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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného mechanického dmychadla pro spolupráci 

se zážehovým spalovacím motorem Honda K20A2. První část je věnována rešerši, týkající 

se problematiky přeplňování a stručného popisu jednotlivých typů mechanických dmychadel. 

Těžiskem práce je sestavení návrhového výpočtu a předběžný výběr vhodného typu 

mechanického dmychadla. Součástí práce je i popis zadaného motoru a měření jeho 

parametrů. Nejrozsáhlejší část pojednává o tvorbě výpočtového modelu atmosférické 

i přeplňované verze motoru a následných simulacích v programu GT-Power. Závěrem jsou 

vyhodnoceny získané výsledky a provedena výpočtová studie spolupráce vybraného 

mechanického dmychadla se zadaným spalovacím motorem. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zážehový spalovací motor, Honda K20A2, přeplňování, mechanické dmychadlo, GT-Power 

ABSTRACT 
The diploma thesis deals with the selection of an eligible supercharger for cooperation with 

the internal combustion SI engine Honda K20A2. The first part is dedicated to the research 

referring to an issue of charging and a brief description of particular supercharger types. 

However, the main part of the thesis consists in the formation of proposal calculation  

and the tentative choice of the eligible type of supercharger. The part of the work is also  

the description of the assigned engine and the measurement of its parameters. The most 

extensive part of the thesis deals with the making of computational model of the atmospheric 

and supercharged version of the engine and the consecutive simulations in the GT-Power 

software. Finally, gained results are evaluated and the computational study of the cooperation 

of the selected supercharger with assigned combustion engine is made in the last part of the 

diploma thesis. 

 

KEYWORDS 

Internal combustion SI engine, Honda K20A2, charging, supercharger, GT-Power 
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ÚVOD 

V oblasti vývoje spalovacích motorů si lze vybrat mezi dvěma inženýrskými přístupy – vývo-

jem agregátu pro konvenční vozidla (zaměřeným především na snižovaní spotřeby paliva 

a emisí výfukových plynů při současném zvyšování životnosti) a pro automobily určené k mo-

torsportu (zde je cílem dosažení co nejlepších výkonových parametrů). V motorsportu je pak 

uplatňována i další kategorie, a sice úprava sériové jednotky pro závodní účely. Právě posledně 

zmíněnou problematikou se zabývá tato závěrečná práce. 

Z principu fungování spalovacího motoru existují tři způsoby, jak zvýšit jeho výkon: zvět-

šením zdvihového objemu, zvýšením počtu otáček, či zvýšením plnicí účinnosti. Pro doda-

tečnou úpravu stávající pohonné jednotky je však prakticky nejpřijatelnější variantou pouze 

zvyšování plnicí účinnosti. Tohoto jevu je dosahováno úpravou sacího traktu či výfukové sou-

stavy a přeplňováním, jež je hlavní náplní této práce. Podstata přeplňování spočívá v dodání 

většího množství vzduchu do spalovacího prostoru, kdy je kromě vyšší plnicí účinnosti umož-

něno – při zachování stejného směšovacího poměru – zvýšit dávku paliva, jehož spálením 

se uvolní více energie. Následným zvýšením středního efektivního tlaku na píst vzroste i vý-

sledný výkon motoru. Vyšší hustoty nasávaného vzduchu lze docílit zvýšením plnicího tlaku 

nebo snížením plnicí teploty. 

Přeplňování může být dynamické (využití dynamiky nasávaného vzduchu), nebo cizí (me-

chanickým dmychadlem, či turbodmychadlem). Zaměření této práce je na přeplňování cizím 

zařízením, konkrétně mechanickým dmychadlem. Cílem bude zvýšit výkonové parametry zá-

žehové čtyřválcové jednotky Honda K20A2, která je vhodná k přeplňování zejména zásluhou 

kvalitně navržené hlavy válců, disponující výbornými průtočnými charakteristikami. 

Tento typ přeplňování byl zvolen po uvážení všech okolností, týkajících se aplikace celé 

pohonné soustavy. Ta bude instalována do zadní části závodního vozidla, jež bude provozováno 

převážně na okruhu. Právě pro tento provozní režim je nejvhodnější použití mechanického 

dmychadla, které sice při své činnosti odebírá motoru určitý výkon, ale zato poskytuje okamži-

tou odezvu na plynový pedál a dostatečné plnění již od nízkých otáček. Zejména okamžitá 

odezva na plynový pedál, daná pevnou vazbou mezi dmychadlem a motorem, představuje v pří-

padě provozu vozidla na hranici trakce značný benefit (řidič může lépe předvídat chování 

automobilu než v případě použití turbodmychadla). Ačkoliv byl ve vývoji turbodmychadel za-

znamenán značný progres v odstranění tzv. „turboefektu“, zůstává prodleva na změnu režimu 

stále nevýhodou tohoto typu přeplňování. Nutno zmínit, že v případě technicky nejvyspělejších 

systémů, týkajících se vrcholového motorsportu (např. elektricky asistovaná turbodmychadla), 

se navíc jedná o přísně utajované informace. Taktéž složitost a naladění celého systému je mno-

hem náročnější než v případě mechanického dmychadla, kdy stačí pouze použít vhodný 

převodový poměr pro přenos točivého momentu z motoru na dmychadlo. Začleněním turbínové 

části do výfukového potrubí vznikají navíc vysoké materiálové nároky a požadavky na neustá-

lou kontrolu teploty výfukových plynů na výstupu z motoru. Obzvláště rizikový je pak provoz 

se sníženým předstihem zážehu, kdy probíhá dohořívání směsi až ve výfuku. Jelikož je snížení 

předstihu zážehu jeden z prvotních zásahů pro redukci točivého momentu při regulaci prokluzu 

kol, který nastává u závodních vozidel poměrně často, je potřeba při návrhu tento jev uvážit. 

Použitím mechanického dmychadla, které je sice rozměrnější a těžší, se lze těmto potížím vy-

hnout a zároveň dosáhnout požadovaného výkonu. 

Předpokladem bezproblémové a účinné spolupráce mechanického dmychadla se spalova-

cím motorem je pak především správný návrh a naladění celé soustavy. Je přitom třeba zohled-

nit všechny okolnosti, jako například riziko detonačního spalování u zážehového motoru. Nejen 

z tohoto důvodu je potřeba zvážit začlenění mezichladiče stlačeného vzduchu do uvažovaného 
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systému. Při výběru vhodného dmychadla jsou proto prováděny návrhové výpočty a termody-

namické simulace, jejichž cílem je predikovat chování motoru po dané úpravě či instalaci 

dalšího zařízení. Umožňují zvolit vhodné komponenty pro dosažení daných požadavků a záro-

veň snížit náklady a čas na vývoj. V této práci byl k tvorbě výpočtového modelu použit 

multifyzikální simulační software GT-SUITE.
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1 CÍLE A LIMITY PRÁCE 
CÍLE PRÁCE 

• provedení dostupné rešerše konstrukčních řešení mechanických dmychadel vhodných 

pro zadanou aplikaci 

• sestavení návrhového výpočtu pro zvolení vhodného typu dmychadla 

• vytvoření výpočtového modelu zážehového atmosférického modelu s využitím skuteč-

ných parametrů 

• vytvoření výpočtového modelu zážehového přeplňovaného motoru 

• přiřazení vhodného typu mechanického dmychadla pro dosažení zadaného výkonu 

260 kW při 8000 min-1 

• výpočtová studie spolupráce spalovacího motoru a mechanického dmychadla 

• zhodnocení získaných výsledků 

 

LIMITY PRÁCE 

• jelikož bude vzhledem k dané aplikaci motor provozován zejména ve vyšších otáčkách, 

je práce uvažována pouze pro rozsah otáček 4500–8500 min-1 

• práce se zabývá pouze návrhem vhodného mechanického dmychadla, nezohledňuje 

jeho zástavbu do systému spalovacího motoru 

• cílem této práce je dosažení požadovaného výkonu, ne ověření odolnosti či životnosti 

motoru při provozu za těchto podmínek 

• v rámci přeplňování je uvažován mezichladič stlačeného vzduchu pro dosažení požado-

vané plnicí teploty, není však zadán výběr konkrétní jednotky 

• předmětem spolupráce spalovacího motoru a mechanického dmychadla je optimalizace 

jen nezbytně nutných komponentů 

 



BRNO 2019 

 

 

13 
 

NAVRHNUTÝ POSTUP ŘEŠENÍ 

 

2 NAVRHNUTÝ POSTUP ŘEŠENÍ 
REŠERŠE 

• studie problematiky přeplňování spalovacích motorů 

• stručný popis jednotlivých způsobů přeplňování 

• popis vlastností a aplikací dostupných mechanických dmychadel 

 

NÁVRHOVÝ VÝPOČET 

• výběr vhodného typu mechanického dmychadla na základě provedené rešerše 

• sestavení návrhového výpočtu 

• posouzení vhodnosti vybraných dmychadel 

• selekce dmychadel za účelem zkrácení výpočtového času 

 

MĚŘENÍ 

• provedení měření potřebných parametrů na reálném motoru pro zpřesnění výpočtového 

modelu (charakteristických rozměrů a průtočných charakteristik hlavy válců s ventily) 

• zpracování průtočných charakteristik hlavy válců s ventily a výpočet bezrozměrného 

průtokového součinitele 

• tvorba zdvihových křivek ventilů 

• stanovení povrchu pracovního prostoru z poskytnutých trojrozměrných modelů hlavy 

válců a pístu, získaných 3D skenováním 

 

VÝPOČTOVÝ MODEL 

• vytvoření výpočtového modelu zážehového atmosférického motoru s využitím skuteč-

ných parametrů 

• kontrola shody výpočtového modelu s reálným měřením na motorové brzdě 

• ověření přesnosti návrhového výpočtu 

• příprava výpočtového modelu na aplikaci dmychadla 

• vytvoření výpočtového modelu zážehového přeplňovaného motoru 

• realizace simulací s vybranými mechanickými dmychadly 

 

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

• zpracování získaných dat 

• porovnání výsledků jednotlivých dmychadel 

• výběr vhodného dmychadla 

• optimalizace pro dosažení požadovaných výsledků 

• provedení výpočtové studie spolupráce spalovacího motoru a mechanického dmychadla
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3 PŘEPLŇOVÁNÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ 
Při požadavku zvýšení výkonu spalovacího motoru lze vycházet ze vztahu pro jeho efektivní 

výkon [1] 

 

𝑃𝑒 = 𝑖 ∙ 𝑉𝑧 ∙ 𝑝𝑒 ∙
𝑛

60∙𝜏
∙ 10−3 [𝑘𝑊], (1)  

 

kde 𝑖 je počet válců spalovacího motoru, 𝑉𝑧 zdvihový objem jednoho válce, 𝑝𝑒 střední efektivní 

tlak na píst, 𝑛 otáčky motoru a 𝜏 otáčkový činitel (pro dvoudobý motor 𝜏 = 1 a pro čtyřdobý 

motor 𝜏 = 2). Z tohoto vztahu vyplývá, že navýšení výkonu lze docílit zvětšením zdvihového 

objemu motoru (větší zdvihový objem jednotlivých válců, nebo použití více válců), zvýšením 

středního efektivního tlaku na píst, či zvýšením počtu otáček. Jelikož zvětšením zdvihového 

objemu dochází ke vzrůstu rozměrů jednotky (a tedy i její hmotnosti), a navýšení počtu otáček 

vyžaduje značné konstrukční nároky, je nejpřijatelnější variantou pro dosažení vyššího výkonu 

zvýšení středního efektivního tlaku na píst. Toho je docíleno spálením většího množství paliva, 

které uvolní více energie. Z důvodu zachování směšovacího poměru je však potřeba do spalo-

vacího prostoru dodat také více vzduchu. Zvyšování hmotnostního toku nasávaného vzduchu 

(a tím i plnicí účinnosti) se nazývá přeplňování. Vztah pro hustotu plnicího vzduchu lze získat 

odvozením ze stavové rovnice1: 

 

𝜌𝑝𝑙 =
𝑝𝑝𝑙

𝑟∙𝑇𝑝𝑙
 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3], (2)  

 

kde 𝑝𝑝𝑙 je plnicí tlak, 𝑟 měrná plynová konstanta a 𝑇𝑝𝑙 plnicí termodynamická teplota. Z výše 

uvedeného vztahu vyplývá, že vyšší hustoty lze dosáhnout zvýšením plnicího tlaku, snížením 

plnicí teploty, nebo kombinací těchto dvou způsobů. Zvýšení plnicího tlaku je prováděno jeho 

stlačením pomocí kompresoru, ke snížení plnicí teploty se používá mezichladič plnicího vzdu-

chu (tzv. intercooler). Často je používáno spojení kompresoru s mezichladičem, neboť stlače-

ním nasávaného vzduchu dojde i ke vzrůstu jeho teploty, jak vyplývá z následující rovnice [2] 

 

𝑇2 = 𝑇1 ∙ {1 +
1

𝜂𝑖𝑠
∙ [(

𝑝2

𝑝1
)

𝜅−1

𝜅
− 1]} [𝐾], (3)  

 

kde 𝑇𝑖 je termodynamická teplota, 𝑝𝑖 tlak, 𝜂𝑖𝑠 izoentropická účinnost, 𝜅 Poissonova konstanta, 

index 1 označuje hodnotu na začátku komprese a 2 na konci komprese. Zvýšení teploty je však 

nežádoucí, proto se stlačený vzduch ochlazuje. Tento proces je důležitý zejména u zážehových 

motorů, kde chlazení plnicího vzduchu přispívá i k eliminaci detonačního spalování (mezi další 

opatření působící proti tomuto nežádoucímu jevu patří snížení kompresního poměru, aktivní 

regulace předstihu zážehu a plnicího tlaku či použití paliva s vyšším oktanovým číslem). Me-

zichladičem plnicího vzduchu může být výměník vzduch-vzduch, či vzduch-kapalina. 

Přeplňováním je kromě vyššího výkonu a příznivějšího průběhu točivého momentu2 dosaženo 

také zvýšení účinnosti motoru a snížení měrné spotřeby paliva a emisí škodlivých látek.  

[1], [3], [4] 

                                                 
1 𝑝 ∙

1

𝜌
= 𝑟 ∙ 𝑇, kde 𝑝 je tlak, 𝜌 hustota, 𝑟 měrná plynová konstanta a 𝑇 termodynamická teplota. 

2 Příznivý průběh točivého momentu spočívá v ploché charakteristice momentové křivky ve velkém rozsahu otá-

ček, a tedy vyšší pružnosti motoru. Tím je dosaženo větší schopnosti akcelerace při co nejnižších otáčkách motoru. 
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Přeplňování se rozděluje do různých skupin, jež budou následně podrobněji popsány. 

Dle výše plnicího tlaku se dělí na [4], [5], [6] 

• nízkotlaké: do 0,15 MPa, 

• středotlaké: 0,15–0,18 MPa, 

• vysokotlaké: nad 0,18 MPa 

a dle způsobu přeplňování na 

• dynamické: pulzační, rezonanční, 

• cizí: mechanickými dmychadly, turbodmychadly, 

• kombinované: kombinace výše uvedených způsobů, 

• kompaudní: kombinace turbodmychadla a výfukové turbíny, 

• tlakovými vlnami (Comprex): tlaková výměna mezi výfukovými a nasávanými plyny. 

Princip přeplňování je známý již z dob vynálezu motoru samotného. Patent Gottlieba  

Daimlera na přeplňování zážehového motoru mechanickým dmychadlem pochází z roku 1885, 

přeplňovaný vznětový motor byl patentován Rudolfem Dieselem o rok později. Přeplňování 

pomocí dmychadla poháněného turbínou bylo patentováno v roce 1905 Alfrédem Büchim, 

jemuž taktéž přísluší patent z roku 1925 na pulzní přeplňování. Mechanické přeplňování bylo 

nejdříve uplatňováno na leteckých motorech, u nichž umožňovalo dosahovat vysokých výkonů 

i ve vyšších nadmořských výškách, kde je příliš nízká hustota vzduchu. Od roku 1920 byly 

mechanicky poháněné kompresory používány v automobilech, zpočátku pouze pro krátkodobé 

navýšení výkonu u závodních vozidel. První aplikací turbodmychadla byl motor pro osobní loď 

a stacionární motor v roce 1925, v automobilech začal být používán až v šedesátých letech dva-

cátého století. [2], [3] 

 

3.1 DYNAMICKÉ PŘEPLŇOVÁNÍ 

Využití dynamiky nasávaného vzduchu je nejjednodušším způsobem přeplňování. Otevřením 

sacího ventilu se vyvolá podtlaková vlna, která se šíří zpět sacím potrubím rychlostí zvuku 

v daném prostředí. Na volném konci sacího potrubí se odráží jako vlna přetlaková, směřující 

do válce motoru. Volbou správné délky a objemu sacího potrubí se docílí toho, že vlna dospěje 

do válce před uzavřením sacího ventilu a dochází tak k přeplňování. Dle konstrukce sacího po-

trubí se dynamické přeplňování rozděluje na dva způsoby, které lze kombinovat. [6], [7] 

 

3.1.1 PULZAČNÍ PŘEPLŇOVÁNÍ 

 

 

Jelikož je při konstrukci motoru cílem dosažení vysokého točivého momentu při nízkých otáč-

kách a vysokého výkonu při vysokých otáčkách, využívá pulzační přeplňování (neboli 

přeplňování kmity v potrubí) vhodné délky sacího potrubí, samostatného pro každý válec. 

do 3360 min-1 3360–5200 min-1 nad 5200 min-1 

Obr. 1 Třístupňový systém sacího potrubí [50] 
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V nízkých otáčkách je výhodné použít dlouhé a tenké potrubí, naopak ve vysokých otáčkách 

je nejvhodnější potrubí krátké a široké. Z tohoto důvodu se do vozidel instaluje sací potrubí 

s proměnnou délkou, kdy je uzavíratelnými klapkami voleno potrubí dlouhé, nebo krátké. 

Kromě dvoustupňového systému existují i systémy třístupňové (viz obr. 1) či s plynule měni-

telnou délkou. [6], [7] 

 

3.1.2 REZONANČNÍ PŘEPLŇOVÁNÍ 

K rezonanci dochází tehdy, shoduje-li se frekvence sání daná otáčkami s frekvencí kmitů vln 

ve sloupci plynu. Tohoto dynamického zvýšení tlaku plnění se využívá nejčastěji u šestiválco-

vých motorů, kdy jsou válce rozděleny podle pořadí zapalování – a tedy i sání – do dvou skupin, 

které jsou navzájem propojeny rezonančním potrubím s rezonančním zásobníkem. Pro vybu-

zení tlakové vlny se v tomto případě využije válec předcházející v pořadí sání válci, který má 

být rezonančním jevem doplněn (např. u šestiválcového motoru s pořadím zážehu 1-5-3-6-2-4, 

viz obr. 2, vybudí v rezonančním potrubí podtlaková vlna prvního válce vlnu přetlakovou, která 

doplní část vzduchu do válce třetího). [6], [7] 

 

 

3.2 CIZÍ PŘEPLŇOVÁNÍ 

Mezi přeplňování cizím zařízením patří dmychadlo mechanicky spojené s motorem a dmycha-

dlo poháněné turbínou na výfukové plyny (tzv. turbodmychadlo). Každé z těchto zařízení má 

svá specifika, výhody a nevýhody, a proto jejich výběr probíhá dle konkrétních požadavků. 

 

3.2.1 MECHANICKÉ PŘEPLŇOVÁNÍ 

Mechanické přeplňování spočívá v mechanické vazbě spalovacího motoru a dmychadla, které 

je poháněno prostřednictvím převodového ústrojí od klikové hřídele (nejčastěji řemenem, nebo 

ozubenými koly). Z toho také vyplývají jeho vlastnosti. Značnou výhodou tohoto uspořádání je 

přímé spojení s motorem, kdy stlačování nasávaného vzduchu probíhá již při nízkých otáčkách 

a reakce na změnu režimu je bez prodlevy. Nevýhodou pevného spojení je snížení mechanické 

účinnosti motoru o příkon dmychadla, a z toho vyplývající pokles výkonu motoru a zvýšení 

spotřeby paliva. Tento jev lze eliminovat použitím spojky, která kompresor při nízkém zatížení 

od motoru odpojí. Použití elektromagnetické spojky je jeden ze způsobů regulace mechanic-

kých dmychadel. Další možností je instalace přetlakového (tzv. blow-off) ventilu, umístěného 

v sání motoru mezi kompresorem a škrticí klapkou. Jeho principem je upouštění přebytečného 

rezonanční 

potrubí 

rezonanční 

zásobník 

válce 

Obr. 2 Rezonanční soustava šestiválcového motoru [7] 
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stlačeného vzduchu do okolní atmosféry, nebo jeho přepouštění zpět před dmychadlo. Činnost 

tohoto zařízení je nutná ve dvou případech: při dosažení určité mezní hodnoty (např. plnicího 

tlaku) a při prudkém povolení plynového pedálu (např. při přeřazování rychlostního stupně), 

kdy dojde k náhlému přivření škrticí klapky a vytvoření přetlaku za kompresorem. Podle toho 

je i ventil řízen – buď na základě snímání jedné veličiny, nebo vyhodnocováním rozdílu tlaku 

před a za škrticí klapkou. Kromě toho bývají dmychadla regulována změnou otáček, technicky 

řešenou plynule měnitelným řemenovým, či řetězovým převodem, případně hydrodynamickou 

převodovkou, nebo hydrostatickým pohonem. Mechanickému přeplňování je věnována celá 

tato práce, a proto bude podrobněji popsáno v následující kapitole. [2], [3], [4], [6] 

 

 

 

 

3.2.2 PŘEPLŇOVÁNÍ TURBODMYCHADLEM 

Turbodmychadlo se skládá z lopatkového turbínového kola a lopatkového kola dmychadla, 

která jsou uložena na společné hřídeli. Kinetická energie expandujících výfukových plynů, 

která by jinak bez užitku unikla výfukem, je převáděna turbínou na rotační energii hřídele, po-

hánějící dmychadlo. To stlačuje nasávaný vzduch a dodává ho do jednotlivých válců motoru. 

