intervalu mezi 
dvěmi zastávkami v depu, což může být rozhodující v závodech vytrvalostního 
typu, jako je 24h Le’Mans. V současné době je KERS nasazen pouze v závodech 
F1 a to ještě ne všemi stájemi. Navíc je jeho kritiky poukazováno na to, že vítězí 
stáje, které jej nemají zabudovaný a jeho výhoda je kompenzována kompromisy 
v konstrukci. To je však způsobeno jeho omezením pravidly, kdy je dovoleno 
čerpat pouze 400 kJ během jednoho kola.  V příštích sezónách by měly pravidla 
umožnit čerpání většího množství energie a výhoda by tak měla být jasná. 
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Hlavní smysl investice do vývoje takovýchto technologií ovšem není zvýšit 
atraktivnost závodění, ale přenést vyvinuté systémy do světa běžných osobních 
aut. Ostatně podobnou cestou šel vývoj aktivního diferenciálu nebo moderních 
elektronicky řízených převodovek. Zde bych si vypůjčil citát Maxe Mosleyho, 
šéfa FIA: „Můžeme zajistit, aby se týmy špičkových inženýrů a milionové 
rozpočty stájí Formule 1 podíleli na snížení účtů běžného motoristy.“ 
 
V oblasti osobních aut je na rozdíl od současné F1 přínos naprosto prokazatelný, 
kdy auta využívající rekuperaci (Toyota Prius) dosahují při simulaci městského 
provozu New European Driving Cycle (NEDC) výrazně menší spotřeby, než auta 
s se srovnatelným motorem bez rekuperace. Navíc pohonná jednotka KERS, ať už 
se jedná o elektromotor, nebo převodovku setrvačníku má podstatně lepší průběh 
kroutícího momentu a tak může být rozjezd auta rychlejší plynulejší, bez 
zbytečného „spojkování“ a provozu spalovacího motoru v nízkých otáčkách, kde 
pracuje neefektivně. Pak může KERS v kombinaci se START-STOP systémem 
velmi účinně redukovat spotřebu paliva v městském provozu. Další výhody 
nasazení KERS u osobních aut spatřuji v menší zátěži brzd a tedy jejich větší 
životnosti a také větší bezpečnosti při předjíždění s méně výkonným motorem, 
kdy může být potřebný výkon dodán z akumulátoru. 
 
V současné době se princip KERS využívá u hybridních automobilů a např. 
u programu Efficient Dynamics firmy BMW, kdy se získaná energie sice 
nepoužije k pohonu vozu, ale je k dispozici palubní elektronice, která pak nemá 
takové nároky na odběr výkonu alternátorem. V obou těchto příkladech se však 
jedná o dost nákladné vozy a ne příliš rozšířené. Postupně však očekávám, že by 
se měla snižovat cena takovýchto řešení a postupem času by se měly stát běžnou 
výbavou osobních vozů. 
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