Skutečná práce turbíny je v rovnováze se spotřebovanou prací dmychadla, v čemž tkví hlavní 

výhoda oproti mechanickému přeplňování: pohon dmychadla neodebírá výkon motoru. Přepl-

ňovaný motor, který je stavebně menší, pak může být oproti atmosféricky plněnému motoru 

úspornější. Za nevýhodu lze považovat opožděnou reakci při zrychlení z nízkých otáček (tento 

jev se nazývá „turboefekt“). Existuje však mnoho způsobů, jak tuto vlastnost omezit. [6] 

 

 

 

 

sání výfuk VF – vzduchový filtr 

K – kompresor 

Ch – chladič 

P – pohon 

M – motor 

Kat – katalyzátor 

Obr. 3 Schéma mechanického přeplňování [4] 

výfuk sání VF – vzduchový filtr 

K – kompresor 

Ch – chladič 

M – motor 

T – turbína 

Kat – katalyzátor 

Obr. 4 Schéma přeplňování turbodmychadlem [4] 
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Nejjednodušším, avšak z důvodu vysoké tepelné a mechanické zátěže zřídka používaným, 

způsobem je tzv. Anti-Lag System. Princip spočívá v obohacení směsi se současným opoždě-

ním předstihu zážehu, kdy se vlivem spálení směsi až ve výfukovém potrubí udržuje turbína 

ve stálých otáčkách. Snížit účinek turboefektu lze také použitím dvou sériově zapojených tur-

bodmychadel. První – vysokotlaká – turbína je malého průměru (malý moment setrvačnosti) 

a druhá – nízkotlaká – turbína dosahuje větších rozměrů (většího momentu setrvačnosti). 

Při nízkých otáčkách, kdy nemají výfukové plyny dostatek energie, je roztáčena menší turbína, 

čímž je docíleno rychlého nástupu vysokého tlaku. Se zvyšujícími se otáčkami je postupně při-

pojována větší turbína (regulaci obstarávají obtokové ventily). Při vysokých otáčkách je vyso-

kotlaké dmychadlo odpojeno a přeplňování obstarává pouze větší turbodmychadlo. Na podob-

ném principu funguje i spojení turbodmychadla s dmychadlem s elektrickým pohonem nebo 

kombinace přeplňování mechanického s turbodmychadlem. Při této konfiguraci pracuje v níz-

kých otáčkách dmychadlo poháněné elektromotorem, resp. mechanické dmychadlo. Po dosaže-

ní vyšších otáček je toto dmychadlo odpojeno a přeplňování obstarává turbodmychadlo. Řešení 

spočívá také v regulaci plnicího tlaku přestavováním vodících lopatek turbíny3. Při požadavku 

plnicího tlaku v nízkých otáčkách motoru je natočením rozváděcích lopatek zmenšen průřez, 

kterým proudí výfukové plyny na lopatky turbíny. Zúženým místem proudí výfukové plyny 

rychleji, turbína je roztáčena do vyšších otáček a dmychadlo vytváří dostatečný plnicí tlak. Aby 

nedošlo k překročení tohoto tlaku při zvýšení otáček motoru, je nastavením rozváděcích lopatek 

zvětšen průřez. Tím je zamezen další vzrůst rychlosti plynů vstupujících na lopatky turbíny, 

a tedy zachování výkonu turbíny (plnicího tlaku dmychadla). Tento způsob regulace plnicího 

tlaku je však používán převážně u vznětových motorů. Výfukové plyny zážehových motorů 

dosahují vyšších teplot, což znamená vyšší materiálové nároky na rozváděcí lopatky. Regulace 

plnicího tlaku u těchto motorů probíhá buďto na straně sání odpouštěním stlačeného vzduchu 

přetlakovým (tzv. blow-off) ventilem, nebo na straně výfukových plynů regulačním ventilem 

(tzv. wastegate) – po dosažení požadovaného plnicího tlaku je ventil otevřen a část výfukových 

plynů je od turbíny odkloněna. [6], [8], [9] 

 

                                                 
3  Turbodmychadlo s touto funkcí je označováno jako VGT (Variable Geometry Turbocharger), nebo VNT  

(Variable Nozzle Turbine). [6] 

Obr. 5 Turbodmychadlo [51] 
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Existují dva způsoby přeplňování turbodmychadlem: rovnotlaké a impulzní. U rovnotlaké 

turbíny jsou výfuky válců spojeny do jednoho většího potrubí o větším objemu s cílem potlačit 

kmity. Tento způsob přeplňování dosahuje sice vyšší účinnosti než impulzní, vhodný je však 

hlavně pro motory s méně častými změnami zatížení. Naproti tomu impulzní přeplňování je vý-

hodné při požadavcích na rychlejší reakce při změně zatížení. Zachovává tlakové a teplotní 

pulzy vznikající při periodickém výtoku plynů z jednotlivých válců motoru, přičemž výfukové 

potrubí se vyznačuje malými průměry a krátkou délkou. Dalším požadavkem jsou oddělené 

přívody od skupin válců sestavené tak, aby se průběhy tlakových impulzů vzájemně nerušily 

(tomu odpovídají maximálně tři válce v každé skupině). Tímto způsobem je zajištěno lepší vy-

plachování spalovacího prostoru a naplnění válce. [3], [4], [6] 

 

 

Prvními vozidly přeplňovanými turbodmychadlem byly v roce 1962 Oldsmobile Jetfire 

a Chevrolet Corvair Monza. V Evropě se stalo v roce 1973 průkopníkem BMW 2002 Turbo, 

následované modelem Porsche 911 Turbo (v roce 1974 nejrychlejší produkčně vyráběný auto-

mobil na světě). Počátek turbodieselu je datován na rok 1978, kdy byl uveden na americký trh 

Mercedes-Benz 300SD. O rok později začal být prodáván první evropský sériově vyráběný 

automobil se vznětovým motorem přeplňovaným turbodmychadlem, Peugeot 604. V roce 1981 

představilo Maserati konfiguraci se dvěma turbodmychadly zapojenými paralelně (větší výkon) 

a v roce 1986 aplikovalo za účelem omezení „turboefektu“ Porsche na svůj model 959 dva 

sériově zapojená turbodmychadla. V současnosti se vývojem a výrobou turbodmychadel zabý-

vají např. společnosti Garrett – Advancing Motion, BorgWarner, Mitsubishi Heavy Industries 

Engine & Turbocharger, IHI nebo Cummins Turbo Technologies. [10], [11], [12] 

 

3.3 KOMPAUDNÍ PŘEPLŇOVÁNÍ 

Principem kompaudního přeplňování neboli turbocompoundingu je využívání zbytkové tepelné 

energie za turbodmychadlem. Za výfukovou turbínou, pohánějící dmychadlo, se nachází druhá, 

výkonová, turbína. Ta převádí zbytkovou energii výfukových plynů na rotační pohyb, jenž 

je přenášen na klikovou hřídel. Přenos výkonu z turbíny na setrvačník motoru je zprostředkován 

prostřednictvím čelního ozubeného soukolí (redukuje vysoké otáčky turbíny na otáčky motoru) 

a hydrodynamické spojky. Turbodmychadlo slouží v tomto systému ke zvýšení točivého mo-

mentu v nízkých otáčkách, zatímco výkonová turbína zajišťuje maximální výkon ve vysokých 

otáčkách. Oproti běžnému přeplňování nabízí toto spojení vyšší výkon a točivý moment, a zá-

roveň nižší spotřebu paliva. [6], [13] 

Poprvé byl tento systém použit v padesátých letech dvacátého století na leteckých moto-

rech, vozidlové motory jej začaly používat o dekádu později. Současná podoba pochází 

z devadesátých let, kdy začal být používán v těžkých nákladních vozidlech. Zejména u nich 

Obr. 6 Rovnotlaké a impulzní přeplňování turbodmychadlem [4] 
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aplikace zůstala, neboť vysoké zástavbové a konstrukční nároky, ale hlavně celková komplex-

nost celého systému a z něho vyplývající vysoká cena, brání použití u konvenčních vozidel. 

Právě u těžkých nákladních vozidel, jejichž nejčastější provozní režim je při konstantním zatí-

žení, je provoz přídavné turbíny nejefektivnější. V současnosti se kompaudním přeplňováním 

ve svých vozech zabývá Scania (používá radiální turbínu) a Volvo Trucks (používá axiální tur-

bínu). Nejnovějším trendem je také využití elektrického turbocompaudingu – sekundární 

turbína nepohání klikovou hřídel, ale vytváří v generátoru elektrickou energii, která je ukládána 

do akumulátoru pro pozdější použití. [14], [15] 

 

 

3.4 PŘEPLŇOVÁNÍ TLAKOVÝMI VLNAMI (COMPREX) 

Comprex, schéma viz obr. 8, je tlakový výměník, v němž je tlaková energie výfukových plynů 

přímo předávána plnicímu vzduchu. Podélné lopatky rotoru tvoří komory, v nichž dochází 

k přenosu energie mezi výfukovými plyny a nasávaným vzduchem. Expandující výfukové 

plyny, jenž vstupují do axiální komory, vyvolávají tlakovou vlnu, která posouvá plnicí vzduch 

směrem k výstupu. Pootočením rotoru se komora otevře a stlačený vzduch vystupuje z výmě-

níku a proudí do válce motoru. Výfukové plyny jsou mezitím odraženy od čela skříně, čímž je 

vytvořena podtlaková vlna, nasávající další čerstvý vzduch. Kontinuální účinek tlakových vln 

je zajištěn velkým množstvím komor v rotoru a pohonem od klikové hřídele pomocí řemene. 

Díky tomu má tento systém krátkou reakční dobu při změně zatížení motoru a plochý průběh 

plnicího tlaku v celém rozsahu otáček. Jelikož příkon na pohon rotoru je oproti mechanickému 

dmychadlu minimální, představují – kromě vyššího hluku – jediné omezení větší zástavbové 

rozměry a komplikovaná instalace v motorovém prostoru (sací i výfukové potrubí musí být 

vyvedeno na jedné straně a zároveň musí být zajištěn pohon od klikové hřídele). [1], [6] 

Za vynálezce je pokládána švýcarská firma Brown Boveri, jež si v roce 1928 nechala pa-

tentovat zařízení s názvem Comprex4. Využití však bylo omezeno jen na vznětové motory, 

                                                 
4 Compr – compresion (komprese); ex – expansion (expanze) 

Obr. 7 Kompaudní přeplňování [14] 
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a to z důvodu nemožnosti regulovat množství nasávaného vzduchu a jeho zahřívání výfuko-

vými plyny. Pro použití v běžném osobním automobilu byl Comprex vyvinut až v roce 1988, 

kdy ho Mazda použila ve svém modelu 626 2.0 RFT Comprex diesel. Byla to prozatím jeho 

jediná sériová aplikace. [13], [16] 

 
Obr. 8 Comprex [16] 

píst 

výfukové 

potrubí  

výfuk  

sání  

tlakový 
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4 MECHANICKY POHÁNĚNÁ DMYCHADLA 
Pro termodynamický popis a výpočet příkonu mechanicky poháněného dmychadla bude použit 

h-s diagram, znázorňující kompresní děj: 

 

 

 

Děj 1–2is je děj izoentropický (beze ztrát), zatímco děj 1–2 znázorňuje skutečnou kompresi 

s uvážením ztrát. Izoentropickou účinnost pak lze vyjádřit jako podíl těchto dvou dějů [17] 

 

𝜂𝑖𝑠 =
△ℎ𝑖𝑠

△ℎ
=

ℎ2𝑖𝑠−ℎ1

ℎ2−ℎ1
=

𝑇2𝑖𝑠−𝑇1

𝑇2−𝑇1
 [– ], (4)  

 

kde ℎ𝑖 je měrná entalpie, 𝑇𝑖 termodynamická teplota, △ označuje rozdíl daných veličin, 1 hod-

notu na začátku komprese a 2 hodnotu na konci komprese. Rozdíl měrných entalpií při izo-

entropické kompresi lze taktéž získat ze vztahu [17] 

 

△ ℎ𝑖𝑠 = 𝑐𝑝 ∙ 𝑇1 ∙ [(
𝑝2

𝑝1
)

𝜅−1

𝜅
− 1] [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1], (5)  

 

kde 𝑐𝑝 je měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku, 𝑝𝑖 tlak a 𝜅 Poissonova konstanta. Pří-

kon potřebný pro pohon kompresoru lze pak vyjádřit vztahem [17] 

 

𝑃𝑐 = �̇� ∙△ ℎ𝑖𝑠 ∙
1

𝜂𝑖𝑠
∙

1

𝜂𝑚𝑐
∙ 10−3 [𝑘𝑊], (6)  

 

kde �̇� je hmotnostní tok kompresorem a 𝜂𝑚𝑐 mechanická účinnost kompresoru. Je-li mecha-

nicky poháněné dmychadlo v provozu, dosahuje efektivní výkon motoru hodnot [17] 

 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 ∙ 𝜂𝑚 − 𝑃𝑐 ∙
1

𝜂𝑝
 [𝑘𝑊], (7)  

 

kde 𝑃𝑖 je indikovaný výkon motoru, 𝜂𝑚 mechanická účinnost motoru a 𝜂𝑝 účinnost převodu. 

ℎ
 [

𝐽
∙𝑘

𝑔
−

1
] 

𝑠 [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1] 

Obr. 9 Kompresní děj v h-s diagramu [17] 
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Charakteristika kompresoru se nazývá kompresorová mapa. Jedná se o závislost stlačení 

plnicího vzduchu na objemovém, či hmotnostním průtoku dmychadlem při jednotlivých kon-

stantních otáčkách. Taktéž zde bývají zakresleny konstantní izoentropické účinnosti a příkon 

dmychadla, případně výstupní teplota. Jednotlivé kompresorové mapy budou znázorněny vždy 

u každého typu dmychadla. Pro stanovení pracovních křivek při spolupráci motoru s mechanic-

kým dmychadlem je používána také charakteristika motoru neboli závislost tlakového poměru 

Π (tlaku ve válci na začátku komprese 𝑝2 a tlaku v okolním prostředí 𝑝1) na objemovém prů-

toku �̇�. Tato charakteristika je zobrazena na obr. 10. 

 

 

 

4.1 OBJEMOVÁ DMYCHADLA 

Principem objemových dmychadel je změna objemu stlačovaného vzduchu. Jejich typickou 

vlastností je vznik tlakových vln na výtlačné straně, způsobující nerovnoměrnou plnicí účinnost 

a hlučnost. Tlakový poměr je nezávislý na otáčkách dmychadla, ale závisí na vlastnostech 

dmychadla (design, velikost, škodný prostor, únik média). Jak lze vidět na obr. 11, při konstant-

ních otáčkách s rostoucím objemovým průtokem klesá tlakový poměr. Provozní křivky při spo-

lupráci objemového dmychadla se spalovacím motorem (se zohledněním časování sacích a vý-

fukových ventilů – dolní s překrytím a horní bez překrytí) jsou znázorněny na obr. 12. [2] 

 

otáčky motoru 

�̇� [𝑚3 ∙ 𝑠−1] 

Π
 [

–
] 

n1  <  n2   <   n3  <  n4 

n1  <  n2   <   n3  <  n4 

otáčky dmychadla 

�̇� [𝑚3 ∙ 𝑠−1] 

Π
 [

–
] 

�̇� [𝑚3 ∙ 𝑠−1] 

Π
 [

–
] 

provozní křivky 

𝑛𝐸

𝑛𝐶
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

1

4
𝑛𝐸  

1

4
𝑛𝐶 

1

2
𝑛𝐸 

1

2
𝑛𝐶 

3

4
𝑛𝐸 

3

4
𝑛𝐶 

𝑛𝐸 

𝑛𝐶 

Obr. 10 Charakteristika motoru [2] 

Obr. 11 Charakteristika objemového  

dmychadla [2] 
Obr. 12 Spolupráce objemového dmychadla 

a spalovacího motoru [2] 
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4.1.1 PÍSTOVÁ DMYCHADLA 

Ačkoliv mají tato dmychadla vysokou objemovou i tepelnou účinnost, nejsou – s ohledem 

na velké setrvačné síly – vhodná pro vysoké otáčky. Proto jsou uplatňována zejména u nízko-

otáčkových dvoudobých lodních motorů. [1], [5] 

 

4.1.2 ROTAČNÍ OBJEMOVÁ DMYCHADLA 

ZUBOVÉ (ROOTSOVO) DMYCHADLO 

Rootsovo dmychadlo bylo vynalezeno bratry Rootsovými v roce 1860. Zpočátku bylo využí-

váno pouze pro průmyslové aplikace, začátkem dvacátého století se však stalo prvním typem 

dmychadla používaného pro přeplňování spalovacího motoru. Hlavním prvkem jsou dva 

opačně se otáčející rotory se dvěma, případně třemi nebo až čtyřmi zuby. Jejich tvar je tvořen 

kombinací epicykloidy (vnější kontura) a hypocykloidy (vnitřní kontura), zajišťující malou vůli 

mezi rotory (viz obr. 13). Souměrný pohyb rotorů je zajištěn ozubenými koly na jejich koncích. 

Vzduch zde vstupuje a vystupuje v radiálním směru – po nasátí je dopraven v prostoru mezi 

zuby na protilehlou výtlačnou stranu, kde při spojení mezizubového prostoru s výtlačným ka-

nálem dochází teprve ke stlačení5. Tímto procesem vznikají tlakové pulzace a turbulence, 

způsobující hlučnost dmychadla. Snížení hlučnosti lze docílit nakloněním výstupního otvoru 

pod úhlem, nebo zatočením zubů do tvaru spirály (jeden rotor v pravotočivém smyslu a druhý 

v levotočivém). Třízubý rotor v porovnání s dvouzubým zajišťuje rovnoměrnější tlakový vý-

stup a redukuje únik stlačeného vzduchu zpět do sání. [1], [13], [18] 

 

Mezi hlavní výhody patří jednoduchá konstrukce a provoz v nízkých otáčkách, což zabez-

pečuje vysokou spolehlivost a odolnost. Charakteristické pro tento druh dmychadla je dosažení 

maxima plnění již v nízkých otáčkách motoru a malá závislost izoentropické účinnosti na otáč-

kách dmychadla. Nicméně celkově nízká izoentropická účinnost, způsobená pulzacemi 

a zahříváním nasávaného vzduchu únikem vzduchu stlačeného, je největší slabinou tohoto typu 

přeplňování. Nepřispívá tomu ani fakt, že Rootsovo dmychadlo bývá nejčastěji umístěno 

nad motorem, čímž dochází k dalšímu zahřívání média. Použití chladiče stlačeného vzduchu 

                                                 
5 Zubové dmychadlo je označováno jako dmychadlo s vnější kompresí – ke stlačování vzduchu nedochází v pra-

covním prostoru, ale až za ním. [31] 

Obr. 14 Princip činnosti  

Rootsova dmychadla [54] 
Obr. 13 Konstrukce dvouzubého  

Rootsova dmychadla [53] 
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je v tomto případě tedy nezbytně nutné. Další nevýhodou je již zmiňovaná hlučnost a tlakové 

pulzace na výstupu z dmychadla (vstupu do motoru). [1], [13], [19], [20] 

 

 

Rootsovo dmychadlo je typické u tzv. dragsterů, muscle cars či hot rods, které mají sání 

vzduchu vyvedeno nad kapotu motoru. Díky své spolehlivosti je ale používáno i v menších 

motorech. Výrobou zubových dmychadel se v současnosti zabývají Eaton, Magnuson Super-

chargers, Magnum Powers a Fowler Engines. Firma Eaton nabízí dmychadla se čtyřzubými 

rotory pro vysokovýkonné aplikace (např. VW Group 3.0 V6 24v TFSI) a se třízubými rotory 

pro vícestupňové přeplňování (např. VW Group 1.4 R4 16v TSI 103–125 kW). Rotory značky 

Eaton jsou využívány i v kompletech Magnusonu. Zbylé dvě společnosti se zaměřují spíše 

na závodní úpravy. [21], [22], [23], [24] 

 

ŠROUBOVÉ (LYSHOLMOVO) DMYCHADLO 

Šroubové dmychadlo je tvořeno dvěma rotory – hlavním a vedlejším. Ty se liší příčným průře-

zem (hlavní rotor má konvexně tvarované zuby, zatímco vedlejší konkávně) a počtem zubů 

(hlavní rotor tři, nebo čtyři a vedlejší pět, resp. šest). Oba průřezy jsou na rotorech vinuty 

po šroubovici (jeden rotor v pravotočivém smyslu a druhý v levotočivém). Synchronizace otá-

ček probíhá ozubeným soukolím v určitém poměru (např. při kombinaci čtyřzubého a šestizu-

bého rotoru je poměr otáček 6:4). Pracovním prostorem je objem mezi zuby jednotlivých rotorů 

(které se však nesmějí přímo dotýkat), jenž se podél délky rotoru zmenšuje. Vzduch je tedy 

na jedné straně podélné osy nasáván do mezizubového prostoru opačně se otáčejících rotorů 

a při axiálním pohybu stlačován6. Vynález tohoto typu dmychadla byl reakcí na nedostatky 

Rootsova dmychadla, radiálního dmychadla a turbodmychadla. Byl objeven v třicátých letech 

dvacátého století Alfem Lysholmem. Kvůli vysokým výrobním nákladům byl zprvu používán 

pouze v průmyslových aplikacích, pro přeplňování spalovacích motorů začal být aplikován 

až po zdokonalení výrobní technologie. [1], [13], [25] 

                                                 
6 Šroubové dmychadlo je označováno jako dmychadlo s vnitřní kompresí – ke stlačování vzduchu dochází v pra-

covním prostoru. [31] 

Obr. 15 Zubové (Rootsovo) dmychadlo [55] 
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Lysholmovo dmychadlo je typické rychlým vzrůstem tlaku, umožňujícím dosažení vyso-

kého točivého momentu v nízkých otáčkách motoru a vysokého výkonu ve vysokých otáčkách 

motoru (plochá plnicí křivka). Výhodou je také malý vzrůst teploty, daný vnitřní kompresí, 

v důsledku čehož je dosaženo vysoké izoentropické účinnosti, jež se v závislosti na otáčkách 

téměř nemění (naopak dodávka vzduchu je otáčkám přímo úměrná). Za další výhodu lze pova-

žovat i vysoké stlačení plnicího vzduchu. Oproti tomu však stojí náročná a drahá výroba či vel-

ká citlivost na zvětšení vůlí mezi rotory. Nevýhodou je taktéž větší hlučnost a u dmychadel 

umístěných nad motorem zahřívání stlačovaného vzduchu. [1], [13], [18] 

 

 

Jedním z prvních výrobců, používajících šroubové dmychadlo, byl Mercedes-Benz, jehož 

mechanicky přeplňované motory byly označovány obchodním názvem Kompressor. V roce 

1995 založila, po neshodách s partnerskou firmou, Svenska Rotor Maskiner7 novou společnost 

s názvem Lysholm® Technologies, jež později uzavřela partnerství s Eaton Corporation. Díky 

tomu začala být dmychadla Lysholm® Technologies používána např. v modelech Ford GT. 

Whipple Superchargers, původně partner Lyshoml® Technologies pro americký trh, nyní vy-

víjí svá vlastní dmychadla s třízubým hlavním rotorem a pětizubým vedlejším rotorem. Plnění 

                                                 
7 Původní název byl Ljungstroms Angturbin AB a jednalo se o společnost, jejímž zaměstnancem byl Alf Lysholm. 

Obr. 16 Princip činnosti Lysholmova dmychadla [54] 

Obr. 17 Šroubové (Lysholmovo) dmychadlo [56] 
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dmychadla probíhá v tomto případě z přední strany motoru. Naopak další výrobce, Kenne Bell, 

využívá odlišnou techniku: kombinaci čtyřzubého a šestizubého rotoru s plněním zadní stranou. 

Má také patentovaný vestavěný kapalinový chladič stlačovaného vzduchu. [26], [27], [28] 

 

KŘÍDLOVÉ DMYCHADLO 

Křídlové dmychadlo se skládá ze tří základních částí: pouzdra, rotoru a lopatek. Osa rotoru je 

umístěna excentricky vzhledem k ose pouzdra. Lopatky jsou orientovány buďto radiálně, nebo 

tangenciálně (na tangenciální je vyvíjen menší tlak než na radiální). Uloženy jsou volně v pouz-

drech rotoru, takže mohou být během cyklu vysouvány a zasouvány. Excentricky umístěný 

rotor vytváří v pouzdru prostor ve tvaru půlměsíce, u nasávaného vzduchu tedy nejprve dochází 

k expanzi v rozšíření a až posléze ke stlačení ve zúžení. Následné pulzace zpětného tlaku,  

naakumulovaného z předešlého cyklu, způsobují na výstupu další vzrůst tlaku. [13], [29], [30] 

 

 
SPIRÁLOVÉ DMYCHADLO (G-DMYCHADLO) 

Spirálové dmychadlo je tvořeno dvěma zrcadlově uloženými spirálami ve tvaru písmene G, 

z nichž jedna je pevně spojena se skříní dmychadla a druhá je uložena na výstředném čepu 

hlavní hřídele, poháněné řemenem od klikové hřídele motoru. Jelikož musí být zabráněno otá-

čení výtlačného dílu, je tento díl navíc uložen na další hřídeli, jež je taktéž spojena s hlavní 

hřídeli klínovým řemenem – pohyblivá soustava tak tvoří paralelogram. Vzduch, radiálně na-

sávaný do prostoru mezi spirálami, je krouživým pohybem výtlačného dílu přesouván do středu 

spirály. Zmenšováním objemu dochází k jeho stlačování a následnému axiálnímu vytlačení 

středem dmychadla. Hlavní předností je nízká hmotnost s malým momentem setrvačnosti, tichý 

provoz a vysoká izoentropická účinnost. Nedostatky spočívají ve vysoké výrobní náročnosti 

a nákladnosti. [2], [13], [31] 

 

vnější komora 
vnitřní 

    komora 

excentricky 

poháněná 

      hřídel vstup  

vzduchu 

výstup vzduchu 

výtlačná 

spirála pevná 

spirála 

Obr. 19 Spirálové dmychadlo [13] 

Obr. 18 Křídlové dmychadlo [13] 
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Základní princip G-dmychadla byl objeven v roce 1905 Leonem Creuxem. Aplikován byl 

v polovině osmdesátých let dvacátého století automobilkou Volkswagen, jež použila tento typ 

dmychadla k přeplňování zážehových motorů řady G40 (Polo GT Mk2) a G60 (Golf GTI Mk2, 

Corrado a Passat B3). V současnosti se vývojem tohoto typu dmychadla zabývá společnost 

Handtmann, která nabízí spirálové dmychadlo pod obchodním označením HSLn®. [32], [33] 

 

DMYCHADLO S OTOČNÝMI PÍSTY (WANKELOVO DMYCHADLO) 

Jeden z typů mechanických dmychadel – dmychadlo s otočnými písty – byl patentován Felixem 

Wankelem. Vývojem prototypů vycházejících z jeho konstrukce s rotačními písty na dvou sou-

středných hřídelích se zabývaly společnosti KKK a Pierburg. Dmychadlo značky KKK je tvo-

řeno dvouzubým vnitřním rotorem a vnějším rotorem se třemi výstupky (obr. 20), v případě 

Pierburgu se jedná o třízubý vnitřní rotor a vnější rotor se čtyřmi výstupky (obr. 21). [2] 

 

 

 

 

4.2 PROUDOVÁ DMYCHADLA 

Principem proudových dmychadel je urychlení stlačovaného vzduchu odstředivým zrychlením 

v oběžném kole a jeho následné stlačení v difuzoru přeměnou kinetické energie v energii tla-

kovou. Tento proces lze popsat prvním zákonem termodynamiky pro otevřenou soustavu [4] 

 

𝑃 = 𝑚 ∙̇ (
𝑤2

2

2
−

𝑤1
2

2
+ ℎ2 − ℎ1) ∙ 10−3 [𝑘𝑊], (8)  

 

kde �̇�  je hmotnostní tok dmychadlem, 𝑤𝑖  rychlost proudění, ℎ𝑖  entalpie, 1  označuje vstup 

a 2 výstup z kompresoru. Oproti objemovým dmychadlům je dodávka vzduchu kontinuální, 

avšak tlakový poměr je závislý na otáčkách kompresoru (maximální stlačení je dosaženo 

při maximálních otáčkách). Tato závislost je zřetelná i z kompresorové mapy, viz obr. 22. Pro-

vozní křivka při spolupráci proudového dmychadla se spalovacím motorem je znázorněna 

na obr. 23. Je však třeba podotknout, že tento průběh je pro automobilové aplikace nežádoucí, 

a proto je potřeba zabezpečit spojení motoru a dmychadla proměnným převodovým poměrem 

(tvar křivky se poté přiblíží objemovému dmychadlu). [2] 

vstup výstup 
vnitřní 

rotor 

vnější 

rotor 
vnější 

hrana 

vnitřní 

rotor 

vnější 

rotor 

vstup 

výstup 

Obr. 20 Dmychadlo s otočnými písty 

značky KKK [2] 
Obr. 21 Dmychadlo s otočnými písty 

značky Pierburg [2] 
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4.2.1 AXIÁLNÍ DMYCHADLA 

Použití axiálních dmychadel je v současné době ojedinělé, jelikož v jednom axiálním stupni 

je dosahováno malého tlakového poměru a vícestupňová komprese je nevýhodná (vícestupňová 

dmychadla jsou velká, těžká a nákladná). [1] 

 

4.2.2 RADIÁLNÍ DMYCHADLA 

Hlavní komponentou radiálního dmychadla je lopatkový rotor, otáčející se vysokou rychlostí8. 

Spojení s klikovou hřídelí je nejčastěji zprostředkováno ozubeným řemenem, případně ozube-

nými koly. Dmychadlo je uloženo v tzv. kompresorové skříni, v jejímž vstupu je nasávaný 

vzduch urychlován (dochází k poklesu tlaku). Rotační pohyb rotoru uděluje vzduchu kinetickou 

energii (urychlení). Za oběžným kolem postupuje vzduch do difuzoru, kde se nabytá kinetická 

energie přeměňuje na energii tlakovou – nastává prudký pokles rychlosti a vzrůst tlaku a tep-

loty. Zbytek kinetické energie je přeměněn na tlakovou ve sběrači (odvod vzduchu z difuzoru) 

a ve výstupu z dmychadla. [1] 

 

                                                 
8 Pro dosažení požadovaného stlačení plnicího vzduchu je potřeba, aby se malý rotor otáčel vysokými otáčkami, 

dosahujícími hodnoty přes 100 000 min-1. 

Π
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Obr. 22 Charakteristika proudového  

dmychadla [2] 

Obr. 24 Radiální dmychadlo [52] 

Obr. 23 Spolupráce proudového dmychadla 

a spalovacího motoru [2] 
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Pracovní oblast dmychadla je omezena limitními hranicemi, které jsou zaneseny do kom-

presorové mapy (viz obr. 25). Surge limit (mez pumpování) – dosažen při malém objemovém 

průtoku ve srovnání s požadovaným plnicím tlakem (při požadavku malého množství nasáva-

ného vzduchu). Tlakový poměr roste s rostoucími otáčkami až do okamžiku, kdy se proud 

vzduchu odtrhne od lopatky rotoru a unikne zpět před dmychadlo (tím vznikají tlakové vlny 

v sání doprovázené hlasitými ránami). Choke limit (mez zahlcení) – dosažen při požadavku vel-

kého množství nasávaného vzduchu, kdy rychlost proudění dosáhne rychlosti zvuku v daném 

prostředí. Poté už není možné dále zvyšovat objemový průtok a dmychadlo není schopno vyvi-

nout žádný plnicí tlak (vzduch proudí volně vysokou rychlostí). [4] 

 

 

 

Hlavní nevýhoda tohoto typu dmychadla spočívá ve velkém rozdílu otáček mezi klikovou 

hřídelí a rotorem dmychadla – z tohoto důvodu je zapotřebí dosáhnout velkého převodu mezi 

zmiňovanými částmi. Za další nedostatek lze považovat malé plnění v nízkých otáčkách (tla-

kový poměr roste s rostoucími otáčkami motoru). Nicméně převládá značné množství výhod. 

Kromě jednoduché konstrukce a malé hmotnosti je to zejména vysoká izoentropická účinnost. 

Neméně důležitou výhodou je konstrukční uspořádání, kdy je kompresor umístěn na boku, nebo 

na přední části motoru. Tím je redukován přenos tepla mezi motorem a kompresorem (a z toho 

vyplývající zahřívání stlačovaného vzduchu) a usnadněna instalace mezichladiče v konfiguraci 

vzduch-vzduch. [1], [34], [35] 

Mezi hlavní výrobce radiálních dmychadel patří ATI ProCharger, Vortech Engineering 

a Rotrex. ATI ProCharger je jediný výrobce radiálních dmychadel poháněných ozubenými 

koly, zákládající si na chlazení stlačeného vzduchu mezichladičem vzduch-vzduch (součástí 

téměř všech nabízených produktů). Společnost Vortech Engineering byla založena bývalým 

zaměstnancem Paxton Automotive, historicky prvního výrobce dmychadel (nyní součást  

Vortech Engineering). Firma Rotrex vyrábí dmychadla s patentovaným planetovým převodem. 

Díky této technologii mohou kompresory dosahovat vysokých rychlostí9, tzn. lze použít roz-

měrové kompaktnější rotor. [36], [37], [38]

                                                 
9 Nejmenší model C8 dosahuje rychlosti až 240 000 min-1. [38] 
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Obr. 25 Charakteristika radiálního dmychadla [2] 
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5 NÁVRH VHODNÉHO MECHANICKÉHO DMYCHADLA 
Za účelem zkrácení celkového výpočtového času simulací byl proveden návrh pro předběžnou 

volbu vhodného dmychadla. V souladu s touto selekcí tak mohly být na výpočtovém modelu 

provedeny simulace pouze s vybranými dmychadly. 

 

5.1 VÝBĚR VYHOVUJÍCÍCH TYPŮ 

Na základě provedené rešerše konstrukčních řešení mechanických dmychadel byly pro zadanou 

aplikaci vybrány do užšího výběru tři typy dmychadel: zubové (Rootsovo), šroubové (Lyshol-

movo) a proudové radiální. Jelikož neposkytují všichni výrobci informace potřebné pro určení 

charakteristických parametrů nutných ke stanovení vhodnosti dmychadla, jako je např. kom-

presorová mapa, byl z průzkumu trhu ke každému typu vybrán jeden zastupující výrobce. 

Pro zubové dmychadlo jím je Eaton Corporation, pro šroubové Lysholm® Technologies  

a pro proudové radiální Rotrex. Ke shrnutí nejdůležitějších vlastností jednotlivých typů slouží 

tab. 1, sestavená z hodnot udávaných konkrétními výrobci. 

 

Tab. 1 Vlastnosti mechanických dmychadel [21], [26], [38] 

Typ dmychadla Maximální stlačení [–] 
Maximální izoentropická 

účinnost [%] 

Zubové 2,2– 2,5 66– 74 

Šroubové 2,2 64– 66 

Radiální 2,0– 3,0 68– 76 

 

5.2 NÁVRHOVÝ VÝPOČET 

5.2.1 VSTUPNÍ PARAMETRY VÝPOČTU 

Pro výběr vhodného dmychadla byl sestaven návrhový výpočet, jehož cílem je vynesení hodnot 

požadovaného množství nasávaného vzduchu a jeho stlačení do příslušné kompresorové mapy 

a následné posouzení vhodnosti daného dmychadla. Jelikož se jedná o pouhý návrh, nikoliv 

o přesnou volbu, nebyly pro výpočet zjišťovány skutečné hodnoty účinností a součinitelů (ty 

byly aplikovány až ve výpočtovém modelu). Taktéž nebyl použit celý rozsah pracovních otáček 

motoru. Jako referenční hodnota pro stanovení vhodnosti dmychadla byl zvolen výkon 280 kW 

při 8000 min-1 (k požadovanému výkonu 260 kW bylo dle zkušeností připočteno 20 kW, po-

třebných pro pohon dmychadla). Výpočet byl uvažován pro atmosférický tlak 101325 Pa 

a plnicí teplotu 303,15 K. Vstupní parametry výpočtu, volené dle zdrojů [1], [39] a [40], pří-

padně vypočtené na základě geometrických parametrů motoru, jsou uvedeny v tab. 2. 

Zdvihový objem válce byl vypočten dle rovnice 

 

𝑉𝑧 =
𝜋∙𝑑2

4
∙ 𝑧 ∙ 10−3 [𝑐𝑚3], (9)  

 

kde 𝑑 je vrtání válce a 𝑧 zdvih pístu. 
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Tab. 2 Vstupní parametry návrhového výpočtu 

Veličina Symbol Rozměr Hodnota 

Otáčkový činitel 𝜏 – 2 

Směšovací poměr vzduchu a paliva 𝑆𝑝 – 14,8 

Součinitel přebytku vzduchu 𝜆 – 1 

Výhřevnost paliva 𝐻𝑢 𝑀𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 44,9 

Plnicí účinnost motoru 𝜂𝑝𝑙 – 1 

Indikovaná účinnost motoru 𝜂𝑖 – 0,4 

Mechanická účinnost motoru 𝜂𝑚 – 0,95 

Měrná plynová konstanta vzduchu 𝑟 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 287,04 

Součinitel proplachu 𝜑𝑝𝑟 – 1,05 

Tlakové ztráty v mezichladiči 𝑝𝑖𝑛𝑡 𝑃𝑎 10342 

Tlakové ztráty ve vzduchovém filtru 𝑝𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝑃𝑎 6895 

Vrtání válce 𝑑 𝑚𝑚 86 

Zdvih pístu 𝑧 𝑚𝑚 86 

Zdvihový objem válce 𝑉𝑧 𝑐𝑚3 499,557 

Počet válců 𝑖 – 4 

Maximální efektivní výkon motoru 𝑃𝑒 𝑘𝑊 280 

Jmenovité otáčky motoru 𝑛 𝑚𝑖𝑛−1 8000 

Teplota plnicího vzduchu 𝑇𝑝𝑙 𝐾 303,15 

Atmosférický tlak 𝑝𝑎𝑡𝑚 𝑃𝑎 101325 

 

5.2.2 VÝPOČET POŽADOVANÉHO STLAČENÍ A MNOŽSTVÍ NASÁVANÉHO VZDUCHU 

PLNICÍ HUSTOTA 

Při výpočtu plnicí hustoty 𝜌𝑝𝑙 se vycházelo z rovnice (1), v níž byl za střední efektivní tlak 

dosazen výraz [1] 

 

𝑝𝑒 =
𝐻𝑢

𝑆𝑝∙𝜆
∙ 𝜌𝑝𝑙 ∙ 𝜂𝑝𝑙 ∙ 𝜂𝑖 ∙ 𝜂𝑚 [𝑀𝑃𝑎]. (10)  

 

Následným vyjádřením 𝜌𝑝𝑙 byl získán výsledný vztah pro výpočet plnicí hustoty 

 

𝜌𝑝𝑙 =
𝑃𝑒∙𝜏∙𝑆𝑝∙𝜆∙60∙103

𝑖∙𝑉𝑧∙𝑛∙𝐻𝑢∙𝜂𝑝𝑙∙𝜂𝑖∙𝜂𝑚
 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3], (11)  

 

jejíž výsledná hodnota, po dosazení všech vstupních parametrů, je 1,82 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3. 
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POŽADOVANÉ STLAČENÍ NASÁVANÉHO VZDUCHU 

Vyjádřením 𝑝𝑝𝑙 z rovnice (2) byl získán vztah pro výpočet plnicího tlaku 

 

𝑝𝑝𝑙 = 𝜌𝑝𝑙 ∙ 𝑇𝑝𝑙 ∙ 𝑟 [𝑃𝑎], (12)  

 

nabývající hodnoty 158648 𝑃𝑎. Následně vypočtenou výslednou hodnotou potřebného stla-

čení nasávaného vzduchu dle vztahu 

 

Π =
𝑝𝑜𝑢𝑡

𝑝𝑖𝑛
=

𝑝𝑝𝑙+𝑝𝑖𝑛𝑡

𝑝𝑎𝑡𝑚−𝑝𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟
 [– ], (13)  

 

je tlakový poměr mezi výstupem a vstupem dmychadla 1,8. 

 

POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ NASÁVANÉHO VZDUCHU 

Při výpočtu požadovaného množství nasávaného vzduchu se vycházelo ze vztahu pro celko-

vou hltnost motoru neboli celkový hmotnostní tok vzduchu motorem [1] 

 

�̇� = 𝑖 ∙ 𝑉𝑧 ∙ 𝜌𝑝𝑙 ∙ 𝜂𝑝𝑙 ∙
𝑛

𝜏∙60
∙ 𝜑𝑝𝑟 ∙ 10−6 [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1]. (14)  

 

Jelikož jednotliví výrobci uvádí tok vzduchu dmychadlem v rozdílných jednotkách, je v násle-

dující tabulce uvedena u každého výrobce výsledná hodnota v požadovaném rozměru. 

 

Tab. 3 Požadované množství nasávaného vzduchu 

Výrobce Rozměr Hodnota 

Eaton Corporation 𝑘𝑔 ∙ ℎ−1 918,08 

Lysholm® Technologies 𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 9,83 

Rotrex 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 0,26 

 

5.2.3 CHARAKTERISTIKY DMYCHADEL 

Z průzkumu nabídky jednotlivých výrobců byly vybrány modely, jež svými parametry nejvíce 

vyhovují vypočteným požadavkům. Jejich kompresorové mapy byly následně použity k dal-

šímu postupu, jenž je znázorněn na obr. 26 (jednotlivé kompresorové mapy jsou pak uvedeny 

v příloze I).  Nejprve zde byly vyneseny hodnoty požadovaného množství nasávaného vzduchu 

a jeho stlačení pro referenční hodnotu (červená barva). Následným dělením otáček dmychadla 

otáčkami motoru byl získán převodový poměr mezi motorem a dmychadlem. Ten byl vynáso-

ben nejnižšími uvažovanými otáčkami motoru (4500) – tímto byla získána žlutá křivka, znázor-

ňující rozsah možného tlakového poměru a toku vzduchu při těchto otáčkách motoru a stálém 

převodovém poměru. Pro porovnání byly z jednotlivých kompresorových map pro daný pro-

vozní bod odečteny hodnoty izoentropické účinnosti a pokud byly k dispozici, tak i hodnoty 



BRNO 2019 

 

 

34 
 

NÁVRH VHODNÉHO MECHANICKÉHO DMYCHADLA 

 
teploty po stlačení a odebíraného výkonu. Jelikož neudávají tyto hodnoty všichni výrobci, byly 

teplota a příkon vypočteny i pomocí rovnic (3), (5) a (6). Při výpočtu byly pro stlačovaný 

vzduch uvažovány následující parametry: Poissonova konstanta 𝜅 = 1,4 a měrná tepelná kapa-

cita 𝑐𝑝 = 1010 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1. Protože není mechanická účinnost kompresoru výrobci uvádě-

na, byla pro všechny typy zvolena hodnota 𝜂𝑚𝑐 = 0,9. 

 

ZUBOVÉ DMYCHADLO 

Jako zástupce zubových dmychadel byla vybrána společnost Eaton Corporation. Z její nabídky 

nejvíce odpovídají daným požadavkům modely TVS R1320, TVS R1740 a TVS R1900. 

 

Tab. 4 Výsledné hodnoty návrhového výpočtu pro daný provozní bod – Eaton 

Veličina Rozměr TVS R1320 TVS R1740 TVS R1900 

Izoentropická účinnost – 0,67 0,68 0,70 

Teplota po stlačení (mapa) 𝐾 – – – 

Teplota po stlačení (výpočet) 𝐾 378,65 377,45 375,25 

Příkon (mapa) 𝑘𝑊 ~21,0 ~21,0 ~20,0 

Příkon (výpočet) 𝑘𝑊 23,0 22,7 22,1 

 

ŠROUBOVÉ DMYCHADLO 

Jako zástupce šroubových dmychadel byla vybrána společnost Lysholm® Technologies. Z její 

nabídky vyhovuje pouze jeden model, a sice LYS 1200 AX. 

Obr. 26 Názorná ukázka postupu při návrhovém výpočtu 
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Tab. 5 Výsledné hodnoty návrhového výpočtu pro daný provozní bod – Lysholm 

Veličina Rozměr LYS 1200 AX 

Izoentropická účinnost – 0,64 

Teplota po stlačení (mapa) 𝐾 ~374,00 

Teplota po stlačení (výpočet) 𝐾 376,05 

Příkon (mapa) 𝑘𝑊 ~16,2 

Příkon (výpočet) 𝑘𝑊 23,7 

 

PROUDOVÉ RADIÁLNÍ DMYCHADLO 

Jako zástupce proudových radiálních dmychadel byla vybrána společnost Rotrex. Z její na-

bídky nejvíce odpovídají daným požadavkům modely C30-94 a C38-61. 

 

Tab. 6 Výsledné hodnoty návrhového výpočtu pro daný provozní bod – Rotrex 

Veličina Rozměr C30-94 C38-61 

Izoentropická účinnost – 0,68 0,71 

Teplota po stlačení (mapa) 𝐾 – – 

Teplota po stlačení (výpočet) 𝐾 364,85 361,55 

Příkon (mapa) 𝑘𝑊 – – 

Příkon (výpočet) 𝑘𝑊 21,9 21,0 

 

5.3 POSOUZENÍ VHODNOSTI A VÝSLEDNÁ VOLBA 

Ačkoliv dle výše uvedených hodnot vychází jako nejvhodnější způsob mechanického přeplňo-

vání proudové radiální dmychadlo, je tento typ pro zvolenou aplikaci, kdy je požadován vysoký 

výkon v širším rozsahu otáček motoru, zcela nevhodný. Ve zvolených – jmenovitých – otáč-

kách motoru sice nabízí pro požadovaný hmotnostní tok dostatečné stlačení (a to při vysoké 

izoentropické účinnosti), ale při nižších otáčkách (menším plnění) by stlačení nedosahovalo 

takových hodnot jako u objemových dmychadel – nebyl by tedy k dispozici takový výkon. Zá-

vislost tlakového poměru na otáčkách dmychadla (a tedy i motoru) je zřejmá z již dříve 

popisovaných vlastností, dokazuje to však i křivka vynesená v kompresorové mapě (viz 

obr. V a obr. VI v příloze I). Při zachování převodového poměru by při otáčkách 4500 min-1 

poskytovala obě uvažovaná radiální dmychadla jen nepatrně vyšší výkon než atmosférická jed-

notka. Ke zvýšení výkonu by tak bylo potřeba použít plynule měnitelný převod, což by zna-

menalo instalaci technicky složitějšího systému. Z tohoto důvodu bylo dmychadlo značky  

Rotrex z užšího výběru vyloučeno. 

Hodnoty izoentropických účinností, teplot po stlačení a příkonů objemového dmychadla 

zubového i šroubového dosahují pro daný provozní bod přibližně stejných hodnot a oba typy 

poskytují dostatečné stlačení i v nižších otáčkách. Nicméně po podrobném prozkoumání kom-

presorových map je zřejmé, že oblasti izoentropických účinností mají příznivější tvar u dmy-
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chadel zubových (oblast dané účinnosti pokrývá větší plochu kompresorové mapy) – se snižu-

jícími se otáčkami nebude docházet k tak výraznému poklesu účinnosti. Důkazem toho je také 

křivka vynesená v kompresorové mapě (viz obr. IV v příloze I), z níž je patrné, že při otáčkách 

4500 min-1 je Lysholmovo dmychadlo schopno pracovat s izoentropickou účinností nanejvýš 

58 %, zatímco Rootsova dmychadla s účinnostmi 60–65 % (viz obr. I–III v příloze I). Při sou-

časném uvážení omezené nabídky prodejce Lysholm® Technologies tak vychází Lysholmovo 

dmychadlo méně vhodné než Rootsovo. 

Na základě návrhového výpočtu tedy bylo pro danou aplikaci vybráno jako nejvhodnější 

dmychadlo zubové (Rootsovo). Pro objektivní posouzení výsledného výběru bude za účelem 

porovnání důležitých parametrů provedena simulace se všemi uvažovanými modely značky 

Eaton – TVS R1320, R1740 i R1900.
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6 MOTOR HONDA K20A2 
Pohonnou jednotkou, určenou v rámci této práce k přeplňování mechanickým dmychadlem, 

je Honda K20A2. Jedná se o agregát vhodný pro úpravy za účelem navýšení výkonových pa-

rametrů, a to hlavně zásluhou své kvalitní konstrukce a dobře navržené hlavy válců. 

Motory vývojové řady K, nabízené v modelech značky Honda od roku 2001, navázaly 

na předchozí motorovou řadu série B. Jedná se o čtyřdobé, zážehové, čtyřválcové, řadové mo-

tory, rozdělené dle objemu do tří kategorií: pohonné jednotky o objemu 1998 cm3 (K20),  

2300 cm3 (K23) a 2354 cm3 (K24). Ventilové rozvody, poháněné řetězem, jsou typu DOHC 

s 16 ventily (2 sací a 2 výfukové pro každý válec). Poprvé zde byl použit systém i-VTEC,  

slučující systém proměnného časování sacích ventilů (VTC) a proměnného zdvihu ventilů 

(VTEC) – sacích (ekonomická verze), případně sacích i výfukových (výkonnostní verze).  

Výsledkem je tak vyšší výkon ve vysokých otáčkách motoru a nižší spotřeba paliva v nízkých 

otáčkách motoru. Blok motoru je z hliníkové slitiny s otevřenou dosedací plochou  

(tzv. open-deck), vložky válců jsou z litiny. Zapalovací systém bez rozdělovače má čtyři zapa-

lovací cívky – pro každou svíčku jednu. Vstřikování paliva je vícebodové sekvenční. [41], [42] 

Jednotka K20A2 byla použita v modelech Civic Type R (verze pro evropský trh), Integra 

Type R a Acura10 RSX Type S. Jedná se o atmosférickou výkonnostní variantu s proměnným 

zdvihem sacích i výfukových ventilů. Pro zvolenou aplikaci, kdy se motor bude pohybovat 

zejména ve vyšších otáčkách, bude vačka s nízkým profilem zanedbána a uvažován bude pouze 

provoz v rozmezí otáček s aktivovaným systémem VTEC (4500–8500 min-1). [41], [42] 

Pro zpřesnění výpočtového modelu bylo na reálném motoru zjištěno co nejvíce potřebných 

parametrů. Konkrétně bylo například provedeno měření rozměrů na hlavě válců, ventilech, sa-

cím traktu a výfukové soustavě. Taktéž byla změřena tloušťka těsnění pod hlavou válců  

a tzv. přesah pístu pro stanovení povrchu teplosměnné plochy vnitřní stěny válce (kapitola 

6.4.3). Pro výpočet bezrozměrného průtokového součinitele, charakterizujícího odpor jednotli-

vých kanálů, byly změřeny průtočné charakteristiky hlavy válců s ventily (kapitola 6.2). Popis 

těchto a ostatních pomocných kroků je uveden v následující části této kapitoly. 

 

6.1 PARAMETRY MOTORU 

 

                                                 
10 Acura je divize značky Honda pro americký trh. 

Obr. 27 Vnější otáčková charakteristika motoru Honda K20A2 – vačka s vysokým profilem 
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Parametry uvedené v tab. 7, potřebné pro simulaci, vycházejí ze zdroje [43] nebo byly přímo 

naměřeny na daném motoru. Vnější otáčková charakteristika v rozmezí otáček s aktivovaným 

systémem VTEC (viz obr. 27), ke které bude během simulace atmosférické verze cílem se co 

nejvíce přiblížit, byla poskytnuta vedoucím práce. 

 

Tab. 7 Parametry motoru Honda K20A2 

Veličina Rozměr Hodnota 

Vrtání válce 𝑚𝑚 86 

Zdvih pístu 𝑚𝑚 86 

Zdvihový objem motoru 𝑐𝑚3 1998 

Kompresní poměr – 11: 1 

Pořadí zážehu – 1 − 3 − 4 − 2 

Průměr talířku sacího/výfukového ventilu 𝑚𝑚 35/30 

Maximální výkon (při otáčkách) 𝑘𝑊 (𝑚𝑖𝑛−1) 167 (7500) 

Maximální točivý moment (při otáčkách) 𝑁 ∙ 𝑚 (𝑚𝑖𝑛−1) 231 (5500) 

 

6.2 PRŮTOČNÉ CHARAKTERISTIKY HLAVY VÁLCŮ S VENTILY 

Za účelem dosažení co nejvěrohodnějších výsledků byly změřeny průtočné charakteristiky 

hlavy válců s ventily, z nichž byl následně vypočten bezrozměrný průtokový součinitel, charak-

terizující odpor jednotlivých kanálů. Měření bylo uskutečněno na zařízení SuperFlow SF-260 

při tlakovém spádu ∆𝑝 = 25 𝑚𝑏𝑎𝑟. Objemový průtok byl měřen pro různé hodnoty zdvihu 

ventilů – naměřená data jsou uvedena v tab. I v příloze II. 

Obr. 28 Měření průtočných charakteristik 
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Pro výpočet bezrozměrného průtokového součinitele byl použit makro soubor programu 

Microsoft Excel, pojmenovaný „Discharge Coefficient Generator“ (součást asistenčních sou-

borů softwaru GT-SUITE). Výsledný průtokový součinitel 𝐶𝐷 je uveden v závislosti na po-

měru 𝐿 𝐷⁄ , kde 𝐿  značí zdvih ventilu a 𝐷  průměr hrdla kanálu (sací 30,7 mm a výfukový 

26,0 mm). Jako referenční hustota proudícího vzduchu byla zvolena hodnota 1,188 kg∙m-3, 

pro výpočet průtočné plochy byly uvažovány 2 kanály. Grafická závislost bezrozměrného ztrá-

tového součinitele na poměru 𝐿 𝐷⁄  pro sací i výfukový kanál je uvedena na obr. 29, konkrétní 

hodnoty jsou uvedeny v tab. II v příloze II. 

 

6.3 ZDVIHOVÉ KŘIVKY VENTILŮ 

Jak již bylo zmíněno v popisu motoru, jedná se o výkonnostní variantu pohonné jednotky 

se systémem i-VTEC – sací ventily mají tedy proměnné časování i proměnný zdvih, výfukové 

pouze proměnný zdvih. Pro simulaci byl zvolen provoz v rozmezí otáček s aktivovaným systé-

mem VTEC, změna zdvihu neboli změna profilu vaček tedy nebyla uvažována. Změna časování 

sacích ventilů, uskutečňována na motoru natáčením vačkové hřídele pomocí hydromotoru, byla 

ve výpočtovém modelu provedena změnou okamžiku otevření sacích ventilů. 

 

Tab. 8 Charakteristické body sériových vaček s vysokým profilem [44] 

Veličina Rozměr Hodnota 

Ventilová vůle 𝑚𝑚 0,3 

Maximální zdvih sacího/výfukového ventilu 𝑚𝑚 12,15/10,60 

Úhlová délka mezi hodnotami zdvihu 1 mm 

pro sací/výfukový ventil 
°𝐾𝐻 246/240 

Úhel natočení klikové hřídele při dosažení  

maximálního zdvihu pro sací/výfukový ventil 
°𝐾𝐻 474/254 

Obr. 29 Grafická závislost bezrozměrného průtokového součinitele na poměru L/D 
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Z důvodu vysoké technické náročnosti přesného odměření profilů vaček, a hlavně stanovení 

skutečného časování u systému VTC, byl průběh zdvihových křivek ventilů určen následovně. 

Dle zdroje [44] byly pro sériové vačkové hřídele s vysokým profilem vačky zvoleny charakte-

ristické body (viz tab. 8), na jejichž základě byly v programu Lotus Engine Simulation 

vygenerovány průběhy zdvihových křivek ventilů, znázorněné na obr. 30 (0 °KH značí zápal-

nou horní úvrať). Hodnoty průběhů těchto křivek byly následně implementovány do programu 

GT-POWER. 

 

6.4 POVRCH PRACOVNÍHO PROSTORU 

K přesnému výpočtu tepelných toků při činnosti spalovacího motoru je potřeba znát celkovou 

teplosměnnou plochu spalovacího prostoru, tzn. povrch pracovního prostoru v hlavě válců, po-

vrch dna pístu a povrch vnitřní stěny válce. Pro stanovení těchto hodnot byly použity 

trojrozměrné modely, získané 3D skenováním11, které byly poskytnuty vedoucím práce. Tyto 

modely byly pro přehlednost a usnadnění práce nejprve upraveny v programu GOM Inspect 

(odstranění nepotřebných částí a oprava poškozených oblastí) a následně naimportovány 

do pracovního prostředí softwaru Ansys Workbench nazvaném SpaceClaim. Zde byly pomocí 

funkce „Skin Surface“ vytvořeny z naskenovaného mračna bodů adekvátní plochy, aproximu-

jící danou geometrii. Následným změřením těchto ploch byly zjištěny hodnoty jednotlivých 

povrchů. Jelikož však program GT-POWER uvažuje poměrné hodnoty povrchů, vztažené 

na obsah průřezu válce, byl v dalším kroku proveden i odpovídající přepočet12. 

                                                 
11 3D skener je zařízení, jež slouží k zaznamenání tvaru reálného objektu a následnému vytvoření jeho digitálního 

trojrozměrného modelu. 
12 Poměr povrchu pracovního prostoru v hlavě válců k obsahu průřezu válce je v programu GT-POWER označen 

jako Head/Bore Area Ratio a poměr povrchu pracovního prostoru pístu k obsahu průřezu válce Piston/Bore Area 

Ratio. 

Obr. 30 Průběhy zdvihových křivek ventilů 
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6.4.1 SPALOVACÍ PROSTOR V HLAVĚ VÁLCŮ 

Z modelu hlavy válců (obr. 31) byla vyselektována oblast pracovního prostoru jednoho válce 

(obr. 32) – na základě této geometrie byla následně vytvořena odpovídající plocha spalovacího 

prostoru v hlavě válců. 

 

Jak lze vidět na obr. 33, znázorňujícím měření zmiňované plochy, hodnota povrchu pracov-

ního prostoru v hlavě válců činí 7485,82 mm2. Výpočet potřebného parametru – poměru 

povrchu pracovního prostoru v hlavě válců k průřezu válce – je uveden v následující rovnici: 

 

𝐻𝑒𝑎𝑑/𝐵𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑎  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
7485,82

𝜋∙862

4

= 1,289 [– ]. (15)  

 

 

Obr. 31 Model hlavy válců Obr. 32 Spalovací prostor v hlavě 

Obr. 33 Povrch pracovního prostoru v hlavě válců 
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6.4.2 DNO PÍSTU 

Z modelu pístu (obr. 34) byla vyselektována oblast dna pístu (obr. 35) – na základě této geo-

metrie byla následně vytvořena odpovídající plocha spalovacího prostoru v pístu. 

 

Dle obr. 36, znázorňujícím měření zmiňované plochy, nabývá povrch spalovacího prostoru 

dna pístu hodnoty 5975,66 mm2. Výpočet potřebného parametru – poměru povrchu pracovního 

prostoru pístu k průřezu válce – je uveden v následující rovnici: 

 

𝑃𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛/𝐵𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑎  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
5975,66

𝜋∙862

4

= 1,029 [– ]. (16)  

 

 

Obr. 36 Povrch pracovního prostoru pístu 

Obr. 34 Model pístu Obr. 35 Spalovací prostor v pístu 
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6.4.3 VNITŘNÍ STĚNA VÁLCE 

Povrch teplosměnné plochy vnitřní stěny válce se v průběhu pracovního cyklu spalovacího mo-

toru mění v závislosti na poloze pístu. GT-POWER si tuto hodnotu dopočítává na základě 

vstupního parametru označovaného jako „TDC Clearance Height“, jenž je získán jako rozdíl 

tloušťky těsnění pod hlavou válců a tzv. přesahu pístu. Jedná se o vzdálenost dna pístu od do-

sedací plochy hlavy válců motoru při horní úvrati pístu (princip tohoto výpočtu je znázorněn 

na obr. 37). Na základě naměřených hodnot (tloušťka těsnění 0,75 mm a přesah pístu 0,10 mm) 

byla výsledná hodnota stanovena dle rovnice 

 

𝑇𝐷𝐶 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝑡𝑡 − 𝑝𝑝 = 0,75 − 0,10 = 0,65 [𝑚𝑚], (17)  

 

kde 𝑡𝑡 je tloušťka těsnění a 𝑝𝑝 je přesah pístu. 
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Obr. 37 Princip výpočtu parametru TDC Clearance Height [57] 
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7 VÝPOČTOVÝ MODEL 
Tato kapitola je věnována postupu tvorby výpočtových modelů a následným simulacím. Její 

součástí je i kontrola shody vnější otáčkové charakteristiky získané simulací s měřením na dy-

namometru a ověření přesnosti návrhového výpočtu. 

 

7.1 GT-POWER 

Pro tvorbu termodynamického výpočtového modelu byl zvolen program GT-POWER, jenž 

je součásti multifyzikálního simulačního softwaru GT-SUITE13. Jeho hlavním principem je jed-

norozměrné řešení dynamiky tekutin v sacím a výfukovém systému motoru, kombinované 

s bezrozměrným řešením spalování ve válci. Lze použít pro ustálené i přechodové stavy 

a je vhodný k predikci výkonových parametrů motoru (např. výkonu, točivého momentu, účin-

nosti atd.), k řešení problematiky hluku či tepelného managementu nebo k analýze tlaku 

ve spalovacím prostoru apod. [45], [46] 

Model je tvořen jednotlivými prvky, nahrazujícími konkrétní komponenty, případně okolní 

prostředí. Jednotlivým prvkům jsou přiřazeny odpovídající parametry a následně jsou pospojo-

vány do jednoho celku, odpovídajícímu simulovanému systému. Prvky nahrazující komponenty 

proudění jsou spojovány tzv. „otvory“ (prvky simulující ztráty při spojení dvou průtokových 

komponent). Ty mohou být bezztrátové, nebo s uvážením ztrát při proudění (např. při změně 

průtočné plochy), případně zamezující přenosu tepla vedením mezi jednotlivými prvky. Pokud 

není uvedeno jinak, je použito výchozí nastavení, které dopočítává průtokový součinitel na zá-

kladě známých parametrů a uvažuje kondukci tepla. Diskretizační délka jednotlivých potrubí 

byla zvolena dle zabudovaného manuálu pro proudění, konkrétně 34,4 mm pro stranu sání 

a 47,3 mm pro stranu výfuku. 

 

7.2 MODEL ATMOSFÉRICKÉ VERZE 

Nejprve bylo přistoupeno k tvorbě atmosférické jednotky, kdy byly využity všechny dostupné 

informace o simulovaném motoru, uvedené zejména v kapitole 6. 

 

7.2.1 SACÍ STRANA 

SACÍ POTRUBÍ 

 

                                                 
13 Jedná se o komplexní soubor knihoven, umožňujících simulace proudění tekutin a tepelných, mechanických, 

elektrických, magnetických či chemických dějů. Z těchto knihoven lze poskládat model téměř jakéhokoliv inže-

nýrského systému. [45] 

Obr. 38 Schéma sacího potrubí 
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Sacímu potrubí předchází prvek simulující okolní prostředí (env-in), jenž uvažuje následující 

okolní podmínky: tlak 101325 Pa a teplotu 298,15 K. Na bezztrátový vstup (orifice-in) navazuje 

první část sacího potrubí (in_1). Airbox – jehož součástí je vzduchový filtr – lze v tomto případě 

(kdy není řešena akustika, ale je potřeba pouze zahrnout tlakové ztráty v sestavě) nahradit jed-

noduchým schématem, sestávajícím z průtočných prvků (airbox-in a airbox-out). Tlakové 

ztráty ve vzduchovém filtru (airfilter) jsou zanedbatelné vzhledem k tlakovým ztrátám při ex-

panzi/stlačení na vstupu/výstupu airboxu (z tohoto důvodu je nahrazen otvorem uvažujícím 

ztráty při proudění). Otvor se zmenšeným průměrem (throttle) zde představuje škrticí klapku 

(vzhledem k tomu, že bude simulována pouze vnější otáčková charakteristika, při níž je škrticí 

klapka po celou dobu plně otevřena, je možné ji nahradit prvkem představujícím ztrátové prou-

dění). Zbylé části sacího potrubí (in_2 a in_3) mají průměr 66 mm a délku 60 mm. 

 

SACÍ SVODY 

 

 

Na potrubí za škrticí klapkou navazují svody sání, modelované jako kombinace přímých potrubí 

(in-man-pipe) a rozbočovačů ve tvaru písmene „T“ (in-man-fs), na které je skrz bezztrátový 

otvor (orifice-man) opět napojeno přímé potrubí (in-run). 

 

SACÍ KANÁLY 

 

 

Obr. 39 Schéma sacích svodů 

Obr. 40 Schéma sacích kanálů 
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Těsnění, nacházející se mezi svody sání a hlavou válců, je modelováno prvky zamezujícími 

kondukci mezi jednotlivými částmi (nocond-in). Elipsovitý vstup do hlavy válců (viz obr. 41) 

byl nahrazen ekvivalentním kruhovým průřezem. Protože je u této pohonné jednotky použita 

šestnáctiventilová technika, je hlavní sací kanál dále rozdělen na dva menší. Sací strana hlavy 

válců je tak pro každý válec simulována rozdělovačem ve tvaru písmene „Y“ s nulovým úhlem 

rozvětvení (in-fs) a dvěma potrubími (in-port) o konečném průměru 30,7 mm (průměr hrdla 

sacího kanálu). Třecí ztrátový součinitel byl u obou prvků nastaven na nulovou hodnotu, neboť 

celkové ztráty při proudění v hlavě válců na straně sání jsou zohledněny bezrozměrným průto-

kovým součinitelem zadaným u sacích ventilů. 

 

Do jednotlivých hlavních sacích kanálů ústí vstřikovací jednotky nepřímého vícebodového 

sekvenčního vstřikování paliva (SeqInj). Tento prvek, napojený na rozvětvení hlavního sacího 

kanálu, dopočítává délku vstřiku na základě zadaného směšovacího poměru a maximální dávky 

paliva poskytované vstřikovačem při jeho plném otevření. Jako referenční hodnota pro výpočet 

směšovacího poměru byl použit hmotnostní tok vzduchu procházející vstupem do sání. Jelikož 

je měřené množství nasávaného vzduchu tímto senzorem dále rozděleno do čtyř sacích kanálů, 

byl počet vstřikovačů na senzor nastaven na čtyři. Z důvodu nedostupných informací o kon-

krétních hodnotách směšovacího poměru a potřebného množství paliva pro uvažované otáčky 

motoru byl k předběžnému výpočtu hmotnostního toku paliva použit makro soubor programu 

Microsoft Excel, pojmenovaný „SIInjectionRate“ (součást asistenčních souborů softwaru  

GT-SUITE). Předběžně zvolené hodnoty směšovacího poměru, maximální dávky paliva i oka-

mžiku počátku vstřikování paliva byly následně pro dané provozní podmínky optimalizovány 

za účelem dosažení požadovaného průběhu výkonu a točivého momentu. 

 

SACÍ VENTILY 

 

 

Aplikovaný průběh zdvihové křivky pro sací ventily (in-valve) byl získán použitím sériové vač-

kové hřídele s vysokým profilem vačky (viz kapitola 6.3). Jako reference pro nastavení 

Obr. 42 Schéma sacích ventilů 

Obr. 41 Hlava válců – sací strana 
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časování byl zvolen bod maximálního zdvihu ventilu tak, že výchozí hodnota byla určena zdro-

jem [44]. Jelikož je však časování sacích ventilů proměnné, byla v dalším kroku nalezena 

pro dané otáčky motoru optimální hodnota tak, aby bylo co nejpřesněji dosaženo požadovaného 

průběhu výkonu a točivého momentu. Pro zohlednění celkových ztrát při proudění v hlavě 

válců na straně sání byl zadán u sacích ventilů příslušný bezrozměrný průtokový součinitel, 

jehož výpočet je uveden v kapitole 6.2. 

 

7.2.2 VÁLCOVÁ JEDNOTKA A KLIKOVÉ ÚSTROJÍ 

Hlavní procesy, probíhající při činnosti spalovacího motoru, jsou popsány objekty válcových 

jednotek (cylinder) a prvkem nahrazujícím klikové ústrojí (engine). 

 

VÁLCOVÁ JEDNOTKA 

Objekt válcové jednotky specifikuje vlastnosti válce motoru z hlediska procesů probíhajících 

ve spalovacím prostoru, zejména spalování a tepelných toků teplosměnnými plochami pracov-

ního prostoru (geometrický popis je uveden v modelu klikového ústrojí). 

Při práci spalovacího motoru dochází k přenosu tepla mezi pracovní látkou a spalovacím 

prostorem. Protože se sálání na celkovém tepelném toku podílí jen zanedbatelně (větší podíl 

mají jen vznětové motory), je při výpočtu přenosu tepla uvažována jen konvekce, případně 

je vliv sálání zahrnut jako přídavný člen ve vztahu pro součinitel přestupu tepla. V programu  

GT-POWER je přestup tepla mezi pracovní látkou a stěnami spalovacího prostoru popsán třemi 

atributy: teplotou stěn spalovacího prostoru, poměrnými hodnotami povrchů a modelem pře-

stupu tepla. Zadané hodnoty, uvedené v tab. 9, byly v případě teplot stěn spalovacího prostoru 

zvoleny dle doporučených hodnot zabudovaného manuálu pro výkon motoru, poměrné hodnoty 

povrchů hlavy válců a pístu, vztažené na obsah průřezu válce, byly stanoveny na základě troj-

rozměrných modelů, získaných 3D skenováním (viz kapitola 6.4). Dalším parametrem, potřeb-

ným k výpočtu přestupu tepla, je součinitel přestupu tepla. Při modelaci přestupu tepla mezi 

pracovní látkou a stěnami spalovacího prostoru je tento součinitel získán vztahy dle vybraného 

modelu přestupu tepla (Eichelberg, Woschni, Hohenberg, Bargende). Pro simulovaný – záže-

hový – motor byl vybrán jako nejvhodnější Woschniho model (konkrétně WoschniGT), jenž 

zohledňuje při výpočtu tlak a teplotu ve spalovacím prostoru, vrtání válce a průměrnou rychlost 

proudění plynů ve válci. 

Obr. 43 Schéma válcových jednotek a klikového ústrojí 
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Tab. 9 Hodnoty pro výpočet přestupu tepla mezi pracovní látkou a stěnami spalovacího prostoru 

Veličina Rozměr Hodnota 

Teplota povrchu hlavy válce 𝐾 575 

Teplota povrchu dna pístu 𝐾 575 

Teplota povrchu vnitřní stěny válce 𝐾 400 

Head/Bore Area Ratio – 1,289 

Piston/Bore Area Ratio – 1,029 

 

GT-POWER pracuje s dvou-zónovým spalováním, kdy je na začátku spalování spalovací 

prostor rozdělen na dvě části – nespálenou a spálenou. Nejprve se celá směs paliva se vzduchem 

nachází v nespálené části a postupně je převáděna do části spálené (množství převedené směsi 

závisí na podílu spáleného paliva, určeném dle modelu spalování), z níž je následně vypočtena 

uvolněná energie. Samotný proces spalování je popsán termodynamickým modelem průběhu 

hoření (uvolňování tepla při hoření směsi paliva se vzduchem). GT-POWER využívá několik 

modelů spalování, pro simulovaný motor byl vybrán Wiebeho model hoření pro zážehové mo-

tory, který určuje podíl spáleného paliva užitím Wiebeho funkce, vyjadřující prohořívání paliva 

v bezrozměrném tvaru [47] 

 

𝑥 = 1 − 𝑒−𝑎∙𝑦𝑚+1
 [– ], (18)  

 

kde 𝑎  vyjadřuje podíl nespáleného paliva ve válci a 𝑚  je parametr charakteristiky hoření. 

Pro bezrozměrné veličiny ve vztahu (18) platí [47] 

 

𝑥 =
𝑚𝐵(𝜑)

𝑚𝐵
 [– ], (19)  

 

𝑦 =
𝑡(𝜑)

𝑡𝐻
 [– ], (20)  

 

kde 𝑚𝐵(𝜑) je hmotnost paliva, které shořelo za již proběhlý čas hoření 𝑡(𝜑) a 𝑚𝐵 je celková 

hmotnost paliva, které shořelo během celkové doby hoření 𝑡𝐻. Na počátku hoření (𝑦 = 0), kdy 

není spáleno žádné palivo, je 𝑥 = 0 a na konci hoření (𝑦 = 1) je podíl spáleného paliva z cel-

kového přivedeného množství dán vztahem 𝑥 = 1 − 𝑒−𝑎 , což odpovídá chemické účinnosti 

spalování 𝜂𝑠𝑝𝑎𝑙. Množství uvolněného tepla hořením lze pak určit dle vztahu [47] 

 

𝑑𝑄 = 𝐻𝑢 ∙ 𝑚𝐵 ∙ 𝜂𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑑𝑥 = 𝐻𝑢 ∙ 𝑚𝐵 ∙ 𝜂𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ (𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖) [𝑀𝐽], (21)  

 

v závislosti na natočení klikové hřídele také jako [48] 

 

𝑑𝑄

𝑑𝜑
= 𝐻𝑢 ∙ 𝑚𝐵 ∙ 𝜂𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙

𝑑𝑥

𝑑𝜑
 [

𝑀𝐽

°𝐾𝐻
]. (22)  
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Faktor 𝑎, vyjadřující ve Wiebeho funkci podíl nespáleného paliva ve válci, si GT-POWER do-

počítává sám na základě vztahu, uvedeného v zabudovaném manuálu pro výkon motoru, 

 

𝑎 = −𝑙𝑛(1 − 𝑥) [– ], (23)  

 

a to pro hodnoty 𝑥 = 0,1, 𝑥 = 0,5 a 𝑥 = 0,9. Hodnoty 𝑎𝑥=0,1 a 𝑎𝑥=0,9 jsou následně použity 

v rovnici pro výpočet tzv. Wiebeho konstanty 

 

𝑎𝐺𝑇 = [
𝜑0,1−0,9

𝑎𝑥=0,9

1
(𝑚+1)⁄

− 𝑎𝑥=0,1

1
(𝑚+1)⁄

]

−(𝑚+1)

 [– ], (24)  

 

kde 𝜑0,1−0,9 je úhlová délka hoření (10–90 % doby hoření) ve °KH a 𝑚 Wiebeho exponent 

(parametr charakteristiky hoření). Začátek spalování (tzv. předstih zážehu) je vypočten jako 

 

𝜑0 = 𝜑0,5 −
𝜑0,1−0,9∙𝑎𝑥=0,5

1
(𝑚+1)⁄

𝑎𝑥=0,9

1
(𝑚+1)⁄

− 𝑎𝑥=0,1

1
(𝑚+1)⁄

  [°KH], (25)  

 

kde 𝜑0,5 je úhel vyhoření 50 % náplně válce ve °KH. Dosazením těchto parametrů do výsled-

ného vztahu 

 

𝑥𝐺𝑇 = 𝜂𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ [1 − 𝑒−𝑎𝐺𝑇∙(𝜑−𝜑0)𝑚+1
] [– ], (26)  

 

kde 𝜑 je okamžitá poloha klikové hřídele ve °KH, je v každém okamžiku natočení klikové hří-

dele určen podíl spáleného paliva. Ten je následně normalizován přepočtem 𝑑𝑥𝐺𝑇 𝑑𝜑⁄ , čímž 

je získána intenzita hoření. Užitím rovnice (21), případně (22), lze pak stanovit i množství uvol-

něného tepla, resp. intenzitu uvolňování tepla. Pro názornost byla závislost obou parametrů 

(𝑥𝐺𝑇 i 𝑑𝑥𝐺𝑇 𝑑𝜑⁄ ) v závislosti na 𝜑 vykreslena pomocí makro souboru programu Microsoft Ex-

cel, pojmenovaném „WiebeComb“ (součást asistenčních souborů softwaru GT-SUITE). Jedná 

se o průběhy s těmito parametry: 𝜑0,5 = 8 °𝐾𝐻, 𝜑0,1−0,9 = 30 °𝐾𝐻, 𝑚 = 2 a 𝜂𝑠𝑝𝑎𝑙 = 0,9. 

 
Obr. 44 Podíl spáleného paliva v závislosti  

na natočení klikové hřídele 
Obr. 45 Průběh intenzity hoření v závislosti  

na natočení klikové hřídele 
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Účinnost spalování byla zvolena dle zdroje [39] 90 %, hodnota Wiebeho exponentu byla 

ponechána výchozí (𝑚 = 2). Zbylé parametry (𝜑0,5 a 𝜑0,1−0,9), charakterizující zejména před-

stih zážehu, nebylo z důvodu nedostupnosti těchto informací možné přesně stanovit. Byly proto 

zvoleny náhodné hodnoty z rozsahu doporučených hodnot v nápovědě programu, které byly 

dále optimalizovány za účelem dosažení požadovaného průběhu výkonu a točivého momentu. 

 

KLIKOVÉ ÚSTROJÍ 

Model klikového ústrojí je určen nejen k popisu samotného motoru a jeho geometrie, ale také 

ke specifikaci jeho hlavních vlastností, které slouží k simulaci kinematiky a dynamiky (ta po-

pisuje přenos sil od tlaků plynů – působících na jednotlivé písty – na klikovou hřídel, která 

při otáčení produkuje na výstupu z motoru výsledný točivý moment). V hlavní nabídce byl zvo-

len čtyřdobý typ motoru a počátek simulace -90° před horní úvratí (jedná se o simulaci s pře-

depsanými otáčkami motoru, odpovídající vnější otáčkové charakteristice). Pro pořadí zážehu  

1-3-4-2 byl mezi jednotlivými válci určen interval 180° otočení klikové hřídele. 

V referenci definující geometrii válců motoru a klikového mechanismu byly zadány násle-

dující parametry: vrtání válce 86 mm, zdvih pístu 86 mm, délka ojnice (vzdálenost mezi středy 

malého a velkého oka ojnice) 139 mm, kompresní poměr 11:1, excentricita klikového mecha-

nismu 0 mm. Hodnota parametru TDC Clearance Height – 0,65 mm – definujícího vzdálenost 

dna pístu od dosedací plochy hlavy válců motoru při horní úvrati pístu, potřebného pro výpočet 

okamžitého povrchu teplosměnné plochy vnitřní stěny válce, byla vypočtena na základě namě-

řených rozměrů tloušťky těsnění pod hlavou válců a tzv. přesahu pístu (viz kapitola 6.4.3). 

GT-POWER používá k modelaci mechanického tření v motoru Chen-Flynnův model tření, 

jehož principem je výpočet středního třecího tlaku dle rovnice, uvedené v zabudovaném manu-

álu pro výkon motoru, ve tvaru 

 

𝐹𝑀𝐸𝑃 = 𝐶 + (𝑃𝐹 ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥) + (𝑀𝑃𝑆𝐹 ∙ 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑚𝑝) + (𝑀𝑃𝑆𝑆𝐹 ∙ 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑚𝑝
2 ) [𝑃𝑎], (27)  

 

kde 𝐹𝑀𝐸𝑃 je střední třecí tlak, 𝐶 konstanta, 𝑃𝐹 faktor maximálního tlaku ve válci, 𝑝𝑚𝑎𝑥 ma-

ximální tlak ve válci, 𝑀𝑃𝑆𝐹 faktor střední pístové rychlosti, 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑚𝑝 střední pístová rychlost, 

𝑀𝑃𝑆𝑆𝐹 faktor druhé mocniny střední pístové rychlosti, 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑚𝑝
2  druhá mocnina střední pís-

tové rychlosti. Jelikož v rámci této práce nebylo možné provést experimentální zjištění veličin 

potřebných k určení třecích ztrát v motoru14, byly použity doporučené hodnoty z nápovědy pro-

gramu, viz tabulka níže. 

 

Tab. 10 Hodnoty použité k výpočtu středního třecího tlaku 

Veličina Symbol Rozměr Hodnota 

Konstanta 𝐶 𝑃𝑎 40000 

Faktor maximálního tlaku ve válci 𝑃𝐹 – 0,005 

Faktor střední pístové rychlosti 𝑀𝑃𝑆𝐹 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1 9000 

Faktor druhé mocniny střední pístové rychlosti 𝑀𝑃𝑆𝑆𝐹 𝑃𝑎 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑚−2 90 

                                                 
14 Střední třecí tlak lze určit jako rozdíl středního indikovaného tlaku a středního efektivního tlaku. 
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7.2.3 VÝFUKOVÁ STRANA 

VÝFUKOVÉ VENTILY 

 

 

Aplikovaný průběh zdvihové křivky pro výfukové ventily (ex-valve) byl získán použitím séri-

ové vačkové hřídele s vysokým profilem vačky (viz kapitola 6.3). Jako reference pro nastavení 

časování byl zvolen bod maximálního zdvihu ventilu tak, že jeho hodnota byla určena zdrojem 

[44]. Pro zohlednění celkových ztrát při proudění v hlavě válců na straně výfuku byl zadán 

u výfukového ventilu příslušný bezrozměrný průtokový součinitel, jehož výpočet je uveden 

v kapitole 6.2. 

 

VÝFUKOVÉ KANÁLY 

 

 

Výfuková strana hlavy válců je – vlivem stejného uspořádání – modelována shodným způso-

bem jako strana sání, a sice pro každý válec dvěma potrubími (ex-port) o vstupním průměru 

26 mm (průměr hrdla výfukového kanálu) a rozdělovačem ve tvaru písmene „Y“ s nulovým 

úhlem rozvětvení (ex-fs). Elipsovitý výstup z hlavy válců (viz obr. 48) byl nahrazen ekvivalent-

ním kruhovým průřezem. Těsnění, nacházející se mezi hlavou válců a výfukovými svody, 

je opět modelováno prvkem zamezujícím kondukci mezi jednotlivými částmi (nocond-ex). 

Taktéž i zde byl třecí ztrátový součinitel u obou prvků nastaven na nulovou hodnotu, neboť 

celkové ztráty při proudění v hlavě válců na straně výfuku jsou zohledněny bezrozměrným 

průtokovým součinitelem zadaným u výfukových ventilů. 

 

 

Obr. 46 Schéma výfukových ventilů 

Obr. 47 Schéma výfukových kanálů 
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VÝFUKOVÉ SVODY 

 

Výfukové svody v konfiguraci 4-2-1 (kdy jsou společně svedeny nejprve výfukové plyny 

od prvního a čtvrtého/druhého a třetího válce a až následně všechny dohromady) byly v modelu 

zjednodušeny pomocí prvků přímého potrubí (ex-run, ex-man-pipe a ex-man-end) a rozdělo-

vačů ve tvaru písmene „Y“ s úhlem rozvětvení 25° (ex-man-fs). 

 

VÝFUKOVÉ POTRUBÍ 

 

Obr. 48 Hlava válců – výfuková strana 

Obr. 49 Schéma výfukových svodů 

Obr. 50 Schéma výfukového potrubí 
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Na poslední část výfukových svodů navazuje výfukové potrubí o shodném průměru 56 mm 

(ex_1 a ex_2). Protože se jedná o závodní aplikaci, nenachází se ve výfukovém traktu kataly-

zátor ani tlumič hluku, pouze koncovka výfuku. Vzhledem k tomu, že model neslouží 

k detailnímu zkoumání akustických vlastností výfukového potrubí, lze pro simulaci tlakových 

ztrát při průtoku koncovkou výfuku použít prvek představující ztrátové proudění neboli otvor 

s rozdílným průměrem (ex-ending). Výfukové plyny ústí skrze bezztrátový výstup (orifice-out) 

do okolního prostředí (env-out), jež uvažuje následující okolní podmínky: tlak 101325 Pa  

a teplotu 298,15 K. 

 

7.2.4 VÝSLEDNÝ MODEL 

 

Po kompletním sestavení simulovaného systému s co nejpřesnějšími parametry, odpovídajícími 

reálnému motoru, bylo cílem dosáhnout požadované vnější otáčkové charakteristiky, uvedené 

v kapitole 6.1. 

První komplikace, která způsobovala pokles výkonu a točivého momentu v uvažovaném 

spektru otáček na poloviční hodnotu, byla způsobena nevhodným importováním dat bezroz-

měrného průtokového součinitele. Vlivem nedostatečné těsnosti ventilů a odchylky měřícího 

zařízení byla při měření průtočných charakteristik hlavy válců s ventily (viz kapitola 6.2) v pří-

padě sacího kanálu naměřena nenulová hodnota objemového průtoku při nulovém zdvihu 

ventilu. V programu GT-POWER však vlivem této nepřesnosti docházelo ke zpětnému profu-

kování ventilem, a tedy k výraznému poklesu plnicí účinnosti. Záměnou této hodnoty 

za nulovou tak došlo k nárustu sledovaných parametrů na požadovanou úroveň. 

 

Obr. 52 Chyba při importování dat bezrozměrného průtokového součinitele 

Obr. 51 Výsledný model atmosférické verze 
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V dalším kroku byla provedena optimalizace parametrů, jejichž hodnoty nebyly přesně 

známy (úhel vyhoření 50 % náplně válce a úhlová délka 10–90 % doby hoření paliva charakte-

rizující předstih zážehu a průběh spalování, okamžik otevření sacích ventilů, směšovací poměr, 

maximální dávka paliva poskytovaná vstřikovačem při jeho plném otevření a počátek vstřiko-

vání paliva), za účelem dosažení požadovaného průběhu výkonu a točivého momentu pro dané 

otáčky. Porovnání průběhů vnější otáčkové charakteristiky získané měřením na dynamometru 

a dosažené simulací je znázorněno na následujícím obrázku. Přesná data, včetně vzájemného 

srovnání, jsou uvedena v příloze III. 

 

Na základě výše uvedené vnější otáčkové charakteristiky a po případném porovnání hodnot 

obou uvažovaných parametrů lze říci, že dle zvoleného kritéria (průběh výkonu a točivého mo-

mentu v rozsahu otáček motoru 4500–8500 min-1) odpovídá výpočtový model s dostatečnou 

přesností (odchylky v řádu desetin až jednotek procenta) reálnému motoru Honda K20A2 v mě-

řené konfiguraci. Drobné odchýlení zejména v nižším spektru otáček mohlo být způsobeno 

aplikací odlišných parametrů některých veličin (především předstihu zážehu, časování ventilů 

nebo počátku vstřikování paliva). Výpočtový model totiž pracuje s ideálním bodem zážehu, 

zatímco skutečný motor upravuje tuto hodnotu v závislosti na možném dosažení detonačního 

spalování. Získání přesných hodnot výše uvedených veličin je však technicky, finančně, i ča-

sově náročné, a tudíž v rámci této práce neuskutečnitelné. Taktéž nedostupnost přesných infor-

mací o podmínkách měření vnější otáčkové charakteristiky na dynamometru má na validaci 

dosažených výsledků značný vliv. 

 

7.3 OVĚŘENÍ NÁVRHOVÉHO VÝPOČTU NA VÝPOČTOVÉM MODELU 

Pro ověření věrohodnosti návrhového výpočtu byl dle rovnic (11), (12) a (14) vypočten – ten-

tokrát pro atmosférickou jednotku – požadovaný tlak na vstupu do motoru a potřebné množství 

nasávaného vzduchu pro dosažení výkonu 166,5 kW při 8000 min-1 (výsledek simulace). Aby 

byly výsledky výpočtu srovnatelné s výsledky výpočtového modelu, byly vstupní parametry 

(účinnosti, směšovací poměr atd.) použity ze simulace. Jak lze vidět v následující tabulce,  

výsledky dle návrhového výpočtu odpovídají s odchylkou do 1 % výsledkům z výpočtového 

modelu – návrhový výpočet lze tedy pro další postup považovat za věrohodný. 

Obr. 53 Porovnání měřené a simulované vnější otáčkové charakteristiky 
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Tab. 11 Srovnání výsledků návrhového výpočtu a výpočtového modelu 

Veličina Rozměr Návrhový výpočet Výpočtový model 

Tlak na vstupu do motoru 𝑃𝑎 98041 98509 

Množství nasávaného vzduchu 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 0,206 0,204 

 

7.4 PŘÍPRAVA VÝPOČTOVÉHO MODELU NA APLIKACI DMYCHADLA 

Na základě ověřeného výpočtového modelu atmosférické verze byly provedeny pomocné kroky 

pro jeho přípravu na aplikaci mechanického dmychadla, jež mají za cíl zajistit správnou spolu-

práci tohoto dmychadla se spalovacím motorem. 

 

7.4.1 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA PRO VOLBU SPRÁVNÉHO KOMPRESNÍHO POMĚRU 

Z důvodu rizika detonačního spalování zážehového motoru, způsobeného mimo jiné příliš vy-

sokým tlakem a teplotou ve spalovacím prostoru, je potřeba v případě přeplňování (tzn. zvyšo-

vání plnicího tlaku) uvážit kompenzaci nárustu tlaku na konci kompresního zdvihu – se zvyšu-

jícím se kompresním tlakem roste i teplota stlačované směsi a následné překročení teploty 

samovznícení vede ke vzniku detonačního spalování, namáhajícího mechanické části motoru. 

Snížení kompresního tlaku při zvýšení tlaku plnicího lze docílit snížením kompresního poměru, 

konkrétně použitím pístu se sníženou kompresní výškou nebo s jiným tvarováním spalovacího 

prostoru (dna pístu). Pro zjištění nejvhodnějšího kompresního poměru pro uvažované parame-

try přeplňování daného motoru byla proto provedena citlivostní analýza. 

 

K této analýze byl použit model atmosférické jednotky, u něhož byl při postupném snižo-

vání kompresního poměru současně zvyšován plnicí tlak (simulace přeplňování) tak, aby byl 

zachován výkon 280 kW při 8000 min-1 (cílový výkon návrhového výpočtu). Výchozí kom-

presní poměr analýzy (11:1) byl dán pístem sériového motoru a konečná hodnota (8,8:1) byla 

zvolena na základě dostupných závodních pístů pro tuto pohonnou jednotku. Cílem této analýzy 

bylo zjistit vliv změny vstupní proměnné (kompresního poměru) na výstupní sledované  

Obr. 54 Vliv kompresního poměru na plnicí tlak 
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veličiny, a sice plnicí tlak, množství nasávaného vzduchu, maximální dosažený tlak a teplotu 

ve spalovacím prostoru (dle doporučení vedoucího práce je limitní hodnota spalovacího tlaku 

pro konstrukci tohoto motoru 15 MPa) a teplotu výfukových plynů. Zjištěné závislosti byly 

poté graficky zpracovány. Nutno zmínit, že při analýze bylo uvažováno běžné palivo s oktano-

vým číslem 100. Při možnosti použití speciálního závodního vysokooktanového paliva, 

odolnějšího proti detonačnímu spalování, by bylo možné uvažovat vyšší kompresní poměry. 

Jak bylo předpokládáno, pro zachování konkrétního výkonu je se snižujícím se kompresním 

poměrem zapotřebí zvyšovat nejen plnicí tlak (obr. 54), ale i množství nasávaného vzduchu 

(obr. 55). 

 

Maximální tlak, dosažený ve spalovacím prostoru, však při současném snížení kompresního 

poměru a zvýšení plnicího tlaku výrazně klesá (obr. 56), a to za jen nepatrného vzrůstu maxi-

mální dosažené teploty (obr. 57). 

Obr. 55 Vliv kompresního poměru na množství nasávaného vzduchu 

Obr. 56 Vliv kompresního poměru na maximální tlak ve spalovacím prostoru 
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Naopak teplota výfukových plynů, proudících výfukovým traktem, má při snižování kom-

presního poměru rostoucí tendenci (obr. 58). 

 

Pro odhad vlivu změny kompresního poměru na teplotu plnicího vzduchu po stlačení 

dmychadlem na požadovaný tlak a také vlivu na příkon, potřebného pro pohon tohoto dmy-

chadla, byl proveden výpočet dle rovnic (3), (5) a (6) s uvážením izoentropické účinnosti 

kompresoru 70 %. Získané grafické závislosti, včetně výsledného výkonu, který by za těchto 

podmínek (odečtením příkonu od navrhovaného výkonu 280 kW) motor teoreticky poskytoval, 

jsou uvedeny v příloze IV. 

Se zohledněním všech výše uvedených aspektů byl vybrán píst se sníženým kompresním 

poměrem 8,8:1, neboť zvýšení teplot není tak výrazné, zatímco snížení spalovacího tlaku 

je velmi přínosné. Jsou tak redukovány sklony k detonačnímu spalování při činnosti motoru 

Obr. 57 Vliv kompresního poměru na maximální teplotu ve spalovacím prostoru 

Obr. 58 Vliv kompresního poměru na teplotu výfukových plynů 
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a také je tím zamezeno destrukci agregátu vlivem překročení maximálního možného tlaku, 

daného samotnou konstrukcí jednotky. Nárust teploty nasávaného vzduchu po stlačení dmy-

chadlem lze zanedbat, protože mezichladič plnicího vzduchu bude použit za všech okolností 

a rozdíl teploty v řádu jednotek nemá na velikost chladicího zařízení příliš vliv. Taktéž nepatrně 

vyšší příkon dmychadla se na výsledném výkonu motoru výrazně neprojeví. 

 

7.4.2 ZJIŠTĚNÍ PŘEVODOVÉHO POMĚRU PRO SPOLUPRÁCI DMYCHADLA A MOTORU 

Ačkoliv byl za účelem zjištění potřebného stlačení a množství nasávaného vzduchu proveden 

návrhový výpočet (kapitola 5.2), byly tyto hodnoty ověřeny a upřesněny i pomocí výpočtového 

modelu (kvůli použití ne zcela přesných vstupních parametrů při návrhovém výpočtu  

je pro přesnější odhad vhodnější zvolit výpočtový model, pracující se skutečnými okrajovými 

podmínkami). Těmito hodnotami je pak totiž v kompresorové mapě definován pracovní bod 

dmychadla, jenž slouží k odečtení jeho provozních otáček. 

Na základě předchozí kapitoly (7.4.1), ve které byl vypočten příkon dmychadla pro dosa-

žení požadovaných parametrů, byl zvolen cílový výkon motoru 282,5 kW při 8000 min-1 

(po odečtení příkonu dmychadla 22,5 kW bude výsledný výkon motoru dosahovat požadované 

hodnoty 260 kW). Této hodnoty bylo dosaženo postupným zvyšováním plnicího tlaku v modelu 

atmosférické verze (vstup do sání byl pokládán za výstup z kompresoru a ztráty v airboxu byly 

považovány za srovnatelné se ztrátami v mezichladiči). Konečným zjištěním potřebného plni-

cího tlaku (z něhož byl vypočten odpovídající tlakový poměr) a množství nasávaného vzduchu 

byl určen pracovní bod v kompresorové mapě. Pro tento bod byly pro vybraná dmychadla z 

kompresorových map odečteny odpovídající provozní otáčky. Podělením těchto otáček uvažo-

vanými otáčkami motoru (8000 min-1) byl získán potřebný převodový poměr mezi spalovacím 

motorem a mechanickým dmychadlem. Tímto odhadem bylo značně zjednodušeno následné 

naladění otáček dmychadla pro správnou spolupráci se spalovacím motorem. 

 

7.5 MODEL PŘEPLŇOVANÉ VERZE 

Po sestavení výpočtového modelu atmosférické verze a zvolení vhodného kompresního poměru 

s odpovídajícím převodovým poměrem mezi mechanickým dmychadlem a spalovacím moto-

rem bylo přistoupeno ke tvorbě přeplňované varianty. 

 

7.5.1 MECHANICKÉ DMYCHADLO 

 
Obr. 59 Schéma mechanického dmychadla 
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Mechanické dmychadlo je ve výpočtovém modelu tvořeno třemi komponenty: dmychadlem 

(supercharger), hřídelí (shaft) a spojovacím mechanismem (gear). Tok vzduchu dmychadlem 

a jeho napojení na zbytek systému je zabezpečen dvěma průtočnými prvky (supercharger-in 

a supercharger-out). 

 

DMYCHADLO 

Vlastnosti mechanického dmychadla jsou charakterizovány zejména kompresorovou mapou, 

jež se liší od kompresorové mapy kompresoru turbodmychadla parametrem definujícím příkon 

dmychadla. Atributy, zadány pro kompresorovou mapu, byly následující: typ kompresoru ob-

jemový, referenční tlak 101325 Pa a teplota 298,15 K (korekce dle dané kompresorové mapy), 

měrná plynová konstanta vzduchu 287 J∙kg-1∙K-1, Poissonova konstanta 1,4. Stěžejním krokem 

při aplikaci dmychadla bylo získání dat, definujících konkrétní kompresorovou mapu (otáčky 

dmychadla, hmotnostní tok vzduchu dmychadlem, tlakový poměr, izoentropická účinnost, pří-

kon dmychadla). Protože nejsou tyto údaje výrobci poskytovány, musely být získány odečtením 

hodnot přímo z grafické podoby kompresorové mapy, která je dostupná. Bylo tak učiněno 

za pomocí softwarů GraphPicker a Microsoft Word. 

 

HŘÍDEL 

Prvek hřídele se používá pro kinematické spojení dvou různých rotačních komponent, a hlavně 

pro přenos výkonu mezi nimi, konkrétně z hnací součásti (v tomto případě klikového ústrojí) 

na součást hnanou (dmychadlo). Rychlost otáčení hřídele je předepsána rychlostí otáčení zdro-

jového prvku, vynásobenou převodovým poměrem spojovacího mechanismu. Je také nositelem 

momentu setrvačnosti celé rotorové soustavy dmychadla. 

 

SPOJOVACÍ MECHANISMUS 

Prvek spojovacího mechanismu slouží pro uskutečnění rotačního pohybu mezi dvěma takto 

se pohybujícími součástmi, a to s určitým kinematickým poměrem, zanedbávajícím veškeré 

vůle a prokluzy. Je definován převodovým poměrem, realizovaným mezi těmito součástmi – 

pro jednotlivá dmychadla byla nalezena optimální hodnota, při které dmychadlo poskytuje po-

žadovaný tlakový poměr a současně dodává motoru dostatečné množství nasávaného vzduchu. 

 

7.5.2 MEZICHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU 

Intercooler neboli mezichladič plnicího vzduchu lze modelovat více způsoby. Jelikož součástí 

této práce není výběr konkrétního modelu (tudíž není možné uvažovat přesné rozměry a hod-

noty účinností), ale pouze návrh splňující požadavky pro plnicí teplotu (303,15 K), byla vybrána 

Obr. 60 Schéma mezichladiče plnicího vzduchu 
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zjednodušená varianta. Jádro mezichladiče představuje svazek potrubí o malém průměru s vy-

sokým odvodem tepla a předepsanou požadovanou hodnotou výstupní teploty (intercooler). 

Napojení na sací trakt je uskutečněno prvky rozvětvení (intercooler-in a intercooler-out), neboť 

spojení jednoduchého potrubí se svazkem potrubím lze provést jen tímto způsobem. Aby bylo 

zamezeno přenosu tepla vedením mezi hlavním chladícím prvkem a ostatními komponentami 

systému, je z obou stran použit prvek zamezující kondukci tepla (nocond-intercooler-in  

a nocond-intercooler-out). 

 

7.5.3 VÝSLEDNÝ MODEL 

 

 

Napojením dmychadla a mezichladiče plnicího vzduchu na systém atmosférické pohonné jed-

notky byl vytvořen model přeplňované verze, zachovávající všechny parametry a konstrukční 

celky nepřeplňované varianty (pouze byl z důvodu snížení kompresního poměru vyměněn píst). 

Pro vybraná dmychadla (Eaton TVS R1320, R1740 a R1900) byla naimportována data,  

definující danou kompresorovou mapu. Na základě předběžného návrhu (viz kapitola 7.4.2) 

byl zvolen vhodný převodový poměr, který byl následně optimalizován tak, aby bylo dosaženo 

cílového výkonu 260 kW při 8000 min-1. Taktéž byla provedena optimalizace rozměrů mezi-

chladiče tak, aby bylo dosaženo požadované teploty plnicího vzduchu 303,15 K. Výsledky 

simulací pro jednotlivá dmychadla a jejich zhodnocení se nachází v následující kapitole.

Obr. 61 Výsledný model přeplňované verze 
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8 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
V této kapitole budou vyhodnoceny výsledky, které byly získány simulacemi, provedenými 

na výpočtovém modelu přeplňované jednotky. Na jejich základě pak bude vybráno nejvhod-

nější dmychadlo pro spolupráci se zadaným spalovacím motorem. 

 

8.1 VÝSLEDKY SIMULACÍ SE ZVOLENÝMI DMYCHADLY 

Simulace byla provedena s dmychadly značky Eaton, konkrétně s modely TVS R1320, R1740 

a R1900, která byla vybrána na základě předběžného návrhu (viz kapitola 5) – velikost těchto 

jednotek je odstupňována dle číselného označení, a to od nejmenší po největší. V následující 

části budou vyhodnoceny důležité parametry, na jejichž základě bude vybráno nejvhodnější 

dmychadlo. Použity k tomu budou grafické závislosti na otáčkách motoru, v nichž bude daný 

parametr porovnán pro všechny tři uvažované případy. 

 

8.1.1 CHARAKTERISTIKY DMYCHADEL 

Jedním z nejdůležitějších parametrů pro výběr dmychadla je jeho izoentropická účinnost, ovliv-

ňující příkon dmychadla a výslednou teplotu stlačeného vzduchu na jeho výstupu. Závislosti 

zmíněných veličin na otáčkách motoru (obr. 62, obr. 63, obr. 64) jsou doplněny kompresoro-

vými mapami s vynesenými pracovními body pro jednotlivé otáčky motoru – viz příloha V. 

Je v nich názorně uvedeno, ve které pracovní oblasti (tlakovém poměru a nasávaném množství 

vzduchu) je dané dmychadlo při uvažované spolupráci provozováno. 

Nejvyšší izoentropická účinnost, a to v celém spektru otáček, byla získána u dmychadla 

R1900, naopak nejnižší účinnosti bylo dosaženo při použití modelu R1320. Jako důsledek této 

skutečnosti je nejnižší potřebný příkon a nejnižší dosažená teplota na výstupu u nejúčinnější 

jednotky. I když bude k chlazení plnicího vzduchu použit chladič, je potřeba teplotu po stlačení 

vzít v úvahu, neboť čím vyšší teplota je na vstupu do mezichladiče, tím více tepla musí být z něj 

odvedeno (tím musí být chladicí jednotka větší či výkonnější). 

 

Obr. 62 Závislost izoentropické účinnosti dmychadla na otáčkách motoru 
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8.1.2 VÝKON A TOČIVÝ MOMENT 

I přes to, že výkon byl hodnotou, kterou bylo cílem simulace dosáhnout, je potřeba ho v závě-

rečném zhodnocení uvést. Důvodem je to, že byla zadána hodnota pouze pro jedny konkrétní 

otáčky motoru, ale z uživatelského hlediska je důležitý celkový průběh jak výkonu (obr. 65), 

tak točivého momentu (obr. 66). 

Průběh výkonu je pro všechna dmychadla téměř shodný (odchylka maximálně 1,5 kW). 

Jeho nárust i po dosažení navrhovaného maxima je dán tím, že se zvyšujícími se otáčkami mo-

toru – a tím i kompresoru – je nasávaný vzduch více stlačován. Pro úpravu průběhu výkonu tak, 

aby dále nerostl, lze použít regulaci dmychadla přetlakovým ventilem. Také průběh točivého 

Obr. 64 Závislost výstupní teploty z dmychadla na otáčkách motoru 

Obr. 63 Závislost příkonu dmychadla na otáčkách motoru 
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momentu se zásadně neliší, nicméně nepatrně lepších výsledků bylo dosaženo u modelu R1740. 

Propad v 5500 min-1 byl způsobem tím, že byl motor laděn na vyšší otáčky. Nežádoucí pulzace 

při proudění plynů, jež pravděpodobně způsobily tento propad, lze odstranit aplikací vhodněj-

šího výfukového potrubí. 

 

 

8.1.3 TLAK A TEPLOTA VE SPALOVACÍM PROSTORU 

Důležitými parametry – zejména z hlediska životnosti motoru – jsou maximální tlak a teplota 

dosažené během spalovacího procesu. 

Obr. 65 Průběh efektivního výkonu motoru s dmychadlem 

Obr. 66 Průběh točivého momentu motoru s dmychadlem 
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Průběhy maximálních tlaků (obr. 67) a teplot (obr. 68) se téměř neliší (vyjma teploty v roz-

mezí otáček 4500–6000 min-1, kdy je dosaženo nižších hodnot u modelu R1740). Limitní 

hodnota spalovacího tlaku pro konstrukci tohoto motoru (15 MPa), doporučená vedoucím 

práce, nebyla v celém rozsahu otáček překročena. 

 

8.1.4 TEPLOTA NA VSTUPU DO MOTORU A NA VÝSTUPU Z MOTORU 

Na následujících grafech je uveden průběh teploty plnicího vzduchu na vstupu do motoru (vý-

stupu z mezichladiče) a teploty výfukových plynů na výstupu z motoru. 

Obr. 68 Závislost maximální teploty ve spalovacím prostoru na otáčkách motoru 

Obr. 67 Závislost maximálního tlaku ve spalovacím prostoru na otáčkách motoru 
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Jelikož byl ve všech případech použit mezichladič plnicího vzduchu s předepsanou výstupní 

teplotou, je teplota stlačeného vzduchu na vstupu do motoru (obr. 69) s rozdílem desetin K 

pro všechna dmychadla shodná a do 7500 min-1 i konstantní (také nad touto hranicí ale teplota 

stále odpovídá požadavku). Taktéž teplota výfukových plynů (obr. 70) se neliší, jen v rozmezí 

4500–5500 min-1 je v případě modelu R1740 v řádu jednotek K nižší. 

 

8.1.5 ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY 

Nedílnou součásti výběru vhodného dmychadla je samozřejmě posouzení zástavbových roz-

měrů, případně hmotnosti. Jak již bylo zmíněno, jednotky jsou velikostně odstupňovány podle 

Obr. 69 Závislost teploty plnicího vzduchu za mezichladičem na otáčkách motoru 

Obr. 70 Závislost teploty výfukových plynů ve výfukovém potrubí na otáčkách motoru 
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číselného označení tak, že číslo za písmenem R označuje objem vzduchu v cm3, který je dmy-

chadlo schopno stlačit během jedné otáčky. Přehled jednotlivých rozměrů je uveden v tab. 12. 

 

Tab. 12 Zástavbové rozměry dmychadel značky Eaton [21] 

Veličina Rozměr R1320 R1740 R1900 

Délka 𝑚𝑚 412 462 464 

Šířka 𝑚𝑚 190 193 238 

Výška 𝑚𝑚 124 141 173 

 

8.2 VÝBĚR VHODNÉHO DMYCHADLA 

Na základě výše uvedených výsledků bylo jako nejvhodnější pro spolupráci s uvažovaným spa-

lovacím motorem vybráno dmychadlo Eaton TVS R1740. Důvody, jež vedly k tomuto rozhod-

nutí, jsou následující: 

• izoentropická účinnost, příkon a teplota na výstupu z dmychadla dosahují v tomto pří-

padě při cílových otáčkách motoru podstatně lepších hodnot než u menší jednotky 

R1320, ale zároveň nejsou výrazně horší než u většího modelu R1900 (viz 8.1.1) 

• průběh výkonu je shodný s ostatními modely a průběh točivého momentu je v určitých 

otáčkách nepatrně lepší (viz 8.1.2) 

• maximální tlak ve spalovacím prostoru převyšuje ostatní jednotky jen o desetinu MPa, 

zatímco maximální teplota je v rozmezí 4500–6000 min-1 nižší (viz 8.1.3) 

• teplota na vstupu do motoru se nachází (stejně jako výstupní teplota z dmychadla) v me-

zích teplot ostatních dmychadel a teplota výfukových plynů dosahuje hodnot s nimi 

shodnými – v rozmezí 4500–5500 min-1 dokonce nižších (viz 8.1.4) 

• z hlediska zástavbových rozměrů se jedná o kompromis mezi kompaktnějším modelem 

R1320 a rozměrnější jednotkou R1900 (viz 8.1.5) 

Při srovnání modelu R1740 s ostatními jednotkami lze říci, že se jedná o dmychadlo splňující 

dané požadavky při současném kompromisu mezi provozními parametry a zástavbovými roz-

měry. Vhodnost tohoto dmychadla lze taktéž vidět z rozmístění pracovních bodů v kompresoro-

vých mapách (viz příloha V). V případě modelu R1320 není ani v jednom pracovním bodě 

dosaženo maxima izoentropické účinnosti a navrhovaný bod pro 8000 min-1 je od této oblasti 

značně vzdálen. Pro jednotku R1900 je pracovní oblast kompresorové mapy sice přijatelnější, 

nicméně i zde se pracovní bod pro 8000 min-1 nachází mimo maximum. Při současném uvážení 

předimenzování (poměrně velká část kompresorové mapy je nevyužita) je proto vhodnější 

dmychadlo R1740. I zde se sice nachází výkonová rezerva, nicméně téměř všechny pracovní 

body (včetně toho pro 8000 min-1) se nacházejí v samém středu mapy. Taktéž i při provozu 

mimo uvažovaný rozsah otáček by plnění bylo uskutečňováno s dostatečnou účinností. 

 

8.2.1 OPTIMALIZACE VÝFUKOVÉHO TRAKTU 

Za účelem zlepšení průběhu točivého momentu (zejména odstranění propadu při 5500 min-1) 

byla u vybraného systému provedena optimalizace rozměrů výfukového traktu – ve skutečnosti 

by při instalaci dmychadla byly použity jiné výfukové svody, které by poskytovaly dostatečný 

odvod a správné proudění výfukových plynů ze spalovacího prostoru. Po nalezení optimálních 
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hodnot byla provedena korekce převodového poměru, neboť rozdílné podmínky proudění 

se projevily na výkonových parametrech v celém rozsahu otáček. Srovnání vnější otáčkové 

charakteristiky se sériovým (Pe_orig/Mt_orig) a upraveným (Pe_opt/Mt_opt) výfukovým trak-

tem je uvedeno na obr. 71. Je z něj patrné, že bylo dosaženo lepších parametrů zejména v nižším 

spektru otáček. 

 

8.2.2 VOLBA SKUTEČNÉHO PŘEVODOVÉHO POMĚRU MEZI DMYCHADLEM A MOTOREM 

Během předchozích simulací byl použit optimalizovaný převodový poměr pro dosažení cílo-

vého výkonu 260 kW při 8000 min-1. Aby výpočtový model přesněji odpovídal reálné situaci, 

byl na základě nabízených řemenic zvolen optimalizované variantě nejbližší možný převod. 

Jeho hodnota byla získána podílem průměru řemenice na klikové hřídeli motoru a průměru 

řemenice na dmychadle 

 

𝐺𝑅 =
𝑑𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑑𝑑𝑚𝑦𝑐ℎ𝑎𝑑𝑙𝑜
=

140,0

101,6
= 1,38 [– ]. (28)  

 

8.2.3 REGULACE DMYCHADLA 

K regulaci dmychadla je nejčastěji používán přetlakový – tzv. blow-off – ventil, umístěný mezi 

dmychadlem a mezichladičem vzduchu. Ten buď přebytečný vzduch upouští do okolní atmo-

sféry, nebo přepouští zpět do sání před kompresor. Regulace dmychadla se provádí ze dvou 

důvodů – jedním z nich je dosažení stanovené hraniční hodnoty jednoho ze sledovaných para-

metrů (např. tlaku v sacím potrubí, tlaku ve spalovacím prostoru apod.) a druhým určitý tran-

sientní režim motoru, kdy dojde k prudkému povolení plynového pedálu (např. při přeřazování 

rychlostního stupně), přivření škrticí klapky a následnému vytvoření přetlaku za kompresorem. 

Jelikož je u tohoto výpočtového modelu uvažován jen ustálený režim, bude proveden pouze 

první typ regulace – odpouštění přebytečného vzduchu při dosažení předepsané hodnoty. Nic-

méně i přesto může být ve skutečnosti dmychadlo opatřena jakýmkoliv typem regulace. 

Přetlakový ventil je v programu GT-POWER modelován rozbočovačem ve tvaru písmene 

„T“ (blow-off-fs), napojeným na potrubí vedoucí z dmychadla do mezichladiče, přetlakovým 

Obr. 71 Vnější otáčková charakteristika – sériový a optimalizovaný výfukový trakt 
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spojením (blow-off-pipe) a regulační clonou (orifice-blow-off). Ta je řízena PID regulátorem 

(blow-off), který snímá tlak v rozdvojení a na jeho základě ovládá průtok regulační clonou – 

stlačený vzduch je tak v případě potřeby odpouštěn do okolní atmosféry (env-blow-off). 

 

Důvodem regulace je to, že maximální výkon byl stanoven pro otáčky motoru 8000 min-1, 

takže další růst výkonu se zvyšujícími se otáčkami je nepotřebný (v důsledku toho by bylo 

dosaženo vyšších hodnot i u ostatních parametrů, u kterých to není žádoucí) – ve skutečnosti 

totiž bude rozpětí mezi jmenovitými otáčkami a omezovačem otáček (8000–8500 min-1) vyhra-

zeno pro přeřazování rychlostního stupně. Limitní hodnotou pro odpouštění stlačeného vzduchu 

je dosažení tlaku 0,17 MPa (zvoleno na základě tlaku při 8000 min-1) na výstupu z dmychadla. 

Průtok regulační clonou je řízen změnou ztrátového průtokového součinitele a to tak, že nulová 

hodnota znamená nulový průtok (ventil uzavřen) a jednička plný průtok (ventil plně otevřen)15. 

Výsledný průběh výkonu a točivého momentu (včetně původní varianty) je znázorněn na ná-

sledujícím obrázku (napojením přetlakového ventilu do systému se nepatrně změní podmínky 

proudění, proto může dojít v určitých otáčkách k malým změnám sledovaných parametrů). 

                                                 
15 Tuto skutečnost popisuje rovnice, uvedená v přiloženém manuálu programu v sekci zabývající se ztrátovými 

průtokovými součiniteli, kde je hmotnostní průtok otvorem vyjádřen ve tvaru �̇� = 𝐶𝐷 ∙ 𝐴𝑅 ∙ 𝜌𝑖𝑠 ∙ 𝑈𝑖𝑠 , kde 𝐶𝐷 

je bezrozměrný průtokový součinitel, 𝐴𝑅 referenční průtočná plocha (průřez otvoru), 𝜌𝑖𝑠 hustota v oblasti hrdla a 

𝑈𝑖𝑠 izoentropická rychlost plynu v oblasti hrdla. 

Obr. 73 Vnější otáčková charakteristika – neregulovaný a regulovaný systém 

Obr. 72 Schéma přetlakového ventilu 
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Druhý typ regulace – upouštění přetlaku za dmychadlem v případě náhlého uzavření škrticí 

klapky – by byl modelován podobným způsobem. Kromě tlaku v rozdvojení by byl snímán 

i tlak za škrticí klapkou a řízení by probíhalo na základě rozdílu těchto dvou veličin. 

 

8.2.4 SPOLUPRÁCE DMYCHADLA EATON TVS R1740 SE SPALOVACÍM MOTOREM 

V poslední části zhodnocení jsou shrnuty výsledné charakteristiky, popisující spolupráci me-

chanického dmychadla Eaton TVS R170 se spalovacím motorem Honda K20A2. Jsou zde 

uvedeny průběhy nejdůležitějších veličin, zbylé parametry jsou součásti přílohy VI. Nutno zmí-

nit, že se jedná o variantu, která byla na základě předchozích zvolena jako finální. 

Přínos přeplňování je nejzřetelnější na vnější otáčkové charakteristice. Ta je v příloze VI 

doplněna o přesné hodnoty včetně vypočtených nárustů oproti atmosférické verzi jednotky. 

 

Obr. 74 Srovnání průběhů efektivního výkonu sériové a přeplňované verze motoru 

Obr. 75 Srovnání průběhů točivého momentu sériové a přeplňované verze motoru 
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Cílové hodnoty 260 kW při 8000 min-1 bylo dosaženo, což vedlo k nárustu výkonu o téměř 

60 %. Naladění motoru na vyšší otáčky však způsobilo to, že v počátečních otáčkách simulace 

se navýšení výkonu pohybovalo pouze kolem 20 %. Zvýšením plnicí účinnosti a optimalizací 

výfukového traktu se však zlepšil průběh točivého momentu. 

K popisu spolupráce dmychadla s motorem byla použita kompresorová mapa, do níž byly 

vyneseny pracovní body při provozu dmychadla v rozmezí otáček motoru 4500–8500 min-1 

(obr. 76). Jak lze vidět, dmychadlo je při uvažovaných otáčkách provozováno v oblasti nej-

vyšších účinností. Doplňující informací jsou pak jednotlivé průběhy izoentropické účinnosti 

(obr. 77) a příkonu (obr. 78). Po kontrolním odečtení příkonu v 8000 min-1 je patrné, že odha-

dovaná hodnota příkonu (viz tab. 4) se od reálně dosažené příliš nelišila. 

 

Obr. 76 Kompresorová mapa při spolupráci mechanického dmychadla a spalovacího motoru 

Obr. 77 Závislost izoentropické účinnosti dmychadla TVS R1740 na otáčkách motoru 
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Závislosti všech teplot (teploty stlačeného vzduchu na výstupu z kompresoru, teploty 

na vstupu do motoru po zchlazení mezichladičem stlačeného vzduchu, maximální dosažené 

teploty během spalování i teploty výfukových plynů ve výfukovém potrubí) jsou uvedeny 

v příloze VI. 

Z průběhu maximálního tlaku ve spalovacím prostoru (obr. 79) vyplývá, že i nejvyšší 

dosažená hodnota (12,67 MPa při 7000 min-1) se nachází pod limitní hodnotou 15 MPa. 

Pro tento provozní bod byla pro názornost vykreselena i závislost tlaku a teploty ve spalovacím 

prostoru na otočení klikové hřídele (obr. 80). 

 

Obr. 78 Závislost příkonu dmychadla TVS R1740 na otáčkách motoru 

Obr. 79 Závislost maximálního tlaku ve spalovacím prostoru na otáčkách motoru při přeplňování 
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U plnicí účinnnosti, udávající poměr mezi hmotností skutečně nasávaného vzduchu do válce 

motoru a teoreticky možné hmotnosti vzduchu při vyplnění celého zdvihového objemu válce, 

se v případě přeplňovaných motorů používají jako referenční podmínky hodnoty za kom-

presorem. Při vztažení na okolní atmosférické podmínky – tak jak je to uvažováno v programu 

GT-POWER – přesahuje plnicí účinnost 200 %. Proto byla vypočtena dle vztahu [49] 

 

𝜂𝑝𝑙 =
𝑚𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á

𝑚𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘á
=

𝑚𝑝𝑙

𝜚𝑝𝑙∙𝑉𝑧∙𝑖
=

�̇�∙𝜏∙𝑟∙𝑇𝑝𝑙

𝑛∙𝑝𝑝𝑙∙𝑉𝑧∙𝑖
 [– ], (29)  

 

kde �̇� je hmotnostní tok, 𝑇𝑝𝑙  plnicí teplota a 𝑝𝑝𝑙  plnicí tlak na vstupu do motoru (za škrticí 

klapkou). Výsledky výpočtu pro jednotlivé otáčky jsou uvedeny na následujícím obrázku. 

 

Obr. 80 Závislost tlaku a teploty ve spalovacím prostoru na natočení klikové hřídele 

Obr. 81 Závislost plnicí účinnosti na otáčkách motoru při přeplňování 
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ZÁVĚR 

Cílem této závěrečné práce bylo provést pro zadaný zážehový spalovací motor Honda K20A2 

přiřazení vhodného mechanického dmychadla za účelem dosažení optimálních výkonových pa-

rametrů, konkrétně výkonu 260 kW při 8000 min-1. Stěžejním bodem práce bylo provedení 

návrhového výpočtu a termodynamické simulace uvažovaného systému s následnou výpočto-

vou studií spolupráce spalovacího motoru a mechanického dmychadla. S ohledem na aplikaci, 

kdy bude tato pohonná soustava instalována na závodní vozidlo, byl návrh proveden pro nej-

využívanější rozsah otáček motoru 4500–8500 min-1. 

V první části byla zpracována rešerše, zabývající se studií problematiky přeplňování. Byl 

zde na základních vztazích nastíněn hlavní princip přeplňování, jeho přínos pro spalovací motor 

a možné způsoby realizace. Následující část byla věnována stručnému popisu jednotlivých  

metod přeplňování. Hlavním tématem teoretické části bylo mechanické přeplňování, kdy byly 

popsány jeho charakteristiky a následně byly pro konkrétní typy uvedeny důležité vlastnosti 

a možné aplikace. 

Předmětem další kapitoly byl předběžný výběr vhodného dmychadla za účelem zkrácení 

celkového výpočtového času simulací. Jeho první částí bylo stanovení vyhovujících typů dmy-

chadel na základě provedené rešerše a výběr adekvátních výrobců z provedeného průzkumu 

trhu. Stěžejní částí bylo sestavení návrhového výpočtu dle dostupné literatury. Jelikož se ne-

jednalo o přesnou volbu, ale pouze o předběžný návrh, byly zde v případě neznalosti některých 

parametrů použity doporučené hodnoty. Tato skutečnost vnesla do výpočtu jistou nepřesnost, 

kterou je však s ohledem na jeho účel – odhad – možno akceptovat. Cílem bylo stanovit poža-

dované množství nasávaného vzduchu a jeho stlačení pro dosažení zadaného výkonu. Násled-

ným vynesením této hodnoty do příslušných kompresorových map byl určen odhadovaný pro-

vozní bod dmychadla pro dané otáčky motoru. Z důvodu uvážení provozu i v nižších otáčkách 

motoru byl zjištěn rozsah možného tlakového poměru a toku vzduchu při nejnižších uvažova-

ných otáčkách. Pro jednotlivé kompresorové mapy byly poté porovnány důležité parametry, 

zejména izoentropická účinnost, příkon a teplota po stlačení. S uvážením vlastností porovnáva-

ných typů dmychadel bylo pro danou aplikaci vybráno dmychadlo zubové (Rootsovo). Dále tak 

byla v této práci uvažována pouze dmychadla značky Eaton, konkrétně modely TVS R1320, 

R1740 a R1900, neboť právě tento výrobce poskytuje pro zvolený typ dmychadla potřebné 

informace. 

Samostatná kapitola byla věnována motoru Honda K20A2. Byl zde uveden jeho popis a zá-

kladní údaje, včetně vnější otáčkové charakteristiky, poskytnuté vedoucím práce. Pro zpřesnění 

výpočtového modelu bylo na reálném motoru zjištěno co nejvíce potřebných parametrů. Kon-

krétně bylo provedeno měření rozměrů na hlavě válců, ventilech, sacím traktu a výfukové 

soustavě. Za účelem dosažení co nejvěrohodnějších výsledků byly taktéž na zařízení SuperFlow 

SF-260 změřeny průtočné charakteristiky hlavy válců s ventily, kdy byl pro různé hodnoty 

zdvihu ventilů měřen objemový průtok. Z těchto údajů byl následně vypočten bezrozměrný 

průtokový součinitel, charakterizující odpor kanálů. Podstatným parametrem pro správnou 

funkci výpočtového modelu jsou zdvihové křivky ventilů. Z důvodu vysoké technické nároč-

nosti přesného odměření profilů vaček, a hlavně stanovení skutečného časování ventilů, však 

musel být tento průběh s využitím dostupných údajů o sériových vačkových hřídelích vykreslen 

v programu Lotus Engine Simulation. Pro přesné stanovení celkové teplosměnné plochy spalo-

vacího prostoru (tzn. povrchu pracovního prostoru v hlavě válců, povrchu dna pístu a povrchu 

vnitřní stěny válce, resp. jejich poměrných hodnot vztažených na obsah průřezu válce), po-

třebné k přesnému výpočtu tepelných toků při činnosti spalovacího motoru, bylo v případě 

hlavy válců a pístu provedeno měření uvažovaných ploch na trojrozměrných modelech, získa-

ných 3D skenováním. Pro výpočet teplosměnné plochy vnitřní stěny válce byla změřena 



BRNO 2019 

 

 

74 
 

ZÁVĚR 

 
tloušťka těsnění pod hlavou válců a tzv. přesah pístu. Ačkoliv bylo snahou dosažení – pokud 

možno – co nejpřesnějších výsledků, je potřeba uvážit odchylky jednotlivých měření, které 

mohly způsobit nepřenosnosti ve výsledném výpočtovém modelu. Obzvláště je nutno počítat 

s opotřebením měřícího zařízení pro měření průtočných charakteristik a s ne zcela přesným 

průběhem zdvihových křivek, které byly vykresleny pouze na základě dostupných informací 

o profilech vačkových hřídelí. 

Poměrně obsáhlá část práce se zabývá postupem tvorby výpočtových modelů a následným 

simulacím, k nimž byl použit program GT-POWER. V první části bylo popsáno modelování 

atmosférické jednotky, kdy bylo využito dříve zjištěných informací. Cílem bylo vytvořit co nej-

věrohodnější model skutečného motoru Honda K20A2. Tento předpoklad byl v daném rozsahu 

otáček ověřen v závěru této části porovnáním vnější otáčkové charakteristiky získané simulací 

s vnější otáčkovou charakteristikou měřenou na dynamometru. I přes neznalost přesných hod-

not některých parametrů (zejména předstihu zážehu, časování ventilů a počátku vstřikování 

paliva), jejichž získání je technicky, finančně i časově náročné, bylo dosaženo adekvátních  

výsledků. Po validaci výpočtového modelu atmosférické verze bylo provedeno ověření návr-

hového výpočtu za účelem posouzení jeho věrohodnosti pro další postup. Následovala příprava  

výpočtového modelu na aplikaci dmychadla, spočívající ve volbě správného kompresního  

poměru a převodového poměru mezi spalovacím motorem a mechanickým dmychadlem. Kom-

presní poměr, k jehož změně bylo přistoupeno na základě rizika detonačního spalování, 

byl vybrán pomocí citlivostní analýzy, zohledňující především vliv na změnu spalovacího 

tlaku. Správný převod mezi spolupracujícími jednotkami je důležitý zejména pro dosažení po-

žadovaných parametrů. Jeho předběžný odhad tak zjednodušil následné ladění jemu odpovída-

jících otáček dmychadla. Po přípravné fázi bylo přistoupeno ke tvorbě výpočtového modelu 

přeplňované verze, jenž byl v práci také popsán. Následně byly provedeny simulace s vybra-

nými dmychadly s cílem dosáhnout požadovaného výkonu 260 kW při 8000 min-1 za současné-

ho udržení teploty nasávaného vzduchu 303,15 K pomocí mezichladiče. 

Závěrečná kapitola pojednává o zhodnocení získaných výsledků. Byly v ní pro vybraná 

dmychadla porovnány důležité parametry, jejichž průběhy v závislosti na otáčkách motoru byly 

graficky zpracovány. Konkrétně se jednalo o provozní charakteristiky dmychadel (izoentropic-

kou účinnost, příkon a výstupní teplotu), výkonové parametry motoru (výkon a točivý moment), 

podmínky ve spalovacím prostoru (maximální tlak a teplota), teplotu na vstupu a výstupu z mo-

toru, zástavbové rozměry a v neposlední řadě pracovní body, vynesené do kompresorových 

map. Na základě těchto výsledků bylo vybráno pro spolupráci se spalovacím motorem nejvhod-

nější dmychadlo, a sice Eaton TVS R1740, jež splňuje dané požadavky při současném kompro-

misu mezi provozními parametry a zástavbovými rozměry. Pro dosažení lepšího průběhu toči-

vého momentu byla následně provedena optimalizace výfukového traktu, spočívající v použití 

jiných výfukových svodů se záměrem dosažení lepšího proudění výfukových plynů a jejich 

efektivnějšího odvodu ze spalovacího prostoru. Za účelem přiblížení výpočtového modelu re-

álné situaci byl dle nabízených řemenic zvolen přesný převodový poměr mezi dmychadlem 

a motorem. Posledním krokem byla instalace přetlakového ventilu mezi dmychadlo a chladič 

stlačeného vzduchu a jeho naladění tak, aby se po překročení jmenovitých otáček výkon dále 

nezvyšoval. 

Dle výsledných grafických závislostí lze říci, že pro zadaný zážehový spalovací motor bylo 

přiřazeno vhodné mechanické dmychadlo, neboť kromě dosažení požadovaných výkonových 

parametrů byl v uvažovaném rozsahu otáček motoru docílen provoz dmychadla v oblasti nej-

vyšších účinností. Zároveň byl s dostatečnou přesností potvrzen předpoklad návrhového výpoč-

tu týkající se izoentropické účinnosti, příkonu a výstupní teploty. Z průběhu teploty na výstupu 

z mezichladiče stlačeného vzduchu lze také usoudit, že i tato jednotka byla dimenzována dos-

tatečně. Limitní hodnota spalovacího tlaku pak byla dodržena se značnou rezervou. 
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Vzhledem k potenciálu této jednotky a dostatečné rezervě v rámci maximálně přípustného 

tlaku ve spalovacím prostoru by bylo vhodné přistoupit k dalšímu zlepšení výkonových para-

metrů. Předmětem dalších úprav by mohlo být provedení optimalizace i na straně sání, s mož-

ným uvážením proměnné délky sacího potrubí, čímž by bylo zajištěno správné plnění motoru 

v celém rozsahu otáček. Neméně přínosná by byla i úprava časování ventilů, případně zamezení 

přechodu mezi jednotlivými profily vaček s nastavením pro provoz jen s vačkou s vysokým 

profilem (hovorově je tato vačková hřídel nazývána „VTEC killer“), což by vedlo ke zvýšení 

výkonových parametrů v nižším až středním pásmu otáček. V souvislosti s tím by bylo vhodné 

provést simulaci v celém otáčkovém spektru motoru, kdy by byla umožněna kontrola všech 

veličin i při provozu v nižších otáčkách, případně – dle potřeby – naladění motoru i pro tento 

provoz. V neposlední řade je třeba zmínit, že ačkoliv bylo záměrem této práce poskytnout 

přesné výsledky, je potřeba vzít v úvahu, že pro potvrzení správné spolupráce mechanického 

dmychadla se spalovacím motorem by bylo nutné provést kontrolní měření uvažované konfi-

gurace v reálné podobě na zkušebním zařízení. Taktéž přesné odměření již zmiňovaných 

parametrů či jejich zjištění z řídící jednotky motoru by vedlo ke zpřesnění celého návrhu.
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Symbol Rozměr Veličina 

𝑎 [– ] podíl nespáleného paliva ve válci 

𝑎𝐺𝑇 [– ] podíl nespáleného paliva ve válci dle GT-Power 

𝐴𝑅 [𝑚2] referenční průtočná plocha hrdla 

𝑎𝑥=0,1 [– ] podíl nespáleného paliva ve válci pro 10 % doby hoření 

𝑎𝑥=0,5 [– ] podíl nespáleného paliva ve válci pro 50 % doby hoření 

𝑎𝑥=0,9 [– ] podíl nespáleného paliva ve válci pro 90 % doby hoření 

𝐶 [𝑃𝑎] konstanta pro výpočet středního třecího tlaku 

𝑐𝑝 [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1] měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku 

𝐶𝐷 [– ] bezrozměrný průtokový součinitel 

𝑑 [𝑚𝑚] vrtání válce 

𝐷 [𝑚𝑚] průměr hrdla kanálu 

𝑑𝑑𝑚𝑦𝑐ℎ𝑎𝑑𝑙𝑜 [𝑚𝑚] průměr řemenice na dmychadle 

𝑑𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [𝑚𝑚] průměr řemenice na klikové hřídeli motoru 

𝐹𝑀𝐸𝑃 [𝑃𝑎] střední třecí tlak 

𝐺𝑅 [– ] převodový poměr mezi dmychadlem a motorem 

ℎ1 [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] měrná entalpie na začátku komprese 

ℎ2 [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] měrná entalpie na konci komprese 

ℎ2𝑖𝑠 [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] měrná entalpie na konci izoentropické komprese 

𝐻𝑢 [𝑀𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] výhřevnost paliva 

𝑖 [– ] počet válců motoru  

𝐿 [𝑚𝑚] zdvih ventilu 

𝑀𝑡 [𝑁 ∙ 𝑚] točivý moment motoru 

𝑀𝑃𝑆𝐹 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1] faktor střední pístové rychlosti 

𝑀𝑃𝑆𝑆𝐹 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑚−1] faktor druhé mocniny střední pístové rychlosti 

𝑚 [– ] parametr charakteristiky hoření (Wiebeho exponent) 

�̇� [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1] hmotnostní tok vzduchu 

𝑚𝐵 [𝑘𝑔] hmotnost paliva shořelého za celkovou dobu hoření 𝑡𝐻 

𝑚𝐵(𝜑) [𝑘𝑔] hmotnost paliva shořelého za čas hoření 𝑡(𝜑) 

𝑚𝑝𝑙 [𝑘𝑔] hmotnost plnicího vzduchu 

𝑚𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á [𝑘𝑔] hmotnost skutečně nasávaného vzduchu do válce 
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𝑚𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘á [𝑘𝑔] teoreticky možná hmotnost nasávaného vzduchu do válce 

𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] otáčky motoru 

𝑝 [𝑃𝑎] tlak 

𝑃 [𝑘𝑊] výkon proudového dmychadla 

𝑝1 [𝑃𝑎] tlak na začátku komprese 

𝑝2 [𝑃𝑎] tlak na konci komprese 

𝑝𝑎𝑡𝑚 [𝑃𝑎] atmosférický tlak 

𝑃𝑐 [𝑘𝑊] příkon kompresoru 

𝑝𝑒 [𝑀𝑃𝑎] střední efektivní tlak na píst 

𝑃𝑒 [𝑘𝑊] efektivní výkon motoru 

𝑝𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 [𝑃𝑎] tlakové ztráty ve vzduchovém filtru 

𝑃𝑖 [𝑘𝑊] indikovaný výkon motoru 

𝑝𝑖𝑛 [𝑃𝑎] tlak na vstupu do dmychadla 

𝑝𝑖𝑛𝑡 [𝑃𝑎] tlakové ztráty v mezichladiči plnicího vzduchu 

𝑝𝑚𝑎𝑥 [𝑃𝑎] maximální tlak ve válci 

𝑝𝑜𝑢𝑡 [𝑃𝑎] tlak na výstupu z dmychadla 

𝑝𝑝 [𝑚𝑚] přesah pístu 

𝑝𝑝𝑙 [𝑃𝑎] tlak plnicího vzduchu 

𝑃𝐹 [– ] faktor maximálního tlaku ve válci 

𝑄 [𝑀𝐽] množství uvolněného tepla hořením 

𝑟 [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1] měrná plynová konstanta 

𝑆𝑝 [– ] směšovací poměr vzduchu a paliva 

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑚𝑝 [𝑚 ∙ 𝑠−1] střední pístová rychlost 

𝑇 [𝐾] termodynamická teplota 

𝑇1 [𝐾] termodynamická teplota na začátku komprese 

𝑇2 [𝐾] termodynamická teplota na konci komprese 

𝑇2𝑖𝑠 [𝐾] termodynamická teplota na konci izoentropické komprese 

𝑇𝑒𝑥 [𝐾] termodynamická teplota výfukových plynů 

𝑡𝐻 [𝑠] celková doba hoření paliva 

𝑇𝑖𝑛 [𝐾] termodynamická teplota na vstupu do motoru 

𝑇𝑚𝑎𝑥 [𝐾] maximální termodynamická teplota ve válci 

𝑇𝑝𝑙 [𝐾] termodynamická teplota plnicího vzduchu 

𝑡𝑡 [𝑚𝑚] tloušťka těsnění pod hlavou válců 
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𝑡(𝜑) [𝑠] proběhlý čas hoření paliva 

𝑈𝑖𝑠 [𝑚 ∙ 𝑠−1] izoentropická rychlost plynu v oblasti hrdla 

�̇� [𝑚3 ∙ 𝑠−1] objemový tok vzduchu 

𝑉𝑧 [𝑐𝑚3] zdvihový objem válcové jednotky 

𝑤1 [𝑚 ∙ 𝑠−1] rychlost proudění na vstupu do proudového dmychadla 

𝑤2 [𝑚 ∙ 𝑠−1] rychlost proudění na výstupu z proudového dmychadla 

𝑥 [– ] podíl spáleného paliva ve válci 

𝑥𝐺𝑇 [– ] podíl spáleného paliva ve válci dle GT-Power 

𝑦 [– ] podíl uplynulého času hoření paliva z celkové doby hoření 

𝑧 [𝑚𝑚] zdvih pístu 

   

∆ℎ [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] rozdíl měrných entalpií při kompresi 

∆ℎ𝑖𝑠 [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] rozdíl měrných entalpií při izoentropické kompresi 

∆𝑝 [𝑚𝑏𝑎𝑟] tlakový spád zařízení SuperFlow SF-260 

𝜂𝑖 [– ] indikovaná účinnost motoru 

𝜂𝑖𝑠 [– ] izoentropická účinnost 

𝜂𝑚 [– ] mechanická účinnost motoru 

𝜂𝑚𝑐 [– ] mechanická účinnost kompresoru 

𝜂𝑝 [– ] účinnost převodu 

𝜂𝑝𝑙 [– ] plnicí účinnost motoru 

𝜂𝑠𝑝𝑎𝑙 [– ] chemická účinnost spalování 

𝜅 [– ] Poissonova konstanta 

𝜆 [– ] součinitel přebytku vzduchu 

Π [– ] tlakový poměr dmychadla 

𝜌 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] hustota 

𝜌𝑖𝑠 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] hustota plynu v oblasti hrdla 

𝜌𝑝𝑙 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] hustota plnicího vzduchu 

𝜏 [– ] otáčkový činitel 

𝜑 [°𝐾𝐻] okamžitá poloha klikové hřídele 

𝜑0 [°𝐾𝐻] začátek spalování (předstih zážehu) 

𝜑0,1−0,9 [°𝐾𝐻] úhlová délka 10–90 % doby hoření 

𝜑0,5 [°𝐾𝐻] úhel vyhoření 50 % náplně válce 

𝜑𝑝𝑟 [– ] součinitel proplachu 



BRNO 2019 

 

 

83 
 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Zkratka Význam 

CD coefficient discharge 

DOHC double over head camshaft 

i-VTEC inteligent variable valve timing and lift elektronic control 

KH kliková hřídel 

PID proporcionální-integrační-derivační 

TDC top dead center 

TFSI turbo fuel stratified injection 

TSI turbocharged stratified injection 

VGT variable geometry turbine 

VNT variable nozzle turbine 

VTC variable timing control 

VTEC variable valve timing and lift elektronic control 
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PŘÍLOHA I 
Charakteristiky dmychadel [21], [26], [38]  

 

ZUBOVÉ DMYCHADLO 

  

Obr. I Eaton TVS R1320 

Obr. II Eaton TVS R1740 

�̇� [𝑘𝑔 ∙ ℎ−1] 

Π
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–
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�̇� [𝑘𝑔 ∙ ℎ−1] 

Π
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–
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ŠROUBOVÉ DMYCHADLO 

  

�̇� [𝑘𝑔 ∙ ℎ−1] 

Π
 [

–
] 

Obr. III Eaton TVS R1900 

Obr. IV Lysholm LYS 1200 AX 

�̇� [𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] 

Π
 [

–
] 
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PROUDOVÉ RADIÁLNÍ DMYCHADLO 

 

Obr. V Rotrex C30-94 Obr. VI Rotrex C38-61 
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Průtočné charakteristiky hlavy válců s ventily 

 

OBJEMOVÝ PRŮTOK PRO RŮZNÉ HODNOTY ZDVIHU VENTILŮ 

 

Tab. I Objemový průtok pro různé hodnoty zdvihu ventilů 

Zdvih ventilu [mm] 
Objemový průtok [dm3∙s-1] 

Sací kanál Výfukový kanál 

0,000 0,4 0,0 

0,625 5,6 3,8 

1,250 11,5 8,9 

1,875 17,5 14,7 

2,500 23,4 20,7 

3,125 30,7 26,7 

3,750 36,8 31,4 

4,375 43,2 36,2 

5,000 49,2 40,1 

5,625 54,4 43,1 

6,250 59,3 45,4 

6,875 63,4 47,2 

7,500 67,1 48,6 

8,125 70,6 49,7 

8,750 73,5 50,4 

9,375 76,4 51,3 

10,000 78,4 51,7 

10,625 79,8 52,3 

11,250 81,4 52,7 

11,875 82,7 53,1 

12,500 83,6 53,4 

13,125 84,5 – 

13,750 85,0 – 

14,375 85,5 – 
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PŘÍLOHA II 

  
PRŮTOKOVÝ SOUČINITEL V ZÁVISLOSTI NA POMĚRU L/D 

 

Tab. II Průtokový součinitel v závislosti na poměru L/D 

Sací kanál Výfukový kanál 

L/D [–] CD [–] L/D [–] CD [–] 

0,0000 0,0042 0,0000 0,0000 

0,0204 0,0590 0,0240 0,0554 

0,0407 0,1215 0,0481 0,1296 

0,0611 0,1854 0,0721 0,2140 

0,0814 0,2479 0,0962 0,3011 

0,1018 0,3254 0,1202 0,3879 

0,1221 0,3902 0,1442 0,4559 

0,1425 0,4583 0,1683 0,5253 

0,1629 0,5221 0,1923 0,5817 

0,1832 0,5776 0,2163 0,6250 

0,2036 0,6303 0,2404 0,6581 

0,2239 0,6746 0,2644 0,6839 

0,2443 0,7139 0,2885 0,7040 

0,2647 0,7519 0,3125 0,7197 

0,2850 0,7835 0,3365 0,7296 

0,3054 0,8151 0,3606 0,7425 

0,3257 0,8371 0,3846 0,7481 

0,3461 0,8508 0,4087 0,7567 

0,3664 0,8686 0,4327 0,7623 

0,3868 0,8838 0,4567 0,7680 

0,4072 0,8940 0,4808 0,7723 

0,4275 0,9024 – – 

0,4479 0,9087 – – 

0,4682 0,9147 – – 
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PŘÍLOHA III 
Hodnoty výkonu a točivého momentu atmosférického motoru dosažené simulací (PeGT/MtGT) 

a jejich srovnání s naměřenými hodnotami (Pe/Mt) 

 

VÝKON 

 

Tab. III Srovnání hodnot efektivního výkonu atmosférického motoru 

𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] 𝑃𝑒 [𝑘𝑊] 𝑃𝑒𝐺𝑇 [𝑘𝑊] 𝑃𝑒𝐺𝑇 − 𝑃𝑒 [𝑘𝑊] 𝑃𝑒𝐺𝑇 − 𝑃𝑒 [%] 

4500 103,0 101,8 -1,2 -1,12 

5000 115,0 114,2 -0,8 -0,66 

5500 132,9 130,1 -2,8 -2,12 

6000 139,0 138,3 -0,7 -0,47 

6500 149,0 148,9 -0,1 -0,06 

7000 162,0 159,2 -2,8 -1,73 

7500 167,0 166,6 -0,4 -0,22 

8000 166,5 166,5 0,0 0,00 

8500 166,5 166,5 0,0 0,00 

 

TOČIVÝ MOMENT 

 

Tab. IV Srovnání hodnot točivého momentu atmosférického motoru 

𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] 𝑀𝑡  [𝑁 ∙ 𝑚] 𝑀𝑡𝐺𝑇 [𝑁 ∙ 𝑚] 𝑀𝑡𝐺𝑇 − 𝑀𝑡 [𝑁 ∙ 𝑚] 𝑀𝑡𝐺𝑇 − 𝑀𝑡 [%] 

4500 218,6 216,1 -2,5 -1,12 

5000 219,6 218,2 -1,4 -0,64 

5500 230,7 225,8 -4,9 -2,12 

6000 221,2 220,2 -1,0 -0,47 

6500 218,9 218,8 -0,1 -0,06 

7000 221,0 217,2 -3,8 -1,73 

7500 212,6 212,2 -0,4 -0,19 

8000 198,7 198,8 0,1 0,05 

8500 187,1 187,1 0,0 0,00 
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PŘÍLOHA IV 
Grafické závislosti vlivu kompresního poměru na teplotu plnicího vzduchu po stlačení dmycha-

dlem, příkon dmychadla a výsledný výkon motoru získané výpočtem 

 

 

Obr. VII Vliv kompresního poměru na teplotu plnicího vzduchu za dmychadlem 

Obr. VIII Vliv kompresního poměru na příkon dmychadla 



BRNO 2019 

 

 

  VIII 
 

PŘÍLOHA IV 

  

Obr. IX Vliv kompresního poměru na výsledný efektivní výkon motoru 
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PŘÍLOHA V 
Charakteristiky dmychadel s pracovními body při spolupráci se spalovacím motorem 

 

 

Obr. X Eaton TVS R1320 

Obr. XI Eaton TVS R1740 
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PŘÍLOHA V 

  

 

 

Obr. XII Eaton TVS R1900 
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PŘÍLOHA VI 
Spolupráce dmychadla Eaton TVS R1740 se spalovacím motorem Honda K20A2 

 

VÝKON 

 

Tab. V Srovnání efektivního výkonu sériové (PeS) a přeplňované (PeP) verze motoru 

𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] 𝑃𝑒𝑆 [𝑘𝑊] 𝑃𝑒𝑃 [𝑘𝑊] 𝑃𝑒𝑃 − 𝑃𝑒𝑆 [𝑘𝑊] 𝑃𝑒𝑃 − 𝑃𝑒𝑆 [%] 

4500 101,8 119,8 17,9 17,6 

5000 114,2 143,6 29,3 25,7 

5500 130,1 173,0 42,9 33,0 

6000 138,3 202,0 63,6 46,0 

6500 148,9 224,6 75,7 50,8 

7000 159,2 240,7 81,5 51,2 

7500 166,6 252,2 85,6 51,4 

8000 166,5 264,7 98,2 58,9 

8500 166,5 266,2 99,6 59,8 

 

TOČIVÝ MOMENT 

 

Tab. VI Srovnání točivého momentu sériové (MtS) a přeplňované (MtP) verze motoru 

𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] 𝑀𝑡𝑆 [𝑁 ∙ 𝑚] 𝑀𝑡𝑃 [𝑁 ∙ 𝑚] 𝑀𝑡𝑃 − 𝑀𝑡𝑆 [𝑁 ∙ 𝑚] 𝑀𝑡𝑃 − 𝑀𝑡𝑆 [%] 

4500 216,1 254,1 38,0 17,6 

5000 218,2 274,2 56,0 25,7 

5500 225,8 300,3 74,5 33,0 

6000 220,2 321,4 101,2 46,0 

6500 218,8 329,9 111,2 50,8 

7000 217,2 328,3 111,2 51,2 

7500 212,2 321,1 109,0 51,4 

8000 198,8 316,0 117,2 58,9 

8500 187,1 299,0 111,9 59,8 
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PRŮBĚHY TEPLOT 

 

 

 

 

 

 

Obr. XIII Závislost výstupní teploty z dmychadla TVS R1740 na otáčkách motoru 

Obr. XIV Závislost teploty plnicího vzduchu za mezichladičem na otáčkách motoru při přeplňování 
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Obr. XV Závislost maximální teploty ve spalovacím prostoru na otáčkách motoru při přeplňování 

Obr. XVI Závislost teploty výfukových plynů ve výfukovém potrubí na otáčkách motoru 


